
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

Wegens de vakantie is 
huisartsenpraktijk BOEK 

GESLOTEN
VAN 7 T/M 25 AUGUSTUS

Waarnemende huisartsen: 
A t/m K: Dokter Rutten/van den Top, 

tel 2837083, Laan v. Nuenhem 20.
L t/m Z: Praktijk Anderegglaan, 

tel 2837475, Anderegglaan 14

In het weekend/avond/nacht kunt u voor 
dringende spoed contact opnemen met:

De spoedpost. Tel. 0900-8861.

Jongste lid 
van de 
Tweede Kamer, 
Rens Raemakers 
was in Nuenen

Helpt Elkander 
komt 
dichterbij
de huurder
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nuenen 
heeft er weer 
enthousiaste 
EHBO’ers bij!

Zie advertentie achterpagina
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

J

Tuinhortensia
diverse kleuren
potmaat 17 cm.

Intratuin Nuenen | Collse Hoefdijk 7

WOW! 
9.99

6.99

Intratuin
23 juli

geopend
10 tot 17 uur

BEZOEK OOK
tuinbeurs

Bloem&Tuin
21-30 juli

2 0 1 7

*Aanbieding geldig t/m 
zondag 30 juli 2017. OP=OP

Jan Linders overhandigt mooi bedrag 
aan Stichting Meedoen Nuenen
Afgelopen vrijdag 14 juli overhandigde Tim Haentjes, filiaalmanager van 
Jan Linders Nuenen, een cheque met een waarde van € 563,- aan de Stich-
ting Meedoen Nuenen. Het bedrag op de cheque werd grotendeels door de 
jongeren van de stichting bij elkaar verdiend door het verkopen van snoep, 
het schilderen van eieren en de verkoop van aardbeien. Daarnaast verdub-
belde Jan Linders een deel van het bedrag en stelde een week lang de inge-
leverde lege flessen opbrengst ter beschikking van de Stichting.

Stichting Meedoen Nuenen organi-
seert, voor jongeren tussen de 6 en 25 
jaar, die om wat voor reden dan ook 
niet zo gemakkelijk vrienden maken 
of aansluiten bij een sportvereniging, 
leuke vrijetijdsactiviteiten. Voorbeel-
den hiervan zijn kook- en muziek-
workshops, knutselmiddagen en er 
bestaat een samenwerking met diver-
se sportverenigingen in Nuenen voor 
sport op maat.
Voor al deze activiteiten is natuurlijk 
geld nodig en Jan Linders Nuenen 

heeft besloten met diverse acties, die 
onder andere uitgevoerd worden met 
en door de kinderen zelf, dit hele jaar 
geld in te zamelen voor de stichting. 
De cheque van afgelopen vrijdag was 
dan ook een ‘tussencheque’. Eind dit 
jaar hoopt Tim nog een keer een der-
gelijk bedrag te kunnen schenken. 
Aan de kinderen zal het niet liggen, zij 
zullen zich ook het komend half jaar 
actief in de winkel inzetten en bijvoor-
beeld in december pepernoten bakken 
voor de verkoop.

Voor schoenherstel en orthopedische schoenen op maat

De Schoenmaker    
wordt De Maatschoenmaker
Door Nannie van den Eijnden

op Egmond heeft zijn winkel aan de Berg uitgebreid met een nieuwe 
service: zijn zoon Sjaak vestigt zich als orthopedisch schoentechnicus 
in de zaak. Vroeger zagen orthopedische schoenen eruit als grote 

zwarte kisten, maar dat beeld is totaal veranderd. Tegenwoordig zijn ze hip 
en kleurrijk, je kunt heel veel zelf kiezen.

Dat Jop schoenen herstelt, sleutels bij-
maakt en lederwaren en producten 
voor leeronderhoud verkoopt, is allang 
bekend. Veel minder zichtbaar was dat 
hij ook reparatie van orthopedische 
schoenen deed en dat hij klanten naar 
Sjaak doorverwees. Nu is dat met een 
speciale werkruimte en vernieuwde 
etalage wel zichtbaar. Samen met zijn 
zwager heeft Jop de kamer gemaakt. 
Deze is afsluitbaar met een schuifdeur, 
zodat privacy is gewaarborgd. 

Van voetbalclub tot verzorgingshuis, 
van sportzool tot hoge schoen op 
kniehoogte
In de nieuwe ruimte ontvangt Sjaak 
mensen met een medische indicatie 
voor orthopedische schoenen op maat, 
nadat ze door een huisarts, orthopeed 
of revalidatiearts zijn doorverwezen. 
Hij kan niet alleen dit maatwerk leve-
ren, maar ook een bestaande confec-
tieschoen aanpassen door de lengte-
maat te behouden en een voorziening 
aan te brengen, zoals een afwikkelsys-
teem, wanneer er sprake is van klach-
ten aan de voorvoet bijvoorbeeld. 

Een orthopedische schoen valt in het 
basispakket van de zorgverzekering en 
er geldt een wettelijk vastgestelde ei-

Ik kwam bij een bedrijf terecht waar ik 
mijn opleiding in fases heb kunnen af-
ronden: eerst heb ik twee jaar schoen-
technische voorzieningen leren maken, 
daarna heb ik een jaar de opleiding tot 
leestenmaker gevolgd en tot slot twee 
jaar de opleiding tot adviseur, waarbij ik 
onder andere spreekuren heb gedraaid 
met artsen”. Bij dit bedrijf heb ik zeven 
jaar gewerkt en veel ervaring opgedaan 
in het vak. Toen wilde ik graag iets an-
ders. “Mijn vader deed al aanpassingen 
aan orthopedische schoenen, dus me 
bij hem in de zaak vestigen, was een lo-
gische stap. Daar was ook ruimte voor, 
we hoefden alleen de winkel anders in 
te delen en omdat we veel dezelfde ma-
chines gebruiken, heb ik maar een paar 
machines hoeven kopen”. 

Werkwijze
Sjaak doet eerst een functieonderzoek 
naar de klacht of het probleem. “Als 
eerste stap maak ik een gipsafdruk in 
de juiste staande opstelling. Vervol-
gens maak ik een leest en daar over-
heen een passchoen van transparante 
folie. In dit stadium is de leest nog be-
werkbaar. Als zowel klant als de ortho-
pedisch schoenmaker tevreden zijn 
over de passchoen, wordt de defini-
tieve schoen gemaakt. Van proef-
schoen tot definitieve schoen duurt 
dan nog ongeveer drie weken, het hele 
traject wordt vanuit Nuenen begeleid. 
De klant kan de schoen zelf helemaal 
samenstellen, zowel het type leer als 
de kleur, de kleur van de stiknaad, de 
afwerking en de sluiting. Bij vermin-
derde handfunctie bijvoorbeeld wordt 
er rekening gehouden met een makke-
lijke sluiting.

gen bijdrage. Steunzolen worden (ge-
deeltelijk) vergoed vanuit een particu-
liere aanvullende verzekering, dit ligt 
bij de klant zelf. “Ik heb contracten met 
alle zorgverzekeraars” vertelt Sjaak. 
“Artsen blijven tijdens het hele proces 
betrokken, vooral als er tussentijds iets 
in de situatie van de klant verandert”. 

Vader en zoon samen in de zaak, 
hoe is dat?
“Leuk, geweldig” klinkt het in koor. “Ik 
ben al lang geleden bij m’n vader in de 
zaak begonnen, toen ik op de middel-
bare school zat” lacht Sjaak. Hij vindt 
het leuk om met zijn handen te wer-
ken, oplossingen te bedenken en men-
sen te helpen. Bij zijn oriëntatie op een 
studie kwam hij tijdens een bedrijfs-
bezoek op het idee van dit mooie vak. 
Alles viel samen.

Werken en studeren tegelijk
“Ik ben een doener die leert in de prak-
tijk” vervolgt Sjaak. “Daarom heb ik ge-
kozen voor vier dagen in de week wer-
ken en een dag in de week naar school. 

Een orthopedische schoen maken op 
is een langdurig traject met verschil-
lende aanmeet- en pasmomenten. 
Wanneer iemand recht heeft op or-
thopedische schoenen, krijgt hij na 
drie maanden een tweede paar. Na een 
termijn van 15 maanden wordt het 
eerste paar schoenen vervangen. Tus-
sendoor kan Sjaak aanpassingen doen 
als een schoen nog niet helemaal lek-
ker zit. Tevens biedt hij nazorg, heeft 
hij korte lijnen met de medische we-
reld en kun je snel bij hem terecht. 
“De diversiteit is leuk” lacht hij. “De 
ene keer zijn er veel problemen en in-
drukwekkende verhalen en soms gaat 
het alleen om een minimale aanpas-
sing die op te lossen is met een steun-
zool. Ik ga voor kwaliteit op maat”.

Sjaak is op maandag, woensdag en za-
terdag in de winkel aanwezig en werkt 
op afspraak. Zo kunnen klanten er ze-
ker van zijn dat hij er is en tijd heeft.

De Maatschoenmaker, Sjaak Egmond. 
Orthopedisch schoentechnicus. Berg 
1, 5671 CA Nuenen. 06-15491872. 
info@demaatschoenmaker.com 
www.demaatschoenmaker.com



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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SHARE CARE:     
ONLINE HULP VOOR MANTELZORGER 
ShareCare is een handig eigentijds hulpmiddel voor iedereen die met 
mantelzorg te maken heeft. U kunt mantelzorgers via internet om 
hulp vragen. Uw verzoek wordt zichtbaar op hun computer en als 
uw verzoek bij hen past en zij tijd hebben, dan krijgt u meteen een 
seintje. Vliegensvlug zijn hulpvrager en hulpgever aan elkaar gekop-
peld. ShareCare is makkelijk in het gebruik en kan voor allerlei zaken 
die met mantelzorg te maken hebben, worden gebruikt: vraag en 
aanbod van ondersteuning koppelen, elkaar informeren en bijv. 
onderling ruilen van een al ingeplande taak.

ShareCare werkt op uw computer, laptop of telefoon.
 
Alle inwoners van Nuenen kunnen nu gratis voor één jaar van de uit-
gebreide premium versie van ShareCare gebruik maken dankzij een 
donatie van Coöperatie OnsNet Nuenen. ShareCare is gemakkelijk 
in het gebruik. Als u er toch niet uitkomt dan biedt de helpdesk van 
ShareCare uitkomst. Voor vragen kunt u ook terecht bij het Steunpunt 
Mantelzorg aan de Berg in Nuenen. Aanmelden: www.ShareCare.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 10-07-2017 EN 16-07-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 38 Verplaatsen voordeur 
Beekstraat 22B Kappen dode schijnbeuk 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein Standplaats “Meat the Burger” 
Mulakkers, Eeneind Ezeltjesdag 3 september 
Park 35 Vincent van Goghrit 1 oktober 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Ontheffing horeca poffertjeskraam 8-12 juli 
Hool 15 Oprichten bijgebouw verblijf seizoensarbeiders 

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 
13-07-2017 Nuenen c.a. Jaarverslag handhaving 2016 
13-07-2017 Nuenen c.a. Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
   Geluidkaarten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

In de afvalkalender staan tips hoe je de GFT+E 
container zo schoon mogelijk houdt.
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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).

BUURTPREVENTIE
Plaatsing WhatsApp-borden 
door heel Nuenen! 
Iedere inwoner kan tegenwoordig 
zonder moeite een bijdrage leve-
ren aan het veiliger maken van de 
eigen leefomgeving, door deel te 
nemen aan een BuurtWhatsApp-
groep. In Nuenen is dit een groot 
succes en er zijn dan ook vele 
tientallen groepen actief in onze 
gemeente. Buurtbewoners letten 
samen goed op of er verdachte 
personen of opvallende dingen in 
hun buurt voorkomen. Door een 
WhatsApp-berichtje te sturen 
worden alle groepsleden razend-
snel geactiveerd om op te letten. 
Ook de wijkagent is op de hoog-
te van alle WhatsApp-groepen. Bij calamiteiten legt de wijkagent 
contact met de beheerder. Het blijkt dat in buurten waar een 
WhatsApp-groep bestaat, het aantal inbraken minder is dan in 
buurten zonder buurtpreventie. 

