
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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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Negentigjarige 
wielerfan 
Bert van Hees 
ontmoet Tourwin-
naar Jan Janssen
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Nu echt bijna open:   
Domino’s Pizza in Nuenen
Door Caroline van Nes

n februari werd het pand aan het Parkhof voorzien van een Domino’s inte-
rieur. Sindsdien was het wachten op de opening. Vanaf aanstaande maan-
dag kan Nuenen eindelijk gaan genieten van een heerlijke Pizza Perfect 

Pepperoni, Creamy Bacon of een pizza naar eigen smaak samenstellen.

Voor eigenaar Harm van der Westen 
wordt het zijn derde vestiging van de 
pizzaketen. De eerste Domino’s open-
de hij in Geldrop, drie jaar geleden en 
vorig jaar kwam daar een zaak in So-
meren bij. Harm is een voorbeeld van 
hoe je met hard werken en de juiste in-

stelling een heleboel kan bereiken. “Ik 
ben zelf begonnen als pizzabezorger”, 
begint hij. “Ik was toen zestien en had 
al allerlei baantjes gehad. Bij Domino’s 
kwam ik er voor het eerst achter wat 
het is om een leuke baan te hebben, 
waar je wordt gerespecteerd en met 
plezier naartoe gaat.” Hij werkte zich 
op tot manager en van het een kwam 
het ander. “Nog steeds vind ik dat het 
allerbelangrijkst: dat het personeel het 
naar de zin heeft. Dat straalt namelijk 
ook uit naar de klanten toe, het wach-
ten duurt dan minder lang en de men-
sen blijven graag komen.”

Elektrische fietsen
Wanneer je aan een pizzabezorger 
denkt, zie je iemand op een scooter 

Uitvaartcentrum kan weer 
even verder op deze plaats
Door Gerrit van Ginkel

Dankzij een motie die aangenomen werd door W70, D66, CDA en GL kan het 
uitvaartcentrum in het centrum nog even doorgaan. Tegen de motie in de 
raadsvergadering van 6 juli waren de SP, VVD, PvdA, Combinatie en lijst Pijs.
Nadat de meesprekers hun zegje gedaan hadden, overhandigde mevrouw 
Truus Verhoeven ruim 4000 handtekeningen die door Nuenenaren waren 
ingebracht om de eis bij te zetten voor het uitvaartcentrum op die plek.

De ingediende motie handelde over het 
aanwijzen van een nieuwe vestiging door 
de ondernemer en het proactief toetsen 
van de locatie door de gemeente. Verder 
wordt voor de duur van maximaal een 
jaar een verlenging van de begunsti-
gingsperiode toegestaan. De voorzitter 
van de raad zou later de dwangsomrege-
ling overwegen in te trekken. 
De Combinatie vond afspraak is af-
spraak maar dat er een escape mogelijk 
moet blijven. Groen Links was groot 
voorstander van het uitvaarthuis op 
deze plek. De ondernemer mag niet de 
dupe worden van een juridische strijd 
en GL wil de huidige situatie gedogen 
tot er een nieuwe locatie gevonden is.
W70 vond het huidige dossier doorspekt 
met emoties en bleef tegen het uitvaart-
huis in het centrum maar kwam later 
met een motie waarin een mogelijkheid 
van een jaar gedogen is opgenomen.
D66 bleef groot voorstander van een uit-
vaarthuis liefst zo dicht mogelijk bij het 
centrum. De SP hechtte aan democratie 
en voorzag in de ingediende motie geen 
uitsluiting. Het CDA vond het een pri-

ma plaats in het centrum met een groot 
parkeerterrein in de buurt. De VVD zou 
voor het raadsvoorstel stemmen (slui-
ting, red.) maar tegen de ingediende 
motie. De PvdA wilde vooral duidelijk-
heid en had het gevoel dat we een pro-
bleem van de gemeente aan het oplossen 
waren. Lijst Pijs was voorstander van 
een uitvaarthuis in het centrum en vond 
dat niet achteraf de spelregels veranderd 
moesten worden. Gemeente moet geval 
voor geval beoordelen. 

Projectplan 
huisvesting vergunninghouders
Het projectplan voor de inburgering 
van statushouders was eerder aan de 
orde en voorzag in het verschaffen van 
woonruimte voor in totaal 69 vergun-
ninghouders waarvan er nog 8 gehuis-
vest moeten worden. Het totaal beno-
digde bedrag van € 460.000,- voor de 
totale projectduur en de locaties die 
eventueel daarvoor bestemd zijn, zorg-
den voor nogal wat kritische noten.
De VVD had nog steeds moeite met het 
budget. De PvdA constateerde dat nog 
steeds jongeren het dorp worden uitge-
jaagd en had vraagtekens of de inwoners 
wel voldoende waren betrokken bij de 
gemaakte keuzes. Ook de keuze voor de 
overgebleven locaties in Nuenen-Zuid, 
waar geen huisartsen en apothekers ge-
vestigd zijn, lokte veel kritiek uit. De 
Combinatie had nog de meeste moeite 
met het financieel plaatje dat veel beter 
had gekund. De communicatie had veel 
beter gemoeten. Later zou wethouder 
van Brakel verklaren dat er juist heel 
veel gecommuniceerd was met direct 
belanghebbenden en buren. Het college 
had nog geen keuze gemaakt. 
Het raadsvoorstel werd unaniem aan-
genomen. 

voor je. Maar bij Domino’s Nuenen 
gaan ze het anders doen. “Onze bezor-
gers rijden op elektrische fietsen”, ver-
telt Harm. “Deze zijn speciaal voor 
ons ontwikkeld. Er is gekeken naar wat 
Domino’s nodig heeft en wat niet. Het 
is een bepaald image dat we willen uit-
stralen, het is beter voor het milieu en 
het gebied leent zich er ook goed voor, 
dat is niet zo groot. Ook handig, om-
dat we gaan werken met een jong 
team. We kunnen overigens nog wel 
wat mensen gebruiken, dus sollicite-
ren kan altijd.”

Pepperoni
Op de vraag wat zijn eigen favoriete 
pizza is, antwoordt Harm lachend: 
“Heel saai misschien, maar de allerlek-
kerste vind ik nog steeds de pizza pep-
peroni. Ik heb alle soorten uiteraard 
geproefd, ze zijn eigenlijk allemaal lek-
ker, de enige waar ik geen fan van ben, 
is de vier kazen, omdat ik niet van blau-
we kaas hou.” Harm heeft er alle ver-
trouwen in dat de Nuenenaren Domi-
no’s zullen weten te vinden. “Ik heb in 
Woensel gewerkt en daar kregen we da-
gelijks meerdere telefoontjes of we in 

Nuenen wilden bezorgen. Bovendien 
heb ik gezien hoe enthousiast iedereen 
is, toen ik bezig was met het aannemen 
van personeel. Het gaat helemaal goed-
komen hier, dat weet ik zeker.” 

Openingstijden: Maandag t/m don-
derdag 16.00 uur-22.00 uur, vrijdag 
11.00 uur-22.00 uur, zaterdag en zon-
dag 13.00 uur-22.00 uur.
Kijk voor acties en meer informatie op 
Facebook: Domino’s Pizza Nuenen.

‘Mijn muzikale hart ligt toch bij Elvis’
Door Edwin Coolen

‘Als tribute artist breng ik een ode aan Elvis. Ik ben geen imitator, met zo’n 
groot wit jumpsuit aan. Dat ziet er niet uit’, zegt zanger Mark Elbers uit Nue-
nen. Wel heeft hij zijn haar in een kuif. En natuurlijk zijn stem, die akelig 
veel op die van Elvis lijkt.

Aanleiding voor ons gesprek is de veer-
tigste sterfdag van Elvis Presley op 16 
augustus van dit jaar. ‘Bij ons thuis 
werd vroeger veel Elvis gedraaid, ik ben 
met zijn muziek opgegroeid. Op jonge 
leeftijd ben ik zelf muziek gaan spelen. 
Dat kwam door onze oude overbuur-
man in de Stormvogelhof, Henk Fran-
ke. Hij was gitaarleraar en leerde mij 
gitaar spelen. Van hem moest ik er bij 
gaan zingen. Zangles heb ik van Rianne 
Vogten gehad,’ zegt Mark die in het da-
gelijks leven bij DAF werkzaam is.
In 1985 deed hij als Elvis mee aan de 
voorrondes van de Soundmixshow. 
‘Na 10 seconden werd ik al wegge-
drukt door de jury. Misschien was ik 
toen nog te verlegen. Nu heb ik veel 
optredens. Heel speciaal waren de 
drie Elvis@theChapel-concerten, vo-
rig jaar in de Clemenskerk.’
Omdat een doorbraak aanvankelijk uit 
bleef, stond Marks zangcarrière een 
tijdje op een laag pitje. Het omslagpunt 
kwam door problemen met zijn ge-
zondheid. ‘In 2003 was ik halfzijdig ver-
lamd, ik zou in een rolstoel belanden 
volgens de artsen. Ik moest alles op-
nieuw leren: lopen, praten en ook zin-
gen. Op eigen kracht ben ik er weer bo-
venop gekomen. Die periode heeft mij 
veranderd. Daarvoor werkte ik heel veel 
en was bezig met geld verdienen. Maar 
toen ik in het ziekenhuis lag, besefte ik 
dat het daar niet om gaat in het leven. 
Sindsdien probeer ik positief te denken 
en geniet ik van de kleine dingen.’
‘Na mijn herstel heb ik in 2005 op mijn 

zolderkamertje het nummer Peace in 
the Valley opgenomen. Dat heb ik ver-
volgens naar Ray Walker gestuurd. Hij 
is één van The Jordanaires, een Ame-
rikaanse zanggroep die Elvis bijna zijn 
hele carrière hebben begeleid. De re-
actie die ik van Walker kreeg, was: 
‘Daar was ik bij.’ Hij dacht dat hij erbij 
was toen dit nummer werd opgeno-
men door Elvis. Met andere woorden: 
Ray Walker dacht dat mijn opname 
een originele Elvis-opname was.’
‘Inmiddels heb ik een bijzondere vriend-
schap met Walker opgebouwd, we heb-
ben nog regelmatig contact. Ik ben ook 
op bezoek geweest in de Verenigde Sta-
ten, we zijn samen naar Graceland ge-
weest, het huis van Elvis in Memphis. Ik 
kreeg de Walker-tour in plaats van de 
officiële. Wat een ongelofelijke verhalen 
had hij te vertellen….En allemaal omdat 
ik toen die opname opstuurde, iets wat 
ik zonder die halfzijdige verlamming 
nooit zou hebben gedaan.’

Mark: ‘Binnenkort verschijnt mijn 
nieuwe cd, met daarop onder andere 
Mooi Nuenen. Dat nummer had ik 
binnen tien minuten geschreven. Als 
geboren en getogen Nuenenaar wilde 
ik een positief dorpslied maken. En ik 
wilde ons pa trots maken.’ De overle-
den vader en moeder spelen nog 
steeds een rol in Marks leven: ‘Ze zijn 
er altijd bij. Voor een openluchtoptre-
den vraag ik aan mijn moeder of ze het 
even droog kan houden. En tot nu toe 
heeft het nooit geregend.’
‘Toen ik in het ziekenhuis lag, heb ik 
voor mezelf een wens gedaan: ieder-
een een hand geven die met Elvis heeft 
gewerkt. Dat is gelukt. Sterker nog, ik 
heb met bijna iedereen samengewerkt’, 
aldus Mark Elbers.



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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VIJFDE EDITIE NIEUWSBRIEF 
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Het vijfde nummer van de speciale 
Nieuwsbrief is uit: http://bit.ly/2v1YDVj

Aanmelden: stuur een e-mailtje naar 
inburgerenvergunninghouders@nue-
nen.nl onder vermelding van Nieuws-
brief en het e-mailadres waar de 
nieuwsbrief naar toe kan worden ge-
stuurd.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 03-07-2017 EN 08-07-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Boordseweg 77A Oprichten woonhuis  
Dubbestraat 2A Oprichten woonhuis  
De Vroente 2 Plaatsen dakopbouw  
Beekstraat 22B Rooien schijnbeuk  
Ter Warden 20 Plaatsen tijdelijke woonunit  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Beatrixstraat 18 Uitbreiden woning  
De Huikert 35 Tijdelijk wijzigen gebruik tbv Jazz Guitar Camp 
De Huikert 35 Tijdelijk wijzigen gebruik Harleyweekend  
Eikenlaan 12 Uitbreiden woning  

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Hoekstraat 21 Verbouwen woning  

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen Ronde van Nuenen 20 aug.  
Nuenen Bevrijdingsherdenking 22 sep.  

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
07-07-2017 Papenvoortse Wet milieubeheer ontwerpvergunning 
  Heide 4 paardenhouderij en -fokkerij 
06-07-2017 Voirt 55 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
   ‘Voirt 55 te Nuenen’; extra woning te   
   realiseren  
06-07-2017 Nuenen c.a. Mandateringsregeling “Uitvoering  
   Regionale Adviescommissie Detail handel 
   gemeente Nuenen c.a. 2017” 
04-07-2017 Papenvoort 2A Ontwerp omgevingsvergunning kappen 
   boom terrein Van Goghkerkje 
   Papenvoort 2a Nuenen  

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

NUENEN VEILIG
‘Boarding pass’ met tips houdt inbrekers buiten de deur
De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd 
waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, 
zo blijkt ieder jaar maar weer. De gemeente Nuenen heeft een boar-
ding pass, of te wel instapkaart, ontwikkeld voor vakantiegangers. 
Deze is verkrijgbaar in het gemeentehuis en op de gemeentelijke 
website.
Gedurende de zomerperiode wil de gemeente haar inwoners er dan 
ook extra op alert maken hun woning veilig achter te laten, in de 
hoop een eventuele woninginbraak te voorkomen. De woningen van 
vakantiegangers zijn namelijk een zeer eenvoudig doelwit en laten 
vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. 
Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn 
en woningen zonder verlichting, is het voor inbrekers vaak eenvou-
dig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd 
weg zijn. Op onderstaande boarding pass ziet u een handige check-
list die u kunt doornemen voordat u voor een langere tijd weg gaat. 
  
