
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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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

‘Galerie en 
atelier M-Art 
Decorations 
slaat nieuwe 
weg in

fotowedstrijd 
‘Colourful 
Dutch Nature’

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

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

Test hightech fiets 
op snelweg   
Nuenen -   
Helmond
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HUIS VERKOPEN?
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

Onderscheidingen   
Koningin Wilhelmina Fonds 
Bij de vorming van een bestuur voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor 
de kankerbestrijding Nuenen c.a., in de jaren 1967/1968, is ook contact 
opgenomen met de heer Jos Coolen. Coolen was in die jaren getrouwd, 
kwam voort uit een echte Nederwettense familie en – belangrijk voor het 
KWF-werk – bleef in Nederwetten wonen. 

Niet alleen alle Nederwettenaren ken-
nen Jos maar, door zijn werk bij de 
Technische Dienst Kring Son voor 
Bouw- en Woningtoezicht, ook vele 
Nuenenaren. Heer Coolen werd bena-
derd als wijkhoofd/collectant voor het 
hele kerkdorp. Snel vond hij voldoen-
de collectanten. Onder hen zijn er die 
langer dan 40 jaar collecteren tijdens 
de jaarlijkse collecteweek, begin sep-
tember. Dankzij vrijwilligers zoals Jos 

uiteraard enorm gewaardeerd wordt. 
Draag nog vele jaren de Gouden Bou-
ton.

Mevrouw Tonnaer
Mevr. Tonnaer heeft te kennen gege-
ven haar werkzaamheden als wijk-
hoofd te willen stoppen. Zij is ruim 44 
jaar wijkhoofd en collectante geweest. 
Wat een staat van dienst! Zij   hoopt 
dat iemand anders bereid is   haar 
taak  over te  nemen. Met heel veel re-
spect en begrip en dankbaar wat ze 
voor de KWF voor Nuenen heeft bete-
kend nemen wij afscheid van haar en 
wensen haar heel veel succes met en 
in  haar verdere leven.

Mevrouw Pieters
Afgelopen donderdagmorgen fietste 
de voorzitter van de KWF naar Oost 
om een kanjer van een collectante te 

Stella PietersJos Coolen

Wielerronde van Nuenen op zondag 20 augustus
 
Zondag 20 augustus staat Nuenen in het teken van de VAG-techniek wieler-
ronde, de 46ste editie van de Ronde van Nuenen. Honderden jeugdrenners 
van 8 t/m 14 jaar zullen vanaf tien uur ’s morgens hun rondjes afleggen op 
het parcours met start en finish aan het Park ter hoogte van Het Klooster. Er 
worden wedstrijden verreden in de zeven KNWU- jeugdcategorieën. Het 
sluitstuk van de dag vormen de Elite/Beloftenrenners die om drie uur het 
startschot horen voor hun wedstrijd over 80 kilometer.

lis, beiden uit Eindhoven, in de slag 
met Nederlands kampioen Hans Dek-
kers en Pieter van Oirschot uit Best. 
Andere sterke kleppers zijn Robbie 
van Bakel uit Deurne en Luuc Bugter 
uit Nijmegen. Nuenen wordt verte-
genwoordigd door Niels Verbruggen 
en hij brengt zijn clubmaten Paul 
Gruithuizen en Teun Teulings mee.  

Voorafgaand aan de wedstrijd voor 
Elite/Beloften wordt de wielerploeg 
voorgesteld die het bevrijdingsvuur 
gaat ophalen in de Franse stad Bayeux. 
Op 17 september vertrekt die ploeg 
vanuit Normandië om in twee dagen 
650 kilometer af te leggen. Maandag 
18 september arriveert het bevrij-
dingsvuur in Eindhoven. 

Programma Ronde van Nuenen 
20 augustus
10.00 uur: Jeugd cat. 1 t/m 4. 
6/8/12/15 km: Parcours 1350 meter. 
12.30 uur: Jeugd cat. 5 t/m 7. 
20/25/30 km: Parcours 2400 meter.  

Het publiek kan vanaf de terrassen rond het Park de wedstrijden goed volgen….
(foto Cees van Keulen)

15.00 uur: Elite/Beloftenrenners: 80 km 
Parcours 2400 meter.  
 
Publiek heeft gratis toegang tot dit wie-
lerevenement. Met name rond het Park 
kunnen de wielerliefhebbers de ver-
richtingen van de rennertjes en van de 
mannen later op de dag volgen vanaf 
diverse terrassen. Voor actuele infor-
matie, zie www.tmldommelstreek.nl.

kan de Afdeling Nuenen c.a. al jaren 
deze KWF-collecteweek organiseren.

Vanwege zijn verdiensten voor de 
kankerbestrijding is op 2 augustus jl. 
door een tweetal bestuursleden, Corry 
de Thouars-Vonk en Felix van Roij, de 
Gouden Bouton uitgereikt; een hoge 
onderscheiding. Een ‘bouton’ is een 
ereteken van het Koningin Wilhel-
minafonds voor de kankerbestrijding 
die iemand kan ontvangen vanwege 
grote verdiensten. De heer en me-
vrouw Coolen toonden zich zeer ver-
rast door het bezoek maar vooral door 
de hoge onderscheiding. Deze kan 
toegevoegd worden aan de ‘verzame-
ling’ van een tweetal plaquettes van 
Koningin Wilhelmina (verkregen bij 
10 en 20 jaar wijkhoofd), twee speldjes 
waarvan een de zilveren ‘crab’ voor 25 
en 30 jaar, het tinnen mini-collecte-
busje. Een mooie reputatie. Jos geeft 
verschillende historische verhalen 
met betrekking tot het collecteren, de 
collectanten, de financiële afdracht 
etc. Daarna neemt hij glimlachend, 
zoals iedereen hem kent, afscheid.

Heel hartelijk dank voor de lange inzet 
voor Koningin Wilhelmina Fonds, wat 

verwennen. Stella Pieters, een zeer 
warme en charmante vrouw gaat nl. 
dit jaar voor de 40ste keer in een groot 
gedeelte van Het Puyven collecteren 
voor de KWF. Een aantal jaren geleden 
is zij vanuit Het Puyven naar Oost ver-
huisd. Toch bleef zij haar Puyven 
klantjes trouw. Ik vroeg aan haar 
waarom ze dat deed: “het is voor mij 
bekend terrein en het doel is hetzelfde: 
collecteren voor de KWF; zoveel mo-
gelijk geld ophalen zodat de weten-
schap door kan gaan met het oplossen 
van deze verschrikkelijke ziekte waar 
nog steeds zoveel mensen aan lijden.” 
Het bestuur vindt het jammer dat ze 
volgend jaar gaat stoppen. Wij hebben 
er begrip voor maar jammer is het wel. 
Ondertussen is ze oma geworden van 
een prachtige kleinzoon waar ze ook 
regelmatig voor oppast en ja we wor-
den allemaal een dagje ouder…..ja 
toch zeker. Ze hoopt alleen dat er ie-
mand of meerdere mensen in het Puy-
ven haar taak over kan nemen; dat 
geeft haar een gerust gevoel .Stella 
Pieters heel hartelijk dank voor jouw 
inzet.