Om het middel van Buurt WhatsApp kracht bij te zetten, heeft het 
college onlangs besloten dat er speciale ‘WhatsApp-borden’ door 
de hele gemeente worden geplaatst. Vanwege de vele WhatsApp 
groepen in de gemeente, is er uiteindelijk besloten om de borden 
zoveel mogelijk op de toegangswegen te plaatsen en niet op 
wijkniveau. Dit om een zo groot mogelijke dekking van het gehele 
WhatsApp-gebied te krijgen. De borden worden in de komende we-
ken geplaatst. Op de website van de gemeente is een plattegrond te 
vinden, waarop u kunt zien waar de borden precies geplaatst worden. 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie over het aan-
maken van of aansluiten bij een WhatsApp-groep? Kijk dan op www.
nuenen.nl, of u kunt contact opnemen via telefoonnummer 040-
2631 592. 

NUENEN VEILIG
‘Boarding pass’ met tip van de week

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

ROOKMELDERPROJECT    
‘NUENEN (BRAND) VEILIG’
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Heeft u een vluchtplan? Wordt u gealarmeerd door rookmelders? 
Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel? 
Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. 
Dit is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen. Als er 
brand is, heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste 
dodelijke slachtoffers bij brand overlijden door het inademen van 
(giftige) rook. Bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de 
kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In de eerste helft 

van 2017 kwamen in ons land al 13 mensen om het 
leven bij een woningbrand. Rookmelders zijn dan 
ook van levensbelang!

De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlich-
ting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het project 
hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim 3.000 rook-
melders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en koop-
woningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeineind en een paar 
wijken in de kern Nuenen. Deze vrijwilligers adviseren over uw de 
brandveiligheid van u en uw gezinsleden, over het hebben van een 
vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Deze 
melders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet verwijderd 
kan worden en hebben een gegarandeerde levensduur van 10 jaar. De 
eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. Dit 
tarief is inclusief plaatsing, advies en een brandveiligheidscheck.

Inmiddels is gestart met de tweede fase van het project waarbij 
steeds een aantal wijken tegelijk worden benaderd. De bewoners 
kunnen zich telefonisch of via een online aanmeldformulier aanmel-
den bij de gemeente Nuenen. Met deze personen nemen de vrijwil-
ligers dan contact op om een afspraak te maken voor een huisbe-
zoek. Dit bezoek vindt altijd plaats met twee personen die herken-
bare kleding en een legitimatie van het project Nuenen Brandveilig 
hebben en duurt maximaal een half uur. Er kan rekening worden 
gehouden met uw vakantieplanning, zodat er ook een afspraak kan 
worden gemaakt op een latere door u gewenste datum. 

Nuenen Zuid
Woont u binnen het blauwomrande gebied van de onderstaande 
plattegrond (gebied tussen Europalaan- Smits van Oyenlaan- A270 
‘Helmondweg’) en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid 
in uw woning? Tot en met de maand augustus 2017 kunt u zich 
aanmelden met het online aanmeldformulier via de website van de 
gemeente (www.nuenen.nl, onder het kopje ‘projecten en initiatie-
ven’) of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook voor 
overige vragen over het project terecht. 



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

(H)eerlijk vlees, met passie
voor u klaar gemaakt!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Shoarma pakket 
500 gr. vlees + 5 broodjes + saus ..............6,95
Tapenade Tasje
100 gram  ................................................2,45
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Gebraden Gehakt .......3,25
Tartaartjes!

4 halen, 3 betalen
Mexicaanse 
vleesrol
per stuk  ..................................................2,10
Beierse Frikadel
100 gram .................................................1,25

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

SNEL KLAAR

weekaanbiedingen 
donderdag 20 t/m woensdag 26 juli

Hollandse bloemkool
 per stuk 0,99
Rode bessen   
pan klaar   per doos 1,99

Courgette salade     
 250 gram 1,79

Baby leaf       
 per zakje 1,29

Watermeloen      
 per stuk 1,99

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 29 : geldig maandag 17 t/m zaterdag 22 juli 2017_____________________________________________________

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

Granola per zak
Uit eigen bakkerij! Diverse zaden,  
stukjes chocolade en honing. 
Lekker voor in de yoghurt! nu € 350
_____________________________________________________

Mini Thuisbak Ciabbata's
Wit of meergranen
 6+2 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienzomerschelp
Bladerdeegbodem, banketbakkersroom,
aardbeien en perziken
 nu € 750
_____________________________________________________

Iedere vrijdag & zaterdag

Appelflappen 3+1 gratis
Zachte broodjes 2e zak 1/2 prijs_____________________________________________________

Tijdens de vakantieperiode
normaal geopend

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

040-2951080 | www.anderegg.nl
Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

VACATURE

Anderegg Financieel Bedrijfsadvies te Nuenen 
richt zich als ongebonden verzekeringsinter-
mediair op het Midden- en Klein Bedrijf, Maat-
schappen, DGA’s , Vrije Beroepen en Particulie-
ren. Tevens zijn wij actief op de Hypotheekmarkt. 

Wij zoeken op korte termijn een: 

Ervaren commercieel 
medewerker verzekeringen 

Binnendienst 
(parttime) bedrijven/particulieren

Geïnteresseerd in een uitdagende baan bij een 
ambitieus kantoor met een prettige werksfeer?? 
Kijk dan voor de uitgebreide functieomschrijving 
op onze website, www.anderegg.nl, onder de 
button ‘vacatures’ en reageer!

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN
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 PUZZELHOEKWeek 29

Kruiswoord

Horizontaal: 1 salarisverhoging 6 ophef 11 Amerikaanse geheime dienst 
12 overwinningsbeker 14 meervoud 16 tijding 18 stuk grond 20 hoger onderwijs 
21 voorzetsel 23 relevant 24 loterijbriefje 25 verbond 27 dominee (afk.) 
28 meterton 29 blijf staan! 30 zitbad 32 houtsoort 34 kilometer 35 van de 
37 tor 40 gezwel 44 insecteneter 46 symbool voor cerium 47 pers. vnw. 4
8 niemendal 50 opvulmiddel 51 sieraad 53 energie 54 science fiction 
55 gebreid kledingstuk 56 halfwarm 58 pers. vnw. 59 broodbeleg 60 rookgerei 
62 pl. in Flevoland 63 aantekenboek.

Verticaal: 2 personal computer 3 hengelsnoer 4 ver in de tijd 5 graansoort 
6 vleesgerecht 7 vetpuistje 8 inhoudsmaat 9 per persoon 10 flesje met vloeistof 
13 gokspel 15 heidemeertje 17 verstand 19 deel v.e. toneelstuk 20 zonder inhoud 
22 gebogen been 24 computernetwerk (afk.) 26 boomvrucht 29 huidige tijd 
31 door middel van 33 harde kunststof 36 geschrift 37 klein paard 38 ongebleekt 
39 gelijkspel 40 plant 41 net niet 42 sneu 43 geologische periode 45 venijn 
49 einder 51 behoeftig mens 52 pineut 55 getemd 57 alcoholische drank 
59 hectoliter 61 pro Deo.

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

F I D E E L K O R T A F

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

A A T M A M D A G M U L

M A H N E M E N B N O

B I Z A R E N Z S E D A N

I W A A K S E I N D E S

P A R K A V A A R S

T A L E R T S M A A D S

A S I E L W T C K R E E T

B C M G E L A G D L I

A H A B O E N I P S A P

K A R T O N D O C E N T

R A V A G E IJ S L A N D

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

Oplossingen wk 28
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

S M E L T K R O E S

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.

AALFUIK
ALSOF
BEENKAP
BETICHTEN
CELLO
COLUMNIST
COMITE
EDOCH
HAVEN
HUWEN
IBSEN
IDEAAL
KASRESERVE
KNEEP
KUNDIG
MULCH
ONTSPORING
PANTOMIME
PATIO
PELLEN
PINTJE
POETS
PYJAMA
SLOOM
SPRINKHAAN
VATICAAN
WOLVILT

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

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 3 4 7
1 9

9 3 6
7 6 8 3 1

9 5
7

4 1 2
1 3
8 6 7 9

week 27, Dhr. / Mw. A. Hageman, Breugel.

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

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

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

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

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

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

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. De winnaars van deze week worden maandag gemaild of gebeld. De 
winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten ophalen bij Druk-
kerij Messerschmidt, Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 

Wk29 (antwoord insturen/mailen voor aanstaande maandag 9.00 uur)
De vraag van deze week is: 
De hoeveelste editie van Bloem & tuin is het dit jaar? 

Winnaar wk28 (Antwoord: Johan Verschuren)
Lenie Sanders, Arjan Brewel, Ad Beks, Tera Franke, Ad Raaijmakers, Eefje v. 
Gemert, Dimphy Bovers, Harrie v.d. Vossenberg, Jo Willems en Rob v. Oerle.

Prijsvraag
2017EXTRA 

VRIJKAARTEN

Dassenburcht ‘flashmobt’ de vakantie in
De laatste schooldag van het jaar werd 
gestart werd met een ruilbeurs, alle 
kinderen mochten speelgoed of boe-
ken mee naar school nemen om te rui-
len met anderen. Het ging er vrolijk 
maar ook serieus aan toe, er werd flink 
onderhandeld. Na de ruilbeurs volgde 
een picknick, waar iedereen iets voor 
meegenomen had. Het was smullen 
geblazen, en de tafels zagen er feeste-
lijk uit vol met lekkernijen. Met gevul-
de buikjes werden vriendjes en vrien-
dinnetjes geknuffeld en niet te verge-
ten de juffen en meesters bedankt. 
Fijne vakantie, tot over zes weken! Leerlingen St Jozefschool   

op vossenjacht
Er is iets vreemds aan de hand in Nederwetten. Er lopen allerlei verklede 
mensen door het dorp: een bijtje, een prinses, een piraat, roodkapje, een 
muis…. Het is geen carnavalsvrijdag maar 14 juli; de laatste schooldag.

Vandaag mogen de leerlingen op vossen-
jacht. Met een lijstje vol aanwijzingen 
gaan ze in het dorp op zoek naar de vos-
sen. De vossen worden gespeeld door 
ouders en leerlingen van groep 8. Zij zijn 
verkleed en verstopt in het dorp. Als de 
leerlingen een vos gevonden hebben, 
krijgen ze een letter. Met de verzamelde 
letters kunnen ze een woord maken. Het 
is een spannende maar gezellige jacht. 
Daarna worden de leerlingen van 
groep 8 in een mooie gele jeep naar 
school gebracht en vervolgens door ie-
dereen uitgezwaaid! Groep 8: veel ple-
zier op het voorgezet onderwijs!
Van het jagen krijg je honger en dus 
wordt er voor iedereen een heerlijke 
hamburger gebakken. Na de lunch 
gaat iedereen op jacht naar de zomer-
vakantie!

Hierbij willen we iedereen bedanken 
voor deze leuke laatste schooldag en 
wensen we iedereen een zonnige zo-
mervakantie toe! 