Wilt u meer informatie of handige tips over hoe u het inbrekers zo 
moeilijk mogelijk maakt ? Kijk dan op: www.nuenen.nl of www.
politiekeurmerk.nl/preventietips.
Wij wensen u een prettige en ontspannen vakantie toe!

  

VERKEER
Werkzaamheden Kerkstraat
Donderdag 13 juli start de gemeente met werkzaamheden in de 
Kerkstraat. Voor het project De Vank wordt de hemel(regen)water-
afvoer (HWA) en droogweerafvoer (DWA) riolering aangesloten in 
de Kerkstraat. De werkzaamheden nemen circa 2 dagen in beslag. 
De omwonenden zijn geïnformeerd door Ban Bouw. 
 
Werkzaamheden aan de N615 van Nuenen naar Beek en Donk. 
In het voorjaar van 2018 staat er groot onderhoud gepland aan de 
weg vanaf de Bosweg – ten noorden van de kom Gerwen - tot de 
aansluiting op de rotonde bij de N279 ten oosten van de kern Beek 
en Donk. 

Vanaf de Bosweg te Gerwen richting Lieshout gaat de provincie in 
2018 de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•	 Aanbrengen	van	een	nieuwe	geluid	reducerende	asfaltlaag	
•	 Verbreding	van	de	rijbaan
•	 Bomen	en	taluds	die	op	korte	afstand	van	de	weg	staan	worden	

afgeschermd door middel van een houten geleiderail. 
•	 Bushaltes worden beter toegankelijk gemaakt voor minder validen.
•	 Het	fietspad	wordt	voorzien	van	kantmarkering
•	 De		linksafstroken	bij	de	kruising	N615	/	Deense	Hoek	worden	

verwijderd, waardoor de onveilige situatie als gevolg van het 
inhalen over die stroken wordt weggenomen. Tevens worden de 
middengeleiders verbreed zodat veiliger kan worden overgesto-
ken door fietsers, in twee etappes dus. 

•	 De	kruising	Deense	Hoek	wordt	voorzien	van	 twee	bushaltes	
aan weerszijden van de weg.

De werkzaamheden zijn gericht op het groot onderhoud en dienen 
zo snel als mogelijk te worden uitgevoerd omdat o.a. de asfaltlagen 
aan het einde van hun levensduur zijn. 
Mogelijk dat de toekomstige uitwerking van het bereikbaarheidsak-
koord Zuid Oost Brabant overigens leidt tot nieuwe inzichten voor 
knelpunten die nu niet mee worden genomen.

Op dit moment is de provincie samen met o.a. de gemeente Nuenen 
bezig om de werkzaamheden verder vorm te geven. Dat betekent 
dat we in het najaar van 2017 het contract richting de aannemer 
gereed hebben zodat de werkzaamheden in het voorjaar 2018 uit-
gevoerd kunnen worden.

De	bereikbaarheid	van	percelen	zal	gewaarborgd	blijven	en/of	af-
gestemd worden met betreffende bewoners. 

Wilt u nu al meer weten, ook welke werkzaamheden uitgevoerd 
worden in Laarbeek? Kijkt u dan op www.brabant.nl/wegen of neem 
contact op met Ilse van Schijndel via 06-57517599 of  ivschijndel@
brabant.nl

VAKANTIESLUITING   
GEMEENTEHUIS NUENEN
Tijdens	week	30	t/m	34	zijn	de	balies	in	het	gemeentehuis	in	Nuenen	
gesloten op woensdagmiddag en –avond (26 juli + 2, 9, 16 en 23 
augustus).

IN NUENEN VOORTAAN EEN VISPAS 
NODIG OM TE VISSEN
Iedereen die in de gemeente Nuenen wil vissen, moet in het bezit 
zijn van een VISpas of Kleine VISpas. De VISpas wordt uitgegeven 
door sportvisserij Nederland. Vanaf 1 juli 2017 verstrekt de ge-
meente geen vergunningen meer. De gemeentevergunningen die dit 
jaar al zijn verstrekt door de gemeente zijn tot 31 december 2017 
geldig.

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

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open:	 maandag	 t/m	 donderdag	 8.30-16.00	 uur,	 dinsdagavond	
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

De inzamelaar van de GFT+E container   
is eerder in de straat dan u gewend bent.    
Zet de container op tijd aan de straat! 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

De gemeente heeft de visrechten van het viswater in Nuenen ver-
huurd aan Sportvisserij Zuidwest Nederland. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat de visstand dan beter in de gaten gehouden wordt. 
Bovendien is nu geen aparte vergunning meer nodig om in Nuenen 
te vissen.

De kleine VISpas kunt u kopen bij het postkantoor. Hieraan zitten 
beperkingen. De VISpas geeft meer mogelijkheden. Deze kunt u 
online bestellen bij Sportvisserij Nederland www.sportvisserijne-
derland.nl. Op deze site kunt u ook meer informatie over beide 
VISpassen vinden. Of kijk op de website van de gemeente Nuenen. 
Ook kunt u contact opnemen met ons via 040 – 2 631 631. In bij-
gaand kaartje zijn de viswateren aangegeven:



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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een vertrouwd 
stukje vlees!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

500 gr. Satévlees 
+ Bakje Satésaus .....7,50
Tapenade tasje
100 gram  ................................................2,45
100 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. Gebraden Gehakt .......2,95
Procureurlapjes
Halskarbonade, zonder been

 iedere 4e gratis
Italiaanse 
Biefstukrol
100 gram  ................................................1,95
Gegrilde 
Spareribs + Saus
500 gram  ................................................5,95

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 13 t/m woensdag 19 juli

Frieslanders nw. oogst
 hele kilo 0,89
Spitskool panklaar    
pan klaar   1/2 kilo 0,89

Cabbage salade     
 250 gram 1,79

Witte druiven pitloos      
 hele kilo 1,99

Minneola      
 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 28 : geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 juli 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood  
Fijn volkorenbrood met diverse zaden
en pitten. 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Aardbeienzomerschelp
Bladerdeeg schelp middel 
met banketbakkersroom, 
verse aardbeien en perzik nu € 750_____________________________________________________

Heerlijke Cocos Macrons
 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Peper- of Kandijkoek
    € 250_____________________________________________________

Hamburgerbroodjes
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Gezocht winkelverkoopsters
Parttime- fulltime-weekendhulp

Lijkt het je leuk ons team te versterken? Stuur dan je 
cv met motivatie naar sollicitatie@bakkerijdevocht.nl

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

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

Uw partner bij
Credion Bedrijfs�nancieringen

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

ONZE VACATURE:
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste junior medewerkster (liefst schoolverlater) secretariaat/receptie.
Het betreft een fullttime functie.

ONS BEDRIJF:
Administratie- en Advieskantoor J. v.d. Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening,
belastingadvies en loonadministratie voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf.
Voor nadere informatie: zie www.jvandewinkel.nl

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
- Beheren van agenda's
- Telefoon
- Alle voorkomende receptiewerkzaamheden
- Administraties maken
- Alle voorkomende administratieve werkzaamheden die voorkomen in ons bedrijf

Kortom, zeer gevarieerd werk, waarin diverse werkzaamheden voorkomen.
Wij bieden je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

JOUW REACTIE:
Jouw reactie per mail, kun je richten aan cekas@jvandewinkel.nl

 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Zomeravondconcert  
in het Van Gogh Kerkje 
door Paul Weijmans
Ieder jaar weer speelt Paul Weijmans in 
het Van Goghkerkje zijn Zomeravond-
concert. Ook dit jaar klinken er verstil-
lende klanken. Tijd en ruimte worden 
door de pianoklanken gecreëerd en 
door de luisteraar gevonden. 
Het is steeds weer verwonderend wat 
er in zo’n uur gebeurt. De sfeer in het 
kerkje draagt ook zijn steentje bij; het 
authentieke kerkje geeft ook die rust 
en ruimte. De muziekstijl van Paul 
Weijmans ligt in een voortkabbelend 
patroon van verschillende muzikale 
thema’s. Door de variatie in toon, 
klank en ritme ervaar je niet de tijd als 
tijd, maar eerder als een manier om tot 
rust te komen, bijna meditatief, bijna 
introspectief. Zo tijdens de vakantie-
periode is het Zomeravondconcert 
een mooi aanvullend moment van ‘vrij’ 
zijn en van je ‘vrij’ voelen. 
Datum: zondag 6 augustus. Aanvang: 
19.30 uur. Plaats: Van Gogh Kerkje - Pa-
penvoort 2a - Nuenen. Toegang: Vrij, na 
afloop collecte voor de ‘Wilde Ganzen’.

Showkorps O&V bereidt zich 
voor op Wereld Muziek Concours
Op zondag 16 juli zal Showkorps O&V| Nuenen voor de vierde keer meedoen 
aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Daar strijden dan 120 korpsen uit 
zestien landen voor de prijzen bij de Mars-, Marsparade- en Showwedstrijden.

De wedstrijddagen zijn verdeeld over 
vier weekenden. Showkorps O&V 
komt uit in de First Division Show tij-
dens het tweede weekend van het eve-
nement. O&V begon twee jaar geleden 
al aan de voorbereidingen, de laatste 
maanden is driftig gerepeteerd om 
hun show, Circus Spectacular!, te per-

fectioneren. De show is tijdens diverse 
taptoes en wedstrijden getoetst voor 
verbetering.
Op zaterdag 15 juli zal Showkorps 
O&V tussen 13.00 uur en 16.30 uur 
een generale repetitie houden op het 
NKV korfbalterrein op het Wet-
tenseind. Iedereen is welkom.

De Stille Kracht leeft voort... 

Embrasse Kookgoed   
breidt assortiment uit
Door Nannie van den Eijnden

Mieke Braskamp heeft na het sluiten van nieuwetijdswinkel De Stille Kracht 
de verkoop van etherische oliën van het merk Chi overgenomen van Richard 
van Haren. Deze pure oliën zijn een goede aanvulling op het assortiment. Je 
vindt ze in het schap naast de geparfumeerde luchtzuiveraars.

De originele naam van deze inspire-
rende, leuk ingerichte en ruim gesor-
teerde kookwinkel is een samenvoe-
ging van de naam van eigenaresse Mie-
ke Braskamp (M Bras) en het logo: een 
lepel en vork die elkaar omhelzen, ‘em-
brassez’ in het Frans.

Ze heeft een passie voor koken en ge-
zellig tafelen. Om die te kunnen delen 
met andere kookliefhebbers heeft 
Mieke deze winkel al in 2006 geopend. 
Behalve haar passie kan ze hier ook 
haar kennis en ervaring kwijt, want ze 
geeft advies op maat en praktische 
tips. Ook gaat ze met je op zoek naar 
dat wat het beste bij je wensen of ma-
nier van koken past. Je vindt bij haar de 
fijnste, leukste en handigste keukenar-
tikelen van de hoogste kwaliteit, zoals 
de pannen van het Belgische merk De-
meyere. Plezierig koken, lekker eten én 
gezellig tafelen begint met goed ge-
reedschap!

Een greep uit het assortiment: pannen, 
messen, keukenhulpjes, kookboeken, 
olie en azijn, alles voor bakken en bra-

den en het maken van pizza en pasta, 
keukenmachines en keukentextiel, 
serviezen van het gerenommeerde 
merk Bunzlau Castle en Blackpottery 
uit Colombia, hippe papierontwerpen 
voor het leuker maken van een theeri-
tueel, mooie accessoires voor sfeervol 
tafelen en tot slot koffiebonen van ei-
gen huismerk en losse thee (Embrasse 
is de enige winkel in het dorp waar dat 
laatste verkrijgbaar is!).

Kom heerlijk rondsnuffelen onder het 
genot van een kopje vers gezette koffie 
met de bonen van het huis!
Embrasse Kookgoed, Berg 28A.
www.embrasse.nl

Zomerworkshop    
‘Tekenen en plein air’.   
Onder het motto: 

Kijken, kijken, 
kijken...   
en dan tekenen!
Iedere donderdag en zondag in juli, 
augustus en september kunt u een 
workshop ‘Tekenen in de buiten-
lucht’ volgen in het prachtige, au-
thentieke Nuenen c.a. waar Vincent 
van Gogh de inspiratie tot zijn mees-
terwerken vond.

Van 9.30 tot 12.30 uur kunt u onder be-
geleiding van kunstenares YOZAY (Jo-
sé Kreveld-Soons) gaan schetsen op 
een buitenlocatie. Ze gaat zelf regelma-
tig in de buitenlucht tekenen en wil u 
graag meenemen en begeleiden in beter 
bekijken en weergeven van voorwerpen 
en omgeving. De workshop is geschikt 
voor beginners en gevorderden en u 
kunt zo vaak deelnemen als u wenst.
Diverse tekenmaterialen kunnen wor-
den gebruikt. U kunt deze zelf meene-
men of tegen een geringe vergoeding 
kopen. Een dagdeel kost 20 euro. 
Groepen vanaf 5 personen kunnen in 
overleg ook op een ander dagdeel deel-
nemen. Voor meer details en aanmel-
den zie www.yozay.nl of email naar jo-
sekreveld@gmail.com. Bellen kan ook: 
06 - 273 373 29.