Oproep voor nieuwe collectanten/
wijkhoofden
Het bestuur en de wijkhoofden heb-
ben nooit genoeg collectanten tot hun 
beschikking en ja, hoe meer mensen 
collecteren hoe meer geld we mogen 
genereren. 
Het kost u echt niet meer dan 1 uurtje 
om met de collectebus rond te gaan. U 
laat ons toch niet in de steek? Bel ons 
040-2831348 of mail ons: C.Vonk@
onsnet.nu.

Gaby Scholder neemt 
roer VVD Nuenen 
over na vertrek  
Chris Eeuwhorst 
Beoogd lijsttrekker Gaby Scholder 
neemt het fractievoorzitterschap 
van de VVD Nuenen waar, nu Chris 
Eeuwhorst de fractie verlaat. 

Chris Eeuwhorst was gedurende de af-
gelopen 12 roerige jaren een betrouw-
bare stabiele factor binnen de gemeen-
teraad en van grote toegevoegde waarde 
voor de VVD Nuenen. Zijn dossierken-
nis en politieke ervaring heeft hij ge-
deeld met de 3 jaar geleden tot de fractie 
toegetreden nieuwkomers Hans Spijker-
man en Gaby Scholder. Bestuur en frac-
tie betreuren het dan ook zeer dat Chris 
tijdens zijn vakantie het onomkeerbare 
besluit heeft genomen als eenmanspartij 
door te gaan. Peter van der Harst – voor-
zitter bestuur van de VVD: “Wij zijn 
Chris veel dank verschuldigd voor zijn 
enorme inzet en betrokkenheid en voor 
de behaalde resultaten. In het bijzonder 
danken wij hem voor het mentoren van 
Gaby en Hans”. Gaby Scholder en Hans 
Spijkerman zullen het VVD beleid 
voortzetten met focus op het financiële 
beleid met een sluitende begroting, vei-
ligheid, mobiliteit en zorg. Peter van der 
Harst: “Wij zijn ervan overtuigd dat 
Gaby en Hans zich met hart en ziel zul-
len inzetten voor de Nuenense belan-
gen.”

 
Chris en Tijn Kisters
De organiserende wielervereniging 
Trap met Lust Dommelstreek ver-
wacht in Nuenen zo’n tweehonderd 

renners aan het vertrek. Een greep uit 
de eigen gelederen: Rens Braspenning 
en Job van Iersel (categorie 2), Pim van 
Leenders (categorie 3), Dirk de Groof 
en Ramon Setz (categorie 5) en Bas de 
Groof (categorie 7). De Nuenenaren 
Chris (categorie 5) en Tijn Kisters (ca-
tegorie 7) rijden een thuiswedstrijd. 
De jongste rennertjes rijden hun 
rondjes op een parcours van 1350 me-
ter en de oudere jeugd op een parcours 
van 2400 meter.
 
Nederlands kampioen
Hans Dekkers
Bij de wedstrijd voor Elite/Beloften 
gaan de TML Dommelstreekrenners 
Jan-Willem Kamphof en Tom Marce-
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Voor onze dames! 

Wim en José Smeulders aan de Beekstraat 23 hebben de vlaggen uit-
gehangen voor onze dames. Het laatste weekend van augustus zetten 
ze hun voordeur weer open voor een kunstexpositie in hun huiska-
mer. ’Smeulders=Open’ is inmiddels een begrip in Nuenen. 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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

Wekelijks halen we de PMD zak op.   
Hang de zak op tijd buiten.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 31-7-2017 TM   7-8-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Europalaan 105 Het aanbrengen van dakisolatie  
Opwettenseweg 111 Het wijzigen van het gebruik ten behoeve 
 van het bieden van dagbesteding aan 
 mensen met een beperking(verlengd  
 tot 29 september 2017)  
De Vroente 58 Het wijzigen van het gebruik ten behoeve 
 van het verhuren van kamers  
Bakertdreef 2 Het oprichten van een woonhuis  
   

Verleende omgevingsvergungen
Locatie Omschrijving  
Sportlaan 4 wijzigen van de brandcompartimenten  
Vroente 2 Plaatsen van een dakopbouw  
Moorven 2 Brandveilig gebruik huisvesting 
 seizoensarbeiders  
Soeterbeek 1B Brandveilig gebruik huisvesting seizoens-
 arbeiders  
Refeling 60 Wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
 het pand voor acupunctuurbehandelingen 
Refeling 68 Wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
 het vestigen van een praktijk voor yoga- en 
 pilateslessen en ontspanningsworkshops 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Wettenseind Vincentwandeling  
Park 35 Uitbreiding regulier terras 
 t.g.v. Van Goghrit  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Vincent van Goghplein Carnavalsactiviteiten  
Klooster/Park Nuenen Bevrijdingsherdenking  
Mulakkers Ezeltjesdag  

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten di-
gitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

Datum Locatie Omschrijving  
7-8-2017 Ter Warden Beschikking Wet Bodembescherming 
 
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten di-
gitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

HOE VEILIG IS ONZE GEMEENTE?
Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer 
geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit 
zijn enkele vragen die worden gesteld in het kader van de veiligheids-
monitor. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveilig-
heid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit 
onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. 
Omstreeks 17 augustus krijgen 1126 inwoners van de gemeente 
Nuenen c.a. een vragenlijst toegestuurd. Daarin wordt naar hun 
mening gevraagd over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. 

De resultaten worden in maart 2018 verwacht. De gemeente gebruikt 
de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het 
vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek 
wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. 

Grote deelname, beter beeld
Burgemeester Maarten Houben benadrukt het belang van de Vei-
ligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners 
van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee 
kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervarin-
gen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd 
worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname 
ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeen-
te”.

Uitvoering
In de loop der jaren hebben al meer dan 300 Nederlandse gemeen-
ten meegedaan aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd oor I&O Research, in nauwe samen-
werking met het Centraal Bureau van de Statistiek. Deelnemers aan 
het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst 
van de Veiligheidsmonitor in te vullen. 
Meer informatie over de Veiligheidsmonitor 2017 vindt u op www.
veiligheidsmonitor.nl

Mart de Brouwer gaat verder onder zijn eigen naam

Galerie en atelier M-Art 
Decorations slaat nieuwe weg in
Na 10 jaar hun galerie aan De Huufkes te hebben gehad, waar diverse mooie 
exposities plaats vonden en bezoekers hartelijk werden ontvangen, heb-
ben Mart en Sylvia de Brouwer besloten de galerie M-Art Decorations per 1 
oktober te sluiten en op een andere manier verder te gaan.  