Stichting Meedoen sluit 
jaar af in De Kievit
In een ontspannen sfeer kwamen afgelopen zaterdag be-
stuur, vrijwilligers en deelnemers van Stichting Meedoen 
Nuenen en hun ouders en broertjes en zusjes bij elkaar in 
speeltuin De Kievit om het activiteitenjaar feestelijk af te 
sluiten. In dat jaar heeft de nog jonge stichting weer een 
heleboel leuke activiteiten georganiseerd voor haar doel-
groep: kinderen die, om wat voor reden dan ook, wat 
moeilijker aansluiting vinden bij het reguliere aanbod van 
sport en vrijetijdsbesteding in Nuenen. Zo is er onder an-
dere gezwommen, gehiphopt, geknutseld, muziek ge-
maakt, pony gereden, gevoetbald en getennist. Ook heeft 
een groepje kinderen van Stichting Meedoen meegelopen 
met de Avondvierdaagse. Dit alles werd mogelijk gemaakt 
door de bijdragen van verschillende sponsors.
Aan het eind van de avond wachtte er nog een leuke verras-
sing. De communicanten, die dit jaar de opbrengst van hun 
goede doelenactie aan Stichting Meedoen hadden gedo-
neerd, hadden ook nog eens voor alle deelnemende kinde-
ren een cadeautje aan het bestuur meegegeven.
Zie ook www.meedoennuenen.nl

Basisschool De Dassenburcht aan de Jacob Catsstraat heeft het schooljaar fees-
telijk afgesloten met alle kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s. Op een 
vol schoolplein zetten de leerlingen één voor één ‘n dansje in 
op de zomerhit Despacito. Bijna het hele schoolplein stond 
uiteindelijk lekker te swingen. Met deze flashmob dans-
ten ze het jaar uit en de zomervakantie in.

Dagelijks verse 
aardbeien

van de volle grond

Boord 14
Nuenen
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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

Acupunctuur bij Wim:       
Had last van RSI (KANS)
Wim Vervoort kwam een tijd geleden met RSI-klachten bij me. Wim is 38 jaar 
en een hoog opgeleide professional. Hij voert werk uit dat lichamelijk niet 
zwaar is: hij is geen tegelzetter, stucadoor of stratenmaker, beroepen met 
een sterk verhoogde kans op RSI. Wel zit Wim veel achter de computer. Dan 
neemt hij te weinig rustpauzes. Daardoor had hij een muishand en een muis-
arm ontwikkeld. Op een gegeven moment was de pijn zo hevig dat hij het 
toetsenbord niet meer kon bedienen. Inmiddels begon zijn baas zich af te 
vragen af of hij de druk van het mentaal zware werk wel aan kon. Of hij wel 
zo geschikt was voor de hem in het vooruitzicht gestelde leidinggevende 
functie. Of hij misschien de zoveelste overbelaste dertiger was die arbeids-
ongeschikt zou raken. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

RSI is een verzamelnaam voor klachten 
in de bovenrug, het nek- en schouder-
gebied, de armen, ellenbogen, polsen, 
handen en vingers. Als je gaat zoeken, 
vind je veel definities van RSI en ook 
verschillende benamingen. RSI lijkt 
wereldwijd echter de meest gebruikte 
en bekende term. RSI staat voor Repe-
titive Strain Injury. KANS is de afkorting 
van Klachten aan Arm, Nek en/of 
Schouder. KANS wordt alleen binnen 
Nederland gebruikt, vooral door art-
sen en andere behandelaars. Weten-
schappers gebruiken de term bewust 
niet, omdat het geen internationale 
term is. RSI is dat wel. Een muishand en 
een muisarm zijn vormen van RSI. 

Tegenwoordig ontstaat deze aandoe-
ning vooral bij mensen die veel met 

de computer werken, die veel ‘mui-
zen.’ Er kan dan overbelasting ont-
staan van de aanhechting van bepaal-
de spieren bij de elleboog en de pols. 
Naar schatting lopen in Nederland 
zo'n twee miljoen mensen een groot 
risico om RSI te krijgen. Scholieren en 
studenten zijn ook risicogroepen. 

En Wim? Ook hem kon ik van zijn RSI-
klachten afhelpen. Wim had 8 weke-
lijkse behandelingen nodig en daarna 
kwam hij nog af en toe terug voor een 
‘onderhouds’ behandeling. Hij let er 
nu wel op of zijn houding achter de 
computer in orde is. En zijn promotie? 
Die is doorgegaan! 

N.B. Vanwege de privacy is de naam 
gefingeerd. 

Jongste lid van de Tweede Kamer, 
Rens Raemakers was in Nuenen
Vrijdag 14 juli bracht de 26-jarige Rens Raemakers een werkbezoek aan het 
Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)-afd. jeugd in Nuenen. Sinds 
maart dit jaar is hij lid van de D66 fractie in de Tweede Kamer en woordvoer-
der voor Kinderopvang/kindregelingen, Jeugdzorg, Jeugdcriminaliteit, Par-
ticipatiewet, Arbeidsomstandigheden, Armoede- en Schuldenbeleid.

Hij kreeg van de medewerkers van 
CMD en gemeente informatie over het 
Nuenense jeugdzorg beleid en natuur-
lijk ook over de uitwerking daarvan in 
de dagelijkse praktijk. Waar hij om 
meer inhoudelijke toelichting vroeg, 
konden de dames Leenhouts, Schober 
en v/d Onzenoort die naar tevreden-
heid geven.
Namens B&W plaatste (vervangend) 
wethouder Henk Pero de Nuenense 
aanpak in een regionaal kader. Burge-
meester Houben maakte van de moge-
lijkheid gebruik even kennis te komen 
maken. De provincie was er bij met 
D66 Statenlid Ine Meeuwis. 

De Nuenense D66 afdeling was met 
raadslid van Werkum en met de nieu-
we lijsttrekker Bertje van Stiphout 
aanwezig. Ook zij zijn nu goed geïn-
formeerd over de laatste stand van de 
‘jeugdzaken’ in Nuenen. 

D66 heeft, als landelijke partij, een 
makkelijk en snel lijntje naar de natio-
nale politiek en heeft Tweede Kamerlid 
Rens Raemakers vol trots over de goe-
de zorg voor de Nuenense jeugd geïn-
formeerd en hem natuurlijk ook zeer 
nadrukkelijk gewezen op de bijzondere 
cultuurhistorische betekenis van Nue-
nen, namelijk Van Gogh Village.

V.l.n.r.: Henk Pero Wethouder Nuenen, Ine Meeuwis lid van Provinciale Staten, Rens Raemakers 
Lid van de Tweede Kamer, Rolien Leenhouts,coördinator CMD Nuenen.

Brief aan de politieke partijen 
Hieronder volgt een ingekorte versie van de brief die heemkundekring De 
Drijehornick stuurde aan de (besturen van) politieke partijen in de gemeen-
teraad van Nuenen d.t.v. de griffie.

Brief van CDA fractie in Provinciale Staten
De CDA-fractie in Provinciale Staten van Brabant is zwaar teleurgesteld dat Ge-
deputeerde Spierings opnieuw doordrammen boven draagvlak verkiest. Het be-
sluit om de herindeling van Nuenen als Provincie over te nemen is een on-Bra-
bants dictaat. Het CDA is van mening dat gemeentelijke herindelingen altijd van 
onderaf moeten komen. Gemeenteraden en inwoners van gemeenten zijn diege-
ne die gezamenlijk moeten besluiten over hun toekomst. De Provincie ontbreekt 
de democratische legitimiteit om deze keuze voor hen te maken. Enkel in extre-
me gevallen van financiële en bestuurlijke wanorde kan een provinciale interven-
tie wenselijk zijn. Dit is niet het geval in de gemeente Nuenen. 
De urgentie van een snelle, door de Provincie afgedwongen, fusie is niet aanwe-
zig. Zowel het Bestuurskrachtonderzoek over de gemeente Nuenen van enkele 
jaren geleden als de Commissie Demmers sprak van verschillende knelpunten 
maar geen acute problematiek die een versnelde herindeling noodzakelijk maakt.
De gemeenteraad van Nuenen heeft afgelopen maand aangegeven op zijn laatst in 
november te besluiten over de gewenste fusiepartner: Son of Breugel of Eindho-
ven. Over de noodzaak van een gemeentelijke herindeling was iedereen het eens. 
Het bepalen van een juiste partner voor het vormen van een nieuwe gemeente 
vergt een zorgvuldig besluit. De gemeenteraad heeft aangegeven enkele maanden 
extra nodig te hebben om voldoende geïnformeerd tot een keuze te komen. Het 
CDA vindt dat de gemeenteraad het recht had en heeft op deze extra tijd. 
Het CDA zal Gedeputeerde Spierings via schriftelijke vragen oproepen om de pro-
vinciale ahri-procedure onmiddellijk te stoppen en de Gemeenteraad van Nuenen 
weer zelf de mogelijkheid te geven om te beslissen over haar eigen toekomst. 

Volgend jaar maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Zeker voor Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zullen 
dat bijzondere verkiezingen zijn nu u 
besloten hebt dat onze gemeente niet 
in de huidige vorm zal voortbestaan. 
Juist daarom willen wij u verzoeken om 
in uw verkiezingsprogramma en daar-
na in het collegeprogramma voldoende 
aandacht te schenken aan het behoud 
van onze kunst en cultuur en dus ook 
het cultureel erfgoed (archeologie, ge-
bouwde monumenten, landschappen 
en archieven), in onze gemeente.
Wij geven u in deze brief een voorzet 
met punten die ons inziens thuishoren 
in een goed verkiezings- en collegepro-
gramma.

Algemene punten
1. Investeren in cultureel erfgoed loont 
2. Educatie en kennisvergroting 
3. Cultureel erfgoed is van en voor
     iedereen 
4. Cultuur maken doe je samen 
5. Cultuur verlegt het perspectief 

Concrete voorstellen
1.  Zorg dat we trots kunnen zijn en 

blijven op ons erfgoed. Het verdient 
een goede inventarisatie en samen-
hangende beleidsaanpak. Wij plei-
ten dan ook voor het opstellen van 
een integraal cultureel erfgoed be-
leid mede op basis van geactuali-
seerde cultuurhistorische en ar-
cheologische waardekaarten.

2.  Dit beleid vormt dan ook de basis 
voor de op te stellen omgevingsvisie.

3.  De huidige onderhoudsregeling 
voor monumenten helpt bij de in-
standhouding. En vaak is een goed 
advies in een vroeg stadium ook al 

zeer behulpzaam. Zorg dus voor 
ambtelijke deskundigheid.

4.  Zorg voor (informele) netwerken 
met andere lokale en provinciale 
erfgoedinstellingen.

5.  Gebruik de historie van Van Gogh. 
We hebben daarmee goud in handen. 
Het erfgoed van Van Gogh verdient 
weloverwogen en passende omge-
ving. Want er is voor de Nuenense 
inwoners meer dan Van Gogh alleen.

6.  Zorg voor een goede en adequate 
archivering. De functie van het Re-
gionaal Historisch centrum Eind-
hoven (RHCe) is onmisbaar.

Wij geven in verband met het 200 jarig 
bestaan van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten op 
1 januari 2021 een boek uit. Wij hopen 
dat er ook in een toekomstige constel-
latie voldoende aandacht voor het cul-
tureel erfgoed van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten zal zijn. Daarvoor moe-
ten we nu een goede basis creëren.
Uiteraard zijn wij desgewenst bereid 
(punten uit) deze brief verder aan u toe 
te lichten en u waar mogelijk bij de uit-
voering te steunen.

