
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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25 jaar 
Heren 
Senioren De 
Gulbergen

Belevingsroute 
Van Gogh’s Streken, 
nu ook met fysieke 
fietskaart
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nieuwe
inwoners 
in onze 
gemeente......
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com
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Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 

dus ook in de vakantie.
Al uw nieuws en berichten kunt u blijven 

sturen naar redactie@ronddelinde.nl
Bekijk dit blad ook op uw vakantieadres via 

www.ronddelinde.nl

WWW.WOENSXL.NL

Koopzondag
6 AUGUSTUS
12.00 - 17.00 UUR

College laat eerder besluit 
over Uitvaarthuis in stand
Door Gerrit van Ginkel

Het eerder genomen besluit in maart 2016 om het Uitvaarthuis te sluiten 
per 28 augustus 2017 blijft in stand omdat er volgens het College geen 
dringende reden zijn, zoals bijvoorbeeld eerder gewekte verwachtingen, 
om van die datum af te wijken.

Als een donderslag bij heldere hemel 
kwam het Nuenense College op 26 juli 
met een berichtje om het eerder ge-
noemde besluit in tact te laten. (Dus 
einde oefening voor het Uitvaarthuis 
op 28 augustus 2017).
Dit ondanks een zeer breed gesteunde 
motie uit de raad van 6 juli die het Col-
lege vraagt om een jaar uitstel en het 
van tafel halen van de dwangsom.

Een ongelooflijke zet van het College 
waarbij eerder gedane mondelinge 
toezeggingen aan de uitbater aan de 
kant worden geschoven en waarbij 

overleg hierover ook geen kans heeft 
gekregen. De massale steunbetuiging 
van de Nuenense bevolking is voor 
het College ook geen aanleiding ge-
weest zich nader te beraden.
Zou er toch iets van de hardnekkige 
geruchten bewaarheid worden dat 
het oude Postkantoor samen met de 
locatie Uitvaarthuis en de tussenlig-
gende woning een prooi worden van 
projectontwikkelaars waarbij goed te 
verkopen bejaardenbungalows of ap-
partementen voor de Gemeente 
Nuenen veel interessanter zijn dan 
een Uitvaarthuis op deze locatie?

2 kilometer tuininspiratie

Gezellige sfeer bij Bloem & Tuin
Door Karin Aarts-Janssen

Het was weer de moeite waard. Ook dit jaar kon men volop genieten van die 
prachtige locatie midden in de natuur met fantastische tuinontwerpen en 
gezellige sfeer.

Kronkelende bospaden leidde je langs 
de allerlaatste trends op uiteenlopen-
de stands met showtuinen en buiten-
keukens om bij weg te dromen, prach-
tige vijvers en de allernieuwste 
tuinmeubels, comfortabel en trendy.

Verderop raakte je gefascineerd over 
nieuwe technologieën en mogelijkhe-
den voor steeds meer activiteiten in de 
tuin, denk aan internetten en tv kijken 
in je jacuzzi of automatische tuin-
sproeiers en verlichting op zonne-
energie. Maar ook voor duurzame 
verwarmingssystemen, en al die ener-
gie zuinige oplossingen zoals zonne-
panelen als dakbedekking, of hekwer-
ken, milieuvriendelijk, rendabel en 
toch mooi, was deskundigheid aanwe-
zig.

Even later stond je stil bij de bloemen-
en plantenkwekers, specialisten op 
het gebied van lavendels, buxussen, 
salvia’s, kruiden, hosta’s, siergrassen, 
rozen, kuipplanten, hortensia’s, Japan-
se esdoorns, palmen, bamboe, aga-
panthussen, wilgen, clematissen, 
fruitbomen en nog veel meer, waarbij 
je ieder jaar weer probeert het een en 
ander aan informatie op te steken en 
waarbij je het niet kunt laten iets mee 
naar huis te nemen van die geurende 
bloemen met hun prachtige kleuren. 

Lopend langs al dat moois en kijkend 
naar die verrassende accessoires, 
kunst, strak design en cadeaus zag je 
de bezoekers genieten en creativiteit 
opsnuiven.

Uitrusten, op een van de mooie open 
plekken in het bos of op een terrasje 
met een hapje en een drankje, even 
tijd om al dat moois in je op te nemen 
en dan met volle tassen en een hoofd 
wat overloopt van nieuwe ideeën naar 
huis. Volgend jaar is Bloem en Tuin 
van 13 t/m 22 juli 2018.

Zorgcentrum Akkers Nuenen 
is volop in bedrijf
Samen met vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers doen we er alles 
aan om het bewoners naar de zin te maken. Daarom vragen wij voor diverse 
Dagbestedingsactiviteiten vrijwilligers ter ondersteuning van de mede-
werkers.

Deze activiteiten zijn:
Voorlezen; 
Natuurclub; 
Fietsen op de duo- fiets; 
Houtbewerking;  Braintrainer;
Taal en reken spelletjes op de computer;

Werkdagen en werktijden zijn in overleg te plannen. Interesse: neem contact op 
met Marion Heppel, coördinator vrijwilligerswerk Akkers. Email: marion.hep-
pel@archipelzorggroep.nl. Tel. 040-2635700.
  

Spelactiviteit;
Rikken, jokeren, bordspelletjes; 
Muziekactiviteit; 
Rijmelarij;
Individuele bezoekjes bij bewoners;
Culturele activiteiten.



Rond de Linde  Nr. 31 Donderdag 3 augustus 2017

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

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

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

AFVALWEETJE

De bovengrondse glascontainers worden 
binnenkort vervangen door nieuwe exemplaren.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

TOEZICHTHOUDERS: HOE ZIT DAT?

Wat doet een toezichthouder?
Toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, namens de 
burgemeester en het college van burgemeester & wethouders. 

Voorwaarde?
Een toezichthouder moet aangewezen zijn. Binnen de gemeente 
Nuenen zijn alle medewerkers van de afdelingen Openbare Werken 
en Ontwikkeling & Handhaving aangewezen als toezichthouder.

Bevoegdheid?
Op de achterkant van de toezichthouderpas staat aangegeven op 
basis van welke wet- en regelgeving hij of zij mag optreden. Denk 
hierbij aan de Algemene plaatselijke verordening (APV), Afvalstof-
fenverordening, Wabo of Woningwet. 

Wat mag een toezichthouder?
•	 Een	toezichthouder	mag	zowel	gevraagd	als	ongevraagd iedere 

plaats betreden. Uitzondering: woningen mogen alleen met 
toestemming van de bewoner worden betreden. De burgemees-
ter of het college van burgemeester en wethouders kan in som-
mige gevallen een machtiging afgeven om  zonder toestemming 
van de bewoner een woning te betreden.

•	 Een	 toezichthouder	 mag	 zaken vastleggen (bijvoorbeeld op 
foto).

•	 Een	toezichthouder	mag	om	een	legitimatiebewijs vragen wan-
neer dit voor de uitvoering van zijn/haar taak nodig is.

 Een toezichthouder mag inlichtingen verzamelen door inzage in 
zakelijke gegevens te eisen of te vorderen.

•	 Zijn	 kopieën	 noodzakelijk?	 Een	 toezichthouder	 mag	 spullen 
korte tijd meenemen. 

•	 Een	toezichthouder	mag	gebouwen of verpakkingen openen en 
monsters nemen.