Mart werkt al een tijd met externe ga-
lerieën samen en maakt ook kunstwer-
ken in opdracht van klanten. Deze per-
soonlijke manier van (samen)werken 
gaat hij voortzetten vanuit zijn atelier 
aan huis onder zijn eigen naam. Zo kan 
hij zich meer richten op zijn passie, het 
maken van kunstobjecten. Met exter-
ne galerieën zal hij op diverse nationa-
le en internationale kunstbeurzen te 
zien zijn.

In verband met het leegruimen van het 
pand, bieden Mart en Sylvia bezoekers 
en klanten de mogelijkheid om alsnog 
óf opnieuw in het bezit te komen van 
een ‘M-Art’, voor een iets andere prijs. 
Het gaat vooral om de oudere nog be-
schikbare kunstwerken, maar er zijn 
ook diverse tafels, meubels, zuiltjes en 
accessoires.  Doe een serieus bod en 
het kunstwerk kan van u zijn!
Met ingang van vrijdag 11 augustus is 

de galerie elke vrijdag en zaterdag van 
12.00 tot 18.00 uur open.  Voor een be-
zoek op andere dagen kunt u een af-
spraak maken via email.

Mart en Sylvia bedanken iedereen die 
op wat voor manier dan ook heeft bij-
gedragen aan hun succes. Zonder hen 
hadden ze dit niet bereikt. Ze blijven te 
volgen via Facebook.  
 
M-Art Decorations, Mart en Sylvia de 
Brouwer, De Huufkes 34, 5674 TM   
Nuenen Telefoon: 06-145045 52
 Email: info@m-artdecorations.nl
Website: www.m-artdecorations.nl

 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 13 augustus in het programma Nuenen Nú :
•	 Bloem	en	Tuin	2017
•	 Nieuwbouwplannen	tuincentrum	Coppelmans
•	 Boek	over	90	jaar	Kloosterleven	in	Nuenen
•	 Huisvesting	van	statushouders	in	Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	aflevering	24
•	 Olen	(herhaling	van	2011)
•	 Venetië	(ingezonden)

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	be-
kijken op YouTube (www.youtube.com/lokaleomroepnuenen) en Facebook.

Hebt	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	door	LON	TV	te	verzorgen	reportage?	
Stuur	dan	een	e-mail	naar	tv@omroepnuenen.nl	Op	werkdagen	kunt	u	ook	
gewoon	binnenlopen	in	onze	studio	in	Het	Klooster	tussen	10.00	en	12.00	
uur. 



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

Ook voor de best 
belegde broodjes!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Gemarineerde speklappen 
+ 500 gr. Rundergehakt  ........6,95
Tok en Surf
100 gram, kipfilet met gamba's en spinazie 1,95
Bij 150 gr. gebr. varkensrollade 
100 gr. Tonijn salade 
'uit eigen keuken' .................Gratis
Berliner Bol
Per stuk ...................................................1,75
Varkenshaas
in roomsaus, 100 gram  ...........................1,50
Gevuld Stokbrood
Per stuk ...................................................2,50
Heel de vakantie normaal geopend

SPECIAL

GEMAK

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 10 t/m woensdag 16 augustus

Kropsla
 per krop 0,79
Trostomaten  
pan klaar   hele kilo 0,99

Kidney bonen salade     
 250 gram 1,79

gekookte bieten      
 1/2 kilo 0,99

kastanje champignons      
 250 gram0,99

Perssinaasappels
12 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.....

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

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

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

PER 

DIRECT

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Acties week 31 : geldig maandag 7  t/m zaterdag 12 augustus 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkornvloer ambachtelijk
Donker meergranenbrood in vloer model met 
zonnepitten en haver op de korst 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Citroenbavaroisevlaai
Zachte vlaaibodem met banketbakkersroom, 
citroenbavarois en slagroom
Half 7,95 heel € 1495_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
Ovenvers 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeiencroissants
Rechte croissant met 
banketbakkersroom 
en verse aardbeien 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Muffins
Vanille of chocolade 3+1 GRATIS_____________________________________________________

NIEUW ! Bij aankoop van 2 broden
Belse puntjes  6 stuks voor € 1,-

SPECIAL
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 PUZZELHOEKWeek 32

Kruiswoord

Horizontaal: 1 doen splijten 6 regenkleding 11 hectare 12 plant 14 Noord-Holland 
16 houtsoort 18 waterdier 19 groep dieren 21 zijrivier v.d. Donau 22 treffen 
24 drijvend baken 25 mannetjesbij 26 inhoudsmaat 27 hoogste punt 
29 doctorandus 30 buidelbeer 32 elan 34 ego 35 Open Universiteit 
37 adellijk persoon 40 loopstok 44 volledig dronken 46 platvis 47 nachtgewaad 
48 pistoolmitrailleur 50 Nijlreiger 52 schaakstuk 54 zelfbewust 55 bontsoort 
57 mager 58 riv. in Rusland 59 meer dan wenselijk 60 doen branden 63 plus 
64 waskom 65 van riet gemaakt.

Verticaal: 1 betaalloket 2 riv. in Duitsland 3 vrij op naam 4 en volgende 
5 staat in Amerika 6 voormalige Spaanse munt 7 Bijbeldeel (afk.) 
8 deel v.h. hoofd 9 vereniging 10 beneden 11 zandgrondgewas 
13 lichte hoofdbuiging 15 omhaal 17 plantsoen 20 uitgestorven vogel 
22 poederachtig 23 kloosterzuster 26 producent 28 soort roos 31 of iets dergelijks 
33 pulverig 36 vloerlijst 37 Arabische titel 38 pret 39 zelfzuchtig mens 40 gokker 
41 insect 42 ruiker 43 dwingeland 45 zilverpopulier 49 voorspoed 
51 deel v.e. boom 53 hoofddeksel met klep 54 lettertype 56 vruchtennat 
58 pijn 61 symbool voor neon 62 kunstmatige intelligentie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

R I B B E L W A S D O M

O S O E P K O O R A

K E R K H O F Y S D R A N K

S L A A E L S A K O E

E K E R A I R C O B E U L

L L E E S T O E R A L A

K E I R A D

M W E N E N D O P E N H

A B E L L A A R S R I G A

R O S L B O A D V E L

K E T T E R Y S E R P E N T

T E R N A S A R A E

S N A A K S O P B O U W

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

Oplossingen wk 31
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

R U I M T E V E E R

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

BEURT
BOSJE
BUITENLAAG
CONCURRENT
ESCORT
ETHIEK
FLEUR
FORENSISCH
GEVER
HOLBEWONER
KATJE
KEUEN
NEETOOR
NEUROOT
NOEST
NOORS
OPRUIEND
OUDERS
PALJAS
RUBBER
RUSTPUNT
SJAAL
SLEPER
START
TANDKARPER
TOPJE
WELLEN

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

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

Sudoku 1 2 4
9 4

2 8 6
3 9 1

7 5
8 6 3 9

5 9
5 2 1

2 3 4

week 23, Dhr. / Mw. B. van Gerwen, Nuenen.