Met vriendelijke groeten,

Namens 
heemkundekring De Drijehornick,

Roland van Pareren, voorzitter. 
John Parmentier, secretaris.

cc. fractievoorzitters, partijsecretariaten, 
college van B&W, leden en pers

Wat is de (lokale) politiek toch mooi

Als CDA fractie brengen wij u graag in 
herinnering dat wij in de raadsverga-
dering van 29 juni duidelijk gepleit 
hebben TEGEN verder uitstel van de 
besluitvorming op gemeentelijk ni-
veau. Niet vanuit een zwakte of drei-
ging van de provincie maar vanuit 
overtuiging dat verder uitstel niet tot 
betere zienswijze kan leiden dan nu al 
het geval is. Echter was de democrati-
sche besluitvorming VOOR uitstel tot 
ten laatste 1 november 2017.
Nu blijkt dat de provincie ‘karakter’ 
toont (dat zijn mijn woorden) en de re-
gie in eigen hand neemt, uitstel niet lan-
ger tolereert, waarmee de gemeentera-

den van Nuenen c.a. én Son & Breugel 
het nakijken hebben. Weliswaar kan het 
college en raad nog wel inhoudelijk rea-
geren (= overleg) maar het zelfbeschik-
kingsrecht is ons ontnomen. 
De juridische impact van de zoge-
naamde ARHI wet zijn mij onvoldoen-
de bekend om alle processen en conse-
quenties te doorgronden maar de in-
druk bestaat dat de gemeenteraad 
NIET meer aan zet is.
Voor Nuenen was de beoogde herin-
deling met Son & Breugel of Eindho-
ven eigenlijk wel duidelijk maar Son & 
Breugel had zelfstandigheid nog hoog 
in het vaandel staan.
De consequenties van het besluit van 
GS zal dan ook harder aankomen in 
Son & Breugel dan bij ons.
Als CDA Fractie zijn wij van mening 
dat een fusie met Son en Breugel de 
voorkeur geniet:
• profiel van enerzijds Nuenen c.a. en 
anderzijds Son & Breugel sluiten naad-
loos op elkaar aan
• met de grotere gemeente van ruim 
40.000 inwoners krijgt de ambtelijke 
organisatie de ‘power’ die nu op menig 
terrein nog ontbreekt
• als nieuwe gemeente ben je een ge-
lijkwaardige gesprekspartner binnen 
het SGE gebied (Stedelijk gebied Eind-
hoven) 
• de structuur binnen de goed functio-
nerende dienst Dommelvallei kan gro-
tendeels gecontinueerd worden. (= ef-
ficiency en kosten bewust)

De Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op dins-
dagavond 22 augustus de Wolfsven-
loop. Sportievelingen van jong tot 
oud zijn van harte welkom op bospark 
’t Wolfsven in Mierlo om deel te ne-
men aan deze trimloop. Start vanaf 
19.00 uur. Afstanden van 820 m tot 10 
km. Inschrijven is mogelijk via www.
inschrijven.nl of vooraf tot 18.45 uur. 
Voor meer informatie, zie 
www.geldroprunners.nl

 
Wat een gevecht, schermutselingen en machtstrijd van gemeente via de re-
gio tot op provinciaal nivo en weer terug. Vorige week heeft Gedeputeerde 
Staten (GS) besloten om de wettelijke procedure te starten voor een herin-
deling van de gemeente Nuenen. De provincie neemt zo de regie in het ver-
dere proces over om het tempo en de kwaliteit van de besluitvorming te 
borgen. Aldus een zin uit het persbericht.

• Lokale politiek blijft invloed houden 
op de essentie van het woon genot: 
wonen, werken en recreëren in een 
uniek stukje Nederland
Dit als opmaak naar een groot Eindho-
ven, maar dan op langere termijn.
Bovenstaande zullen wij dan ook in-
brengen bij de aanstaande gesprekken 
met Son & Breugel en Eindhoven die 
vanaf 15 augustus gepland staan.

Overigens is de CDA fractie in de pro-
vinciale staten een heel andere mening 
toegedaan.
Statenlid Marcel Deryckere is uiter-
mate teleurgesteld dat gedeputeerde 
mevr. Spierings intervenieert in de 
herindeling van Nuenen. 
Daarbij worden goede argumenten 
aangedragen:
• is er wel sprak van financiële en be-
stuurlijke wanorde? (ook de jaarreke-
ning 2016 is met een serieus batig sal-
do afgesloten)
• is er wel sprake van urgentie om een ver-
snelde herindeling mogelijk te maken?
• wat is mis met de argumenten die de 
gemeenteraad heeft aangehaald om 
meer tijd nodig te hebben voor besluit-
vorming? 

U ziet, het politieke spel wordt hoog 
gespeeld. CDA fractie in de provinciale 
staten zit natuurlijk in de oppositie. En 
de gedeputeerde heeft ook een naam 
hoog te houden en wil niet anoniem na 
deze statenperiode vertrekken. Hier 
spelen hogere politieke machten mee 
dan u en ik kunnen bevatten.

Voor ons staat nog steeds het belang 
van u als inwoner van Nuenen voorop.
Daar blijven wij - consequent - voor 
strijden.

Erik Groothoff, 
Fractievoorzitter CDA Nuenen c.a. 
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Helpt Elkander     
komt dichterbij de huurder
Helpt Elkander (HE) heeft de ambitie om dichtbij haar huurders te staan. Om 
daar vorm aan te geven zijn de wensen en ideeën van de huurders opge-
haald. Wat vinden die belangrijk als ze contact met HE hebben. Bijvoorbeeld 
bij het melden van een reparatieverzoek of bij het aangaan van een huur-
overeenkomst? Wat moeten medewerkers dan juist wel of juist niet doen? 
En willen huurders zaken digitaal regelen of juist niet? Dit soort vragen 
heeft HE in april aan al haar huurders voorgelegd. De resultaten zijn inmid-
dels bekend en geven een duidelijk beeld. Deze week ontvingen alle huur-
ders een overzicht met de belangrijkste acties die HE gaat uitzetten met als 
doel dichterbij de huurders te komen.

“We zijn er voor onze huurders, maar 
we merkten dat we niet altijd de huurder 
centraal stelden in onze manier van wer-
ken”, aldus Ellen van Beijsterveldt-Niels, 
directeur-bestuurder. ”Dit willen we 
veranderen en om te achterhalen waar 
we ons volgens onze huurders op moe-
ten richten, hebben we dit onderzoek 
uitgezet.” In totaal hebben 342 huurders 
deelgenomen aan het onderzoek. 
Huurders vinden het belangrijk dat HE 
telefonisch beter bereikbaar is en dat 

ze de reparatieverzoeken gedurende 
de hele dag kunnen doorgeven. Aan 
het bezoeken van het kantoor is min-
der behoefte. Verder vinden huurders 
het prettig als er tijd en aandacht is 
voor persoonlijk contact en willen ze 
proactief geïnformeerd worden. 
Op basis van deze wensen heeft HE 
o.a. besloten de openingstijden van het 
kantoor per 24 juli 2017 aan te passen. 
Het kantoor is voornamelijk op af-
spraak te bezoeken. Hierdoor hebben 

De prijswinnaars met de gewonnen cheques ter waarde van € 250. 
V.l.n.r.: mevrouw Van Lamoen, mevrouw Van Beijsterveldt (directeur-bestuurder HE), me-
vrouw Metaj, mevrouw Duyzers, mevrouw Peynenburg en de heer Vos, mevrouw Kusters 
en Esther van Happen (beleidsadviseur HE). 

medewerkers alle tijd en aandacht 
voor de klant en hoeft de klant niet te 
wachten. Door op vrijdagochtend het 
kantoor te sluiten, is er op andere mo-
menten meer ruimte voor persoonlijk 
contact. Telefonisch blijft HE bereik-
baar van maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur met uitzondering van 
de lunchpauze van 12.00-13.00 uur. 
Later in het jaar kunnen reparatiever-
zoeken ook telefonisch de gehele dag 
gemeld worden; digitaal via de website 
kan dit al 24 uur per dag. 
Verder zal er meer aandacht zijn voor 
maatwerk. De meeste huurders kun-
nen zich prima redden, maar voor de 
mensen die het nodig hebben, wil HE 
wat extra’s doen. Aandacht voor com-
municatie speelt daarbij ook een be-
langrijke rol. Een proactieve houding 
en het maken van afspraken én die na-
komen zijn daarbij vanzelfsprekend. 
Onder de deelnemers aan het onder-
zoek heeft Helpt Elkander maar liefst 
5x € 250 verloot. Op 10 juli reikte Ellen 
van Beijsterveldt de cheques uit aan de 
gelukkige prijswinnaars in het kantoor 
van Helpt Elkander. “Ik ben blij verrast 
met deze prijs en vind het goed om te 
merken dat Helpt Elkander actief be-
zig is met het verbeteren van haar 
dienstverlening”, aldus één van de ge-
lukkige winnaars. Deze week zijn alle 
huurders van HE persoonlijk geïnfor-
meerd over de acties die HE naar aan-
leiding van het onderzoek gaat uitzet-
ten. Dankzij alle deelnemers kan HE 
nu vorm geven aan haar ambitie dicht-
bij de huurder.

verkocht

Willemstraat 6 Nuenen
Op toplocatie, gelegen aan prachtige grote groenstrook ,  
een halfvrijstaand instapklaar woonhuis met inpandige garage, 
bijkeuken, 4 slaapkamers en privacy biedende zonnige achtertuin.  
Op loopafstand van het centrum en 5 autominuten van Eindhoven.

•	 Inhoud:	325	m3
•	 Woonopp:	105	m2
•	 Bouwjaar:	1960
•	 Vraagprijs:	€	289.000,-	k.k.	

verkocht

Schietbergen	51	Nuenen
Instapklaar 2-kamer appartement met lichte woonkamer, deels 
open keuken in L-opstelling, slaapkamer en omheinde buitenruimte 
gelegen in Nuenen zuid in de directe omgeving van winkels, 
sportaccommodaties, scholen en openbaar vervoer.

•	 Inhoud:	120	m3
•	 Woonopp:	36	m2
•	 Bouwjaar:	2009
•	 Vraagprijs:	€	117.500,-	k.k.

verkocht

De	Vroente	86	Nuenen
Instapklare modern uitgevoerde geschakelde woning met eigen 
parkeergelegenheid, op zonzijde gelegen achtertuin en maar 
liefst 4 slaapkamers gelegen in een autoluwe en kindvriendelijke 
woonomgeving in Nuenen-Zuid en de achtertuin grenst aan een 
groenvoorziening met speeltuin.

•	 Inhoud:	439	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	275.000,-	k.k.

verkocht

De	Doorn	46	Nuenen
Moderne en ruime instapklare tussenwoning met 3 slaapkamers,  
een badkamer en op zonzijde gelegen achtertuin. Tevens beschikt de 
woning over parkeerfaciliteiten op eigen terrein. De woning is gelegen 
in groene en kindvriendelijke woonomgeving Nuenen-Oost nabij het 
centrum met vrij uitzicht over de groenstrook aan de voorzijde.

•	 Inhoud:	242	m3
•	 Woonopp:	85	m2
•	 Bouwjaar:	1982
•	 Vraagprijs:	€	215.000,-	k.k.

verkocht

Wielewaallaan	55	Nuenen
Royale tussenwoning met 4 slaapkamers, vernieuwde dichte keuken, 
badkamer, praktische bergruimte op zolder en onderhoudsvriendelijke 
achtertuin met sfeervolle overkapping en eigen achterom. De woning is 
gelegen nabij diverse voorzieningen, basisschool en op fietsafstand van 
het gezellig centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonopp:	132	m2
•	 Bouwjaar:	1969
•	 Vraagprijs:	€	245.000,-	k.k.

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

Schout	Diercxlaan	12	Nuenen
Deze uitgebouwde tweekapper met garage beschikt over een ruime 
woonkamer met een moderne keuken met bijkeuken en een extra 
speel-/werkruimte op de begane grond. Op de verdiepingen zijn 4 mooie 
slaapkamers te vinden. Gelegen in het kindvriendelijke Nuenen-Oost met 
voorzieningen zoals scholen, winkels en sportfaciliteiten op loopafstand.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	139	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	369.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Nuenderbeekselaan	2	Nuenen
In Nuenen oost gelegen, zeer ruime 2-onder-1 kapwoning met een 
ruime living, open keuken met kookeiland,  4 slaapkamers, 2 moderne 
badkamers op de eerste en tweede verdieping, garage en een op het 
westen gelegen ruime achtertuin.