Iedereen is wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een 
toezichthouder bij de uitoefening van zijn/ haar werkzaamheden. 
Het is strafbaar om geen medewerking te verlenen.

Overige bevoegdheden en verplichtingen:
Het gebruiken van bevoegdheden als toezichthouder mag alleen 
wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van die taak. 
Wanneer een toezichthouder onbevoegd is om op te treden, wordt 
de constatering doorgegeven aan een collega die wel bevoegd is om 
op te treden.

Een toezichthouder is niet bevoegd om een boete uit te schrijven. 
Het is in veel situaties niet (direct) nodig om een boete uit te schrij-
ven, vaak kan veel worden bereikt via een gesprek of het geven van 
een waarschuwing. 

Een toezichthouder is niet bevoegd voor de opsporing en vervolging 
van strafbare feiten (artikel 1:6 Awb). 

Alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) kunnen een 
boete uitschrijven bij de constatering van een overtreding. Onze 
boa’s kunnen niet voor alle overtredingen boetes uitschrijven. 

Het houden van toezicht is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. 
In sommige gevallen handelen we vanuit een eigendomspositie. 
Hierop is privaatrecht van toepassing en wordt niet gehandeld als 
toezichthouder. 

Het dragen van een legitimatiebewijs bij de uitoefening van de taak 
als toezichthouder is verplicht. U kunt een toezichthouder vragen 
naar zijn of haar toezichthouder pas. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft of als u iets wilt melden, dan kunt u contact op-
nemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 
631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

VERGUNNINGEN PERIODE   
20-03-2017 EN 24-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Beekstraat 25 Vervangen bestaande constructie  
Tweerijten 47, 
Borchgreve 7, 
Lobroec 1 en 
Het Puyven 160 Onderhoud van 4 bruggen  
   

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Heikampen 5-7 Brandveilig gebruik  
Boord 14 Brandveilig gebruik huisvesting werknemers 
Collse Hoefdijk 26a Brandveilig gebruik huisvesting 
 seizoensarbeiders  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Gerwen Kofferbak Verkoop Heilig Kruis Gilde  
Centrum Nuenen Wielerronde van Nuenen  
Vincent v. Goghplein Pasar Mundiaal  
Nederwetten Jubileum activiteiten de Wetters  

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  
26-7 Nuenen Toezichthouder Drank en 
  Horeca wet  
7-7 Papenvoortse Heide 4  Rectificatie Wet Milieubeheer: 
  het betreft een inrichting voor een
  paardenhouderij en –fokkerij 
26-7 Nuenen Collecte Stichting Oranje Fonds
  periode 22 tm 26 mei 2018  

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

Keep looking up…..nieuwbouw Pleincollege Nuenen.                     (foto: Peter Coppens)

Opgelet: Grotere kans op woninginbraken
De Politie verwacht een verhoogd risico op woninginbraken de aankomende 
weken in het noordelijk deel van Nuenen. Let er bijvoorbeeld op dat u uw wo-
ning goed afsluit als u de woning verlaat. Meer tips vindt u op: www.nuenen.
nl of www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Bij verdachte situaties: aarzel niet 
en bel 112. Vragen? Voor meer informatie kunt u bellen met 040-2631 631.

Politieberichten

Hoe kan ik de kans op een inbraak 
verkleinen?
•	 Een	 schuifpui	 is	 inbraakgevoelig.	

Breng	 hiervoor	 een	 speciaal	 ge-
schikt	slot	aan.

•	 Verstop	 geen	 huissleutels	 onder	
een	 deurmat	 of	 in	 een	 bloempot.	
Dit	 zijn	 ook	 voor	 inbrekers	 geen	
‘geheime’	plaatsen.

•	 Hang	 geen	 adreslabel	 aan	 uw	
sleutel(bos).

•	 Zorg	dat	u	geen	grote	hoeveelheid	
geld	in	huis	hebt.

•	 Berg	waardevolle	papieren	en	siera-
den	goed	op	in	een	kluisje	of	huur	
bijvoorbeeld	een	bankkluisje.	Zorg	
dat	 waardevolle	 spullen	 zoals	 lap-
top	of	iPads	niet	in	het	zicht	staan.

•	 Zorg	 voor	 voldoende	 verlichting	
om	uw	woning.

•	 Zorg	 dat	 er	 geen	 ladders,	 contai-
ners	of	andere	hulpmiddelen	bij	uw	
woning	staan	die	het	makkelijk	ma-
ken	naar	binnen	te	klimmen.

•	 Breng	als	u	langdurig	afwezig	bent,	
bijvoorbeeld	vanwege	vakantie,	uw	
buren	 op	 de	 hoogte.	 Zij	 kunnen	
een	oogje	in	het	zeil	houden	en	er-
voor	zorgen	dat	uw	woning	er	‘be-
woond’	uitziet	(geen	post	achter	de	

nog	in	de	buurt	zijn.	Bel	0900-8844	als	
u	aangifte	wilt	doen.	Dan	komt	de	poli-
tie	bij	u	thuis	de	aangifte	opnemen	en	
direct	kijken	of	er	sporen	zijn	achter-
gebleven	 die	 kunnen	 leiden	 naar	 een	
dader.	

Ruim	daarom	de	schade	nog	niet	op	en	
wacht	tot	u	de	politie	gesproken	heeft.	
Blokkeer	gestolen	bankpassen	en	sim-
kaarten	van	gestolen	telefoons.	

voordeur,	af	en	toe	gordijnen	ope-
nen	en	sluiten).

•	 Zorg	 ervoor	 dat	 er	 toch	 beperkt	
licht	brandt	als	u	afwezig	bent,	bij-
voorbeeld	 met	 een	 automatische	
lichtschakelaar.

•	 Sluit	ramen	en	deuren	goed	(af )	als	
u	uw	woning	verlaat.

Waarom is het belangrijk om 112   
te bellen bij (inbraak)verdachte  
situaties?
Bewoners	weten	zelf	het	beste	als	er	iets	
niet	pluis	is	in	hun	buurt.	Een	vreemd	
figuur	die	bij	huizen	naar	binnen	loert	
bijvoorbeeld.	 Of	 activiteiten	 bij	 een	
huis	waarvan	u	weet	dat	de	bewoners	
op	 vakantie	 zijn.	Wanneer	 u	 dan	 112	
belt,	 kan	 de	 politie	 wellicht	 heel	 snel	
een	inbraak	voorkomen	of	een	inbreker	
op	 heterdaad	 aanhouden!	 Het	 bellen	
van	112	is	bedoeld	voor	spoed.	Dus	niet	
alleen	 voor	 levensbedreigende	 situa-
ties,	maar	zeker	ook	wanneer	u	getuige	
bent	van	een	misdrijf	of	het	voorberei-
den	van	een	inbraak	of	diefstal.	Dus	ook	
wanneer	u	een	verdachte	situatie	signa-
leert	waarbij	de	politie	een	misdrijf	kan	
voorkómen.	 Iemand	 is	 niet	 alleen	
strafbaar	 als	 hij	 een	 woninginbraak	

pleegt.	Ook	de	voorbereidende	hande-
lingen	 kunnen	 onder	 bepaalde	 voor-
waarden	 al	 strafbaar	 zijn.	Het	Open-
baar	Ministerie	heeft	al	meerdere	per-
sonen	voor	de	rechter	gebracht	omdat	
zij	 voorbereidende	 handelingen	 voor	
inbraak	 pleegden.	 Zij	 kunnen	 gevan-
genisstraffen	en	hoge	boetes	krijgen.