Buurtvereniging ’t Frenkeltje
Buurtvereniging ’t Frenkeltje uit Gerwen is na 30 jaar nog springlevend. In 
de zomer van 1987 is de vereniging door vier enthousiastelingen opgericht. 
De aangesloten leden wonen in de Mgr. Frenkenstraat, de Dungense kant en 
in alle zijstraten daarvan. Gedurende al die jaren werden er ieder jaar een 
aantal activiteiten georganiseerd die bij de meeste leden volop in de be-
langstelling stonden en nog staan. En we gaan nog jaren door als het aan 
het enthousiasme van de leden en het bestuur ligt.

In de begindagen was de gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers zo’n 40 jaar 
en waren de programma activiteiten 
vanzelfsprekend daarop afgestemd. 
Toen konden we meekomen met de 
diverse dorpsfestiviteiten en wedstrij-

den, kinder-speelmiddag, volleybal, 
kanotochten, kinder-en volwassen-
playback-avonden en droppings. 
Hoewel de oorspronkelijke bewoners 
van de straten de gezegende leeftijd 
van gemiddeld 75 jaar hebben zijn dit 
juist de trouwste deelnemers. De ge-
organiseerde activiteiten zijn daar-
door inmiddels wat aangepast. En 
eindigen ieder jaar met een vergade-
ring met borrel en de winterwande-
ling. Dit jubileumjaar vieren we het 
buurtfeest van 8 juli met een excursie 
naar het klokkenmuseum, een rijk ge-
vuld buffet en vervolgens de jaarlijkse 
feestavond in gemeenschapshuis Den 
Heuvel. Tijdens deze avond zullen de 
foto’s en video-opnamen van vroeger 
worden getoond en kan iedereen 
daarbij zijn herinneringen ophalen. 
Vroeger lag de nadruk voornamelijk 
op gezellige activiteiten en meedoen 
aan diverse Gerwense dorpsactivitei-
ten. In de huidige tijd kennen de be-
woners elkaar door de gezamenlijke 
buurtactiviteiten erg goed en is er 
geen drempel om elkaar zo nodig te 
helpen en bij te staan. Heel belangrijk 
voor deze bewoners.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 9 juli in het programma 
Nuenen Nú :
•	 Interland	 Nederland-Australië	

bij Hockeyclub Nuenen
•	 Nune	Ville	gerestaureerd
•	 Nieuwe	gemeentesecretaris	Jan	

van Vlerken
•	 Uitstel beslissing gemeenteraad 

over toekomst gemeente Nuenen
•	 Uitvaarthuis	Hans	Raaijmakers
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.22
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur. De 
programma’s van LON TV zijn ook 
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. U kunt alle re-
portages ook apart bekijken op You 
Tube en Facebook en via www.you-
tube.com/lokaleomroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage ? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook 
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Spreekbeurtkoffers     
bij Diagnostiek voor U 
Diagnostiek voor U heeft vanaf nu twee spreekbeurtkoffers beschikbaar 
voor basisschoolleerlingen, één met het thema labonderzoek en bloedprik-
ken en één over beeldvormend onderzoek. Iris (10 jaar) heeft de eerste ge-
test en is super enthousiast. 

Vind jij het leuk om een spreekbeurt te 
houden over labonderzoek en bloed-
prikken of over beeldvormend onder-
zoek? Dan kun je vanaf nu bij Diagnos-
tiek voor U één van de spreekbeurtkof-
fers lenen. In de koffer zit een 
informatiepakketje over het onderwerp, 
maar ook verschillende materialen om 
te laten zien of uit te delen aan je klasge-
noten. Bijvoorbeeld röntgenfoto’s, een 
urinepotje en bloedbuisjes. Dat maakt 
je spreekbeurt nét iets leuker. 

De spreekbeurtkoffer met het thema labon-
derzoek en bloedprikken. De koffer zelf is 
ook in thema, want een zelfde koffer ge-
bruiken bloedafname medewerkers ook. 

Iris kwam zelf ook even ervaren hoe het is 
om bloed te laten prikken, maar dan zon-
der de echte naald. 

Diagnostiek voor U verzorgt medische 
diagnostiek op aanvraag van zorgver-
leners. Om deze kennis te kunnen de-
len met de toekomstige generatie, zijn 
de spreekbeurtkoffers gemaakt. Zo 
kunnen leerlingen zich verdiepen in de 
medische diagnostiek en dit overbren-
gen aan klasgenoten. 
De eerste leerlingen gingen al aan de 
slag met de spreekbeurtkoffers. Iris (10 
jaar) heeft haar spreekbeurt over 
labonderzoek en bloedprikken gehou-
den. “In mijn klas vonden ze het heel 
leuk, want zij wisten hier nog niks van. 
Er zaten leuke spullen in de koffer en ik 
mocht een speciale jas van het labora-
torium aan!” 

Wil jij graag een spreekbeurtkoffer le-
nen? Stuur dan een mailtje naar klant-
relatie@diagnostiekvooru.nl. 

 

 

 

 

31 Juli 2016 

 

 

 Kijk voor meer informatie op www.dewetters.nl  

of stuur een e-mail naar  

dewettensebraderie@gmail.com 

  

? 

Na jaren van getouwtrek over locatie en vorm is dan eindelijk begonnen met 
de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe tuincentrum Coppelmans, 
op de hoek Europalaan/Kapperdoesweg. De huidige locatie aan de Vorster-
dijk zal plaats moeten maken voor de nieuwbouw van Nuenen-West.
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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

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen 

Nuenen
www.bloementuin.nl

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 de laatste twee weken: 10 x 2 toegangskaarten te winnen. Stuur uw uitslag 
naar bloementuin@ronddelinde.nl met vermelding van uw naam en telefoon-
nummer. 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. 

Wk28
De vraag van deze week is: 
Welke bekende weerman uit Aarle-Rixtel is een vaste gast op Bloem & Tuin?

Winnaar wk27 (Antwoord: Van Grotel Blauwe bessen)
Wil Gevers

Prijsvraag
2017EXTRA 

VRIJKAARTEN

De 13 ‘heetste huizenmarkten’
Bent u op zoek naar een nieuwe woning of heeft u er zelfs al één gekocht? En 
breekt het zweet u uit vanwege de snel stijgende prijzen in een markt van ‘overver-
hitting’? Bedenk dan dat het nog erger kan. Global Property Guide, een internatio-
nale database van huizenprijzen, heeft deze maand de 13 ‘heetste huizenmarkten’ 
op een rij gezet. Aan het begin van een hopelijk aangename zomervakantie is het 
misschien leuk om die opsomming eens te bekijken. 
Nederland staat volgens Global Property Guide op de tiende plaats in de rang-
lijst met een stijging van 7,11%. De vergelijking is gebaseerd op de cijfers van het 
eerste kwartaal van dit jaar. De lijst wordt aangevoerd door Hongkong met een 
prijsstijging van 17,27%. Daarna volgen: IJsland (leuk dat daar ook oververhit-
ting is), Shanghai China, Canada, Ierland, Montenegro, Roemenië, Noorwegen 
en Nieuw-Zeeland. Na Nederland komen de Filipijnen, Slowakije en Zweden. 
Nu weet u ook dat stijgingspercentages niet alles zeggen, want in een land met 
gemiddeld lage prijzen en betrekkelijk weinig verkopen kan een stijgingsper-
centage nogal eens flink oplopen bij een aantal incidentele verkopen met ho-
gere prijzen. En het gemiddelde van een land zegt ook weer niet alles. In Neder-
land is van oververhitting sprake in de grote steden in de Randstad, in de stad 
Eindhoven en de stad Groningen. Ook direct omliggende plaatsen profiteren 
daarvan omdat woningzoekers vaak naar die gemeenten uitwijken. Wat verder 

in de regio ontwikkelt de markt zich vaak weer veel evenwich-
tiger. Uit deze week te publiceren cijfers over het tweede 

kwartaal zal ook weer blijken dat de regionale verschil-
len groot zijn. 
Geen reden dus om uw eigen temperatuur extreem 
hoog op te laten lopen de komende zomerperiode, of 

het moet zijn omdat u in een erg warm land aan het 
strand ligt. Voor mensen die hun woning net verkocht 
hebben of willen verkopen, zijn berichten over stijgen-

de prijzen trouwens heel prettig nieuws. En voor de men-
sen die voorlopig willen blijven wonen waar ze nu wonen, 

is prijsstijging eveneens een geruststellende gedachte. 
Ook tijdens uw vakantie zet de waardestijging van 

uw woning zich gewoon voort. Dat laat natuurlijk 
niemand koud. Fijne vakantie gewenst. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Zomerwandeling IVN
Zondag 16 juli organiseert het IVN een wandeling door de Gerwense en Nuenense dre-
ven. De route van vijf kilometer is afwisselend en boordevol natuur en cultuurhistorie. 
Wij komen bij het oude ijsbaantje waar prachtige varens groeien en waar wij ook de sa-
lomonszegel aantreffen. We komen langs bolle akkers en lopen langs paden die om-
zoomd zijn met populieren. De gidsen die u begeleiden zullen u vertellen over de bij-
zonderheden die u tijdens deze tocht tegenkomt: een drenkkuil uit de middeleeuwen, 
paddepoelen, de ontwikkelingen in de Roosdonken en al wat er groeit en leeft langs 
wegen en paden. En hoe is zo’n bolle akker ontstaan en wat is de historie van de popu-
lieren? Wandel mee, geniet van de mooie natuur en luister niet alleen naar vogeltjes 
maar ook naar de gidsen die u veel kunnen vertellen over dit gebied. Start: 9.00 uur van-
af de parkeerplaats van begraafplaats De Roosdonken naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen. 
Wij bevelen stevig en waterdicht schoeisel aan. Info Jannie Bottema, tel 040 2833954.

Het stemgedrag van de SP fractie Nuenen
Na jarenlang actief te zijn geweest voor de SP-afdeling Eindhoven en later 
afdeling Nuenen, neem ik hierbij ten scherpste afstand van het stemgedrag 
en het solistische optreden van de SP-fractie in de Gemeenteraad.

Ik ben de afgelopen jaren actief geweest 
als burgercommissielid voor de SP in de 
commissie Ruimte. Daar werd ik voor een 
voldongen feit gesteld ten aanzien van het 
uit de coalitie stappen van de SP, waarmee 
de belofte de bodem werd ingeslagen om 
tot een minder verpolitiekte en meer in-
houdelijke benadering te komen van de 
problemen waarvoor de gemeente zich 
gesteld ziet. Hoewel de coalitie –met dank 
aan het CDA- kon worden gerepareerd was 
deze stap tegelijk de opmaat voor het ten 
grave dragen van Nuenen c.s. als zelfstan-
dige gemeente.

In de commissie Ruimte heb ik te maken ge-
had met een aantal vraagstukken. Zo was 
daar de belangenvereniging Nuenen Groen 
die een pleidooi hield voor de Ruit, voor een 
randweg door het buitengebied en als het 
aan de inspreker lag ook een autoweg vlak 
langs de Opwettense Watermolen en dán 
nog eentje ten westen van Nuenen. Dat zijn 
allemaal oude plannen die ergens in een ar-
chiefkast liggen te beschimmelen maar die 
af en toe toch weer rond komen spoken (je 
zult er maar naast wonen). Ik heb toen maar 
(indertijd als enige in de commissie!) aan-
dacht gevraagd voor het rentmeesterschap, 
de natuur, de bufferzone tussen Nuenen en 
Helmond, de rust, de cultuurhistorie, de 
groene leefomgeving (waar Nuenen zo prat 
op zegt te gaan) en vooral het nageslacht. 
Het kostte me weliswaar enige moeite om 
de SP-fractie bewust te maken van het ge-
vaar dat van deze belangenvereniging uit-
gaat, maar dat is uiteindelijk tot op zekere 
hoogte gelukt.

Een ander heikel punt was de Vallestap. 
Een spraakmakende mevrouw drong aan 
op kap, niet alleen wegens zogenaamde 
problemen voor de volksgezondheid (var-
kenspest? vogelgriep? Q-koorts?) maar bo-
venal wegens de ‘op rupsen gelijkende kat-
jes’ en meer van zulk soort ongemakken. 
De betreffende mevrouw heeft zich welis-
waar niet altijd even elegant gedragen 
maar kreeg niettemin, met name dank zij 
de SP-fractie, haar zin op kosten van de ge-
meenschap. Dit in flagrante tegenspraak 
met de welwillende raad die de fractie van 
diverse SP-leden kreeg en het advies dat 
ook ik heb gegeven. Later liet de fractie ook 
nog van zich horen in een onzinnige dis-
cussie over eikenlanen en dergelijke.

Toneelvereniging Mariahout 
speelt Rapunzel
De grote vakantie komt eraan en dan speelt Toneelvereniging Mariahout 
traditiegetrouw een sprookje in het Openluchttheater Mariahout (OLTM). 
Op 15 juli vindt daar om 19.00 uur de première plaats. Op 23 juli en 3 augus-
tus kunt u om 14.30 uur de voorstelling bekijken. Een vrolijk sprookje ge-
schikt voor jong en oud.

