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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Hightech ligfiets 
klaar voor 
recordpoging

Aankondiging: 
Bestemd voor patiënten 
van Medisch Centrum 

Aan de Berg.
Binnenkort is het voor alle geïndiceerde 
patiënten weer tijd voor de griepprik. 
Net als vorig jaar zal iedereen die voor 
de griepvaccinatie in aanmerking komt 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Het verzenden van deze persoonlijke 
uitnodigingen kost veel tijd. Deze tijd 
besteden we liever aan patiëntenzorg. 
Daarom hebben wij als huisartsen, 
net als vorig jaar besloten om voor het 
verzenden van de griepoproep gebruik te 
maken van een mailingbedrijf. Dit bedrijf 
zal eenmalig gebruik maken van een lijst 
met adresgegevens van de geïndiceerde 
patiënten. Er worden vanzelfsprekend 
GEEN medische gegevens meegestuurd. 
Het adressenbestand blijft vertrouwelijk en 
wordt alléén voor de griepoproep gebruikt. 
Direct na het versturen van de mailing 
wordt het gehele bestand vernietigd. 
Mocht u in aanmerking komen voor een 
griepprik en ernstige bezwaren hebben 
tegen het eenmalig doorgeven van uw 
NAW gegevens voor de oproep, dan kunt u 
dat tot donderdag 31 augustus  schriftelijk 
kenbaar maken aan uw huisarts. 

Zie advertentie achterpagina
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

I

1953 een goed jaar
Ja, wij worden volgend jaar 65 jaar en willen dat vieren met alle school-
genoten van de Aloyisius Jongensschool en de Heilig Hart Meisjesschool 
van het geboortejaar 1953. Leo van Tien op het Wettenseind, Martje 
Jansen-van Grotel op het Boord en Hennie Merks op de Berg, alle drie 
opgegroeid in Nuenen, willen daarom in contact komen met 1953-ers.

De basis is uiteraard gelegd bij 
zuster Clotilde op de Bewaar-
school in de Kloosterstraat.

Ben je ook van het jaar 1953 en 
heb je ook bij meester Van der 
Smissen, Gradje Peeters, Keyzers 
of van de Linden of bij mevrouw 
Engberts en Zuster Alex je parate 
kennis opgedaan dan ben je 
natuurlijk van harte welkom op 
ons aller verjaardag ergens in 
mei/ juni 2018 in een etablisse-
ment in Nuenen. 

De locatie is nog niet bekend, 
want dat ligt uiteraard aan het 
aantal deelnemers, en voor een 
hapje en drankje wordt gezorgd.

Meld je aan (en kijk rond of je nog 
schoolgenoten kent) bij:
Leo van Tien: GSM 06-54675242 of 
e-mail l.vantien01@onsnet.nu
Martje Jansen-van Grotel: GSM 
06-18462230 of e-mail martjejan-
sen@gmail.com
Hennie Merks: GSM 06-19361967 
of e-mail hmerks@onsnet.nu

Het hart als kompas in deze tijd

Van ego naar eenheid
Door Nannie van den Eijnden

n onze editie van 24 mei verscheen een persbericht over het hart als 
kompas in deze woelige tijd. Hoe we de beweging naar leven vanuit ons 
hart kunnen maken vertelt Mirjam Langenhuijsen in haar nieuwe boek 

‘Het Boek van het Hart. Het woord dat heelt’.

Het boek is geschreven voor iedereen 
en gaat over het licht, de liefde en het 
gevoel van eenheid en heelheid dat al 
in ons aanwezig is, maar waar we ons 
nog niet helemaal van bewust zijn. We 
hebben er weinig verbinding mee. Ie-
dereen kent het woord ‘liefde’ en is in 
staat tot liefhebben. In deze tijd waar-

in we ons als mens ontwikkelen naar 
een ander, hoger bewustzijn wordt de 
liefde in onszelf meer en meer aange-
raakt, waardoor wij en de wereld om 
ons heen veranderen. We ontwaken 
als de opkomende zon.

Dat is precies wat Mirjam met haar 
boek graag wil bereiken. “Ik wil men-
sen wakker maken en ze helpen om te 
beseffen welke grootsheid ze in zich 
dragen. Ik wil bijdragen aan het ont-
vankelijk worden voor deze signalen 
van liefde en heelheid en aan het her-
kennen ervan. Het is mijn bedoeling 
daar houvast aan te geven in deze woe-
lige tijd. Ik geef er in het boek prakti-
sche handvatten voor, zoals de ‘han-
den-op-de-buik-oefening’ (‘HOBO’). 
Tijd maken voor stilte is belangrijk, 
omdat het in de verstilling mogelijk is 
om de oude overtuigingen van het ego 
los te laten en af te stemmen op een an-
dere energie, waardoor je in een hogere 
staat van bewustzijn kunt komen”. Mir-
jam heeft haar uitleg zo eenvoudig mo-
gelijk gehouden en heeft daarom de 
subtitel ‘Een boek voor iedereen’ geko-
zen. Het is makkelijk te lezen en de 
woorden hebben een positieve energie.

“We maken nu een bijzondere tijd 
door, na een evolutie van duizenden 
jaren” licht Mirjam toe. “Als je ziet van 
hoe ver de mens komt….. Door alle ge-
beurtenissen die zich in mijn leven af-
speelden, waaronder een ervaring ver-
gelijkbaar met een bijna-doodervaring, 

wist ik ineens heel veel en het boek is 
daar een gevolg van”. Ze organiseert 
een keer per maand een avond bij haar 
thuis om mensen te helpen de bewe-
ging naar heelheid, licht en liefde te 
maken (de beweging van het ‘gouden 
hart’). Informatie daarover is te vin-
den op haar website. 