Er is bij mij ingebroken, wat nu?
Bel	112	als	u	vermoedt	dat	de	daders	

Vik, Floor en Skip: 
nieuwe inwoners in onze gemeente......
‘Hoera,	een	jongen	geboren!’	Dat	laten	de	trotse	ouders	Marieke	en	Yves	van	Hest	–	Dommels	aan	de	voorbijgangers	van	
Boordseweg	24A	weten.	Ook	grote	broer	Dex	is	trots.	Bij	Nassaustraat	2A	staat	een	prachtige	ooievaar	in	de	voortuin	en	het	
huis	is	ook	versierd.	‘Welkom	lieve	Floor’	aldus	de	aankondiging	van	de	familie	Van	Gerwen.	Op	29	juni	is	Skip	geboren	en	
hebben	de	ouders	het	bord	voor	de	3e	keer	(en	door	de	vriendengroep	voor	de	17e	keer	geplaatst)	in	hun	voortuin	gekregen	
aan	de	Spotvogelstraat. Skip	is	het	broertje	van	Cas	en	Dex.	De	eerste	en	enige	van	het	gezin	die	Nuenen	als	geboorteplaats	
in	z'n	paspoort	mag	zetten.	Daarnaast	hebben	ze	zelf	hun	raam	voorzien	van	een	geboortesticker.	Floor,	Vik	en	Skip:	welkom	
in	onze	gemeente!

Oproep
Hebt	u	ook	een	aankondiging	in	de	voortuin	staan	of	een	‘geboortekaartje’	op	het	huis,	maak	dan	een	foto	en	mail	het	resul-
taat	met	toelichting	naar	de	redactie.	Ziet	u	een	mooie	geboorteaankondiging,	laat	het	dan	de	redactie	weten:	redactie@
ronddelinde.nl.	Dan	kunnen	wij	onze	fotograaf	op	pad	sturen	om	het	tafereel	te	vereeuwigen.				 Foto’s: o.a. Cees van Keulen

Wat heb ik aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen?
Woningen	 met	 het	 Politiekeurmerk	
Veilig	Wonen	(PKVW)	hebben	tot	90%	
minder	kans	op	een	geslaagde	inbraak!	
Een	 PKVW-erkend	 bedrijf	 kan	 u	 hel-
pen	uw	woning	veiliger	te	maken.	Zoals	
met	 goed	 hang-	 en	 sluitwerk,	 verlich-
ting	 en	 een	 rookmelder	 of	 goede	 ver-
lichting	in	de	buurt.	Kijk	voor	meer	info	
op	de	site:	www.politiekeurmerk.nl



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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Lekker en makkelijk:
de best belegde broodjes.

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Schnitzels 
Naturel - gepaneerd - zigeuner.................6,95
Pittige kip op stok
100 gram  ................................................1,75
250 gr. Leverworst +
250 gr. gekookte worst .............4,50
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45
Gevulde paprika
100 gram  ................................................1,15
4 Slavinken .......................4,00

Heel de vakantie 
normaal geopend

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 augustus

Rucola
 per bakje 0,99
Paraguayos  
pan klaar   halve kilo 0,99

Huzaren salade     
 hele kilo 4,49

Aardappel salade      
 hele kilo 3,98

Reine Claude      
 halve kilo1,79

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 31 : geldig maandag 31 juli  t/m zaterdag 5 augustus 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood  
Donker meergranenbrood met div. zaden. 
In ronde vorm gebakken.    2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Citroenbavaroisevlaai
Frisse bavaroisevlaai met een zachte bodem met 
banketbakkersroom en citroenbavaroise
Half 7,95  heel € 1495_____________________________________________________

Harde witte broodjes

  3 stuks nu € 100_____________________________________________________

Vakantiekeek
Vanille cake met lemonsmaak nu € 395_____________________________________________________

Muffins
Vanille of chocolade 3+1 GRATIS_____________________________________________________

NIEUW ! Bij aankoop van 2 broden
Belse puntjes  6 stuks voor 1,-
Puntbroodjes gemaakt van roomboterdeeg. Extra mals

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 “ook voor uw aangifte(n)

inkomstenbelasting 2016”

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

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

OPENINGSTIJDEN: 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU AUGUSTUS
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

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

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) KING TOE YU 

PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE 
KLEINE WOK, IN   EEN SINAASAPPEL-MANDARIJNEN SAUS MET EEN 
VLEUGJE COINTREAU EN EEN GARNITUUR VAN UI EN PAPRIKA

 6)  LO HON CHAI
DIVERSE SOORTEN GROENTEN ZOALS BROCCOLI, CHINESE CHAM-
PIGNONS, MAISKOLFJES, BAMBOESCHEUTEN, WORTEL IN EEN 
SAUS VAN OESTERZWAMMEN EN SOY MUSHROOM SAUS

7) SAM PO KAI PIEN
PLAKJES MAISKIPFILET GEBAKKEN UIT DE WADJANG, MET EEN SPE-
CIALE SAUS VAN TOMAAT, VERFIJNDE ZACHTE THAISE KERRIE EN 
VLEUGJE ASIA SWEET CHILI

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Hartevelt 
Jonge Jenever 1lt. €10,95 

Bols Vodka 0,7lt. + 
4 bitter lemon 0,2 €13,50 

Mil Estrellas Rum 
Wit of bruin 1lt.    €13,95 

Hoya de Cadenas 
Valencia, Spanje 
Rood, wit of rosé 

6 halen, 5 betalen. per stuk nu €7,50 

Acties geldig van 3 t/m 31 augustus 

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

www.ronddelinde.nl 

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

 PUZZELHOEKWeek 31

Kruiswoord

Horizontaal: 1 uitstekende rand 6 groei 12 voorgerecht 13 zanggroep 
15 begraafplaats 18 koude dorstlesser 20 bladgroente 21 loofboom 
23 boerderijdier 24 eikschiller 26 klimaatregelaar 28 scherprechter 
29 schoenvorm 31 Russisch gebergte 33 genie 34 wiel 
36 hoofdstad van Oostenrijk 38 dompelen 41 bijbelse figuur 43 schoeisel 
45 pl. in Letland 47 roodachtig 49 halsbont 51 vlies 52 dwaalleer 55 slang 
58 later 59 vrouw van Abraham 60 guitig 61 totstandkoming.

Verticaal: 2 land in het Midden-Oosten 3 mannelijke geit 4 bustehouder 
5 doping 7 grote bijl 8 reinigingszout 9 onvruchtbaar 10 godsspraak 11 armholte 
14 welpenleidster 16 ieder 17 vaststaand gegeven 18 lekkernij 19 heden 
22 lage rivierstand 25 mannelijk dier 26 opvangplek 27 wild rund 28 badgast 
30 getal 32 vlug 35 verkoopplaats 36 windrichting 37 in de buurt 38 moerassig 
39 peil 40 stopplaats 42 uitroep v. afkeuring 44 als onder 46 erfelijke factor 
48 riv. in Rusland 50 bezinksel 53 boomloze zone 54 recht vaarwater 
56 loofboom 57 niet tegen.