Lange haren heeft Rapunzel, zo lang 
dat vrouw Manie erin kan klimmen 
om zo haar torenkamer te bereiken. 
Vrouw Manie sloot Rapunzel achttien 
jaar geleden op in de toren. Ze kreeg 
Rapunzel in ruil voor de rapunzels in 
haar tuin. Haar doodzieke moeder had 
ze nodig om beter te worden. Rapunzel 
wordt door haar echte familie gemist. 
Nu het meisje volwassen is wil ze de 
wereld gaan ontdekken. Maar of ze van 
vrouw Manie mag vertrekken?

Een sprookje met een boodschap
De spelers van Toneelvereniging Ma-
riahout verdiepen zich al vanaf de win-
ter in het verhaal. Natuurlijk heeft re-
gisseur en auteur Koen van der Hijden 
het verhaal, de spelers en het open-
luchttheater creatief naar zijn hand ge-

zet. Dansende bomen, niet één maar 
twee bruiloften, een sprookjeswereld 
vol wonderlijke personen zoals Prins 
Bas, die dolgraag wil trouwen, maar 
geen bruid kan vinden en iemand wil 
trouwen die hem kiest om wie hij is en 
niet om wát hij is. De zusjes Rozema-
rijn en Radijsje die zich al heel hun le-
ven afvragen wie hun oudste zus is. 
Een verhaal over loslaten, opgroeien 
en volwassen worden.
Rapunzel is een klassiek sprookje. Een 
familievoorstelling (4+) waarin ieder-
een op zoek is. Naar liefde, familie, en 
het leven, en als je hebt wat je wilt, hoe 
houd je dit dan vast?

Meer informatie:
www.toneelverenigingmariahout.nl
www.openluchttheatermariahout.nl

Zes arrestaties in onderzoek  
rookpotten PSV-stadion
Eindhoven, Waalre, Nuenen - Tijdens een actiedag van de recherche in Eind-
hoven werden dinsdagochtend 11 juli in alle vroegte zes mannen gearres-
teerd. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar het afste-
ken van meerdere rookpotten in het PSV-stadion tijdens de wedstrijd tegen 
Ajax op zondag 23 april 2017.

Politieberichten

 
De politie startte die middag een uitge-
breid onderzoek nadat in het stadion 
zes rookpotten werden afgestoken en 
een flink deel van het stadion zich vul-
de met zwarte rook. Tientallen bezoe-
kers, waaronder kinderen, kregen door 
die rook last van ademhalingsproble-
men, prikkende ogen en hoofdpijn. 
Ook was sprake van angst en paniek. 
In totaal deden twaalf personen aan-
gifte, maar het aantal supporters met 
klachten lag vele malen hoger.

Arrestaties
Onder meer aan de hand van duidelij-
ke videobeelden kon de politie op 11 
juli rond 7.00 uur zes aanhoudingen 
verrichten. Het gaat om mannen in de 
leeftijd van 25 tot 42 jaar uit Eindho-
ven, Nuenen en Waalre. Van dat gezel-
schap wordt een 27-jarige man uit 
Eindhoven ervan verdacht een coördi-
nerende rol te hebben gespeeld bij de 
actie. Tijdens de wedstrijd werd al een 
35-jarige man uit Eindhoven opge-

pakt. De man is inmiddels vrij, maar 
nog altijd verdachte in de zaak.

Analyse beeldmateriaal
De recherche heeft in het onderzoek 
tientallen uren besteed aan het bestu-
deren en analyseren van camerabeel-
den die op verschillende plekken in 
het stadion werden gemaakt. Daarbij 
werd nauw samengewerkt met PSV. 
Het belang van goede camerabeelden 
werd in dit onderzoek nog eens bewe-
zen. Onder meer aan de hand van deze 
camerabeelden kwam namelijk het nu 
aangehouden zevental naar voren. Op 
de beelden zijn echter nog andere per-
sonen te zien die mogelijk een rol heb-
ben gehad in de verspreiding van de 
rookpotten. De politie houdt dan ook 
rekening met nieuwe aanhoudingen. 
Overwogen wordt om beelden van de-
ze vooralsnog onbekende verdachten 
naar buiten te brengen en daarom 
roept de recherche betrokkenen op 
om zich zelf te melden bij de politie.

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

Uiteindelijk culmineerde dit alles in het 
stemgedrag rond het Uitvaarthuis. Tijdens 
de commissievergadering bleek duidelijk 
dat vele Nuenenaren blij zijn met een derge-
lijke voorziening in het centrum. Hiertegen-
over stond een echtpaar dat beweerde niet 
tegen de dood te kunnen en bovendien zeg-
de te worden geconfronteerd met parkeer-
problematiek en fietsen voor de deur. Deze 
klachten werden door hen met kracht bijge-
zet middels onwaardig gedrag. Partijen als 
GL en CDA lieten zich hier niet door intimi-
deren en zijn dan ook voorstander van dit 
Uitvaarthuis. Dringende adviezen aan de 
SP-fractie van mij en van andere SP-leden 
om zich bij dit gezelschap aan te sluiten 
werden hooghartig in de wind geslagen. 
Blijkbaar winnen formeel-politieke overwe-
gingen het bij de fractie van het belang van 
het overgrote deel van de Nuenense bevol-
king en van een aantal betrokken partijle-
den. Dat de SP-fractie zich in deze nog har-
der opstelde dan de meerderheid in de Raad 
(door het verwerpen van de motie van W70, 
D66 en CDA die de uitvaartondernemer 
nog enig respijt gunde) kan worden be-
schouwd als een klap in het gezicht van ge-
noemde betrokken partijleden.
 
Dit alles vormt de reden dat de maat nu vol 
is en ik me per direct distantieer van de SP-
fractie in Nuenen.

Fred Lambert 
(burgercommissielid SP-Nuenen)
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De nieuwe attractie Tsunami trok aardig wat jeugdige belangstelling

Combinatie Roze Zaterdag 
met Nuenen Kermis
Tekst en foto’s Cees van Keulen

De traditionele Nuenense Kermis zou 8 juli opgevrolijkt worden met een 
Roze Zaterdag op en rond het Vincent van Goghplein. Daarom werd het 
naar de wereldberoemde schilder genoemde plein omgedoopt tot Diva-
plein. De vele kermisattracties stonden opgesteld rond het Park en trok-
ken ook wel wat volk. Niet iedereen was blij met de combinatie van de 
roze gekleurde zaterdag met de traditionele kermis.

Veel mensen genoten van het optre-
den van artiesten als Karin Bloemen, 
ambassadrice van de plaatselijke Ro-
ze Zaterdag, en Mark Elbers, de lo-
kale, favoriete Elvis-vertolker. Onder 
het genot van een drankje uit een 
plastic bekertje werd massaal meege-
zongen door het talrijke publiek dat 
een plekje gevonden had onder twee 
enorme parasols, of dat hing aan st-
aantafels, neergestreken was op zit-
bankjes of gewoon rondliep bij de 
eettentjes en drankwagens. Mocht je 
geen zicht hebben op het podium 
met catwalk, dan kon je toch alles 
volgen op het grote tv-scherm. Ook 
gingen de beentjes van de tegels….. 

‘Elvis’ Elbers en Karin Bloemen
Het weer werkte prima mee en tij-
dens het optreden van de Nuenense 
Elvis Elbers gingen vele handjes de 
lucht in. De roze meiden Hertogin 
Victoria en Ambassadrice Karin 
Bloemen vormden de kers op de 
taart… Tien travestieten stalen de 
show en burgemeester Maarten Hou-
ben completeerde het elftal drag 
queens. Er volgde een meer dan 
fraaie officieuze opening met een 
rondgang over de kermis in het Park. 
Eerder werd Nuenen Kermis met een 
officieel tintje geopend bij het ge-
meentehuis, waar Brassband Fanfare 
De Vooruitgang optrad en de Sint 
Antoniusschutterij Eeneind-Opwet-
ten een vendelgroet bracht aan de 
twee burgemeesters: jeugdburge-
meester Lynn Gevers en burgemees-
ter Maarten Houben. Nieuw op Nue-
nen Kermis was onder meer de 
Tsunami met veel ledverlichting en 
nagebootste vloedgolven.

Familiedag op zondag
Als klap op de vuurpijl was er zondag 
op het DivaPlein ook nog een familie-
dag met gratis schminken voor kin-
deren en een speciaal gastoptreden 
van Jan Keizer, mister BZN. Diverse 
kermisexploitanten lieten weten niet 
erg gecharmeerd te zijn van de pu-
bliekstrekkers op het Vincent van 
Goghplein. Eén van die exploitanten 
noemde het een miskleun van de eer-
ste orde. “De euro’s die daar worden 
uitgegeven, lopen wij - en ook de ho-
reca rond het Park - mis. Hopelijk is 
dit eenmalig en valt een volgende 
keer de Roze Zaterdag niet samen 
met Nuenen Kermis.”

Frans Smulders 
wint 26ste editie 
toepconcours
Met een zinderende finale kwam 
een eind aan het kaartgedeelte van 
het matinee variété van het roem-
ruchte kermistoepen bij Schafrat.

De finalisten waren Jan van de Vel-
den, Frits Rooijakkers, René van den 
Berg (D’n Bok) en Frans Smulders. 
Het artiesten gedeelte kwam daarna 
op gang met veel hoogtepunten.  De 
Nuenenaren Mark Elbers en Django 
Wagner, die al enkele jaren geheel be-
langeloos hun medewerking verle-
nen, deden mee. Ze doen graag wat 
terug voor hun Nuenen. Ook aanstor-
mend talent uit de stal van het amuse-
ment en entertainergedeelte van ‘de 
Ficus’ kreeg ruimschoots de kans hun 
talenten ten gehore te brengen. Tot 
ongeveer 19.30 uur toverde ‘de Ficus’, 
zoals vele jaren de Hollandstalige ar-
tiesten uit de hoge hoed. Sommigen 
met een Amsterdams accent maar het 
lied ‘mijn Nuenen’ van Mark Elbers 
maakte weer veel goed.
Al met al een bijzonder geslaagde 
editie van het kermistoepen 2017.

Frans Smulders
Gezellige drukte 
bij Ons Dorp en Cafee René 

Gilden passeert bij het gemeentehuis voor jeugdburgemeester Lynn Gevers,
jeugdwethouder Britt de Bloeme  en burgemeester Maarten Houben

Foto Peter Coppens

Foto Peter Coppens

Foto Peter Coppens
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Business to Business     
al bijna 28 jaar aan de Parkstraat 
Komend jaar is het alweer 28 jaar geleden dat Harry en Nettie de Weerd hun 
Business to Business Congrescentrum openden aan de Parkstraat 54 in Nue-
nen. Al 28 jaar Brabantse gastvrijheid en al 28 jaar een professionele en 
complete verzorging van (meerdaagse) congressen, vergaderingen, trainin-
gen en hei-dagen, waarbij de wensen van de gasten altijd voorop staan.

In september 2015 werd het BtB Con-
grescentrum uitgebreid met een twee-
de locatie, in Eindhoven. Dochter Ca-
talina de Weerd werd de gastvrouw 
van Conferentiecentrum Eindhoven 
op Landgoed Glorieux, een prachtige 
plek gelegen midden in een natuur-
park maar wel op loopafstand van het 
centrum van Eindhoven. Hier bieden 
de kapel die is ingericht als auditorium 
en het souterrain ruimte aan bedrijfs-
presentaties, seminars en aan groepen 
tot 120 personen.
De twee locaties hebben hun eigen uit-
straling en bieden ruimte aan groepen 
van verschillende groottes. Tot de zo-
mer van 2018 zijn ze beide te boeken, 

daarna krijgt de locatie BtB in Nuenen 
een andere bestemming en wordt hun 
jarenlange ervaring volledig ingezet in 
Conferentiecentrum Eindhoven.

U kunt dus tot halverwege 2018 bij 
beide locaties terecht. Neem contact 
op en Harry de Weerd zal u uitgebreid 
van advies dienen waar u het beste te-
recht kunt voor uw specifieke bijeen-
komst of congres. Kom ook gerust een 
kijkje nemen, zowel in Nuenen als in 
Eindhoven. Harry, Nettie en Catalina 
de Weerd leiden u graag rond en be-
spreken met u alle mogelijkheden voor 
een geslaagd evenement. Voor meer 
informatie of boeking; 040-2838129.

Showkorps O&V/Nuenen naar het Wereld Muziek Corps

Nuenens twirlteam    
ook hechte vriendinnenclub
Door Caroline van Nes

Op 16 juli reizen ze met hun show weer af naar Kerkrade, om deel te nemen 
aan het Wereld Muziek Corps (WMC). De meiden van het twirlteam van 
Showkorps O&V/Nuenen zijn alweer hard aan het trainen voor die belang-
rijke show. Liske, Ilona, Loes, Anne W., Anne N., Angèlica, Cecile, Emma en 
Ghilaine zien elkaar meerdere keren per week. Niet alleen om te trainen, ze 
gaan ook met elkaar op stap. De meesten kennen elkaar al tien jaar, ze zijn 
niet alleen een twirlteam maar ook vriendinnen.

“Dat is ook wel belangrijk, als je zoveel 
tijd met elkaar doorbrengt als wij”, be-
gint Anne W., de trainster van de 
groep. “Bovendien moeten we elkaar 
honderd procent vertrouwen bij wat 
we doen”. Om de twee jaar hebben ze 
een nieuwe show, waarmee ze ver-
schillende keren per jaar optreden op 
taptoes, maar het hoogtepunt van dit 
jaar is natuurlijk het WMC. De meiden 
van de groep, tussen vijftien en drieën-
twintig jaar, maken veel lol samen, 
maar ze nemen hun hobby wel heel se-
rieus. Werktijden van bijbanen wor-
den afgestemd op repetities, om zoveel 
mogelijk compleet te zijn op de trai-
ning. Angèlica: “Het vergt een strakke 
planning met werk en school, het is 

soms echt passen en meten, maar ge-
lukkig lukt het bijna altijd om vrij te 
krijgen op belangrijke momenten”.