Test hightech fiets op snelweg 
Nuenen - Helmond
Op zondag 13 augustus tussen 08.00 en 14.00 uur testen studenten van de 
TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam op de A270 tussen Helmond en 
Nuenen hun nieuwste aerodynamische ligfiets: de VeloX 7, een gezamenlijk 
project ‘Human Power Team’. De snelweg tussen Helmond en Nuenen wordt 
voor de race afgezet.

Fietsers Iris Slappendel en Aniek 
Rooderkerken gaan in Brabant de A270 
op om de door de studenten ontwor-
pen en gebouwde fiets op de proef te 
stellen. Van 08.00 tot 12.00 uur wordt 
vier keer een traject van vijf kilometer 
afgelegd. “Na een jaar ontwerpen, bou-
wen en trainen, is dit het belangrijkste 
testmoment voor onze wereldrecord-
poging in de Nevadawoestijn komende 
september. Daar hopen onze rensters 
Aniek Rooderkerken en Iris Slappendel 
met een snelheid van 122 kilometer per 
uur te fietsen en zo een nieuw wereld-
snelheidsrecord fietsen voor vrouwen 
te vestigen”, zegt Emiel de Boer, team-
manager van het Human Power Team 
en student werktuigbouwkunde aan de 
TU Delft.

Hightech fiets
Dat zo’n snelheid mogelijk is komt 
vooral door het gestroomlijnde ont-
werp van de VeloX. “Op een gewone 
fiets wordt je sterk afgeremd door de 
wind”, legt de Boer uit. Het team heeft 
zich dit jaar dan ook extra ingezet om 
de luchtweerstand te beperken. “Er is 
maandenlang ontworpen om de fiets 
volledig op maat van de atleten zo ae-
rodynamisch mogelijk te maken. Dit is 

hierdoor de kleinste fiets die we ooit 
hebben gebouwd”. De fiets vertoont 
gelijkenissen met de vorm van een ko-
gel en heeft bijvoorbeeld geen raam, 
want dat is aerodynamisch funest.

Human Power Team
“Je fietst niet alleen zo snel dankzij een 
snelle fiets”, zegt de Boer. “De fietser is 
minstens zo belangrijk. Het gaat echt om 
de combinatie van mens en techniek”. De 
samenwerking tussen studenten bewe-
gingswetenschappen van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en de technische 
studenten van de TU Delft ziet het team 
als voorwaarde voor succes.

Generale repetitie
Met de test op de snelweg zal voor het 
eerst een snelheid van boven de 60 ki-
lometer per uur worden gehaald. “Het 
wereldrecord van 122 km/u zal het nog 
niet worden, maar dit is voor het team 
vooral een goede gelegenheid om de 
laatste verbeterpunten te vinden”, al-
dus de Boer. Om goed op snelheid te 
komen is een lange en rechte weg no-
dig. Daarom is in samenwerking met 
smart mobility testomgeving Mobi-
litymoveZ.NL gekozen om te testen op 
de A270.
 

‘The Lady in the Van’ bij 
Cultuur Overdag

  Op dinsdag 15 augustus vertoont CultuurOver- 
      dag de film ‘The Lady in the Van’. De film gaat  
        over het waargebeurde verhaal van de bijzon-
dere relatie die zich ontwikkelde tussen de in Londen wo-
nende schrijver Alan Bennet en juffrouw Shepherd (een 
glansrol voor actrice Maggie Smith). Zij was een excen-
trieke en koppige vrouw van onbekende afkomst die in de 
jaren zeventig ‘tijdelijk’ haar oude busje parkeerde op de 
oprit van de schrijver. Vervolgens bleef ze hier vijftien 
jaar wonen! Het is een bescheiden portret van een eigen-
aardige, dolende ziel voor wie in de samenleving nooit 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

17 JULI T/M 19 AUGUSTUS
EINDHOVEN

HEUVEL

WIN TICKETS 
FORMULE 1 

GRAND PRIX SPAGRAND PRIX SPA
TIJDENS SUNNY MONDAY

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

plaats was. Meer informatie over de 
film en een preview vindt u op www.
cultuuroverdag.nl.
Toegangsprijs voor een film: € 6,50. 
De film begint om 10.30 uur; de foyer 
is open vanaf 10.00 uur. Toegangs-
kaarten zijn in verband met de zo-
mersluiting van Het Klooster pas 
vanaf maandag 14 augustus te koop 
aan de balie van Het Klooster. 
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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

fotowedstrijd 
‘Colourful Dutch Nature’
De fotowedstrijd 'Colourful Dutch Nature' is wederom voor de 2e editie een 
enorm succes geworden, dankzij de 550 deelnemers en de duizenden be-
zoekers die hun stem hebben uitgebracht.  
Deze 40 foto's zijn 10 dagen lang geëx-
poseerd op het tuinevenement Bloem 
& Tuin, waar het publiek al wandelend 
over de beurs, langs deze schitterende 
foto's kwam. Zij konden vervolgens 
hun stem uitbrengen bij de stand van 
Colourful Dutch Nature.  Uiteindelijk 
brachten 5.330 bezoekers hun stem 
uit. De top 3 zat dit jaar heel dicht bij 
elkaar.  

De uitslag
Winnaar met 407 stemmen is de foto 
van Pierre Verhoeven.  De 2e prijs met 
339 stemmen gaat naar Antwan Jans-
sen.  De 3e prijs met precies 332 stem-
men gaat naar Henry Nijen Twilhaar. 

Namens de organisatie van Bloem & 
Tuin, CityFoto Eindhoven, Schutting-
poster & John Geven Studio's allemaal 
van harte gefeliciteerd en natuurlijk 
hartelijk dank aan iedereen die heeft 
deelgenomen! 

Hopelijk doen jullie weer massaal mee 
in 2018 aan de 3e editie van Colourful 
Dutch Nature tijdens de 25e editie van 
Bloem & Tuin.  De winnaars worden 
persoonlijk bericht in verband met de 
prijsuitreiking.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Lekken en opstappen….
Tijdens de vakantie gaat het besturen van onze gemeente gewoon door. Er 
is nogal wat gebeurd de afgelopen weken. Lees maar eens mee….  Het ge-
meentebestuur wil aan het Witte-Hondpad woonunits neerzetten voor de 
tijdelijke huisvesting voor vergunninghoudende vluchtelingen en urgente 
woningzoekenden. Door gebruik te maken van een zogenaamde kruimel-
gevallenregeling kunnen er voor zo’n tien jaar woonunits geplaatst worden. 
Het college van B&W (burgemeester en wethouders) heeft Witte-Honden-
pad als voorkeurslocatie aangewezen.