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

F L I P P E R K A S T

C R E P E T O B A M A

N U T S T O L P R M M

A R K M E I N E E D E P E

A V A T E E K N U I

M E E R V A L G E D E E L D

R U L U R N

D A M B O R D P R O T E S T

O L A I R I O S T U

E I S O V E R S T E D O R

M B A A G A A T K R K

I N V A L I E N O R M

N E D E R L A N D E R

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

Oplossingen wk 30
H A N D F A S T F O O D

N O O T O N O M B E R K

E M S I H C O S A M U L

T E G E L V L O E R E R

P N Z O L D E R D O T U

O P O N E R E N T F M E

S E F R E M I S E O D D

I N U O F M L V O O G D

T G O V K O M R N L A O

I E K E R K B A N K R O

E J T N R E E D L B D N

A A R L E E V N E V E L

H A N D G E B A A R

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABEEL
BACIL
BOERS
DISCUS
FLEECEJAS
FLITS
GEINTJE
GRENEN
HELMPLICHT
KERKHOF
KEUENREK
KOMPEL
MARMELADE
METHAANGAS
PAREL
PASTA
PINCET
POLEN
PRIKKER
PRUTSER
ROEIPLOEG
SCHERF
SCRUPULEUS
TAPIR
UKKIE
VERLAGEN
VLIER

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 2 4 1 6
6 9 8 2

5 2 4
6 5 3

1 5 7
5

7 5
4 2
7 8 9 1

week 29, Dhr. A. Hak, Nuenen.

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.

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040	283	1675

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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.

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

Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 

dus ook in de vakantie.

Al uw nieuws en berichten en natuurlijk uw 
vakantiefoto’s kunt u blijven sturen naar 

redactie@ronddelinde.nl

Bekijk dit blad ook op uw vakantieadres via 
www.ronddelinde.nl

Trimsalon
Knip ze Hip

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

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

10% KORTING

tegen inlevering

van deze bon

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Kip Knoflook Speciaal
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

2 st. Sate kip
***

6 st. Chun Kun Loempia
***

Bami, Nasi of Rijst

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

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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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

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

Uitverkoop
met grote

buiten aktie
nu:

1 stuk € 15,-
2 stuks € 20,-
3 stuks € 25,-

Laatste zomer 
collectie

tot 50% korting

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...

Acupressuur: geen kraken,
wel hernia’s verhelpen
Mevrouw Bergman is al jaren directeur van een basisschool. De school doet 
het heel goed, mede dankzij haar inspanningen. Een tijd geleden kreeg me-
vrouw Bergman ineens last van haar rug. Aanvankelijk dacht ze dat het zo 
wel weer over zou gaan.

Maar na een week of drie begon de 
pijn ondraaglijk te worden. Ze kon er 
zelfs niet meer van slapen, ook al slik-
te ze morfinehoudende pijnstillers. 
Daarbij kreeg ze last van tintelingen in 
haar been. De huisarts liet daarom 
röntgenfoto's maken en constateerde 
vervolgens een hernia.

Wat jammer is, dat veel mensen niet 
weten dat met acupressuur veel her-
nia's op een relatief makkelijke ma-
nier te verhelpen zijn. Dus zonder lan-
ge rustperiode en zonder operatie. 
Immers zo’n lange rustperiode vinden 
veel mensen een verschrikking. Ook 
omdat zij dan hun werk vaak niet 
meer kunnen doen op de manier en 
met de intensiteit die ze graag willen. 

Net als mevrouw Bergman. Haar werk 
stond eigenlijk een aantal maanden 
stil. Ze kwam enkele uren per dag 
naar school voor de meest acute en 
belangrijke zaken en daarna ging ze 
uitgeput weer naar huis.

Van een collega-directeur hoorde ze 
van de combinatie acupunctuur en 
acupressuur. Met acupunctuur kun-
nen zelfs de heftigste pijnen bestre-
den worden. Met acupressuur geef je 
het lichaam met heel lichte en on-

schadelijke druk, commando’s om zelf 
de calamiteit te herstellen. Je drukt 
namelijk vrij zacht op een bepaalde 
manier op bepaalde acupunctuur-
punten en het lichaam gaat aan het 
werk om zelf de hernia te herstellen. 
Met acupressuur ‘kraak’ je het lichaam 
dus niet. Het lichaam herstelt uitein-
delijk zichzelf. Zelfs bij jonge kinderen 
kun je acupressuur toepassen. 
 
Mevrouw Bergman was intussen met 
voorrang op de wachtlijst voor een 
hernia-operatie terecht gekomen. Ge-
lukkig bleek die operatie niet meer 
nodig. Na 8 behandelingen met acu-
punctuur en acupressuur was ze pijn-
vrij: haar lichaam had met wat van 
mijn steun de hernia zelf terugge-
drongen. 

Over het Geluk van Limburg in Geldrop

Marcia Luyten is 
Zomeracademie-gast 
Welkom in mijn wereld, ergens tussen Amsterdam en Afrika, tussen Water-
land en Limburg. Zo opent schrijfster, journaliste en publiciste Marcia Luy-
ten haar website. De econoom en cultuurhistoricus woont en werkt momen-
teel in Nederland. Maar daarvóór woonde ze in Oeganda en Rwanda. Ze 
werkte er als correspondent voor NRC en Volkskrant. Op woensdagavond 16 
augustus is Marcia Luyten de tweede gast in de Zomeracademie. Van 20.00-
22.00 uur vertelt de schrijfster en onderzoeksjournalist, in de Kasteelhoeve 
in Geldrop, alles over haar wereld.

Marcia Luyten 
en Het geluk van Limburg
In Nederland kennen we Marcia Luy-
ten vooral als presentator van Buiten-
hof. Maar ook haar boeken zijn zeer de  
moeite waard. Bijvoorbeeld de bundel 

Dag Afrika, een boek vol observaties 
en reportages, met een kritische pen 
geschreven. Met diezelfde kritische 
pen beschrijft ze in haar vijfde boek, 
Het geluk van Limburg, de sociaal-cul-
turele geschiedenis over de glorie en 
ondergang van de steenkolenmijnen, 
in de Oostelijke Mijnstreek, waar Luy-
ten zelf haar jeugd doorbracht.  Ze ver-
telt deze geschiedenis aan de hand van 
het dramatische levensverhaal van 
Limburgs bekendste zanger, Jack Vin-
ders. De lezer ontdekt hoezeer de 
Zuid-Limburgers zestig jaar lang in 
een verstikkende greep werden gehou-
den door de staat, de kerk en de mij-
nen. Mijnwerkers kregen weliswaar 
beter onderwijs, zorg en een hoog sa-
laris, maar moesten, in ruil daarvoor, 
zich helemaal schikken en plooien tot 
gedisciplineerde, loyale, fitte arbeiders 
die nooit weerwoord gaven. Maar toen 
de stellages van mijn, staat en kerk met 
donderend geraas instortten, werden 
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de Limburgers aan hun lot overgela-
ten. Vaak ook nog met stoflongen en 
ziektes, na het jarenlange zware wer-
ken onder de grond. 
Luyten ontving voor Het geluk van 
Limburg de Brusseprijs voor het beste 
journalistieke boek van afgelopen jaar. 
De jury vond het ‘bewonderingswaar-
dig’ hoe ze twee verhaallijnen had la-
ten samensmelten en noemde haar een 
‘overtuigende winnaar’. Natuurlijk is 
ook Boekhandel van Grinsven uit 
Geldrop aanwezig met een aantal 
exemplaren van het Geluk van Lim-
burg en andere titels van Marcia Luy-
ten.
 