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	155	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	409.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Laan	ter	Catten	68	Nuenen
Zeer ruime halfvrijstaande hoekwoning met vier grote slaapkamers,  
een schitterend dakterras en een privacy biedende achtertuin gelegen op 
zonzijde. In de directe omgeving zijn diverse scholen, sportfaciliteiten, 
een buitengebied en ook het gezellige centrum van Nuenen bevindt zich 
op slechts vijf fietsminuten.

•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	359.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Barisakker	114	Nuenen
Vrijstaand geschakeld woonhuis met inpandige garage, 4 slaapkamers, 
vernieuwde badkamer en open keuken met toegang tot de achtertuin. 
De woning is gelegen in een groene en kindvriendelijke woonomgeving 
in Nuenen zuid nabij het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	132	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	365.000,-	k.k.	

nieuw	aanbod

De	Haverkamp	23	Nuenen
Vrijstaand geschakelde woning met een ruime woonkamer,  
uitgebouwde serre met leefkeuken en een grote praktijkruimte op 
de begane grond. Voorzien van 3 slaapkamers, badkamer en grote 
zolderruimte. Gelegen in een rustige en landelijke woonomgeving  
aan de rand van Gerwen. Op loopafstand van de bossen.

•	 Inhoud:	535	m3
•	 Woonopp:	130	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	339.500,-	k.k.	

in	prijs	verlaagd

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Ik ben een bewoner van de Willem Alexanderstraat en kijk uit op de geluidswal parallel 
aan de Europalaan.
Als bewoners van de wijk Panakkers werden wij betrokken in het uiterlijk van de geluids-
wal na de renovatie van de Europalaan.
Het zou volgens een meneer van de gemeente een parkachtige uitstraling moeten krijgen.
Er werden inderdaad een heleboel bomen gerooid en er kwamen struiken voor terug, o.a. 
taxus, rododendron enz.
Er werd een mooi wandelpad aangelegd over de geluidswal.
Nadat alle struiken in de droge grond gezet werden moesten ze het zelf zien te redden met 
de paar druppels regen die er vielen, met als gevolg een trieste aanblik van dode struiken.
Vorige week kwam er ineens een tractor met een tank water en werd er water gestort bij de 
inmiddels grotendeels overleden struiken.
Achter de fietsenstalling waren al eerder lage struikjes geplant maar het onkruid was ster-
ker, binnen een paar weken stond het onkruid een meter hoog en waren de jonge struikjes 
niet meer te zien.
Afgelopen week verschenen er mannen met strimmers die het onkruid te lijf gingen met 
grof geweld met als resultaat dat de jonge struiken tussen het hoge onkruid in een grote 
beweging onder de strimmers verdwenen.
Een half uur geleden verschijnen er mannen van tuinbedrijf Kanters met kettingzagen ze 
bekijken de aangeplante triest ogende struiken en zagen ze allemaal om.
Jammer van alle goede bedoelingen om een parkachtige uitstraling te creeeren, je zou 
verwachten dat een tuinbedrijf weet dat nieuwe aanplant wel een beetje aandacht en een 
slokje water nodig heeft.

J. Raaijmakers, Willem Alexanderstraat 29

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

Bril gevonden
In week 27 is er een bril gevonden op 
de Vallestap, in Nuenen. Men kan bel-
len naar 06-12873760 om deze bril op 
te halen.
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Supersterren op Sint Jozefschool
Dinsdag 11 juli vond de première plaats van de film ‘de magische pen’. Leer-
lingen van de Sint Jozefschool, familieleden, oud leerlingen en (oud) leer-
krachten kwamen allemaal naar het schoolgebouw in Nederwetten om de 
supersterren op het filmdoek, maar ook in het echt te bewonderen. 

De supersterren van de avond: groep 7 en groep 8.
Vlnr: Tijn, Anouk, Linda, Alard, Job, Bram, Quinn, Stein, juf Carmen.

Groep 8 bedankt juf Carmen: 
Vlnr: Stein, Alard, Linda en juf Carmen

Na het welkomstwoord kwamen de 
filmsterren, onder luid applaus, over 
de rode loper het podium op. Nadat de 
filmsterren waren voorgesteld kon de 
film eindelijk beginnen. De film werd 
geregisseerd door juf Carmen, meester 
Robbert en juffrouw Eline. Het script 
was, in het kader van het afscheid van 
groep 8, bedacht door de leerkrachten 
en de leerlingen van groep 7 en 8. De 
hoofdrollen werden gespeeld door 
leerlingen van groep 8, waarbij ze ge-
holpen werden door leerlingen van 
groep 7.
Het spannende verhaal gaat over de 
magische pen die juf Roos geeft aan 
een van haar leerlingen. Nadat Guan 
en Jens met de magische pen een op-
stel hebben geschreven, verdwijnen ze 
naar de magische plek van het opstel: 
een onbewoond eiland. Door het op-
lossen van veel raadsels en puzzels 

kunnen ze de Superheld Walkman in-
schakelen. Hij brengt Guan en Jens 
weer veilig terug op school.
Na afloop werden de leerlingen van 

groep 7, maar vooral de leerlingen van 
groep 8 nog even in het zonnetje gezet. 
Ook juf Carmen werd bedankt voor 
haar geweldige inzet.
Natuurlijk was er na afloop nog vol-
doende tijd om even met de superster-
ren te proosten. 
Dank aan alle leerlingen, leerkrachten 
en andere supersterren voor de super 
film en gezellige filmavond. Sterren 
van groep 8 heel veel succes gewenst in 
het voortgezet onderwijs!

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 23-07-2017 in het program-
ma Nuenen Nú :
•	 Home	Plan	Nicaragua
•	 Kermis	Nuenen	2017
•	 Roze	Zaterdag	in	Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.23

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. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 

U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

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	u	en	12.00	u.

Natuur, sfeer en design voeren 
boventoon op Bloem & Tuin 2017
 
Ook voor de 24e editie van het grootste tuinevenement van de Benelux, 
Bloem & Tuin vormen de bossen op Landgoed Gulbergen weer tien dagen 
(vrijdag 21 t/m zondag 30 juli) het fraaie en sfeervolle decor. 
 
Volgens organisator John Geven vor-
men gezelligheid in en rond het huis 
alsmede levendige kleuren dé tuin-
trend	 voor	 2017.	 “De	 strakke	 sobere	
vormgeving van de afgelopen jaren is 
inmiddels overboord gegooid: kleurrij-
ke potten en planten voeren de boven-
toon. Credo? Alles kán en niets móet! 
Het is aan de tuinliefhebbers zélf om 
hun tuin en/of balkon naar eigen smaak 
en gewenste sfeer in te richten. Omdat 
'de tuin' steeds vaker als een letterlijk 
verlengstuk van ons huis wordt gezien 
- we koken er in onze tuinkeuken en 
ontspannen er in luxe loungesets of ja-
cuzzi's - brengen onze vele standhou-
ders juist op dít gebied de allerlaatste 
(internationale)	 trends.	 Knusse	 hoek-
jes in tuin of balkon completeren het 
sfeervolle geheel.”
 
Nieuw: De tuinkelder 
Het paradepaardje van Hoveniersbe-
drijf Martin Buijtels uit Bladel - een 
heuse wijnkelder - gaat zeker hoge ogen 
scoren. John:”Martin presenteert op 
onze beurs een in principe in iedere tuin 
in te graven kelder. Deze is niet alleen te 
gebruiken als onvervalste gekoelde 
wijnkelder, maar voorziet ook in de be-
hoefte die steeds meer mensen hebben 
om - net als 'vroeger' - een voorraad van 
weckproducten voor eigen gebruik aan 
te leggen of om voedsel te fermenteren.” 
In vele gemeenten kun je deze zelfs zon-
der vergunning realiseren.
En in plaats van onder de grond, gaat 
Hovenier Rob Vossen van ’t Vöschke 
uit Geulle juist de lucht in met een 
heuse boomhut en laat daarmee menig 
jeugdfantasie van volwassenen uitko-
men. John Geven vindt het bijzonder 
leuke ontwikkelingen. Met een knip-

oog zegt hij: ”Volgend jaar komt er vast 
een bedrijf met een tuinlift. We moe-
ten onze fantasie blijven prikkelen en 
dat geldt ook voor de tuin”.

Natuur met een grote 'N'
Bovenal staat deze jaargang van Bloem 
& Tuin in het teken van 'de natuur'. 
Niet verwonderlijk want zonder noe-
menswaardige aandacht voor de no-
den van Moeder Natuur, maakt de 
mens het zich namelijk onnodig moei-
lijk. Met alle negatieve gevolgen voor 
de	(nabije)	toekomst.	John:	“Natuurlijk	
staat de jubileumeditie van Bloem & 
Tuin van volgend jaar niet onder druk, 
maar er zal toch daadwerkelijk iets 
moeten gebeuren om de stand van de 
flora en fauna om ons heen ook de ko-
mende decennia op peil te houden. 
Daarom zijn wij ook zo blij, dat de 
grootste imker van Brabant - Ruud 
Korteling	 van	 Imkerij	 De	Walhut	 uit	
Nuenen - acte de présence geeft. Hij 
focust zich met zijn dienstverlening op 
het dagelijkse wel en wee van bijen, 
vlinders	en	vogels.	Zo	zal	hij	op	Bloem	
&	Tuin	2017	vertellen	over	de	moge-
lijkheden aan huis of op kantoor om 
een steentje bij te dragen aan het wel-
bevinden van voornoemde diersoor-
ten. Dat kan dan gaan over het laten 
inzaaien van een stuk grond - waar flo-
ra en fauna letterlijk van elkaar profite-
ren, het installeren van een windturbi-
ne maar bijvoorbeeld ook over het lea-
sen van bijen! Denk bij dat laatste aan 
het laten plaatsen van één of meerdere 
bijenkorven óp het dak van een be-
drijfspand. Ruud vertelt niet alleen 
over al deze prachtige milieuvriende-
lijke mogelijkheden, maar informeert 
geïnteresseerden tevens nadrukkelijk 
over de fiscale regelingen die zijn ge-
koppeld aan de meeste van dergelijke 
initiatieven.”

Opening	en	entree	vrijdag	21	t/m	zon-
dag	30	juli:	10.00	uur	-	18.00	uur.	Vol-
wassenen	betalen	€12,00	per	persoon;	
kinderen	onder	de	14	jaar	hebben	gra-
tis	toegang.	Parkeertarief	bewaakt	ter-
rein (geheel verzorgd door vrijwilligers 
van	diverse	lokale	verenigingen):	€6,00	
per	auto,	€1,00	per	(brom)fiets.
www.bloementuin.nl

Slaat Den Bosch de plank flink mis?
Beste minister Plasterk. Die lui in Den Bosch slaan de plank flink mis. Ze 
gaan op onze stoel zitten en willen bepalen met wie wij gaan fuseren en 
wanneer. Dat is onzorgvuldig en onrechtmatig. Roep de provincie eens 
gauw op het matje. Schors dat besluit en vernietig het. Wij willen zelf bepa-
len met wie we gaan fuseren en wanneer.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Dat is kort samengevat wat de Nue-
nense gemeenteraad maandagavond 
17 juli wilde gaan besluiten. Na ampel 
beraad met kartrekker Monique Don-
kers (zie foto) werd dit afgezwakt tot 
het volgende. Een clubje raadsleden 
met als voorzitter burgemeester Maar-
ten Houben (de begeleidingsgroep) 
gaat onderzoeken of schorsing of ver-
nietiging mogelijk is. Ronald Plasterk 
ligt hier niet wakker van en hoeft niet 
spoorslags naar Den Haag terug te ke-
ren van vakantie. Schrikt Wim van de 
Donk, onze commissaris van de Koning 
in Den Bosch, wel van dit besluit? 
Het Nuenense gemeentebestuur stond 
op het punt om met zomervakantie te 
gaan toen de brief van het dagelijks 
bestuur van onze provincie op de deur-
mat viel. De provincie is van mening 
dat er urgente problemen spelen in 
Nuenen die alleen opgelost kunnen 
worden met een herindeling. De pro-
vincie verzocht Nuenen om voor 1 juli 
een partner te kiezen, maar Nuenen 
stelde de keuze uit tot november. Toen 
greep de provincie in.    
Nog even naar de brief van de provin-
cie. Prof.dr. Wim van de Donk, voorzit-

ter van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, vat het kort samen: 
“Het uitstel van het uitspreken van 
een voorkeur heeft ons, mede in com-
binatie met de sterk uitlopende op-
vattingen binnen de gemeenteraad, 
echter doen besluiten om het proces 
met het oog op het gewenste tempo 
en kwaliteit over te nemen.” Duidelij-
ker kan niet. Toch schoot de brief bij 
de Nuenense raad in het verkeerde 
keelgat.
De Nuenense gemeenteraad zag het 
zelf ook al in dat zelfstandig blijven 
niet kan. De raad koos voor een be-
stuurlijke fusie. Fusiepartners zijn: ge-
meente Eindhoven en gemeente Son 
en Breugel. Het ligt voor de hand dat 
Nuenen fuseert met Eindhoven, want 
de raad van Son en Breugel lijkt wel te 
kiezen voor zelfstandig blijven.
Maandagavond ging de raad weer 
eens dwèrs liggen. Wie slaat de plank 
flink mis: de provincie of de Nuenense 
gemeenteraad? Wordt vervolgd. De 
volgende vergadering van de Nue-
nense gemeenteraad is donderdag 28 
september. Nu eerst even genieten 
van de mooie zomer.