Het college van B&W bestaat uit één 
burgemeester en vier wethouders. Tij-
dens de raadsvergadering van 17 juli 
waren drie van de vier wethouders 
met vakantie. Het college bestond 
toen uit burgemeester Maarten Hou-
ben en één wethouder: Henk Pero (zie 
foto).
De Nuenense gemeenteraad telt 19 
raadsleden en drie daarvan behoren 
tot de VVD-fractie. Nu nog twee, want 
tijdens de vakantie is er eentje opge-
stapt. Zijn naam: Chris Eeuwhorst. Hij 
blijft als eenmanspartij wel in de ge-
meenteraad zitten. Vroeger bespeel-
de Chris als slagwerker de grote trom, 
nu is hij min of meer met de stille trom 
vertrokken bij de VVD. Niks geen 
openheid en of de onderste steen 
ooit boven komt is nog maar de 
vraag.  Destijds riep de VVD om het 
hardst dat de onderste steen boven 
moest komen rond verdachte grond-
transacties in onze gemeente. Na de 
publicaties van het KAFI-onderzoek is 
niks meer vernomen over de onderste 
steen…..
Tijdens de vakantie is er wel weer een 

geheim rapport uitgelekt. Het ED 
kopte: ‘Corruptierapport ligt op straat’ 
en ‘Nuenen schrikt van nieuw lek’. De 
Nuenense politiek zegt geschrokken 
te zijn, omdat geheim rapport over 
verdenking van corruptie is uitgelekt 
naar de pers. Letterlijk citaat uit ED: 
“Het onderzoek naar de hardnekkige 
geruchten over een Nuenense ambte-
naar die de gemeente liet opdraaien 
voor privéuitgaven werd in 2015 op-
geleverd. Het rapport werd gemaakt 
door bureau KAFI Integrity, dat eerder 
ook onderzoek deed naar verdachte 
grondtransacties in Nuenen.” In de ge-
meenteraad is met onbegrip en ver-
ontwaardiging gereageerd op dit 
nieuwe lek. De reacties lopen uiteen 
van: “Absurd dat het rapport op straat 
is beland” tot “Het lek roept een onge-
wenste sfeer op voor de gemeente 
Nuenen die toch al zo ter discussie 
staat.” En burgemeester Maarten Hou-
ben doet ook nu weer aangifte we-
gens schending van de geheimhou-
dingsplicht. Wordt vervolgd… Beste 
gemeentegenoten: lekken of opstap-
pen, geniet van de vakantie!
   
 Dat durf ik wel!

Start van regionale wervingscampagne 
“DAT DURF IK WEL” komt dichterbij!
Verschillende scoutinggroepen uit de 
regio Eindhoven hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om iets uitdagends op 
touw te zetten. Met deze uitdagingen 
hopen ze nieuwe, enthousiaste men-
sen te prikkelen om eens te komen kij-
ken wat scouting nu eigenlijk inhoudt. 
Is het echt dat suffe clubje wat ieder 
weekend in uniform bij elkaar komt 
om activiteiten uit te voeren, of zit er 
meer achter? Dus ben jij iemand die 
wel van een uitdaging houdt en ben je 
benieuwd of dat suffe clubje echt zo 
suf is kijk dan op www.datdurfikwel.nl. 
Ook kun je ons volgen via facebook en 
instagram. Vanaf 12 augustus is daar 
meer informatie op te vinden. Durf jij 
de uitdaging aan te gaan?

Witte-Hondpad voorkeurslocatie 
tijdelijke huisvesting
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Witte-Hondpad aan-
gewezen als voorkeurslocatie voor tijdelijke woonruimte. Het gaat om 
woonruimte voor acht vergunninghouders. Tegelijk is het de bedoeling dat 
er tijdelijke woningen voor Nuenenaren komen die nu op de wachtlijst voor 
urgent woningzoekenden staan. Het is de bedoeling dat op het Witte-Hond-
pad maximaal twintig tijdelijke woningen komen. 

De unanieme goedkeuring van de ge-
meenteraad op 6 juli met het project-
plan Huisvesting, inburgering en par-
ticipatie vergunninghouders ging 
vooraf. Daarin staat o.a. hoe de ge-
meente denkt de vergunninghouders 
een dak boven het hoofd te geven. 
Acht daarvan worden in tijdelijke 
wooneenheden ondergebracht. Er wa-
ren daarvoor vier locaties in beeld. Het 
college heeft nu dus uit die vier loca-
ties één voorkeurslocatie gekozen. 
Er is een zorgvuldige afweging ge-
maakt op basis van drie criteria: 
Beschikbaarheid: locatie moet direct 
beschikbaar zijn. En geen rol spelen in 
plannen voor de komende tien jaar.
Ligging: in de buurt van woonomge-
ving en voorzieningen; dit is positief 
voor integratie.
Capaciteit: moet groot genoeg zijn 
voor meerdere kleinere woningen; ook 
uit oogpunt van efficiëntie en kosten.

De uitgebreide en gedetailleerdere 
motivatie wordt op een besloten be-

wonersavond in september (na de va-
kantieperiode) besproken. Ook wor-
den genodigden dan bijgepraat over 
hoe tijdelijke woonunits er uit zouden 
kunnen zien (géén zeecontainers!) en 
hoe formeel bezwaar te maken op het 
moment van de door het college te 
verlenen omgevingsvergunning. Aan-
wonenden en belanghebbenden krij-
gen gelegenheid om te vertellen hoe de 
openbare ruimte rondom de tijdelijke 
woonunits er volgens hen uit moet 
gaan zien. Op voorkeurslocatie Witte-
Hondpad zullen de komende weken 
allerlei onderzoeken (archeologie, flo-
ra & fauna) plaatsvinden. 

Experimenteren met beeldende kunst 

Ruimte in Beeld start met teken-, 
schilder- en beeldhouwlessen 
In september starten alle lessen weer bij Ruimte in Beeld, zowel voor beeld-
houwen, sierbeitelen in steen als tekenen en schilderen. Alle docenten laten 
je graag je eigen creativiteit ontdekken en experimenteren met beeldende 
kunst, zowel op het ‘platte vlak’ als driedimensionaal. 

Wil je jezelf eens verrassen en ontdekken wat het met je doet als je gaat experi-
menteren met materialen en technieken? Kom dan eens naar de lessen van Noor 
Geurts. Op woensdag 6 en donderdag 7 september starten haar teken- en schil-
derlessen in het inspirerende atelier aan de Dubbestraat in Nuenen. 
Van verf tot inkt, van tekening tot schilderij; het experiment en het proces staan 
voorop. Ook worden er weer vier lessen modeltekenen aangeboden op dinsdag-
avond. Deze vinden plaats op 31 oktober en 7, 14 en 21 november. Inschrijven is 
mogelijk via de website van Ruimte in Beeld. Daar is tevens meer informatie te 
vinden over de lessen van Noor. Ook leest u daar meer over de lopende expositie 
en de openingstijden van de beeldentuin. Ruimte in Beeld neemt deel aan Atelier-
route Eindhoven op 29 september en 1 oktober. 
Atelier en beeldentuin, Dubbestraat 9a,  5674 AE Nuenen, www.noorgeurts.nl | 
www.ruimteinbeeld.nl .