Twirlgroep
“Wij zijn het enige showkorps in Bra-
bant met zo’n grote twirlgroep, die zo-
wel kunnen twirlen als vlaggen”, vertelt 
Anne W. “Het lijkt op majorettes, die 
met een band op straat lopen, maar er 
zitten elementen in van gymnastiek en 
we gebruiken bij onze shows allerlei 
verschillende attributen, zoals hoepels 
en ballen.” Het showkorps O&V/Nue-
nen bestaat eigenlijk uit drie elemen-
ten: de blazers, de slagwerkgroep en de 
twirlgroep. “Bij de show op het WMC 
speelt het hele corps mee, daarom trai-

nen we nu ook iedere zondag met de 
complete groep”, zegt Loes. Anne W. 
legt uit: “We studeren een show in met 
zijn allen. In maart gaan we op trai-
ningsweekend en dan krijgen we alle-
maal een lijst met coördinaten. Er 
staan bordjes op het veld, in een vier-
kant en dan moet iedereen op zijn of 
haar eigen coördinaat gaan staan. Als 
je die coördinaten aan elkaar verbindt, 
dan kom je al lopend in een figuur. En 
zo wordt een hele show opgebouwd.” 

Music Kids
“Veel mensen kennen ons van bijvoor-
beeld carnaval en de Sinterklaasvoor-
stelling”, zegt Anne N. “Maar niet ie-
dereen weet dat kinderen bij ons de 
mogelijkheid hebben om gratis kennis 
te maken met allerlei soorten muziek. 
We hebben de Music Kids, waarbij 
kinderen uit groep 4, 5 en 6 een jaar 
lang bezig zijn met muziek, zonder dat 
ze meteen hoeven te kiezen voor een 
instrument. Ze kunnen dan trompet, 
fluit of drums spelen, maar ook ken-
nismaken met twirling. Het mooiste 
zou zijn als de kinderen dan uiteinde-
lijk lid worden van onze vereniging.”
De meiden hebben veel zin in het 
WMC, toch wel een van de hoogte-
punten van het jaar. “Je moet er in je 
privéleven wel wat voor opofferen, 
want je bent veel tijd kwijt met trainen, 
besluit Anne W. “Maar als we dan weer 
zo’n geweldige show lopen en alles 
loopt zoals we het willen, dan weten 
we weer dat we dat er graag voor over 
hebben.”

U kunt de generale repetitie komen 
bekijken op 15 juli, op het NKV veld, 
Wettenseind 20. Op zondag 24 sep-
tember is er een open dag, van 12.00 
uur tot 15.00 uur op het LONU veld, 
Wettenseind 28. Op die dag kan ken-
nis worden gemaakt met de verschil-
lende muziekinstrumenten en laat het 
Showkorps O&V/Nuenen hun Circus 
Spectaculair show zien.

Meer informatie: www.showkorps-
ov.nl, Facebookpagina: Showkorps 
O&V Nuenen/twirlteam

Peter van Dongen fietst voor Amref 
Flying Doctors de Africa Classic
In oktober ga ik, Peter van Dongen, mijn persoonlijke grenzen verleggen en 
deelnemen aan de Africa Classic! Dit is een bijzondere fietstocht van in to-
taal één week door het adembenemende landschap van Tanzania. Naast het 
avontuur, de fysieke inspanning en mentale uitdaging, biedt Africa Classic 
mij de kans een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid in Afrika. Een 
prachtig doel! Hiervoor wil ik minimaal €10.000 sponsorgeld werven, dat 
ten gunste komt aan Amref Flying Doctors. Dit is de belangrijkste gezond-
heidsorganisatie in Afrika. Tijdens de fietstocht krijg ik de kans om verschil-
lende Amref-projecten te bezoeken en met eigen ogen te zien welk verschil 
de organisatie maakt. Een mooie motivatie om de 400 kilometer tellende 
fietstocht en de 4.000 hoogtemeters met succes af te leggen!
 
Naast mijn gezin en mijn koffiebedrijf 
is mountainbiken mijn grootste passie. 
Ik fiets ieder weekend en word zelfs 
onrustig als ik een keertje oversla. In-
middels heb ik al aan heel wat fiets-
tochten meegedaan, zoals de Gulber-
gen24 en Ledro4Life ten bate van ALS. 
Toen ik las over de Africa Classic, 
dacht ik meteen: wat een geweldig 
avontuur! En een mooie kans om mijn 
persoonlijke grenzen te verleggen. Na-
tuurlijk moest ik thuis nog even over-
leggen, want deze fietstocht is niet zo-
maar iets. Maar ik had meteen zoiets 
van: dit wil ik doen. Meedoen aan de 
Africa Classic lijkt me zo geweldig. 
Een prachtige manier om hulp te bie-
den aan anderen en nieuwe uitdagin-
gen aan te gaan. Maar ook om te zien 
op welke mooie manier Amref Flying 
Doctors bijdraagt aan de leefsituatie 
binnen Afrika. Daarnaast hoop ik te 
gaan genieten van het prachtige land-
schap van Afrika, de bijzondere cul-
tuur en de mensen.
 
Hard werken
Het zal vast nog hard werken worden, 
want 400 kilometer in zes dagen in de 
hitte en met veel stofzand en daarnaast 
nog totaal 4.000 hoogtemeters, is niet 
niks! De komende tijd ga ik dus volop 
trainen om ervoor te zorgen dat ik in 
oktober helemaal klaar ben voor de 
tocht. Ik kijk enorm uit naar een gewel-
dige reis, zie mezelf stiekem al ’s nachts 
voor het tentje zitten waar wij in zullen 
overnachten, kijkend naar een prachti-
ge sterrenhemel. Ik hoop vooral ook 

anderen te kunnen enthousiasmeren 
en te inspireren mee te doen, of een bij-
drage te leveren aan de mooie activitei-
ten van Amref Flying Doctors door 
mijn fietstocht te sponsoren. Maar bo-
venal hoop ik zo iets terug te kunnen 
doen voor anderen. Want dat is Africa 
Classic toch echt wel voor mij; een ul-
tieme manier om bij te dragen aan een 
betere wereld!
 
Sponsor worden? Kijk eens op www.
africaclassic.nl/peter-van-dongen

Kitty Heertjes van Beweeg studio 
Jolly Jumpers beweegt zelf ook!
Grote en warme dank was er voor beweeg&dans instructeur Kitty Heertjes 
op vrijdag 7 juli. En kei-gezellig was het ook in de diepe tuin onder de grote 
kastanjeboom voor de Jolly Jumpers Dansstudio. De Dansstudio waar de 
laatste jaren de meeste van de Jolly Jumpers lessen plaats hadden onder 
Kitty’s deskundige leiding op altijd coole muziek. 

Logisch ook, dat het gezellig was, want 
veel gasten kenden elkaar inmiddels 

Foto Petra van ‘t Hof

goed van samen bewegen voor een ster-
ke ‘core stability’. ‘Core stability’ door 
conditietraining, ‘rek&strek’, yoga, pila-
tus of natuurlijk de dansacademie oefe-
ningen. Want Kitty’s professionele ach-
tergrond lag ooit in de dans voor ze 
haar aandacht verplaatste naar beweeg-
trainingen. Bewegen & spelen, liefst op 
goeie muziek. Velen in Nuenen, en ook 
in de regio, kennen Kitty Heertjes ook 
van theater workshops voor bedrijven 
of van een school musical begeleiding. 
Die ze ook wel eens instudeerde met 
een klas. En nu schuift Heertjes profes-
sionele focus weer verder op. Groeps-
lessen gaat ze nog incidenteel geven 
(‘rek&strek’/yoga en een enkele condi-
tie-les wekelijks). Aandacht zal nu ze-
ker gaan naar meer Privé maatwerk 
Personal Training (inhouse). En verder? 
Informatie volgt na de zomer….

Bril verloren
Onze (meervoudig gehandicapte) doch-
ter, die in een rolstoel zit, heeft op zon-
dag 9 juli jl. tijdens een wandelingetje 
van Weverkeshof naar de kermis in het 
Park haar bril van haar gezicht gestoten. 
Wij hebben dat niet opgemerkt, maar 
misten de bril bij aankomst op de ker-
mis. De route teruglopen en zoeken, le-
verde geen resultaat op. Mocht u haar 
bril, een smal kindermontuur, rood met 
witte vlekjes, aangetroffen hebben en 
hebben meegenomen, wilt u ons dat 
dan laten weten? Wij zouden er heel blij 
mee zijn. U kunt bellen naar 040 252 04 
98 of 06 11 90 33 43.

‘Final call’: inschrijven 
Verenigingenmarkt 
mogelijk tot 17 juli
Regelmatig ontvangt stichting Dwers-
Verband mails en telefoontjes: “Kun-
nen we ons nog inschrijven voor de 
Verenigingenmarkt?” Ja, dat kan nog. 
Maar de uiterste inschrijftermijn is 
echt 17 juli.
De markt wordt gehouden op zondag-
middag 10 september in en rondom 
Het Park in Nuenen. Daar zullen die 
middag ook extra activiteiten georga-
niseerd worden in het kader van Open 
Monumentendag.
U kunt zich inschrijven via de website: 
www.verenigingenmarktnuenen.nl Daar 
kunt u ook meer informatie over de 
markt vinden. Vragen over de markt kunt 
u mailen naar info@dwersverband.nl.
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Boek Klooster    
uitgereikt aan zonen auteur
Vorige week nam Gerald van Erkel twee exemplaren, één 
voor hem en één voor zijn broer Arian, in ontvangst van 
het boek over negentig jaar Klooster dat werd uitge-
bracht door heemkundekring De Drijehornick. De 
broers konden recent niet bij de officiële presentatie van 
het boek aanwezig zijn, dat mede is geschreven door hun 
vader Ger van Erkel. Hij overleed plotseling, net voordat 
het boek van de persen kwam.
Het boek ‘Negentig jaar kloosterleven in Nuenen, 1887-
1977’ is voor € 25,- onder meer verkrijgbaar bij Bruna en 
Risjamo.

Gerald van Erkel neemt ook voor zijn broer Arian Het Klooster-
boek in ontvangst, geflankeerd door de auteurs Hans Korpers-
hoek (l) en Jos Thielemans (r). Foto: Roland van Pareren.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Myron de Bart VMBO-T op de Taalbrug Wij zijn super trots op hem. Mama, Papa, Scott en Sverre

 PUZZELHOEKWeek 28

Kruiswoord

Horizontaal: 1 trouw 6 bits 12 draagband 13 drasland 15 wilde haver 16 moeder 
18 groet 19 pulverig 20 moeder 22 zich verschaffen 25 Engelse ontkenning 
26 wonderlijk 29 enzovoort 30 vierdeursauto 32 op zijn hoede 34 slot 36 windjack 
37 jonge koe 39 snel reagerend 41 laster 43 opvangplek 45 World Trade Center 
47 gil 49 before christ 50 braspartij 52 Chinese munt 53 uitroep 
55 uitroep v. afkeuring 56 teugje 58 vruchtennat 59 bordpapier 61 leerkracht 
63 puinhoop 64 Europees land.

Verticaal: 1 mooi 2 een weinig 3 debet (afk.) 4 water in Utrecht 5 bezieling 
7 Aziatisch oliestaatje 8 platvis 9 meer dan wenselijk 10 behoeftig 
11 dierenwereld 12 tekenfilmhertje 14 slordige vrouw 17 zangvogel 
18 aanwijzend vnw. 21 provinciehoofdstad 23 met name 24 kalm 
27 armbeweging 28 pook 30 guit 31 rangtelwoord 33 transportmiddel 
35 in verband met 38 genotmiddel 40 telwoord 41 medische foto 42 precies 
44 bruine platvis 46 buislamp 48 groot hert 50 klankbekken 51 leidsman 
54 grote papegaai 55 halsbont 57 plant met kluit 58 vreemde munt 60 televisie 
62 circa.

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

K L A C H T W I K K E L

A A L A M A E M I R O L

S T R O P C O L N A P P A

T E A M O K I D O S O E S

E R A F E L R O K E R E

R R H O N E A T L A S R

O R I C

P M E E S T D I E E T D

U Z I L E A O E R O Z O

R O M E T I R O L D E U N

E D E L E L E I A I R C O

E R B E U L E E L T H R

A G E N T E R E T O R T

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

Oplossingen wk 27
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

W A N D E L P I 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.

ARTIS
BEREN
BOTER
EDELVROUW
HEELAL
HEILIGBEEN
KAAKVIS
KLAAR
KOBALT
KREET
KREUK
LOKET
LOODS
OPGEVEN
PILLENDOOS
SCENE
SNIKHEET
TAKEL
TOPKOK
VENDU
VERHAAL
VERZEN
WATERPLANT
WERELDREIS
WERKEILAND
ZODRA
ZORGPOLIS

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

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 8
4 7

3 8 5 9 2
1 9

4
2 5 8

9 8 2 3
4 6 1

7 5 6

week 26, Dhr. / Mw. K. Maas, Nuenen.