Zomeracademie
De zomeracademie is een initiatief van 
Het Literair Café Dommeldal: in de 
zomer, als het literaire seizoen stilligt, 
worden voor de thuisblijvers interes-
sante gasten uitgenodigd, uit de wereld 
van wetenschap, muziek of cultuur.  
Kaartjes voor deze avond zijn verkrijg-
baar bij Boekhandel van Grinsven in 
Geldrop of bij Bibliotheek Dommel-
dal, via de website: www.bibliotheek-
dommeldal.nl.
 

Afgelopen donderdag 27 augustus werd de nieuwe Audi A8L ge-
presenteerd bij Restaurant De Lindehof aan de Beekstraat in Nue-
nen. Veel genodigden hebben onder het genot van een hapje en 
een drankje kunnen genieten van deze nieuwe ‘droom’ op wielen.

Resultaten klanttevredenheids-
onderzoek Taxbus
In april/mei 2017 is in de regio Zuidoost-Brabant onder de gebruikers van 
Taxbus, vervoer voor mensen met een beperking en senioren, een klantte-
vredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met een gemiddeld rapportcijfer van 
7,9 blijken klanten duidelijk tevreden te zijn over de kwaliteit van Taxbus. 
Klanten van Taxbus zijn vooral tevreden over behulpzaamheid van telefo-
nisten en chauffeurs. Stiptheid en klachtafhandeling worden iets minder 
positief beoordeeld. 

Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd met behulp van een en-
quête onder recente gebruikers van Taxbus. Gevraagd is naar hun reisgedrag en 
naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening rond de ritreservering, 
chauffeur, voertuig, prijs, stiptheid en klachtafhandeling. 

Uitkomsten enquête
Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten meerdere keren per maand 
met Taxbus reist. Taxbus wordt veruit het meest gebruikt om op bezoek te gaan 
bij familie en kennissen. In het algemeen blijken de klanten van Taxbus tevreden 
te zijn over de dienstverlening van vervoerders Connexxion, Alptax en Van der 
Wijst. Het algemene oordeel over de rituitvoering (7,86) is nauwelijks gedaald ten 
opzichte van 2016 (7,91). De tevredenheid over de dienstverlening van de regie-
centrale (7,97) is gelijk gebleven. 

Het meest tevreden zijn de klanten over aspecten gerelateerd aan de dienstverle-
ning door de telefonisten van de reserveringslijn en de chauffeurs. Hierbij valt te 
denken aan klantbenadering, het rijgedrag en het veilig vastzetten van de rolstoel. 
Klanten zijn iets minder tevreden over het op tijd opgehaald worden, het naleven 
van de maximale omrijtijd en de afhandeling van klachten. 

Alles over Fipronil in eieren
Zeven pluimveebedrijven in Nederland zijn geblokkeerd in verband met het 
gebruik van het middel fipronil. Bij vier van deze zeven bedrijven is tevens 
een recall ingezet van eieren in het handelskanaal. In deze eieren is fipronil 
daadwerkelijk aangetroffen. Fipronil is een middel tegen bloedluis bij 
pluimvee, maar gebruik in de veehouderij is bij wet verboden. Er is volgens 
de NVWA geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

De zaak kwam aan het rollen nadat 
fipronil in Belgische eieren werd aan-
getroffen. In Nederland leidde het 
spoor onder meer naar een bloedluis-
bestrijdingsbedrijf in Gelderland 
(ChickFriend). Alle Nederlandse be-
drijven die sinds 1 januari met Chick-
Friend hebben gewerkt, worden ge-
blokkeerd. Dat zijn er mogelijk meer 
dan honderd. Deze bedrijven moeten 
zo spoedig mogelijk eieren laten on-
derzoeken op de aanwezigheid van 
fipronil. Totdat de uitslag bekend is, 
mogen geen eieren, kippen of mest 
worden afgevoerd. Bedrijven die sinds 
1 januari géén zaken hebben gedaan 
met ChickFriend, moeten dit schrifte-
lijk bevestigen. Indien je gebruik hebt 
gemaakt van de diensten van Chick-
Friend, meldt dit dan bij jouw rechts-
bijstandverzekering.
Ook België doet onderzoek naar de 
oorzaak en omvang van het probleem. 
Zo is er een inval gedaan bij een be-
drijf in het Belgische Weelde. De con-
centraties fipronil die tot nu toe in 
Belgische eieren zijn aangetroffen, 
vormen geen gevaar voor de volksge-
zondheid.

Lijst met eicodes van eieren met te 
hoog fipronilgehalte
De NVWA adviseert om eieren met 
de code X-NL-40155XX niet te eten. 
Het fipronil-gehalte in deze eieren is 
dusdanig hoog dat consumptie een 
acuut gevaar oplevert voor de volks-

gezondheid. Het gaat om eieren van 1 
producent. De eieren worden op dit 
moment teruggehaald uit de schap-
pen. Consumenten wordt geadviseerd 
de eieren weg te gooien. Daarnaast 
zijn eieren aangetroffen met een 
fipronil-gehalte dat hoger is dan de 
dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij 
langdurige consumptie door kinde-
ren. Ouders van kinderen wordt aan-
geraden om hun kind uit voorzorg 
voorlopig geen eieren met deze eico-
des te laten eten. De eieren worden 
door pluimveehouders teruggehaald 
uit het handelskanaal onder toezicht 
van de NVWA. 
De gepubliceerde eicodes zijn tot op 
bedrijfsniveau. De komende periode 
zullen steeds meer uitslagen van ei-
monsters bekend zijn. De lijst op de 
site wordt aan de hand daarvan aan-
gepast.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, Woensdag 19.00 uur
ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind

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

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 5 augustus 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Nune Ville, Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zondag 6 augustus 
19.30 uur Zomeravondconcert 

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Dinsdag 8 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

Woensdag 9 augustus
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje 

is open is voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 10  augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 11 augustus
17.30 uur ‘Ittemee’

   in Den Heuvel Gerwen

Zaterdag 12 augustus
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Nune Ville, Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zondag 13 augustus
11.00-19:00 uur Pasar Mundiaal

Vincent van Goghplein

Zondag 13 augustus
13.30 uur Daddy’s Hobby Jazzband

Weverkeshof

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

Het Klooster

Dinsdag 15 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

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

Zaterdag 19 augustus
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Nune Ville, Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zondag 20 augustus
10.00-17.30 uur 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

Dinsdag 22 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

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
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Nune Ville, Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

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
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje 

is open is voor publiek
Papenvoort Nuenen

Zondag 27 augustus
10.30-15.30 uur 

De enige echte Gerwense Vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Maandag 28 augustus
13.30 uur Lezing en Workshop: 

Frustratie en Motivatie bij Van Gogh 
en  Munch in Den Heuvel Gerwen

Donderdag 31 augustus
10.00-12.00 uur 

Verkoop ‘Carm’ Schoenen 
Jo van Dijkhof

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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 6 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Jan van Deurzen (nms. de buurtbewo-
ners); Jo Relou - van Happen; Marinus 
Donkers en Petronella Donkers - 
Daams (vanwege sterfdag Marinus); 
Jeanni van Lierop - van Eijk; Willy 
Spaanjaars; Truce en Herman Camp-
man - Heuijerjans; Antoon en Fran-
cien van der Linden - Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Nell Gies - Vos; 
Grada van de Laar-Donkers; Ben van 
Rooij; Marietje de Vries - Klomp; Ben 
Gosselink; overleden familieleden Vo-
gels - van Kasteren; Harry Schmitz.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan van 
Maasakkers, Margot Begemannstraat 9 
en Cor van Lierop, Koolmeeshof 23. 
Wij wensen de families veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

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

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 6 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.  