Werk van cursisten van Noor Geurts. 

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.

Genieten van de   
Strabrechtse Heide(loop)
De Strabrechtse Heideloop vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 29 augus-
tus. De Strabrechtse Heideloop heeft verschillende mooie routes over de 
prachtige Strabrechtse Heide en is daardoor voor iedereen toegankelijk. 
Jong en oud, iedereen is welkom om te genieten!

Door het succes van de afgelopen jaren 
heeft LOGO (de organisatie) besloten 
om door te gaan met de drie afstanden: 
3,4 km – 6,2 km – 10 km. Zo kunnen 
de hardlopers kiezen uit drie routes. 
Maar dat is niet alles. Ook alle wande-
laars uit de regio zijn van harte wel-
kom. Voor hen is een prachtig par-
cours van 9,2 km uitgestippeld. Alle 
afstanden starten en finishen bij Ma-
nege Meulendijks (Strabrechtseheide-
weg 6 te Heeze). Het eerste startschot 
zal om 18.45 uur gelost worden voor 
de wandelaars. Het eerste startschot 
voor de hardlopers zal om 19.00u ge-
lost worden.

Ook genieten van de Strabrechtse 
Heide?
Schrijf je dan nu al in! Voorinschrijven 
kan t/m zaterdag 26 augustus via www.
inschrijven.nl. Inschrijven op de wed-
strijddag zelf kan tot 10 minuten voor 
de start. De jeugd (onder 17 jaar) mag 
gratis deelnemen. Volwassenen (vanaf 
18 jaar) betalen €5,00 als zij zich voor-
inschrijven en €7,00 op de wedstrijd-
dag zelf. Kijk voor meer informatie 
over LOGO en andere wedstrijden op 
www.logogeldrop.nl.

Over LOGO Geldrop
Lopersgroep Geldrop en omstreken 
(LOGO) is een actieve vereniging met 
zo’n 370 leden. Bij LOGO wordt de 
hardloopsport en de wandelsport be-
oefend door middel van training en 
begeleiding van deelname aan wed-
strijden en trimlopen onder leiding 

van gediplomeerde trainers. LOGO is 
aangesloten bij de Atletiekunie sinds 
26 oktober 1986. Voor meer informa-
tie over trainingsmomenten en het 
aanvragen van een proeftraining kijk 
op www.logogeldrop.nl. Ook zijn wij te 
volgen op Facebook en Twitter. 
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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

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

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 10  augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 11 augustus
12.00 tot 18.00 uur kunstuitverkoop

Galerie M-Art Decorations
De Huufkes 34, Nuenen    

Vrijdag 11 augustus
17.30 uur ‘Ittemee’

   in Den Heuvel Gerwen

Zaterdag 12 augustus
12.00 tot 18.00 uur kunstuitverkoop

Galerie M-Art Decorations
De Huufkes 34, Nuenen 

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 & 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

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

Zaterdag 2 september
1ste keer ophalen spullen voor

Vlooienmarkt scouting Panta Rhei
www.scoutingpantarhei.nl

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.

Feestelijke Mariaviering   
bij de Lourdesgrot
Mariahout - Het feest van Maria Tenhemelopneming wordt ook dit jaar door 
de parochie gevierd met een lichtprocessie naar de Lourdesgrot. Overal van-
daan, het hele jaar door, zoeken duizenden pelgrims hun toevlucht bij Maria 
in de Mariahoutse Lourdesgrot. Op deze bijzondere Mariafeestdag wordt 
Maria gezamenlijk vereerd met een kaarsen hulde.

De Mariahoutse grot is een ontmoe-
tingsplek voor alle mensen. Zoekend 
naar kracht en troost ontstaan er bij-
zondere ontmoetingen. Zoals het ver-
haal van een man die kwam om een 
kaars op te steken voor zijn overleden 
vrouw. Bij de grot trof hij een Poolse 
man. Zonder elkaars taal te spreken 
kwam er toch een gesprek op gang. De 
Nederlander vertelde hoe hij met zijn 
zieke vrouw al jaren de grot bezocht, 
zijn vrouw was inmiddels overleden. 
De Pool vertelde dat zijn vierjarige 
kleinzoon in Polen was overleden. Zijn 
verdriet was groot en Polen heel ver 
weg. Begaan met elkaars lot troffen zij 
elkaar. Na een samenzijn leken de 
mannen weer hun eigen weg te vervol-
gen maar de Poolse man bedacht zich 

en kwam terug. Hij gaf de Nederlander 
geld en vroeg hem een kaars op te ste-
ken voor zijn overleden vrouw en 
wenste hem sterkte.

Op dinsdag 15 augustus om 20.00 uur 
zal in de parochiekerk van Mariahout 
de bijzondere Mariaviering beginnen. 
Aansluitend zal er een lichtprocessie 
door het park zijn en is er een afslui-
tende plechtigheid bij de Lourdesgrot. 
Kaarsen voor de processie liggen voor 
belangstellenden klaar. Bij slecht weer 
is de viering in de kerk. 
Pater Wester en lectoren zullen in deze 
viering voorgaan. Het oMase-koor zal 
bekende Marialiederen zingen waarbij 
iedereen de gelegenheid krijgt om mee 
te zingen. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 13 augustus 09.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger: Past. 
Werker Marieke Feuth en pastor St. 
Kuijpers.

Misintenties
Drieka van de Tillaart; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Nell Gies - 
Vos; Anneke Meulendijk-Biemans; 
Thieu Gijzen.

Mededelingen
Dinsdag 15 augustus is er een viering 
ter gelegenheid van Maria Tenhemel-
opneming, het gelegenheidskoor zingt, 
voorgangers zijn: past. werker Marieke 
Feuth en Paul Peters.

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 13 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar.  