Motie aangenomen tegen   
de brief van de Provincie
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering op 17 juli werd op het eind van de 
bijeenkomst een motie aangenomen die de begeleidingscommissie van de Ge-
meente Nuenen opdracht geeft op korte termijn de gesprekken met Eindhoven 
en Son en Breugel te hervatten om te komen tot een plan voor herindeling of fu-
sie, de zogenaamde Arhi procedure. De inhoudelijke en procedurele bezwaren 
moeten kenbaar gemaakt worden bij de provincie en er moet onderzocht wor-
den of vernietiging bij de Kroon mogelijk is als G.S. bij hun standpunt blijven.

Omdat	Nuenen	op	29	juni	de	beslissing	
nam	om	pas	op	15	november	te	komen	
met een voorstel omdat de hele proce-
dure meer tijd nodig had om tot een af-
gewogen besluit te komen, vond de 
provincie dat dit niet kon en nam de re-
gie over. Gedeputeerde Staten hebben 
nu in een brief aan de Gemeente Nue-
nen	bekend	gemaakt	dat	zij	per	15	au-
gustus een provinciale Arhi procedure 
op zullen starten met Eindhoven, Son 
en Breugel en Nuenen. Dit houdt in dat 
de Gemeentelijke Arhi procedure waar 
Nuenen mee bezig was met de andere 
twee gemeenten, moet stoppen.
Als een rode draad liep de argumenta-
tie die de provincie gebruikt, door de 
beschouwingen van de fracties. Vooral 
het hanteren van geen deugdelijke, fei-
telijke en controleerbare motivering.
De uitslag van het bestuurskracht on-
derzoek	 uit	 2015	 van	 de	 Commissie	
Demmers werd weer eens van stal ge-
haald waarin werd gezegd dat een zelf-
standig voortbestaan van de Gemeen-
te Nuenen geen reële optie was met de 
kwetsbaarheid van het ambtenaren-
korps en de zorgen over de bestuurlijk-
politieke situatie.
W70	vond	dat	G.S.	de	plank	ver	missloeg	
en bestreed dat er geen gebrek aan be-
stuurskracht was. Met een begrotings-
overschot	van	ruim	5	miljoen	Euro	was	
Nuenen weer een financieel gezonde ge-
meente. De Nuenense raad gaat over 
haar eigen toekomst, vond de partij.

D66 nam een uitzonderingspositie in 
met hun standpunt en had begrip voor 
de stap van de provincie. De begelei-
dingsgroep kan stoppen en de regie 
ligt bij de provincie.
De VVD vindt dat D66 als een hondje 
achter de provincie aan loopt. Wat is 
de status nog van onze begeleidings-
groep. Belangrijk is nu dat we als een 
eensgezinde raad optreden.
Groen Links voorzag een vertragend 
effect	in	de	actie	van	G.S.	Pas	als	in	no-
vember een puinhoop is ontstaan kun-
nen we verder. De regie ligt nog steeds 
bij de raad dacht Wilmar. Hij stelde dat 
wij geen steken hebben laten vallen en 
dat het niet onze schuld was dat wij 
hier weer zitten.
De	 PvdA	 stelde	 dat	 er	 een	 collegiaal	
besluit in Den Bosch genomen was. 
Hoe moet je die actie duiden, filoso-
feerde de partij. Je zelf op de borst 
kloppen heeft geen waarde.
De Combinatie had geen argumenten 
gevonden in de brief van de provincie. 
Het CDA brak een eerder ingediende 
motie van D66 helemaal af en zag geen 
enkele meerwaarde. Het bezwaar bij 
het	Ministerie	van	B.Z.	 indienen	ging	
de partij echter te ver en werd bijge-
steld in ‘indien nodig’.

De motie werd aangenomen door 
W70,	Combinatie,	VVD,	SP,	GL,	PvdA	
en CDA.
Alleen D66 was tegen de motie.
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21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

De Wettense Braderie
Dit jaar organiseert CV De Wetters 
weer ‘De Wettense Braderie’. Het be-
looft een gezellig, zomers evenement 
te worden met verschillende kraam-
pjes (zowel tweedehands als nieuwe 
spullen) en horecagelegenheden. 

De braderie zal plaats vinden op zon-
dag	23	juli,	op	het	evenemententerrein	
de	Koppeldreef	in	Nederwetten.	Vanaf	
’s	morgens	10.00	uur	ben	je	van	harte	
welkom.
Er	 zijn	meer	dan	 60	 verschillende	 kra-
men aanwezig. Denk hierbij aan kraam-
pjes met sieraden, porselein, kleding, 
snoep, suikerspinnen en nog veel meer. 
Daarnaast is er ook aan de kleintjes ge-
dacht.	Kortom	een	dag	met	 veel	 ‘Wet-
tense’ gezelligheid, zorg dat je erbij bent! 

Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.cvdewetters.nl 
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 Kijk voor meer informatie op www.cvdewetters.nl  

  

Evenemententerrein Koppeldreef 

 

Vanaf 10.00 



 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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

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

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

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

Advies 
& 
Interieurontwerp

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

N I E U W

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nl

Eetkamerstoelen 
Callas

in onze showroom: 
Eetkamerstoelen Ditte

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 500,- tel. 06-51373272.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

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

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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



Rond de Linde  Nr. 29 Donderdag 20 juli 2017

 
 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

Zondag 23 juli
10.00-17.00 uur Wettense Braderie

Koppeldreef 1 Nederwetten

Zondag 23 juli
10.00 uur Lange afstandswandeling IVN 

Nuenen. Vanaf parkeerplaats van de Vres-
selse hut, Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode

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

Dinsdag 15 augustus
10.30 uur Cultuur Overdag: 
film ‘The Lady in the Van’

Het Klooster

16 t/m 18 augustus
De Wondere Wereld van Gerwen

Kindervakantieweek Gerwen 2017
Terrein aan De Huikert 35

Donderdag 17 augustus
57e Bedevaart Kevelaer 

van Nuenen en omgeving
naar het Duitse Mariabedevaartoord

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

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus   
Goede doelen weekend

Weverkehof

Zondag 27 augustus
10.30-15.30 uur 

De enige echte Gerwense Vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Donderdag 31 augustus
10.00-12.00 uur Verkoop ‘Carm’ Schoenen 

Jo van Dijkhof

1 t/m 3 september
 Harley weekend 2017
De Huikert 35 Gerwen

Zaterdag 2 september 
15e keer het Gulbergen Jeugd Open 

Golfclub Gulbergen

Zaterdag 2 en zondag 3 september
Jaarlijkse grote boekenmarkt 

Weverkeshof

Zondag 3 september
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

 Jo Arts terrein aan Mulakkers Eeneind

2 t/m 10 september
Nuenense kampioenschappen

het tennispark van TV Wettenseind

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 23 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers. 

Misintenties
Jef van Nuenen; Nell Gies - Vos; Joost 
van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Theo Kuijpers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden me-
vrouw Maria Bax - van de Ven. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Tijdens de periode van de schoolva-
kanties, van 15 juli tot en met 25 au-
gustus is er op zaterdagavond géén vie-
ring 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 23 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Pastor Jan van Dooren (vanwege ver-
jaardag); Fam. Mickers; Jo van der 
Maat - van Deursen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Geen intenties.

Vredesweek
De kerkelijke ontwikkelingshulp- en 
vredegroepen hebben een vraag voor 
de Vredesweek. Het thema van de vre-
desweek is: de kracht van verbeelding. 
Daarom wil de Ambassade van Vrede 
Nuenen in het Van Goghkerkje een 
powerpoint-presentatie draaien op 17 
september a.s. 
Zij zoeken daarvoor beelden/foto’s. 
Dit mogen typische vredesfoto’s zijn 
(door u gefotografeerde of gemaakte 
vredesduiven, mensen uit verschillen-
de culturen bij elkaar, enz.), maar ook 
juist het tegenovergestelde. 
Hebt u binnen uw fotobestand hier 
misschien geschikte foto’s voor? Wilt u 
die dan sturen naar het parochiesecre-
tariaat?

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 23 juli 10.00 uur. Voorganger: 
ds. C. Crouwel. Er is in de vakantiepe-
riode geen kindernevendienst. De col-
lecte is voor Vluchtelingen in de Knel 
in Eindhoven. Na afloop van de dienst 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. Dinsdag 25 
juli kunt u vanaf 18.00 uur komen eten 
bij Samen aan Tafel. Opgeven via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. Op 
donderdag 20 juli is er weer Open 
Huis, een plek voor ontmoeting en 
koffie of thee. Onze kerk is elke zondag 
geopend. Voor meer info: zie ook onze 
website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 20 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 

H. Mis, H. Hiëronymus Aemilianus, be-
lijder; gedachtenis van H. Margaretha 
van Antiochië, maagd en martelares. 
Vrijdag 21 juli. 07.15 uur. H. Mis, 
Laurentius van Brindisi, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Praxe-
des, maagd. 
Zaterdag 22 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Maria Magdalena, boetelinge. 
Zondag 23 juli. Zevende zondag na 
Pinksteren. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 24 juli. 18.30 H. Mis, gedach-
tenis van H. Christina, maagd en mar-
telares. 
Dinsdag 25 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Jacobus de Meerdere, apostel; gedach-
tenis van H. Christoforus, martelaar. 
Woensdag 26 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Anna, moeder van de H. Maagd Maria. 
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').

Zing mee, in Nuenen aan zee
Zingen over de zee, vrouwen, drank, etc. kan alleen bij Zingerij Dwarsge-
tuigd. Al 20 jaar actief in Nuenen e.o., met jaarlijkse optredens in het land en 
soms over de grens. 

Monster aan, zing mee, beleef de sfeer 
van kameraadschap, hete thee en ge-
teerde zeilen. We oefenen om de twee 
weken op donderdagavond in De 
Wentelwiek; géén noten lezen máár op 

gevoel en intuïtie onder leiding van 
een ervaren dirigent.
Meer informatie op www.dwarsgetuigd.
nl of bel Hans Bijleveld 06-53508530 of 
mail info@dwarsgetuigd.nl.

Er was eens …..

Een toneelvereniging in Mariahout
Dit jaar (2017) kozen zij voor het stuk ‘Rapunzel’, een sprookje over een 
meisje dat al bijna haar hele leven in een hoge toren woont. Vrouw Manie 
houdt haar daar, maar Rapunzel hoopt dat ze, als ze 18 jaar is, de toren mag 
verlaten. Dan is er ook nog prins Bas, die op zoek is naar een lief meisje dat 
met hem wil trouwen. En er zijn twee zussen die hun oudste zus Rapunzel 
nog nooit gezien hebben en daarom naar haar op zoek gaan.