Misintenties
Gerda Rooijakkers – van den Acker; 
Toon van Moorsel; Jan Polman, van-
wege sterfdag 2 augustus en verjaar-
dag 6 augustus.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Harrie en Lena Renders.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 6 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger: kerkelijk werker P. Flach. Er is 
in de vakantieperiode geen kinderne-

vendienst. De collecte is voor het dia-
conaal werk in Nuenen. Na afloop van 
de kerkdienst is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of 
thee. Op donderdag 10 augustus is er 
weer Open Huis, een plek voor ont-
moeting en koffie. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor meer info: zie 
onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
 
Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 augustus. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, Hogepriester.
Vrijdag 4 augustus. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, H. Hart van Jezus; gedachtenis 
H. Dominicus, belijder. 
Zaterdag 5 augustus. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw ter Sneeuw, votiefmis 

Inspectiebezoek nieuwe stijl 
aan wijkzorg Savant Zorg
Eind mei kreeg de wijkzorg van Savant Zorg bezoek van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ). Sinds dit jaar inspecteert de IGZ de zorg thuis 
volgens een nieuwe methode. Bij deze nieuwe vorm van toezicht ligt de na-
druk op het stimuleren van kwaliteitsverbetering door in de praktijk de dia-
loog te voeren. De bevindingen van het bezoek aan Savant Zorg zijn 
positief. 

Het rapport van het bezoek is te vin-
den op www.igz.nl. Met het inspectie-
bezoek nieuwe stijl sluit de inspectie 
aan bij ontwikkelingen op de werk-
vloer: het is opgezet vanuit het per-
spectief van de cliënt, er is focus op de 
zorgrelatie en op het sturen op kwali-
teit. Tijdens het tweedaagse bezoek 
sprak de inspectie met het bestuur van 
de thuiszorginstelling. Vervolgens 
voerden inspecteurs gesprekken met 
cliënten en medewerkers en vergezel-
den zij verpleegkundigen en verzor-
genden tijdens hun ronde. Als afron-
ding van het bezoek presenteerde de 
inspectie haar voorlopige bevindin-
gen. Op alle onderdelen bleek dat de 
zorgaanbieder voldeed of grotendeels 
voldeed aan de normen.

Mooie score
Tijdens de bezoeken bij de cliënten 
thuis was er veel aandacht voor hoe zij 
en hun mantelzorgers de zorg ervaren. 

Savant scoort goed op onder andere: 
kwaliteit van leven als uitgangspunt, 
mantelzorgers die onderdeel zijn van 
het systeem en de samenwerking in en 
tussen de teams. Irene van den Berk-
mortel is wijkverpleegkundige bij Sa-
vant Zorg in Mierlo en ontving de in-
spectie. “Ik heb dit bezoek als prettig 
ervaren, vooral omdat er veel overlegd 
werd. Ook werd er goed geluisterd en 
was er voldoende gelegenheid om te 
vertellen wat je vindt en denkt.” Ze is 
erg blij met de uitkomsten. “Je hebt na-
tuurlijk het idee dat je het goed doet 
met z’n  allen. Het is fijn dat dit nu be-
vestigd is.” 

Gemoedelijke sfeer
Het bezoek verliep plezierig. De in-
specteurs zorgden voor een gemoede-
lijke sfeer. Er werden kritische vragen 
gesteld. Hoewel de uitslag goed was, 
zag IGZ ook verbeterpunten. Wijkver-
pleegkundige Irene: “Ik vond het fijn 
dat ik aan het denken werd gezet en 
zelf verbeteringen kon aangeven die ik 
vervolgens kan doorvoeren. Zo gaan 
we meer tijd vrijmaken om inhoudelij-
ke onderwerpen te bespreken tijdens 
het teamoverleg, zodat we optimaal 
van elkaar kunnen leren. Het is fijn dat 
IGZ meedenkt met Savant Zorg. Ook 
de cliënten hebben de bezoeken van de 
inspectie als prettig ervaren. Ze vinden 
het fijn om mee te denken over de kwa-
liteit van zorg om deze samen met ons 
te verbeteren.”www.savant-zorg.nl.

Het Van Goghkerkje 
is open voor publiek
Op onderstaande data is het Van 
Goghkerkje gelegen aan de Papen-
voort in Nuenen open voor publiek 
van 13.30-17.00 uur:
Woensdag 9 augustus
Zondag 27 augustus
Woensdag 13 september
Zondag 24 september
Woensdag 11 oktober
Zondag 29 oktober
Gratis toegang.
www.vangoghkerkje.nl

van het Onbevlekt Hart van Maria. 
Daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 6 augustus. Feest van de Ge-
daanteverandering van Onze Heer Je-
zus Christus. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Na de hoogmis de kinder-
zegen.   
Maandag 7 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Cajetanus, belijder; gedachte-
nis van H. Donatus, bisschop en mar-
telaar. Dinsdag 8 augustus. 18.30 uur 
H. Mis, Johannes Maria Vianney, pas-
toor van Ars, belijder; gedachtenis 
van H. Cyriacus, Largus en Smarag-
dus, martelaren. 
Woensdag 9 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Vigilie van de H. Laurentius, dia-
ken en martelaar; gedachtenis van H. 
Romanus, martelaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

College blijft bij 
begunstigingstermijn 
uitvaarthuis 
De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de gewijzigde vast-
stelling van het bestemmingsplan Nuenen Centrum, 1e herziening 2017. 
Hiermee wordt de rechtstreekse vestiging van uitvaarthuizen in het gebied 
verboden. Door de vaststelling van dit bestemmingsplan blijft het verbod 
op uitvaarthuizen uit het voorbereidingsbesluit van 3 maart 2016 in stand. 

Gemeente Nuenen 

Dwangsom
Het college heeft al eerder een last on-
der dwangsom opgelegd aan Het Uit-
vaarthuis (aan het Aardappeleters-
steegje) om voor 28 augustus 2017 met 
de uitvaarthuisactiviteiten te stoppen. 
De gemeenteraad heeft op 6 juli bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
ook een motie aangenomen. De raad 
geeft daarin het college in overweging 
een verlenging van de begunstigings-
termijn voor de last onder dwangsom 
toe te staan. 

Namens de exploitanten en de eige-
naar van het pand is op 20 juli 2017 
ook bezwaar tegen de last onder 
dwangsom ingediend. Daarbij is ver-
zocht om verlenging van de begunsti-
gingstermijn. 

Het college heeft op 25 juli 2017 alles 
overwegende besloten dat er geen aan-
leiding bestaat om de begunstigings-
termijn te verlengen. Daarbij zijn en-
kele afwegingen meegenomen:
Er is geen sprake van gewekte ver-
wachtingen die na moeten worden ge-
komen. De belangen van de verzoekers 
om handhaving. De lengte van twee 
maanden is conform vastgesteld beleid 
en conform vaste jurisprudentie. Het 
college laat het oorspronkelijke besluit 
dan ook in stand.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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34e OLAT Wandeldagen 2017
Van 4 tot en met 8 augustus vinden voor de 34e keer de OLAT Wandeldagen 
plaats. Ook dit jaar is de start vanuit Natuurpoort De Vresselse Hut. Die be-
vindt zich op de Vresselseweg 33, 5491 PA Nijnsel (bij Sint-Oedenrode), gele-
gen in het Brabantse Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daar kunt u 
volop genieten van een authentiek cultuurlandschap, eigen aan de Meierij 
en noordoostelijk Brabant.