Misintenties
Toon van Moorsel, Sjef en Lena Saris - 
Swinkels, Theo Maas - Köhnen, Wil-
helmus Hendriks  en Antonia Maasak-
kers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers Pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Bea Schenkels; Anna Maria Gruijthuij-
zen en al haar overleden familieleden; 
Martien van de Wetering.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Martien 
van de Wetering, Soeterbeekseweg 19. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 13 augustus 10.00 uur. Voor-
ganger: pastor Huub Schumacher. Er 

is in de vakantieperiode geen kinder-
nevendienst. De collecte is voor Kerk 
in Actie: zomerzending. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of 
thee. Nu de verbouwing klaar is heb-
ben we daar een prachtige ruimte 
voor! Op donderdag 17 augustus is er 
weer Open Huis, een plek voor ont-
moeting 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 de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Laurentius, dia-
ken en martelaar. 
Vrijdag 11 augustus. 07.15 H. Mis, ge-

 Koester de herinnering in onze harten,
 vertel ons over het verleden.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn 
om dit samen met jou te mogen doen. Vandaag is overleden onze lieve 
vader en schoonvader

Gerard Donkers
echtgenoot van

Joke Donkers-Pas † 
Drager van de Eremedaille in zilver verbonden 

aan de Orde van Oranje-Nassau

 Eindhoven, 3 oktober 1929
† Nuenen, 7 augustus 2017

 Wuppertal 
 Patrick Donkers en Martin Felbel

Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Gerard Donkers)
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ  Eindhoven 

U kunt afscheid nemen van Gerard op donderdag van 18.15 tot 19.00 uur 
en vrijdag van 20.00 tot 20.45 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie 
DELA, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 12 augustus om 
15.30 uur in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

Voelt u zich betrokken dan bent u welkom.

dachtenis van H. Tiburtius en Susan-
na, martelaren. 
Zaterdag 12 augustus. 08.30 uur 18.30 
H. Mis, H. Clara van Assisië, maagd. 
Zondag 13 augustus. Tiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.  
Maandag 14 augustus.  18.30 uur H. 
Mis, Vigilie van Maria-ten-Hemel-
Opneming; gedachtenis van H. Euse-
bius, belijder. 
Dinsdag 15 augustus. Feest van Maria-
ten-Hemel-Opneming. 18.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Woensdag 16 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Joachim, vader van de H. 
Maagd Maria, belijder.
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'). 
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Onlangs is er door de Raad een breed gedragen motie aangenomen met betrekking 
tot het uitvaarthuis dat aan het Aardappeleterssteegje gevestigd is. Vreemd genoeg 
heeft het college besloten deze door de Raad aangenomen motie zonder pardon ter 
zijde te schuiven. Dit terwijl de wethouder had aangegeven deze motie ook te omar-
men en daarnaast ten tijde van de besluitvorming waarschijnlijk slechts 2 collegele-
den aanwezig waren.

Beseft dit college wel wat het betekent dat de inwoners van Nuenen straks geen mo-
gelijkheid meer hebben om op een waardige manier in hun eigen dorp opgebaard te 
zijn?
Het college stelt dat er geen verwachtingen zijn gewekt die na moeten worden geko-
men. Tellen mondelinge toezeggingen van een wethouder en van ambtenaren hier 
ook niet bij mee?
Weegt het verzoek om handhaving van 2 personen zwaarder dan het belang van de 
meerderheid van de inwoners (4200 handtekeningen in amper een week tijd)? Of zijn 
er misschien andere plannen met het oude postkantoor en uitvaarthuis?
Het feit dat de ondernemer zelf dit via een journalist moet vernemen is ronduit onbe-
schoft. Zo ga je niet met mensen om.
Het is dan ook niet vreemd dat de inwoners steeds meer verwijderd raken van de 
Nuenense politiek. 

Het zou het college sieren als in afwachting van de uitkomst van de nog lopende juri-
dische procedure de ondernemer op de huidige plek mag blijven zitten en samen 
met hem naar een nieuwe, geschikte plek wordt gezocht. Daarmee wordt recht ge-
daan aan alle belangen.
College en Raad van de gemeente Nuenen: doe er wat aan!

Tonny Smids, Noorstraatje 6, 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

Ik las een mededeling in de Rond de Linde dat de boa's weer eens gaan controleren 
op loslopende honden, en dat hun bazen de troep opruimen. Nu wil ik daar graag 
even een opmerking over plaatsen.
De gemeente betaalt de boa's wel om hun werk te doen, maar waarom doet de ge-
meente niet investeren in prullenbakken in de gemeente.
Ikzelf heb nu vijf honden in huis, maar daar zijn er drie logees. In de wijk waar ik woon 
staan maar  2 prullenbakken. 
Een in de Voirt en een  op de Boordseweg ter hoogte van de Willemstraat.
Ik heb de gemeente al een paar keer gevraagd of ze wat meer prullenbakken willen 
plaatsen, maar dat gebeurt niet.
Wat is nu duurder, de boa's of een paar extra prullenbakken in de wijk. De heren van 
de gemeente hebben geen idee hoe vervelend dit is. 

Karin Lieuwen, Voirt 29, Nuenen

De middag van het Brabantse Lied
Stichting Brabants Dialectfestival organiseert om de 2 jaar (in de oneven jaren) 'De middag van het Brabantse lied'. 
De middag van het Brabantse Lied 2017 in het Openluchttheater in Mariahout vindt plaats op zondag 27 augustus. 
Er wordt opgetreden door MarieChristien en "Brabantse Jonges". Aanvang 14.30 uur.
 
MarieChristien is al jaren actief in het 
Brabantse dialectcircuit. In november 
1997 verscheen haar eerste eigen solo-
cd: "Gewoon Marie-Christien". Na-
dien verschenen er nog diverse andere 
cd's. In 2002 en 2004 won zij op het di-
alectenfestival de dialectpenning met 
haar liedjes: "'t Leve"en "'t Belang-
rijkst". In 2007 besloot ze haar baan als 
lerares op te zeggen om zich geheel te 
kunnen concentreren op de muziek. 
Sindsdien is haar populariteit in een 
stroomversnelling geraakt.
 
De groep Brabantse Jonges bestaat uit 
ervaren muzikanten, die uiteenlopen-
de muziekstijlen te berde kunnen 
brengen. Muzikaal leider is Gerie van 
Gerwen, muziekdocent aan het Com-
manderij-college te Gemert en piano-
leraar. Robert van Beurden bespeelt 
verschillende snaarinstrumenten en is 
– net als Gerie- sterk in het improvise-

ren. Marc Cortenbach is bassist en 
speelt - net als de hiervoor genoemde 
muzikanten - in verschillende bands. 
Datzelfde geldt voor Jelmer van Ger-
wen, drummer en jongste lid. Henk 
van Beek verzorgt deze middag de 
zang en was tot voor kort lid van de 
Brabantse muziekgroep Un Bietje Bra-
bants en daarvóór van het regionaal 
bekende duo Boel Nölle. Het repertoi-
re van deze middag bestaat - naast en-
kele eigen nummers - uit arrangemen-
ten van liedjes van o.a. Gerard van 
Maasakkers, Guus Meeuwis, Dimitri 
van Toren en Boel Nölle, allemaal in 
het Brabants. Informatie over verkoop 
tickets: www.oltm.nl

Kaartjes kunnen digitaal besteld wor-
den. In verband met mogelijk uitwij-
ken naar het Buurthuis aan de Mari-
astraat (bij slecht weer) worden er in 
de voorverkoop beperkt kaartjes ver-

MarieChristien is al jaren actief in het Bra-
bantse Dialectcircuit

Burendag stevent af op 
recordaantal aanmeldingen
Het aantal aanmeldingen voor Burendag stevent af op een nieuw record. 
Voor de twaalfde editie zijn in het hele land al bijna 4450 activiteiten aange-
meld, ruim 1000 meer dan vorig jaar om deze tijd. In Noord-Brabant staat de 
teller nu op 800 deelnemende buurten. Inschrijven en een financiële bijdra-
ge tot 400 euro aanvragen kan nog altijd via www.burendag.nl.  Met nog 
ruim anderhalve maand te gaan ziet het ernaar uit dat het record van 2016 
(ruim 4600 deelnemende buurten in heel Nederland) verbroken gaat wor-
den. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op 
de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 23 september valt.
 