Derde editie KVL hobbybeurs
Op zondag 1 oktober wordt weer de derde editie van de 
hobbybeurs georganiseerd in het dorpshuis te Lieshout. 
Deze hobbybeurs is bestemd voor mensen die hobbyma-
tig dingen maken, dit willen presenteren en eventueel 
willen verkopen. De beurs begint om 11.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur.
Er zijn nog tafels te huur....misschien wel iets voor u. 
Voor € 7,50 per tafel kunt u uw hobby aan een groot pu-
bliek laten zien. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Sandra van der Aa 06-49855244, mailen mag natuurlijk 
ook, kvlieshoutnb@gmail.com.
En wilt u niet op de hobbybeurs als standhouder staan, 
dan bent u als bezoeker natuurlijk van harte welkom! De 
toegang is gratis

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
 

Eindelijk is het dan zover…!
Op gevaar af dat een mede-dorpsbewoner ook dit keer weer begint te sputteren en mij 
ongefundeerd beticht van overal tegen te zijn, wat betekent dan nog vrije meningsuiting?  
Hier dan volgend een positief bericht. En daar kan die dorpsbewoner toch niet tegen zijn?

Want eindelijk is het voor tuincentrum Coppelmans zover! Proficiat firma Coppelmans 
Nuenen, en met name Patrick Coppelmans, met de start van jullie nieuwbouw op de loca-
tie Europalaan/Kapperdoesweg in Nuenen. Vijftien jaar lang met vele omzwervingen 
voor het zoeken naar een nieuwbouwlocatie, weerstand en bezwaren incasseren van de 
omgeving, steeds maar weer opnieuw procederen, doorzettingsvermogen en uiteindelijk 
compromissen sluiten, kan in maart 2018 een prachtig nieuw tuincentrum Coppelmans 
Nuenen geopend worden tussen Nuenen  en Eindhoven. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7 Nuenen

Nieuwe inwoner
Op eerste Pinksterdag (dus al een tijdje 
geleden) is Jule geboren. Ze is de doch-
ter van Eefje en Koen. Een mooi bord 
maakte dat duidelijk. Jule, je bent van 
harte 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.

Dringende oproep! 
Speeltuin de Kievit 
zoekt extra vrij-
willigers voor in de 
vakantieperiode
Zoals bekend, is Speeltuin de Kievit in 
de zomervakantie dagelijks geopend. 
En de speeltuin draait nog altijd vol-
ledig op vrijwilligers. Omdat enkele 
‘vaste’ vrijwilligers op vakantie gaan, 
doen we een dringende oproep voor 
tijdelijke vakantiekrachten. 

Zou u een hele of een halve dag een 
handje kunnen helpen om de speeltuin 
ook in de zomer draaiende te houden?
Tijdens de zomervakantie van 15 juli 
tot en met 27 augustus zijn de ope-
ningstijden van 10.30 uur tot 17.30 uur. 
Om de kinderen en u te kunnen laten 
genieten van alle faciliteiten, zoeken 
we vrijwilligers voor de winkelverkoop, 
voor de keuken, de entreetafel en ook 
klussers (buiten openingstijden).

Interesse? Stuur een bericht via face-
book, email (info@speeltuin-dekievit.
nl), laat een bericht achter op de voice-
mail via 040-7802870 of loop even bin-
nen tijdens onze reguliere openingstij-
den (zie www.speeltuin-dekievit.nl).
Namens de kinderen en alle vrijwilli-
gers alvast heel erg bedankt. Dankzij 
uw hulp kunnen we Speeltuin de Kie-
vit dan gelukkig open houden, zoals u 
van ons gewend bent.

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

‘Wij gaan nóg meer mensen helpen!’
Alweer één jaar geleden startten de in Nuenen wonende Lars Taheij (23) en 
Damian François (24) hun webwinkel AltijdAllesKwijt.nl. Met meer dan 1.000 
online bestellingen en een samenwerking met Hewlett-Packard (HP) gaan 
de jongens vol energie hun tweede jaar in.

‘Wat hebben wij veel mensen mogen 
helpen en blij mogen maken,’ vertelt 
Lars. ‘Je krijgt zo veel enthousiaste re-
acties als je vertelt dat het dagelijks 
kwijtraken van je spullen niet meer 
hoeft,’ geeft Damian aan. Naast de ver-
koop van een tracker die dagelijkse 
spullen terugvindt starten ze nu ook 
met de verkoop van een kinderhorloge.

‘Of we niet iets konden gaan verkopen 
waardoor ze kon zien waar haar doch-
ter was en ook nog eens direct met 
haar kan bellen.’ Dat was de letterlijke 
vraag die de jongens van een klant kre-
gen. ‘Haar dochter van zes speelt vaak 
buiten. Maar als ze dan gaan eten, is 
haar dochter ineens niet meer in de 
speeltuin… dat onbehagelijke gevoel 
dat je even niet weet waar je kind is, zal 
heel herkenbaar zijn voor ouders,’ ver-
telt Lars. Nu, na enkele maanden tes-
ten met deze klant, start AltijdAlles-
Kwijt.nl met de verkoop van het BE-
LIO GPS Kinderhorloge.

‘We wilden er zeker van zijn dat dit 
horloge betrouwbaar is en werkt zoals 
de fabrikant vertelt’ geeft Damian aan. 
‘Daarom hebben we het horloge ge-
kocht en naar die klant gestuurd, met 
de vraag of ze het horloge samen met 
haar dochter wilde uitproberen. Naast 
dat onze klant erg enthousiast is over 
de werking van het horloge is ook haar 
dochter enorm trots op haar coole 
gadget. Dat heeft ons overtuigd om 
ons assortiment uit te breiden om zo 
nog meer mensen te helpen.’ 

‘Al met al een bewogen eerste jaar, 
waarin we veel hebben geleerd’ vertelt 
Lars. Dit jaar willen de Nuenense on-
dernemers naast het verder uitbreiden 
van het assortiment ook de grens over. 
‘Want zeker en vast raken ze in België 
ook wel eens iets kwijt’ sluiten ze la-
chend af. 

Foto’s Marissa Fotografie 
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De Wondere Wereld van Gerwen
Op 16, 17 en 18 augustus worden we meegenomen in de Wondere Wereld 
van Gerwen. Tijdens deze 3 daagse Kindervakantie Week in Gerwen kunnen 
de kinderen de Wondere Wereld van Gerwen gaan ontdekken. In deze 11de 
editie van de Kindervakantieweek gaan 120 kinderen en ruim 80 vrijwilli-
gers een betoverderende belevenis ervaren tijdens deze 3 daagse Wondere 
Werelden van Gerwen. Er is volop gezelligheid en heel veel saamhorigheid. 

De kinderen verzamelen zich op 
woensdag 16 augustus bij de ingang 
van de Wondere Wereld van Gerwen. 
Via een magische ingang worden de 
groepen bekend gemaakt. Na het ho-
ren van ons eigen Wondere Wereld-
lied kan de dag beginnen. Spannend! 
De hele dag zijn de kinderen op het 
terrein bezig met het inrichten van 
hun eigen Wondere Wereld en het spe-
len van spelletjes die met dit thema te 
maken hebben. Om 16.00 uur sluiten 
we dag 1 gezamenlijk af.

Donderdag 17 augustus begint de dag 
09.30 uur. De ochtend zijn we allemaal 
druk bezig met allerlei workshops om 
na een stevige lunch te vertrekken 
richting het bos. Om 16.00 uur wordt 
dag 2 voor de jongste jeugd afgesloten 
met ons eigen Wondere Wereld-lied.
Om 19.00 uur begint op het terrein 
een leuke sportactiviteit. We gaan 
weer beachvolleyballen! Iedereen 
vanaf 12 jaar kan meedoen (dus ook 
volwassenen!) in een team van 4 per-
sonen. Inschrijven kan op het mail-
adres van kindervakantieweekger-
wen@gmail.com.

Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen voordat 
we beginnen aan de laatste dag in de 
Wondere Wereld van Gerwen.
We beginnen dan om 12.00 uur met 
een gezamelijk spel. Daarna is er nog 

tijd om een laatste hand te leggen aan 
je eigen Wondere Wereld. Rond 15.00 
uur staat ons een speciale act te ver-
wachten, natuurlijk heeft het iets te 
maken met ons thema. Om 19.00 kan 
iedereen een kijkje komen nemen in 
de Wondere wereld van Gerwen. We 
eindigen de dag met de inmiddels be-
kende feestavond voor jong&oud.

Kom tijdens deze dagen gerust een 
kijkje nemen in de Wondere Wereld 
van Gerwen. Laat je verrassen en mee-
nemen in deze bijzondere Wereld, er is 
vanalles te zien en te beleven.

Voor meer informatie of vragen kunt u 
terecht op onze site www.jeugdactivi-
teitengerwen.nl of kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com.

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

Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Het is vanzelfsprekend dat u er zeker van wilt zijn dat een afscheid 
zo goed mogelijk en met respect voor ieders wensen wordt verzorgd. 
Met het Keurmerk Uitvaartzorg en het Register voor gecertificeerde 
Uitvaartverzorgers streeft de uitvaartbranche datzelfde doel na. Van 
der Stappen uitvaartverzorging beschikt over dit keurmerk en onze 
uitvaartverzorgers hebben aangetoond ook individueel aan alle certificatie-
eisen te voldoen om zich Register Uitvaartverzorgers (RU) te mogen 
noemen. Door dit alles bent u ervan verzekerd dat wij u de best mogelijke 
ondersteuning bieden.

Keurmerk Uitvaartzorg
Dit keurmerk staat onder andere 
voor onberispelijke dienstverlening, 
deskundige en professioneel opge-
leide medewerkers en een transpa-
rant kostenoverzicht. Daarnaast zijn 
wij aangesloten bij de Branchever-
eniging Gecertificeerde Nederlandse 
Uitvaartondernemingen (BGNU). 
Deze hanteert strenge criteria op 
het gebied van kwaliteit en staat 
voor hoogwaardige en empathische 
dienstverlening.

Register Uitvaartverzorgers
Het Register heeft als doel de 
vakbekwaamheid van uitvaart-
verzorgers te borgen en bij te 
dragen aan een verdere professio-
nalisering van de uitvaartbranche.  
De Register Uitvaartverzorgers zijn  
namelijk ook verplicht om continu te  
blijven ontwikkelen via een pro- 
gramma van permanente educatie.  
Zo kunnen zij u altijd optimaal infor- 

meren over alle mogelijkheden, ook 
de meest actuele.
Wat betekent de toevoeging van 
‘RU’ voor u?
Eigenlijk verandert er niets voor u.  
Het is meer een bevestiging van  
iets wat u waarschijnlijk al wist.  
Namelijk dat u bij Van der Stappen 
zeker bent van een professio-
nele organisatie met sfeervolle 
uitvaartcentra en een zeer betrokken  
team. Wij hebben meer dan 90 jaar 
ervaring in het verzorgen van  
persoonlijke uitvaarten, waarbij we 
heel veel in eigen beheer doen. Zo 
bent u verzekerd van een waardig 
afscheid, dat u bijblijft en houvast 
biedt voor de tijd daarna

Van der Stappen borgt kwaliteit verder     
           met toelating Register Uitvaartverzorgers

Zonnebloemuitje 2017
Op 5 juli was het laatste Zonnebloemuitje voor de grote vakantie. Wij hadden dit 
keer gekozen voor het boerenbondsmuseum in Gemert. Voor 10.00 uur zaten alle 
gasten en vrijwilligers in de bus. Het was prachtig weer dus fijn om zo de reis te be-
ginnen. Om ongeveer 10.45 uur arriveerden we in Gemert. Daar stond een heerlijk 
kopje koffie/thee met een lekker stuk appelgebak klaar. Nadat iedereen genoten had 
van de koffieronde, werden de aanwezigen in 2 groepen gedeeld. Groep 1 ging on-
der leiding van een vrijwilliger van het museum op pad om kennis te maken met het 
verleden. Groep 2 ging onder leiding van een gids een tocht maken met de huifkar.
Na ongeveer 1 ½ uur was iedereen weer terug en kon men gaan genieten van de 
lunch. Na de lunch werden de groepen gewisseld. Zowel de gasten als de vrijwilli-
gers genoten van dit alles. De huifkartocht door de weilanden en door het centrum 
van Gemert was echt een succes. Om 15.30 uur was iedereen terug op de basis 
waar men nog gezellig bij kon praten onder het genot van een drankje. Om 16.00 
uur stond de bus weer klaar om alle gasten en vrijwilligers naar huis te brengen.
Het was een bijzondere fijne dag en iedereen had werkelijk genoten van dit heer-
lijke uitstapje. 

Tieners van Toen
Tieners van Toen is een enthousiaste groep vrouwen voor wie zingen be-
langrijk is, maar waarbij gezelligheid voorop staat. Wij zingen liedjes uit de 
60 en 70-er jaren en vierden vorig jaar ons tienjarig bestaan.

Ons koor, dat momenteel bestaat uit 
ongeveer 35 leden, heeft een heel 
breed repertoire. Van musical tot ope-
ra, van vrolijke tot droevige liedjes. De 
leiding van ons koor ligt in de zeer des-
kundige handen van Yvonne Bouvrie, 
onze dirigente. Pianiste Alison Black 

geeft ons koor een voortreffelijke mu-
zikale ondersteuning.
U bent van harte welkom om op 16 juli 
om 14.30 uur naar ons te komen luiste-
ren in de Jo van Dijkhof in Nuenen. 
Wij komen u graag verrassen met onze 
mooie liedjes.