1, 2 of 3 dagen meedoen
Op vrijdag, zaterdag en zondag voeren 
de wandelroutes afwisselend in de 
richting van Boskant, Eerde en Maria-
hout. De wandelaar kan dagelijks kie-
zen uit de volgende afstanden: 10, 15, 
20, 25 en 35 km. De OLAT Wandelda-
gen zijn een 3-daagse, maar u heeft de 
vrijheid om ook 1 of 2 dagen mee te 
doen. 

De afstanden en starttijden zijn 
dagelijks als volgt:
35 km 07.00 – 10.00 uur
25 km 07.00 – 11.00 uur
20 km 07.00 – 11.30 uur
15 km 07.00 – 12.30 uur
10 km 07.00 – 12.30 uur

Deelnemers ontvangen een routebe-
schrijving en de routes zijn bepijld. Er 
is een korting van toepassing voor 
bondsleden en OLAT-leden. Kinderen 
tot 12 jaar genieten 50% korting op het 
inschrijfgeld. 

Rusten en overnachten
Op de 15-kilometerroute kunt u op 
minstens één wagenrust rekenen. Op 
de 20-kilometerroute wordt daarnaast 
een tweede café- of wagenrust in het 
vooruitzicht gesteld. Op de 25- en 
35-kilometerroute is er sprake van mi-
nimaal twee wagenrusten en één café-
rust. 

Voor overnachtingen beschikt OLAT 
bij de startlocatie over een eigen kam-
peerterrein voor campers, caravans en 
tenten. Daarnaast is overnachting mo-
gelijk bij een van de vele B&B’s in de 
nabije omgeving.

 Inschrijven en meer informatie
Meedoen? U bent van harte welkom 
en kunt zich tijdens de wandeldagen 
inschrijven op het startbureau. Nadere 
informatie zie www.olat.nl. Mailen of 
bellen mag ook: E-mail: olat-wandel-
dagen@olat.nl. Telefonisch: Mevr. M. 
Dielesen op 06-44756978.

25 jaar Heren Senioren 
De Gulbergen
Woensdag 26 juli vierde de Heren Senioren Commissie van Golfclub De Gul-
bergen hun 25 jarig jubileum. Dit gebeurde met een speciale wedstrijd, een 
regenboogwedstrijd. 

In flights van 6 spelers gingen 108 
deelnemers om 10.30 uur van start. De 
zon en de Heren Senioren lieten zich 
van hun beste kant zien. Dit alles werd 
nog beter toen, tijdens de wedstrijd in 
de baan, alle spelers werden voorzien 
van een drankje en een hapje. Rond de 
klok van 16.30 uur waren de deelne-
mers weer terug en kon het napraten 
“met een glas in de hand” en de prijs-
uitreiking beginnen. 

Om het geheel van deze dag extra luis-
ter bij te zetten, waren de “grondleg-
gers” van de Heren Senioren Commis-
sie uitgenodigd om samen met de hui-
dige leden het glas te heffen. De 
mensen van het eerste uur waren: 
Coen Nolte (inmiddels overleden), 
Arie Smaal, Jan de Goede, Frits Kers-
semakers, Chris Gilsing en Johan 
Geerling.  

Met veel van de huidige leden konden 
zij herinneringen ophalen. Hoe met 12 
man begonnen werd in 1992. Hoe in 
1996 voor het eerst op de “berg” ge-
speeld mocht worden. Hoe een club 
van 12 man is uitgegroeid naar het hui-
dige aantal. 

Er is nogal wat veranderd, maar de 
woensdag is voor de heren “hun” golf-
dag gebleven. Met, op dit moment 208 
leden van 50 jaar of ouder is de Heren 
Senioren Commissie de grootste He-
ren Golfclub in Nederland. Naast de 
wekelijkse wedstrijden wordt jaarlijks 
ook een aantal speciale wedstrijden 
georganiseerd, veelal voor een goed 
doel. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de 
Handicart-, de Old Grand Dad- en de 
Goed Doelwedstrijd. Het is dus niet al-
leen golfen, maar er wordt ook aan de 
(beperkte) medemens gedacht. 

Overdaad schaadt
We lezen het al weer voor de zoveelste keer, nu weer in het artikel ‘Geld halen uit een 
armoedzaaier’ (ED 31-08). Afgelopen zaterdag 29 juli was het Vincent van Gogh zijn 
127e sterfdag, meer en meer gebruikt en gelijk een spons uitgeknepen moet gaan 
worden om er commercieel gewin uit te halen. Alles, men kan niet bedenken wat en 
hoe gekker hoe gekker, wordt uit de kast gehaald en in relatie tot Vincent van Gogh 
gebracht om mee te kunnen profiteren uit “de ruif Van Gogh”. Nuenen maar ook  an-
dere plaatsen, die denken vanuit het verleden een relatie met deze schilder te hebben 
opgebouwd, lopen daar graag in voorop en het hebben toevallig ook de ingrediën-
ten voorhanden om daar in mee te liften. Zo heeft Nuenen veel gebouwen en plek-
ken gelukkig over kunnen houden, welke herinneren aan de tijd dat de Brabantse 
schilder hier gewoond, geleefd en gewerkt heeft (1883-1885). Nuenen mag daar zeer 
zeker trots op zijn en moet dat cultureel erfgoed ook op een goede en ordentelijke 
wijze koesteren. Maar om daar van alles verder omheen te gaan ‘verzinnen’, zoals 
dat in het nabije verleden overal volop in gang is gezet, wordt wat te overdreven ge-
noemd. Het mondt uit in misbruik en het ondergeschikt maken aan commercie, sen-
satie en amusement, Vincent van Gogh onwaardig. Gaat ook hier het gezegde niet 
op: overdaad schaadt ?

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Het uitvaarthuis  nu toch ter ziele ?
Gaat een geweldig mooie voorziening als het uitvaarthuis van dhr. Hans Raaijma-
kers aan het Aardappelsteegje toch ter ziele ? Als het aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders ligt wel, aldus de perspublicatie in het ED  van afgelopen donder-
dag 27 juli.