De mensen van toneelvereniging Ma-
riahout hebben er een erg mooi 
schouwspel van gemaakt, waarin goed 
geacteerd wordt. Op het hele speel-
plan is van alles te zien, vreemde en 
spannende dingen.
Achter de schermen (soms letterlijk) is 
er heel hard gewerkt om dit mooie 
plaatje neer te zetten, denk aan de re-
gie, het geluid, de kleding, het decor, 

de aankondiging. De vereniging mag 
trots zijn op de productie ‘Rapunzel’!
Lang heeft de groep naar de première 
uitgekeken. Gelukkig mogen ze dit 
stuk nog vaak opvoeren!

Debbie, Wendy, Gia, Peter, Sanne, Ilse, 
Bart, Cis, Nanda, Rutger, Jade, Lieke, 
Rachel, Esmee: 
Veel succes en vooral veel plezier!

Keep looking up……zicht op Nuenen.  Foto: Peter Coppens
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Nationale Ouderendag laat 
wensen van ouderen uitkomen 
Op vrijdag 6 oktober is het weer Nationale Ouderendag. In heel Nederland 
worden die dag ouderen blij gemaakt met de vervulling van hun wens. Ook 
in Nuenen worden prachtige wensen in vervulling gebracht.

Milou van den Dool, projectleider bij 
het Nationaal Ouderenfonds: “We 
hebben de afgelopen jaren al duizen-
den wensen uit laten komen. Soms zijn 
de wensen spectaculair, zoals een me-
neer die wilde parachutespringen. 
Maar meestal gaat het om eenvoudige 
wensen als een ijsje eten op een terras, 
een bloemetje kopen in het tuincen-
trum of een bezoek brengen aan het 
graf van een dierbare. Op het eerste 
gezicht lijken het misschien eenvoudi-
ge uitjes, maar als je minder mobiel 
wordt, is het vaak niet meer zo makke-
lijk om de deur uit te gaan. Op Natio-
nale Ouderendag kunnen we hele be-
tekenisvolle wensen vervullen en ou-
deren de dag van hun leven bezorgen.”

Jolanda Wouters en Maaike Smulders, 
comité Nationale Ouderendag Nue-
nen: “dagelijks ervaren wij hoe belang-
rijk aandacht en persoonlijk contact is 
bij ouderen. Via Nationale Ouderen-

dag willen wij lokaal bijdragen aan een 
lach op het gezicht. Of het nu gaat om 
de wandeling van de Van Gogh route, 
een bezoek aan Dierenrijk of een acti-
viteit buiten de gemeente, wij staan 
voor u klaar en hopen u te verwelko-
men als gast of vrijwilliger op vrijdag 6 
oktober aanstaande”.

Wens aanmelden
Wilt u een wens aanmelden voor uzelf 
of voor een ander? Neem dan contact 
op met het lokaal comité Nationale 
Ouderendag:
Jolanda Wouters en Maaike Smulders
040- 2403002, nuenen@nationaleou-
derendag.nl

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt ouderen in 
Nederland met concrete diensten en 
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn 
de BoodschappenPlusBus, de Zilver-
lijn, de stranduitjes en de kerstdiners. 
Alle diensten en activiteiten zijn gericht 
op het stimuleren van sociale contacten 
en zelfredzaamheid van ouderen om zo 
eenzaamheid te bestrijden. 

Nuenen heeft er weer 
enthousiaste EHBO’ers bij!
Op woensdagavond 12 juli ontvingen 3 inwoners van ons dorp en 1 uit Hel-
mond hun diploma EHBO uit handen van voorzitter, Richard Martens. Door-
dat zij nu gediplomeerd zijn mogen ook zij de evenementen in ons dorp be-
geleiden. In eerste instantie samen met een ervaren EHBO’er. Het bestuur 
feliciteert hen!

Mocht u interesse hebben om ook de 
cursus te volgen voor volwassenen of 
kinderen, kijk dan eens op onze web-
site www.ehbonuenen.nl of vraag in-
formatie via de mail ehbo.nuenen@
onsnet.nu. 
Op woensdagavond 15 november 
start er weer een cursus voor volwas-
senen (10 avonden). EHBO aan kinde-
ren start op woensdagavond 8 novem-
ber (4 avonden). Cursus reanimatie 
start op woensdagavond 18 oktober (1 

avond). Inschrijfformulieren op te 
vragen via de site, via de mail of 06-
5390 6863.

Vlnr: Petra Senders, An Bressers, Resi van Haendel en Jos te Dorthorst. Er ontbreken: Toon 
Cooijmans en Janine Ketelaars.

Bedevaart Kevelaer van Nuenen en omgeving

Ook dit jaar wordt, als Nuenense be-
devaart, in Kevelaer voor het volgen 
van de diensten aangesloten bij de be-
devaart van Eindhoven en omgeving. 
Deze pelgrimsgroep herdenkt dit jaar 
dat het 275 jaar geleden is dat zij voor 
de eerste maal naar Kevelaer trokken. 
Om extra cachet aan dit jubileum te 
geven is het verzoek aan de hulpbis-
schop van ’s-Hertogenbosch Mgr. Rob 
Mutsaerts gedaan of hij de bedevaart 
wil begeleiden en voorgaan in de ver-
schillende diensten. De bisschop heeft 
positief gereageerd op dit verzoek.
De Hoogmis en het Lof zullen worden 
gehouden in de prachtig gedecoreerde 
Mariabasiliek. Niet alleen het interieur 
van deze mooie kerk, maar ook de am-
biance met 450 pelgrims en de vele 

De slotbijeenkomst van de bedevaart in de Pax Christiekapel in Kevelaer.

De eerste donderdag na de feestdag van Maria ten Hemelopneming, dit jaar 
op 17 augustus, trekt voor de 57e maal de bedevaart van Nuenen en omlig-
gende plaatsen naar het Duitse Mariabedevaartoord. Kevelaer herdenkt dit 
jaar dat 375 jaar geleden de opdracht van Maria aan Hendrik Busman plaats 
had om voor haar een kapel te bouwen.

priesters en acolieten geven alle aan-
wezigen het voldane bedevaartgevoel. 
De intenties die men persoonlijk heeft 
bij deze pelgrimstocht kunnen de deel-
nemers op een briefje schrijven. Deze 
zullen in de bus worden opgehaald en 
gezamenlijk tijdens de dienst op het al-
taar worden aangeboden.
Daarnaast kan men in de middag kie-
zen uit de grote Kruisweg, welke wordt 
gelopen door het prachtige kruisweg-
park, of een kleine Kruisweg die wordt 
gebeden in de Pax Christie Kapel bij de 
Genadekapel. Tot slot wordt er op een 
Lichtprocessie gelijkende afscheidsbij-
eenkomst gehouden. Men heeft tussen 
de diensten voldoende tijd voor een 
hapje en een drankje of het bezoeken 
van de vele winkeltjes. 

In het kader van het 375-jarig bestaan 
van de bedevaartplaats Kevelaer heeft 
de Duitse bedevaartsleiding een kopie 
van het beroemde prentje laten maken. 
Deze kopie is naar Rome geweest en 
daar gezegend door paus Franciscus. 
Dit prentje wordt gedurende dit jubi-
leumjaar aan de bedevaartorganisaties 
in Duitsland, Nederland, België en 
Luxemburg ter aanbidding ter beschik-
king gesteld. Zij kunnen dit prentje voor 
enkele dagen ophalen zodat men het in 
de thuisomgeving kan aanbidden. Met 
een kleine 400 geregistreerde bedevaar-
ten op jaarbasis is een jaar natuurlijk te 
kort. Als Nuenense bedevaart hebben 
we met Eindhoven een verzoek inge-
diend. Het Mariaprentje is daarom op 
zondag 17 september in de dienst van 
10.00 uur in de Sint Petruskerk aan de 
Kloosterdreef te Eindhoven aanwezig 
om daarmee een bijzondere plek en 
aandacht te krijgen in deze viering. 

De bedevaartgangers, die aan deze be-
devaart willen deelnemen worden tus-
sen 8.15 uur en 08.45 uur op de ver-
schillende opstappunten opgehaald en 
zij zijn om ca. 18.45 uur weer thuis. 
Tot 10 augustus 2017 kunt u zich voor 
inlichtingen en aanmelding wenden 
tot een van onderstaande broeder-
meesters. De kosten bedragen € 15,- 
voor volwassenen. Kinderen t/m 12 
jaar betalen € 5,- en het 2e en volgende 
kind uit één gezin € 2,50. 

Gerwen: P. Vermeulen, Alvershool 22, 
Tel. 2836242
Nuenen: J. Klomp, Park 31, 2836675. F. 
Vinke, Boordseweg 27, 2834842. M. 
Bunthof, Margot Begemannstr. 63, 
2831523.
Nederwetten: J. van Rooij, Hee-
rendonk 6, 2837312
Lieshout en Maria-Hout: T. Rooyak-
kers, Pater Becanusstraat 86B. 
Beek en Donk, 06-30339724

Zomeravond-
concert 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 er-
vaar je niet de tijd als tijd, maar eerder 
als een manier om tot rust te komen, 
bijna meditatief, bijna introspectief. 
Zo tijdens de vakantieperiode is het 
Zomeravondconcert een mooi aanvul-
lend 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’.
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Vakantie Vrouwencentrum   
De Vlinder
Op donderdag 13 juli werd de vakantie van ‘Vrouwencentrum de Vlinder’ op 
passende wijze ingeluid.

De dames die elke donderdagochtend 
naar de Nederlandse les komen had-
den ervoor gekozen om het ‘school-
jaar’, af te sluiten in het thuishonk, de 
oude voetbalkantine van sportpark de 
Luistruik. Er was volop taart en ook 
andere lekkernijen, de meeste door de 
dames zelf gemaakt.
In plaats van gewoon een les te volgen, 
werd er volop gekletst over allerlei va-

kantie-en toekomstplannen. De rest 
van de ochtend werd gevuld met het 
doen van allerlei taal- en gezelschaps-
spelletjes. Het was een zeer geslaagde 
en gezellige ochtend.
Onze eerste les na de vakantie is weer 
op donderdag 31 augustus. Mocht u 
interesse hebben of zich aan willen 
melden dan kan dit bij c.haisma@ons-
net.nu.

De enige echte    
Gerwense vlooienmarkt
Hoewel de vakantie voor de meeste mensen nog maar net begonnen is, wil 
Drumfanfare Jong Leven u er alvast op attent maken dat de voorbereidin-
gen voor onze jaarlijkse vlooienmarkt in volle gang zijn. De Gerwense 
vlooienmarkt wordt voor de 48e keer gehouden en wel op zondag 27 augus-
tus! Ook dit jaar is de markt gesitueerd op het Heuvelplein te Gerwen.

Behalve de vele verschillende artikelen 
die worden aangeboden zijn er ook di-
verse kraampjes met koffie, frisdrank, 
hartige hapjes en een loterij met mooie 
prijzen. Kortom, deze markt biedt u 
vele mogelijkheden en gezelligheid en 
de toegang is uiteraard gratis.
Noteer alvast 27 augustus in uw agenda, 
zodat u nog een dagje heerlijk kunt 
‘rommelen’ op de enige echte Gerwense 
vlooienmarkt!

Op de markt worden geen kramen ver-
huurd. In de periode vanaf 17 juli t/m 
25 augustus (vakantieperiode) kunnen 
er geen vlooienspullen aangeleverd of 
opgehaald worden. Op 26 augustus zal 
er enkel spullen worden opgehaald in 
het Centrum van Gerwen.