Honderden mensen helpen 
met je luisterende oor
 
Sensoor locatie Eindhoven is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor 
het vrijwilligersteam. Een luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan 
zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens zo’n begripvol luisterend oor 
nodig maar het lijkt een schaars goed te worden. Steeds meer mensen ko-
men hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensoor. CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
CASINO 

SUNSHINE WEEKS
SUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHTSUMMER BREEZE NIGHT

DONDERDAG 27 JULI

EINDHOVEN
AGENDA JULI

ZONDAG 2 JULI
SUNDAY ROYALE
MET PIANO PIANO

WOENSDAG 5 JULI
LIVE MUZIEK
MET SOUNDS PERFECT

ZONDAG 9 JULI
LIVE MUZIEK
MET SONNY GRIFFIN

WOENSDAG 12 JULI
LIVE MUZIEK
MET DE ROLERO’S

ZONDAG 16 JULI
LIVE MUZIEK
MET THE ROYALS

DINSDAG 18 JULI
WINNAARSAVOND
WIN €10.000 CASH

WOENSDAG 19 JULI
LIVE MUZIEK
MET JAZZ AND THE CITY

ZONDAG 23 JULI
LIVE MUZIEK
MET FRANK & PETRA

MAANDAG 24 JULI
SUNNY MONDAY
WIN TICKETS GRAND PRIX F1

DONDERDAG 27 JULI
SUMMER BREEZE NIGHT
MET YOUNIQUE

ZONDAG 30 JULI
LIVE MUZIEK
MET DRIE

MAANDAG 31 JULI
SUNNY MONDAY
WIN TICKETS GRAND PRIX F1

HET ENIGE ECHTE CASINO

Agenda Holland 
Casino Eindhoven
Zondag 16 juli 16.00-22.00 uur Live 
Muziek met The Royals.
Dinsdag 18 juli 19.00-23.00 uur Win-
naarsavond-Win €10.000 cash.
Woensdag 19 juli 20.00-00.00 uur Live 
Muziek met Jazz and the City.
Zondag 23 juli 16.00-22.00 uur Live 
Muziek met Frank Wilson & Petra 
Schreurs.
Maandag 24 juli 19.00-23.00 uur Sun-
ny Monday-Win tickets Grand Prix F1.
Donderdag 27 juli 20.00-00.00 uur 
Summer Breeze Night met Younique.
Zondag 30 juli 16.00-22.00 uur Live 
Muziek met Drie.
Maandag 31 juli 19.00-23.00 uur Sun-
ny Monday-Win tickets Grand Prix F1.

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

Weverkeshof   
zoekt vrijwilligers
Weverkeshof bestaat dit jaar 32 jaar. 
Met zijn ruim honderd vrijwilligers is 
dit een van de grootste publiektrekkers 
in Nuenen. Het ziet er dan ook meestal 
fantastisch uit. Zeker in de zomer als de 
tuinen weer in volle bloei staan en alle 
dieren buiten zijn. Nu zijn die honderd 
vrijwilligers op allerlei gebied actief, nl. 
als gastvrouw/heer, als dierenverzorger, 
maar ook behulpzaam bij de educatie 
en bij kinderfeestjes. Alleen voor de 
tuin en als gastvrouw of gastheer zoe-
ken we op korte termijn nog mensen.
Het terrein rond de boerderij bestaat 
uit diverse stukken groententuin en 
bloementuin. Het ontbreekt ons helaas 
aan man/vrouwkracht om deze tuinen 
te bewerken. Het ploegen gebeurt ma-
chinaal, dus voor zwaar spitwerk be-
hoef je niet bang te zijn. Alleen voor 
het planten, zaaien, wieden en plukken 
zoeken we momenteel mensen die een 
of meerdere dagdelen per week kun-
nen komen werken. In het voorjaar en 
zomer is het altijd een drukke periode.
En wat is er fijner dan ontspannend op 
het land bezig te zijn en in de pauze ge-
zellig even bijpraten met de andere 
medewerkers.
En om iedereen van koffie/thee of een 
ander drankje te voorzien en om te 
zorgen dat het binnen de boerderij ook 
netjes blijft, zoeken we, zeker met de 
vakantie in het vooruitzicht, nog en-
kele gastdames en heren. Voor door de 
weekse dagdelen en zeker voor de 
weekenden.
We hebben je hard nodig. Heb je inte-
resse of wil je er wat meer over weten, 
meld je dan aan via onze website: www.
weverkeshof.nl onder het kopje: vrij-
williger. Je wordt dan gebeld of gemaild 
voor een kennismakingsgesprek.

Zomersluiting 
kledingwinkel
Bij deze wil het Vrouwencentrum de 
Vlinder iedereen bedanken die in het 
afgelopen seizoen kleding en/of speel-
goed heeft gebracht. Wij zijn hier heel 
blij mee. De verkoop van kleding en 
speelgoed is voor ons een inkomsten-
bron die wij niet kunnen missen. Ook 
na de vakantie is kleding en speelgoed 
weer van harte welkom, wel graag heel 
en schoon. Het vrouwencentrum is ge-
sloten van 27 juli tot 24 augustus. Don-
derdag 24 augustus zijn wij weer ge-
opend van 11.30 tot 15.30 uur.

Leesgroep Engelse literatuur
Op zoek naar een leesgroep Engelse literatuur in Nuenen? U kunt nog mee-
doen. Binnenkort start de leesgroep Engelse literatuur in Nuenen. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij, dus als u belangstelling hebt voor Engelse litera-
tuur en u zou graag aan een leesgroep deelnemen, dan is dit uw kans.

De vrijwilligers voeren dagelijks ge-
sprekken met mensen die angstig zijn, 
het leven niet meer zien zitten, onzeker 
zijn of gewoon behoefte hebben aan con-
tact. Alles wat er zich in een mensenle-
ven voordoet, komt voorbij aan de tele-
foon, chat en mail. Ieder gesprek is dan 
ook anders. Vrijwilliger Dirk vertelt: 
‘’Een gesprek gaat vaak over schijnbaar 
onbelangrijke zaken, als een praatje over 
de heg waarin ik de rol van buurman ver-
vul. Soms met mensen die al dagen nie-
mand hebben gesproken en gewoon 
even hun verhaal kwijt willen. Maar ik 
luister ook naar de worstelingen van het 
leven. Gezondheidsproblemen, gedoe 
met instanties, ruzie in de familie, kinde-
ren die op het slechte pad zijn geraakt.’’
Ben jij iemand die goed kan luisteren 
en heb je interesse in je medemens? 

Dan komt Sensoor graag met je in con-
tact. Je wordt voor dit zinvolle werk 
goed getraind en begeleid door be-
roepskrachten. Je oefent gespreksvaar-
digheden, verdiept je in thema’s die 
veel voorbij komen en je leert grenzen 
te stellen. Dirk: ‘’Soms reageren men-
sen hun boosheid en machteloosheid 
op jou af. Het is dan de uitdaging om 
toch in contact met ze te komen terwijl 
je je eigen grenzen bewaakt.’’ Kortom, 
het is vrijwilligerswerk waar je een wij-
zer mens van wordt.
Je luisterdiensten kun je flexibel in-
plannen en thuiswerken is mogelijk. 
Hoewel je alleen je dienst doet, train je 
met een enthousiast vrijwilligersteam 
en krijg je persoonlijke begeleiding. 
Aanmelden kan via 
www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk
 

De groep kiest uit de boekenlijst En-
gelse literatuur van de landelijke orga-
nisatie Senia, zie www.senia.nl. De 
boeken worden besproken aan de 
hand van leeswijzers met discussie-
vragen, waardoor de discussie diep-
gang krijgt en minder kans loopt te 
verzanden. De leesgroep Engelse lite-
ratuur leest en bespreekt de boeken in 
het Engels. Mensen die iets hebben 
met de Engelse taal, kunnen hiermee 
hun taal levend houden. De leesgroep 
komt ongeveer eens in de zes weken 

op maandagmorgen bijeen. De eerste 
bijeenkomst is maandag 21 augustus.  
Besproken wordt dan het boek The 
Noise of Time van Julian Barnes. De 
oprichting van leesgroepen is een ini-
tiatief van de landelijke organisatie Se-
nia. Mocht u aan de nieuwe leesgroep 
in Nuenen willen deelnemen, neemt u 
dan contact op met André Schoon-
derbeek, ambassadeur van Senia in 
Noord-Brabant en Zeeland. 
Het e-mailadres is andre.schoonder-
beek@gmail.com.
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De vergoedingen volgens het Voordeelpakket 2017 
met behandeldatum tot en met 30 juni 2017, kunnen 
tot uiterlijk 31 augustus 2017 worden gedeclareerd, 
daarna niet meer. De leden kunnen de verkregen 
waardebonnen besteden bij de betrokken Nuenense 
winkeliers tot uiterlijk 31 juli 2017. Alle leden hebben 
buiten het pakket waardebonnen ook een klein boek-
je ontvangen met de geschiedenis van de Kruisver-
eniging en een brief van ‘Afscheid’, waarin in het kort 
de geschiedenis vanaf 6 juli 1990 tot aan de opheffing 
door de Vereffenaars wordt weergegeven.

Per 31 augustus wordt de financiële eindstand opgemaakt en het eventuele res-
tant aan gelden, wordt dan volgens de verdeelsleutel in het Vereffeningplan naar 
de daarin vermelde Nuenense Goede Doelen overgemaakt.

 
 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juli
WSV-wandeling

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

Donderdag 13 juli
10.30 uur Cultuur Overdag: Film ‘Een man 

die Ove heet’ Het Klooster

Donderdag 13 juli
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 
20.00 uur Kienen in Lieshout Dorpshuis, 

aan het Grotenhof, Lieshout

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

Zaterdag 15 juli 
13.00-16.30 uur Generale repetitie 

Showkorps O&V 
NKV korfbalterrein op het Wettenseind 20

Zaterdag 15 juli
19.00 uur premiere toneelstuk ‘Rapunzel’

door Toneelvereniging Mariahout
Openluchttheater Mariahout

Zondag 16 juli
09.00 uur Zomerwandeling IVN

vanaf parkeerplaats naast Broekdijk nr. 7 
Nuenen

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

Zondag 23 juli
14.30 uur toneelstuk ‘Rapunzel’
Door Toneelvereniging Mariahout

Openluchttheater Mariahout

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 voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 3 augustus
14.30 uur toneelstuk ‘Rapunzel’
Door Toneelvereniging Mariahout

Openluchttheater Mariahout

Zondag 6 augustus 
19.30 uur 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

Zondag 13 augustus
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
VAG Techniek Ronde van Nuenen

Start en finish thv Het Klooster Nuenen

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

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus
13.00 - 17.00 uur expositie 

Smeulders = Open
Beekstraat 23 Nuenen

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing er van.
De dienst van zondag heeft als thema: 
Leven. Rond de uitwerking van dit the-
ma wordt naar muziek geluisterd, ge-
beden en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB).
Maar let op: t/m aanstaande zondag 
werden de diensten gehouden op de 3e 
zondag van de maand. Met ingang van 
augustus zullen ze plaatsvinden op de 
4e zondag. www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 16 juli 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties
Jac Geven; Joop Sterenborg; overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Jan Ulijn; Leo 
van Hevelingen en Lotte van Rooij.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Dylano 
Scheepers, Mathis van Oss, Josefien 
van der Linden en Mandy Stuij. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

Tijdens de periode van de schoolva-
kanties, van 15 juli tot en met 25 au-
gustus is er op zaterdagavond géén 
viering in Nuenen. Op zondag is er 
één viering om 09.30 uur.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen geopend op dinsdag- en vrijdag-
ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 16 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Marie Jansen - Raaijmakers; Lien 
Schuts - van Issum; Wies Rooijakkers - 
Slegers; Jo van der Maat - van Deursen; 
Hann de Brouwer - Coolen (vanwege 
sterfdag ); Johannes Raymakers en Jo-

hanna Rooijakkers; Petrus Raijmakers; 
Wilhelmus Rooijakkers en Elisabeth 
Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 juli 09.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 16 juli 10.00 uur. Voorganger: 
ds. C. Crouwel. Er is in de vakantiepe-
riode geen kindernevendienst. De 
collecte is voor het Educatiefonds 
Vluchtelingen Nuenen. Na afloop van 
de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Op donderdag 20 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 de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

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

In deel 39 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een uit-
stapje naar de winkel in kruidenierswaren aan de Parallelweg 1, waar tot be-
gin jaren negentig de vrijgezelle zusters An en Mien de Greef met een waak-
zaam oog de moraal van de Eeneindse jeugd in de gaten hielden. Op de foto 
Henk Deelen, Mien en An de Greef en Henk de Wit bij de aanbieding van het 
nieuwe vaandel dat zij voor de rijvereniging hebben geborduurd. Voor meer 
informatie zie het boek Nuenen op het randje, p. 279.

Kruisvereniging Nuenen c.a.  
in liquidatie
De Kruisvereniging Nuenen c.a., in liquidatie sinds 12 april 2012, houdt op te 
bestaan. Ze wordt opgeheven op 31 augustus 2017, wanneer, volgens artikel 
18 van de statuten, het gehele vermogen is vereffend. Het vereffeningplan, 
kenmerk KV/AK17-11, is unaniem goedgekeurd door de Algemene Leden-
vergadering en tevens Vereffeningvergadering van 14 maart 2017.

U kunt uw waardebon hier besteden

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Winkelhart van Nuenen • Van Gogh koopcentrum • WC. Kernkwartier.

Deze actie loopt van 1 mei t/m 31 juli 2017. 