Het college van B&W Nuenen blijft halsstarrig bij  haar besluit dat er vanaf 27 augus-
tus a.s. geen overledenen meer opgebaard mogen worden in het uitvaarthuis aan 
het aardappel-steegje.
Het college vindt dat er geen verwachtingen zijn gewekt richting dhr. Raaijmakers, 
terwijl er eerder mondelinge toezeggingen zijn gedaan om het uitvaarthuis tot stand 
te laten komen. Bovendien is er in de  raadsvergadering van 6 juli een motie inge-
diend door enkele politieke partijen om het uitvaarthuis in elk geval nog een jaar 
respijt te gunnen en geen dwangsom op te leggen. Deze motie werd na schorsing 
voor overleg door het college bij monde van wethouder Jansen “omarmd”.
Maar niets is minder waar. Het uitvaarthuis zal en moet sluiten en er wordt zelfs een 
dwangsom opgelegd van maar liefst € 30.000 als er na 27 augustus nog overledenen 
worden opgebaard. Dit rijmt totaal niet met de aangenomen en “omarmde “motie !
De gemeente wil wel rekening houden met de belangen van enkele bezwaarmakers, 
waar ik tot nog toe alleen de buren heb gehoord, maar niet met de belangen van 
4200 Nuenenaren die de petitie tot behoud van het uitvaarthuis op de huidige loca-
tie hebben ondertekend ! Dit zouden er zelfs eens zoveel geweest zijn als het actieco-
mité meer tijd had gehad.
Burgemeester Houben heeft “verdraagzaamheid” hoog in het vaandel zo hoorde ik 
hem onlangs nog zeggen, maar daar is in dit geval absoluut geen sprake van. 
B&W had tenminste de uitspraak van de lopende bodemprocedure bij de Raad van 
Staten kunnen afwachten.
Het is te hopen dat die uitspraak alsnog positief uitvalt voor Dhr. Raaijmakers en dat 
de Gemeente nog maar weer eens op de vingers wordt getikt en anders moeten de 
4200 kiezers, of meer, dit bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart 
maar doen als het nog zover komt en we al niet eerder bij Eindhoven horen.

Jozef Janssen, Vincent van Goghstraat 4 D, Nuenen

Vakantie 
kienavonden
Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
organiseert tijdens de vakantieperi-
ode in het Dorpshuis op dinsdag 8, 
15 en 22 augustus vakantie kien-
avonden met prachtige prijzen.

De prijzenpakketten bestaan uit levens-
middelentassen, koffiepakketten en en-
veloppen met geld. De prijzen voor de 
loterij zijn mooie, waardevolle cadeaus. 
Iedereen, jong en oud, lid of geen lid 
van de KBO is van harte welkom om 
eens aan te schuiven aan een van de 
lange tafels en een avond gezellig mee 
te kienen.

In de vakantietijd is het wellicht een idee 
om uw (klein)kinderen eens te trakteren 
op een gezellig avondje kienen.

We beginnen om 20.00 uur en de zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
welkom in het Dorpshuis, ook als u 
nog nooit hebt meegedaan loop maar 
gewoon binnen, schuif aan, kien mee 
en steun deze bijzondere zomer activi-
teit van seniorenvereniging/KBO Lies-
hout. 

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

Op zaterdag 29 juli 2017 heeft onze 
kleindochter Bobbie Smulders de 
derde plaats behaald in klasse B op de 
Brabantse Kampioenschappen in 
Dongen. Daarmee heeft zij zich ge-
plaatst voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen op 26 augustus 2017 in 
Ermelo. 
 
Trots zijn wij op Bobbie met het beha-
len van de derde plaats op de Braban-
tse Kampioenschappen, nu op naar de 
Nederlandse Kampioenschappen op 
26 augustus 2017 in Ermelo. Proficiat 
van mama, Marco, oma Dieny en opa 
Ur.

Paardensport 

Golf

Op de foto ziet u de “mannen van het eerste uur” met vlnr: Arie Smaal (gedeeltelijk), 
Frits Kerssemakers, Johan Geervliet en Jan de Goede. Chris Gilsing ontbreekt op de foto.

Belevingsroute Van Gogh’s Streken, 
nu ook met fysieke fietskaart
In juli 2016 is de App Van Gogh’s Streken gelanceerd. Een belevingsfietsrou-
te via de smartphone die u meeneemt door het prachtige achterland van 
Vincent van Gogh. Dit prachtige product is in het afgelopen jaar verder uit-
gebreid en doorontwikkeld. Niet alleen zijn er nu diverse routes in de App 
opgenomen, ook is er een fysieke kaart uitgebracht met een directe koppe-
ling naar de App.

Uit de ervaringen van afgelopen jaar is 
gebleken dat veel fietsers graag een fy-
sieke kaart ter beschikking hebben. 
Daarom zijn we begin 2017 gestart 
met het ontwikkelen van deze kaart. 
Deze kaart brengt u, net als de route in 
de App Van Gogh’s Streken, naar het 
achterland van Vincent van Gogh. In 
combinatie met de App op de smart-
phone fietst u door het mooie land-
schap en beleeft u de natuur en cultuur 
van de gemeenten Heeze-Leende, 
Geldrop-Mierlo en Nuenen.

In de App staan diverse fietsroutes die 
de aanwezige toeristische hotspots 
met elkaar verbinden. Door middel 
van filmpjes, geluidsfragmenten en 
augmented reality is een route echt te 
beleven. Bij aanschaf van de fietskaart 
Van Gogh’s Streken ontvangt u 2 codes 
die het mogelijk maken om, via de gra-

tis te downloaden App Van Gogh’s 
Streken, de filmpjes en/of geluidsfrag-
menten onderweg te bekijken en te be-
luisteren. Maak vooral ook gebruik 
van de aanbiedingenpagina in de app 
waar veel plaatselijke ondernemers 
trakteren op aantrekkelijke aanbiedin-
gen. Vaak zijn dit leuke kortingen op 
heerlijke versnaperingen tijdens  een 
route met een totaal voordeel van 
ruim € 100,-

Maak op een innovatieve manier ken-
nis met deze prachtige omgeving! Ga 
samen met een inwoner van weleer of 
van nu op pad door dit stuk prachtig 
Brabants landschap. De fietskaarten 
Van Gogh’s Streken zijn vanaf nu te 
koop bij de VVV’s van Heeze-Leende, 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Ook bij 
een aantal ondernemers met aanbie-
dingen in de App is de kaart te koop.

Opa Harry 
Verhoeven 

is met 
pensioen!



 
Eenmalige aanbieding:  

 PARASOLS voor super lage prijzen in Nuenen. 
 

Op Vrijdag 4 augustus 2017 van 09.00 tot 17.00 uur verkoopt Sorara in Nuenen, Park 51 (Naast de RK kerk, ingang 
via het kerkplein, achterom) een collectie parasols die slechts eenmalig op een beurs gebruikt zijn. 

Parasols vanaf   € 25,- Zijpaalparasols vanaf  € 75,- 
 

Wees er snel bij, dit komt nooit meer voor. 
 

Naast het uitgebreide assortiment parasols hebben we ook nog enkele parasolvoeten, partytenten en terrastafels en terrasstoelen, 
rolschermen tegen absoluut laagste prijzen, wie het eerst komt wie het eerst….. 

 
Sorara Outdoor Living verkoopt een hoogwaardig assortiment parasols en partytenten dat uitsluitend via internet verkocht wordt 

www.sorara.eu 
Alle parasols zijn  in diverse kleuren en afmetingen.(afbeeldingen zijn ter illustratie).Kleuren en afmetingen zijn ter plekke te zien. 

 

 

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)

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

Wij vragen voor enkele uurtjes 
per week

Bezorgers voor 
Rond de Linde: 

Omgeving 
Opwettenseweg

(± 185 kranten) 

Ben je bereid om 
elke donderdag 

Rond de Linde te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon 

die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail 
rdel@onsnet.nu

LEUKE 
BIJVERDIENSTE
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

10% KORTING OP ALLE SHORTS, 
POLO’S, T-SHIRTS & OVERHEMDEN (KORTE MOUW)

50% KORTING  OP ALLE JACKS, TRUIEN, 
VESTEN, COLBERTS & OVERHEMDEN (LANGE MOUW)

SUMMERDEALS!

Rond de Linde 
De enige échte 
Nuenense krant
www.ronddelinde.nl 
Ook tijdens de vakantie
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