Burendag is door de organisatoren in 
het leven geroepen om buren dichter 
bij elkaar te brengen. De dag is ont-
staan vanuit de gedachte dat buurten 
gezelliger, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar kennen. Jaarlijks ko-
men mensen in duizenden buurten 
bijeen om met elkaar iets voor de 
buurt te doen. Ze knappen bijvoor-
beeld de straat op, leggen een buurt-
moestuin aan of timmeren onder het 
genot van een kop koffie samen een 
picknicktafel in elkaar.
 
Startsein door Koningin Máxima
Op 13 juni gaf Koningin Máxima, be-
schermvrouwe van het Oranje Fonds, 
het startsein voor Burendag. Sinds-
dien kunnen buren zich op de website 
van Burendag aanmelden. Op  www.
burendag.nl  staat onder het kopje ‘In 
mijn buurt’ een overzicht van alle 
buurten die zich tot nu toe hebben in-
geschreven.
 

Buurten socialer en warmer
John Brands, general manager Jacobs 
Douwe Egberts Nederland: “Inmid-
dels is Burendag al 11 jaar lang een 
mooie start voor het samenkomen 
van mensen. Door het onderlinge 
contact tussen buren, worden be-

Gevonden
een blauw 
kinderfietsje
Op het fietspad achter de Tomakker is 
een blauw kinderfietsje gevonden. 
De eigenaar kan zich melden op To-
makker 143. Graag van te voren even 
bellen 06 18647593.

“Het uitvaarthuis in Nuenen moet blijven”
42OO mensen tekenden een petitie waarin deze woorden centraal stonden
dat het uitvaarthuis zou moeten verdwijnen sloeg op grote schaal wonden

deze massale ondersteuning is begrijpelijk en terecht
want het is erg slecht

dat een gemeenschappelijk beleefd belang
wordt genegeerd op grond van een “familiair behang”

dit uitvaarthuis is onopvallend en tegelijk zeer centraal gelegen
dus wie of wat is daar nu tegen?

ook de laatste deuren van een mensenleven kunnen open en dicht gaan
laten we er niet te hard mee  slaan

eind augustus mogen de deuren niet meer open of dicht
op straffe van een dwangsom en die is niet echt licht

het wachten is op de uitspraak van de “bodemprocedure” bij de Raad van State
hier wil ik het bij laten

en maak een sprongetje naar het zgn. KAFI-rapport
dat had te maken met grond waar iets aan “schort”

ik vrees dat het rapport diep onder de Nuenense bodem is “opgelost”
het opgraven is vrij zware kost

door de dichtheid van de grondstructuur
wordt dat heel erg duur

openheid en transparantie
zijn naar het voorbeeld van de bouwvakkers met vakantie

© Joke van Overbruggen, Nuenen

staande banden versterkt, maar ook 
nieuwe gesmeed. Hierdoor worden 
buurten het hele jaar door socialer en 
veiliger. Geweldig om te zien dat aantal 
aanmeldingen dit jaar afstevent op een 
record.”
 
1 miljoen deelnemers
In 2006 organiseerde Douwe Egberts 
de eerste editie van Burendag met 
300.000 deelnemers, waarna het Oran-
je Fonds als medeorganisator in 2008 
aansloot. Sinds 2006 organiseerden 
buurten al ruim 25.000 burendagacti-
viteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 
1 miljoen mensen mee. 
Buren kunnen via  www.burendag.
nl  een aanvraag bij het Oranje Fonds 
indienen voor een financiële bijdrage 
van maximaal 400 euro voor hun Bu-
rendagactiviteiten. Geld aanvragen kan 
zolang het budget strekt. www.oranje-
fonds.nl

kocht. Kaartjes zijn ook te koop aan de 
kassa van het theater. Lars: nieuwe inwoner    

in onze gemeente
29 Juli geboren zoon en broertje van Johny, Christel en Janneke van Osch-van 
Tien, Alvershool 12 Gerwen. 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 resultaat met toelichting naar de redac-
tie. Ziet u een mooie geboorteaankondiging, laat het dan de redactie weten: re-
dactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen wij onze fotograaf op pad sturen om het 
tafereel te vereeuwigen.  

Wist u dat......?
Rond de Linde 

geheel in Nuenen
gemaakt wordt?

Daddy’s Hobby Jazzband

Soft, swinging en easy listening 
jazz op de dorpsboerderij
De formatie, opgericht onder de naam “Daddy’s Hobby Jazzband” heeft zich sinds 
de start in de jaren 80  ontplooid tot vertolkers van jazz in de swingende stijl uit de 
periode tussen de dertiger en zeventiger jaren. Het repertoire bestaat uit aange-
name luistermuziek. Met veel bekende swingende nummers en ook prachtige 
rustige ballads van o.a. Errol Garner, Duke Ellington, George Gershwin , Richard 
Rodgers,  Irving Berlin etc. Na wisseling van de bezetting bestaat de huidige band 
uit zes instrumentalisten en een zangeres. Piano Nico Schot, Slagwerk Ben 
Schneiders, Bas Rob v.d. Grift, Alt/sopraan sax Rob Pits, Clarinet/tenor sax Wim 
Costongs, Trombone/zang Peter Schoute en zang Minque von Reth.  De aantrek-
kelijke muziek wordt met een groot enthousiasme en met heel veel liefde en ple-
zier door de Daddy’s Hobby Jazzband ten gehore gebracht. Kom zondagmiddag 
13 augustus naar de dorpsboerder Weverkeshof aanvang 14.00 uur.

Gevonden
Auto sleutel bij visvijver Enode eenlos-
se sleutel 8-8-2017, tel 040-2832383 en 
zeg welk merk.



Rond de Linde iedere
donderdag digitaal 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

(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

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.

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

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

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

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

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

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

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

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

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

N I E U W
IN ONZE SHOWROOM

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

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

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

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

UITVERKOOP van schuur 
(voornamelijk gereedschap). 
Vanaf 9.00 uur vrijdag 11 
en zaterdag 12 augustus. 
Stormvogelhof 2 (achterom). 
Tel. 2838263, P. Sanders.
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