Voor meer informatie neem contact 
op via info@drumfanfarejongleven.nl
Wij zien u graag op zondag 27 augustus!

Lange afstandswandeling met IVN Nuenen
Op zondag 23 juli starten we om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van de 
Vresselse hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode voor een lange 
afstandswandeling. 

Deze wandeling ‘De Hazenputten en 
Dommel’ is een aanpassing op het Blokje 
om ‘Op naar de Son’ van Agnes Leijen. De 
route van deze zeer afwisselende tocht 
bedraagt ongeveer 10 kilometer met een 
horeca gelegenheid aan het begin, eind en 
op ca de helft van de route. We zullen 
door een woonwijk lopen op geplaveide 
wegen maar vooral zeer veel niet gepla-
veide wegen bewandelen en het is raad-
zaam om goed wandelschoeisel te dragen.

Heel bijzonder in deze wandeling zal 
de oever van de Dommel zijn die op 
sommige stukken voor ons onbekende 
hoogtes kent die de bezoeker in een 
ander deel van Europa doet wanen.
Wij ontmoeten je graag en laten je met 
veel plezier met dit mooie en typisch 
stuk Brabant kennismaken.
Voor nadere informatie: Kees Planken. 
0402421423/0610566487
clplanken@onsneteindhoven.nl
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SPORT
Succes voor   
Erin Dekkers   
uit Nederwetten 
Na het winnen van de ‘Esker all female’ 
cup in Dublin Ierland wist de 16 jarige 
bokser, onder begeleiding van haar 
trainer Paul Holzken, ook de winst te 
pakken in het prestigieuze ‘frauen 
boks turnier’ in Bensheim Duitsland. 
Dit is een zeer sterk bezet internatio-
naal tournooi met deelnemende lan-
den als Finland, Hongarije, Slowakije, 
Duitsland. Na beraad van de jury werd 
zij ook nog uitgeroepen tot beste 
jeugdbokser van het toernooi. Na de 
tegenslag van het missen van het EK 
jeugd in Sofia Bulgarije door een bles-
sure is dit een uitzonderlijke prestatie 
van onze jeugdige uit Nederwetten.

De Zonnebloem op Bloem & Tuin
De Zonnebloem, afd. Nuenen c.a. staat ook dit jaar weer op Bloem en Tuin. Hier 
zullen weer mooie kaarten te koop zijn die door onze vrijwilligers zelf gemaakt 
zijn. Ook worden er zelfgemaakte vogelhuisjes te koop aangeboden gemaakt van 
serviesgoed. Tevens zullen in onze stand de Zonnebloemloten te koop zijn. Met 
de opbrengst van de lotenverkoop kunnen wij leuke activiteiten voor onze gasten 
organiseren. 
Er zal ook voldoende foldermateriaal aanwezig zijn voor mensen die gast of vrij-
williger bij onze afdeling willen worden. Onze vrijwilligers kunnen de nodige in-
formatie verstrekken. U kunt ons vinden op standnummer 75.

Patrick Boons: 1e Dan karate
Op zondag 2 juli is de Nuenenaar Patrick Boons geslaagd voor het examen 
1e Dan kyokushin-kai karate. Patrick is vier jaar geleden bij SDF Friends be-
gonnen met karate. In zijn jeugdjaren heeft hij meerdere stijlen Chinese 
vechtkunst beoefend. Dit gaf hem direct een voorsprong. 

Zijn 1e Dan examen was de bekroning 
van vier jaar intensieve trainingsar-
beid. Onder leiding van trainers Frans 
Verhagen en Ruud Habraken trainde 
Patrick niet alleen tijdens de lesuren, 
ook op andere momenten bezocht hij 
de dojo. Dan schaafde hij zijn technie-
ken nog eens extra bij. Daarnaast geeft 
Patrick les aan de jeugdleden in ‘Self-
defence for kids’ en karate voor begin-
ners.

Tijdens het anderhalf uur durende 
examen is genoten van fraai uitgevoer-
de techniek, souplesse en een krachti-
ge uitstraling.
Hij heeft aan de examencommissie, 
zijn medekarateka’s en de vele toe-
schouwers laten zien wat karate in-
houdt. Patrick heeft een geweldige 
prestatie geleverd.

Is karate of zelfverdediging voor kin-
deren (Self-defence For Kids) iets voor 
jou? Kom na de zomervakantie gerust 
eens kijken bij de training of volg ge-
heel vrijblijvend één of twee proefles-
sen. Het adres is Jacobushoek 5, de do-
jo staat naast basisschool ‘de Wentel-
wiek’. 

Informatie over SDF Friends vind je op 
website www.sdffriends.nl
Je kunt ook contact opnemen met trai-
ner Johan de Bruijne 06-51355036 of 
via e-mail: info@sdffriends.nl

Patrick Boons 1e Dan Karate

Dertien leden   
SDF Friends behalen 
EHBO certificaat
Enkele maanden geleden heeft het be-
stuur van sportvereniging SDF Friends 
trainers en assistent-trainers in de gele-
genheid gesteld om een EHBO cursus 
te gaan volgen. Veiligheid staat bij de 
vereniging hoog in het vaandel. In geval 
van blessures en/of noodgevallen kan 
er verantwoord hulp verleend worden.
De belangstelling voor een EHBO cur-
sus was groot. Susanne Adriaans orga-
niseerde samen met Livis, de EHBO 
cursus. Het theoretische gedeelte ver-
liep via e-learning en werd afgesloten 
met een online examen. 
Op 2 juli volgde de praktijkles in de do-
jo. Onder leiding van docent Rien 
werd de stabiele zijligging, wondver-
zorging, reanimatie en het toepassen 
van de AED geoefend. En met succes. 
Alle dertien leden van SDF Friends 
zijn geslaagd voor het examen. 
Wist je dat slechts 3% van alle Neder-
landers in het bezit is van een geldig 
EHBO certificaat? Ongeveer 20% van 
de leden van SDF Friends heeft dit 
nuttige certificaat.
SDF Friends is een vereniging voor 
zelfverdedigingssporten. Zij doceren 
‘Self-defence For kids’ (SFK) en karate 
voor beginners en gevorderden. Heb je 
interesse? Neem dan eens een kijkje op 
de website, of bel even met Johan de 
Bruijne 06-51355036 

Uitstekende 
atletiekprestatie 
van Marly Swinkels
Van 13 t/m 16 juli werd in Utrecht de 
NK atletiek gehouden. Marly Swinkels 
heeft meegedaan met de Kidsrun. 

Op vrijdag 14 juli heeft zij meegedaan 
in haar leeftijdscategorie van 9 jaar 
met de 60 meter sprint. Een sprint die 
afgelegd moest worden in de stromen-
de regen waardoor er geen toptijden 
konden worden gerealiseerd. Met 9,84 
sec toch een tijd voor de 2e plaats. Op 
zondag 16 juli stond de 600 meter op 
het programma. Gelukkig was het nu 
droog weer en een prima temperatuur. 
Hier wist Marly beslag te leggen op een 
3e plaats in een tijd van 2.03,44.

Succesvolle deelname van     
Het Nuenens Mannenkoor aan    
de ‘Prague Summer Choral Meeting’
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) bestaat dit jaar 20 jaar. Na een publieke 
start van de festiviteiten met een korenfestival in het Park in Nuenen op 
Tweede Pinksterdag, stapten de mannen van het NMK op 13 juli in het vlieg-
tuig naar Praag om deel te nemen aan een groots opgezet internationaal 
korenfestival: de ‘Prague Summer Choral Meeting’. 

Behalve het NMK deden koren mee uit 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Honga-
rije, Israël, Litouwen, Polen, Roemenië, 
Spanje en Zwitserland. Er was zelfs een 
koor uit China naar Praag afgereisd. De 
koren lieten een mooie staalkaart uit 
hun muzikale repertoire horen in een 
drietal prachtige Praagse kerken. Een 
unieke ambiance in een van de mooiste 
historische steden van Europa. Het was 
het NMK vergund het festival op vrij-
dag te openen in de St. Nicolas kerk in 
de Oude Stad. Een tweede optreden 
vond plaats op zaterdag in de St. Salva-
tor kerk. Het toegestroomde publiek, 
niet alleen leden van andere deelne-
mende koren maar ook talrijke toeris-
ten die Praag in dit jaargetijde bezoe-
ken, beloonden het NMK met een gul 
en lang durend applaus. Mooie opste-
kers voor diverse ‘vrije’ optredens op 
andere locaties in de stad. Op zaterdag-
middag was er een afsluitende samen-
zang van alle koren gezamenlijk in een 
stampvolle St. Salvator kerk. 

Maar vanzelfsprekend was deze reis 
meer dan alleen een deelname aan een 
festival. Het was ook een gezamenlijk 
vieren van het jubileum met een aantal 
andere activiteiten. Allereerst was er 
op de donderdagmiddag al een rond-

leiding door de oude binnenstad van 
Praag. Op vrijdagmiddag vond een be-
zoek plaats aan de oudste brouwerij 
van Praag: U Flecku. Natuurlijk werd 
ook het brouwresultaat aan een 
smaakproef onderworpen. Op vrijdag-
avond werd een mooie boottocht ge-
maakt, inclusief buffet, op de rivier de 
Moldau die zich fraai door Praag heen 
slingert. Een unieke ervaring. Tussen-
door bracht het NMK een aantal ma-
len op verschillende locaties een spon-
taan concert ten gehore voor het pu-
bliek, onder andere op de beroemde 
Karelsbrug. De folkloristische avond 
op zaterdag ontwikkelde zich tot een 
van de hoogtepunten van de reis. Zon-
dag 16 juli werd besteed aan een uitge-
breid bezoek aan de unieke historische 
Praagse Burcht, uiteraard opgeluisterd 
met een optreden. Met een gezamen-
lijk diner in een fraai restaurant op de 
Moldau werd deze mooie concertreis 
afgesloten. Na nog een korte stads-
wandeling met weer een optreden ging 
het weer hotelwaarts. Moe maar vol-
daan kwamen de mannen zondag-
avond laat aan op Eindhoven Airport. 
Al met al voor de koorleden een onver-
getelijke ervaring en een goede Nue-
nen promotie onder ideale weersom-
standigheden in een geweldige stad. 

Domino's gestart  
aan Parkhof 24
Aan Parkhof 24 is afgelopen maandag Domino's 
gestart. Van maandag tot en met donderdag dage-
lijks geopend vanaf vier uur 's middags tot tien uur 
's avonds. Vrijdags open vanaf 11 uur en op zater-
dag en zondag vanaf 13 uur. De bezorgers rijden 
rond op elektrische fietsen. En voor afhalers is er 
een speciale actie tot en met zondag 30 juli: 
Tweede pizza gratis!  

Maandagavond 17 juli was het al flink druk op Parkhof 24. De Pizzakoerier vertrekt op een 
elektrische fiets om de pizza’s te bezorgen. Foto’s Cees van Keulen
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21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen 

Nuenen
www.bloementuin.nl

Kiosk Gerwen onzichtbaar
De kiosk op het plein De Heuvel in de Gerwense dorpskom wordt aan het oog 
onttrokken door bladerrijke leilindes. De gemeente heeft wel een bomenplan 
vastgesteld, maar een snoeiplan ontbreekt. De kiosk Gerwen is in 1998 in ge-
bruik genomen ter gelegenheid van de aanleg van het plein. De kiosk mag best 
wel gezien worden. Door de leibomen vakkundig te snoeien kan iedere passant 
weer genieten van dit mooie bouwwerk. 

Foto Cees van Keulen



www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

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

Sony Playstation 4
PS4 slim console 500GB, jet black
incl. wireless dualshock controller,
500GB harde schijf

Originele 
MERKEN

Puma T-Shirts
verschillende kleuren en diverse prints

HerenDames

Excl. standaard 

Niet alle kleuren en maten in elk fi liaal beschikbaar.

Alleen 
zolang de 
voorraad 

strekt!
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