Winkelhart
Nuenenvan

Voirt  Parkstraat  Parkhof  Park  Boordseweg  Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Scan deze code 
voor meer 
informatie!

Deze winkel doet mee met de actie 
van Kruisvereniging Nuenen C.A. 

Winkelhart Poster 2017.indd   1 03-04-17   09:17

Donderdag 13 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 juli. 07.15 H. Mis, H. Bona-
ventura, bisschop en kerkleraar. 
Zaterdag 15 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Plechelmus, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Henricus, keizer en 
belijder. 
Zondag 16 juli. Zesde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 17 juli. 18.30 uur, gedachte-
nis H. Alexis. 
Dinsdag 18 juli. 18.30 uur, H. Camil-
lus de Lellis, belijder; gedachtenis van 
H. Symphorosa en haar zeven zonen, 
martelaren. 
Woensdag 19 juli. 07.15 uur H. Mis, 
H. Vincentius a Paulo, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 14 juli organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.
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SPORT
ToerClub Nuenen    
naar Den Bosch en Zeeland
Dat gaat naar Den Bosch toe…. Al meer dan tien jaar een traditie bij Toer-
Club Nuenen op zondagmorgen met Nuenen Kermis. De toerrit naar Den 
Bosch met als einddoel een kaarsje opsteken - met schietgebedje - in de ka-
thedrale basiliek van Sint-Jan en het nuttigen van een Bossche Bol van Jan 
de Groot.

Lamers Tielemans Lissevoort Open 2017 

Sfeervol tennisfeest   
eindigt in zonnige finaledag
Negen dagen lang is er vastgebeten, gezweet, gesport, gewerkt, gevochten, 
verloren, gewonnen, gefeest en vooral genoten van mooie tenniswedstrij-
den en de traditionele gezelligheid na de wedstrijden. Wat was de Lamers 
Tielemans Lissevoort Open dit jaar een prachtige editie!

Het negendaagse tennisfestijn op het 
park van Tennisvereniging de Lisse-
voort trok zo’n 400 tennissers van al-
lerlei niveau naar Nuenen toe. Ze 
speelden de sterren van de hemel in al-
lerlei categorieën, van 3 tot en met 8. 
Na een zonnige finalezondag kwamen 
er vele winnaars uit de bus. Voor de 
complete uitslag: www.facebook.com/
lissevoortopen. Hier zijn ook vele fo-
to’s van het toernooi te vinden, dus 
neem gerust een kijkje!

En natuurlijk hadden we niet zo’n 
mooie toernooiweek kunnen neerzet-
ten zonder de vele sponsoren. Wij be-
danken graag: onze naamsponsor La-
mers Tielemans Advocaten, NoNox, 
Smartfunding, Van de Winkel Admi-
nistratiekantoor, Selfstorage Helmond, 
Shazzoo, Wesselman Accountants, 
Revolution PT, De Laat Kenniscen-
trum, Javelin ICT, Lensen Projectin-
richters, Van den Udenhout, Tenback/
de Groof Architecten en Café René, 
Verhallen Airconditioning, Berry Bas-
tiaans Schilderbedrijf, Budgethotel 
Eindhoven en Café Schafrath.
En dan zijn er natuurlijk nog de sponso-
ren die in natura helpen om ons toer-
nooi nog leuker en vooral lekkerder te 
maken. Wij bedanken: BDP Bedrijfskle-
ding, De Watermolen van Opwetten, 
Arthur Koelewijn Vis, Chinees restau-
rant Tong Ah, bloemisterij ’t Schuurke, 
Black and Bianco en Sported.

Graag tot volgend jaar op de Lamers 
Tielemans Lissevoort Open! 

Tim Kanters wint 
Leo Bosch Trofee 
bij BCL 
Na een seizoenlange spannende strijd, 
met aan het einde zelfs een noodzake-
lijke beslissingswedstrijd, heeft Tim 
Kanters beslag weten te leggen op de 
Leo Bosch Trofee. Deze trofee is voor 
degene die aan het einde van het sei-
zoen bovenaan eindigt in de interne 
(ladder)competitie die gehouden wordt 
bij de jeugd van Badminton Club Lies-
hout. Tim versloeg in de barrage Pepijn 
Kerkhof, die gelijk met hem op de eer-
ste plaats was geëindigd, maar uitein-
delijk met de tweede plaats genoegen 
moest nemen. Ex-voorzitter en erelid 
Leo Bosch reikte de prijs persoonlijk uit 
aan Tim.

Wielersport Tennis

Badminton

Foto’s Cees van Keulen

Zo’n vijftien kleurrijke toerrijders van 
de Nuenense ToerClub vertrokken 
zondagmorgen 9 juli rond 8.30 uur en 
ze bereikten even na tienen de provin-
ciehoofdstad ’s-Hertogenbosch. De 
Bossche Bol leverde geen problemen 
op en ook het kaarsje ging branden 
voor een goede intentie.

KermisToepen
Kartrekker Frans van Nunen en zijn 
fietsmaatje Peer Bunthof keken alvast 
vooruit naar het KermisToepen. ‘Dat 
kaarsje gaat jou niet aan een overwin-
ning helpen’, wist Peer te melden. Twee 
andere Toepers, Peter Linders en Koen 
van Gastel, hielden wijselijk hun 
mond. Koen heeft al eens het Grote 

KermisToepen gewonnen en Peter 
doet mee voor de gezelligheid.

Zeelandtocht
ToerClub Nuenen heeft ook lange af-
standsrijders onder de gelederen. In 

drie dagen 500 kilometer onder de 
wielen doordraaien, dat is voor dertig 
leden van de ToerClub een peulen-
schilletje. Vrijdagmorgen 7 juli ver-
trokken die dertig verdeeld over twee 
groepen naar Zeeland (210 km), zater-
dag even wat losfietsen langs de kust 
(100 km) en zondag terug naar het 
thuisfront (190 km). De thuishaven is 
in verband met Nuenen Kermis ver-
legd naar café de Stam Gerwen. En 
daar passeerden de honderden kilo-
meters van deze driedaagse Zeeland-
tocht nog eens de revue. 
Voor meer informatie zie: 
www.toerclubnuenen.nl

Nieuwe bridgeclub in Nuenen
Nuenen heeft een nieuwe bridgeclub: B.C. Common Sense Nuenen. De club is 
ontstaan uit een fusie van Bridge Club Common Sense en Bridge Club Nuenen. 
Deze bridgeclubs bestaan al sinds respectievelijk 1996 en 1973. 
Binnen bridgend Nederland speelt al enige tijd een dalend ledenaantal vanwege 
het achterblijven van jonge aanwas. Beide clubs werden ook geconfronteerd met 
deze trend. Het gevolg is dat het steeds moelijker wordt om alle leden op hun ei-
gen niveau te laten spelen. Zowel Common Sense als Bridge Club Nuenen heb-
ben de clubavond op dinsdag zodat een onderzoek naar samenwerking werd ge-
start. Deze samenwerking heeft geleid tot een fusie waarmee beide Algemene Le-
denvergaderingen akkoord zijn gegaan. Omdat het totale ledenaantal nu ruim 
120 is, kan er weer gespeeld worden in drie lijnen (niveaugroepen).
Op 29 augustus vindt een feestelijke eerste clubavond plaats waarna op 5 semptem-
ber de interne competitie begint. Elke dinsdag speelt B.C. Common Sense Nuenen 
in Gemeenschapshuis Enode Eeneind vanaf 19.45 uur. Wilt u eens kennismaken en 
meedoen? Neem even contact op met Jan van Heijningen, secretaris, op jvanhe-
ijningen@onsnet.nu. U bent van harte welkom!

Negentigjarige wielerfan 
Bert van Hees ontmoet 
Tourwinnaar Jan Janssen
De eerste Nederlandse Tourwinnaar Jan Janssen - hij won de Tour de France 
in 1968 - maakte onlangs een fietstocht door onze regio. Hij vertrok vanuit 
het Eindhovense wielercafé Velosoof en maakte een toertocht van zo’n 80 ki-
lometer met als gids wielrenner Robbert de Greef uit Geldrop. Jan Janssen, 
wereldkampioen op de weg in 1964, reed samen met o.a. Harm Ottenbros, 
wereldkampioen in 1969. Twee wereldkampioenen en één Tourwinnaar....

Z&PV Nuenen 
Synchroonzwemmen geeft show
Afgelopen zondag 9 juli heeft de afdeling synchroonzwemmen van zwemvereni-
ging Nuenen tijdens de laatste training een show gegeven. De zwemsters hebben 
een fraai resultaat neergezet. Ons team heeft een hechte band. We houden van 
gezelligheid en genot, maar we willen ook graag resultaat neerzetten. Onze wens 
is om nog door te groeien. Heb je zin in zwemmen en dansen op muziek en ben je 
in bezit van zwemdiploma A en B? Kom dan gezellig een keer een proefles draai-
en in Feel Fit (de Drietip) in Nuenen. We starten weer op maandag 28 augustus. 
Misschien kan jij dan onze wens uit laten komen.
Alle mensen die mee hebben geholpen dit jaar, heel erg bedankt!

RKSV Nuenen 
zoekt vrijwilligers
RKSV Nuenen, met ruim 1400 leden 
de grootste sportclub van Nuenen, is 
voor het komend seizoen dringend op 
zoek naar een aantal nieuwe vrijwilli-
gers. We zijn bijvoorbeeld hard op zoek 
naar diverse coördinatoren, zowel voor 
de oudere jeugd (JO17) als voor de 
kleinsten in de categorie Sport & Spel. 
Daarnaast zoeken we een planner voor 
de scheidsrechters bij de thuiswedstrij-
den van de jeugd en een commissielid 
algemene zaken jeugd. Ook kunnen we 
een versterking van de toernooi com-
missie gebruiken. Heb je interesse en 
loop je warm voor voetbal, kijk dan op 
onze website of neem contact op met 
onze vrijwilligerscoördinator Valesca 
Waleson. www.rksvnuenen.nl/infor-
matie-voor-vrijwilligers/vrijwilligers-
gevraagd/

Die coryfeeën wilde wielerfan van het 
eerste uur, Bert van Hees uit Geldrop, 
graag ontmoeten. Bert is 90 jaar en 
fietst nog zowat dagelijks zijn rondje 
vanuit Geldrop op zijn racefiets en 
soms ook op zijn mountainbike.

Nuenenaar Henrie Maatje regelde 
fotograaf
Toevallig wist zijn schoonzoon Henrie 
Maatje uit Nuenen van de komst van 
Jan Janssen en Harm Ottenbros naar 
Velosoof. Henrie Maatje, zelf oud-ren-
ner en nu fanatiek toerfietser, trom-
melde zijn fietsmaatje Cees van Keu-
len van ToerClub Nuenen op. Cees is 
toerfietser én fotograaf, een fluitje van 
een cent voor hem om de ontmoeting 
van Bert met de twee wereldkampioe-
nen vast te leggen. Bert van Hees had 
de (wieler)dag van zijn leven en Tour-
winnaar Jan Janssen (77 jaar) raakte in 
een diepgaand gesprek met deze ne-
gentigjarige wielerfan uit Geldrop. 

Harm Ottenbros, wereldkampioen 1969 (midden), met rechts Bert van Hees en links Henrie 
Maatje uit Nuenen

Bert van Hees (rechts) met Jan Janssen, 
Tourwinnaar 1968

Bert kan zich nog zowat alles herinne-
ren van de wereldkampioenschappen 
op de weg in 1964 en 1969 en natuur-
lijk ook van de Tourzege van Jan Jans-
sen in 1968. Bert woont met zijn vrouw 
Mies (91 jaar) in Geldrop en zij volgen 
samen de Tour de France op de tv.

Foto’s Cees van Keulen

Voetbal



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

LINDEBLAADJES

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

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

Voirt 2a, 5671 HC Nuenen | 06 41398807 | www.depleq.nl

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

TE HUUR: woonhuis na-
bij centrum van Nuenen. 
Info: 06-20722985.

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

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

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

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

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

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

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

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Wettenseind 8a  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

CARAVAN (vouwwagen) 
STALLING in Gerwen. Nog 
enkele plaatsen vrij. Maxi-
male lengte 5,80 m inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.

TE KOOP: Openhaard- en 
kachelhout, Eiken € 65,- per 
m3. Verse eieren, nieuwe 
aardappels van eigen bodem. 
Bij fam. van Baren, Boord 30 
Nuenen. Tel: 040-2836270.

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

START 
SLA JE SLAG EN SHOP 

RESTANTEN VAN ZOMER-
COLLECTIE 2016 EN OUDER 

MET RONDE PRIJZEN!

NOG TOT EN MET ZATERDAG 15 JULI AS

ZOMEROUTLET

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijken Nuenen Oost + Zuid

(bv. ± 250 kranten) 

wijk Lieshout
(± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER 

DIRECT

2 0 1 7

24e editie internationaal tuinevenement 

Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen | Nuenen

21 juli t/m 30 juli
Volop tuininspiratie | Modeltuinen | Specialistische kwekers 

Tuindecoratie | Kunst | Duurzaamheid | Demonstraties | Design 
Alles voor in en om de tuin 

Entreeprijzen aan de kassa: 
Dagkaart volwassenen €12,00 ∙ Kinderen tot 14 jaar (onder begeleiding) GRATIS

Dagelijks open van 10.00 uur tot 18.00 uur ∙ info op  www.bloementuin.nl

 

 

 

 

31 Juli 2016 

 

 

 Kijk voor meer informatie op www.dewetters.nl  

of stuur een e-mail naar  

dewettensebraderie@gmail.com 
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