Herinneringen
Mirjam zingt bij wereldkoor Keskedee 
en heeft hier familie, vrienden en 
schoolgenoten wonen. Ze herinnert 
zich nog goed hoe haar vader tot zijn 
pensioen heen en weer fietste tussen 
Eindhoven en Nuenen en met zwarte 
handen van het letterzetten thuis 
kwam. Hij werkte bij drukkerij Mes-
serschmidt in het kleine pand aan de 
Berg, waar Rond de Linde werd ge-
drukt en waar ze als kind wel eens 
kwam. Stapels papier werden weke-
lijks door een collega van haar vader 
bij het gezin thuis gebracht. De tafel 
werd vrijgemaakt en alle zes kinderen 
hielpen met vergaren. “Dat was heel 
gezellig en ik kreeg er 10 cent zakgeld 
voor” herinnert ze zich. Toen hij op 
zijn 65e afscheid nam, waren alle ma-
chines versierd. “De relatie met Nue-
nen is er m’n hele leven geweest, al heb 
ik er nooit gewoond” lacht Mirjam. 

Het boek met harde omslag en kleur-
rijke illustraties is in eigen beheer uit-
gegeven en voor € 19,90 te koop bij 
Bio-Kracht, Parkstraat 3F in Nuenen. 
Tevens is het ook te bestellen via bol.
com en haar website. 

Het Boek van het Hart
Het woord dat heelt
Over het Licht in jou
Een boek voor iedereen

Mirjam Langenhuijsen
info@bewegingvanhetgoudenhart.nl 
www.bewegingvanhetgoudenhart.nl

 Brandweerfestijn    
in speeltuin de Kievit

Het jaarlijks 
terugkerende 
Brandweerfestijn
Een inmiddels mooie traditie in Speel-
tuin de Kievit. Dit spetterende evene-
ment is niet mogelijk zonder mede-
werking en enorme enthousiasme 
van de brandweermannen in Nuenen. 
Kennismaken met echte brandweer-
mannen en -vrouwen, klimmen in de 
brandweerauto en zelfs je vriendjes 
en vriendinnetjes natspuiten met een 
echte brandweerspuit. 

Het kan dit jaar weer allemaal in de 
Kievit. Nu hopen en duimen dat de 
weergoden ons goed gezind zijn. 
Speeltuin de Kievit in Nuenen zater-
dag 26 augustus vanaf 13.30 uur.

Zestigste 
Brabantsedag
Ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag opent het rollend thea-
terspektakel van negendaagse cul-
tuurfestival Brabantsedag met een 
bijzonder optreden. Niemand min-
der dan voormalig cultuurgezant 
Gerard van Maasakkers en zijn 
band en Björn van de Doelen gaan 
aan de optocht vooraf.

Dit jaar start de cultuurhistorische 
‘Parade van Vermaeck’ al om 13.30 
uur. Voor de optocht met zestien hui-
zenhoge, rollende theaterdecors, spel 
en muziek rijdt een extra wagen. 
Gerard was op bevlogen wijze cul-
tuurgezant van de Brabantsedag. Zijn 
opvolger is sinds 2014 singer-song-
writer en oud-profvoetballer Björn 
van der Doelen. Gerard maakte al ooit 
het lied ‘de optocht trekt voorbij’ dat 
ging over de optocht in Heeze. Nu is 
hij daar zelf onderdeel van.
Optochtkaarten á € 10,- zijn nog ver-
krijgbaar via www.brabantsedag.nl of 
op zondag 27 augustus aan de kassa’s 
van het evenement. Voor kinderen tot 
en met 12 jaar is de entree dit jaar gratis.



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.
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Drugsdumpingen
Ook wordt met enige regelmaat drugsafval gedumpt in de gemeen-
te Nuenen. De stoffen die worden gedumpt zijn vaak zeer schadelijk 
voor het milieu, de (volks)gezondheid en veiligheid. 
Volgens de Woningwet dient u als eigenaar van een bouwwerk, 
(open) erf of terrein ervoor te zorgen dat als gevolg van de staat van 
dat bouwwerk, (open) erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid 
of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Ook dient volgens de Wet 
milieubeheer een ieder voldoende zorg in acht te nemen voor het 
milieu. Zorg ervoor dat u uw open erf of terrein voldoende afsluit 
of moeilijk(er) toegankelijk maakt om een drugsdumping te voor-
komen. Wanneer op uw perceel drugsafval wordt aangetroffen kan 
het zo zijn dat de kosten voor de verwijdering van het drugsafval (en 
eventuele bodemsanering) voor uw eigen rekening zijn. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met de regelgeving 
rondom het verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtredin-
gen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot 
een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverorde-
ning, Wet Milieubeheer, Woningwet en de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Deze wet- en regelgeving is te vinden via www.
overheid.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalka-
lender via afvalkalender.nuenen.nl. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

NUENEN VEILIG
‘Boarding pass’ met tip van de week
Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op:
www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

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 veiligheidsmoni-
tor. 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 Nue-
nen c.a. een vragenlijst toegestuurd. Daarin wordt naar hun mening 
gevraagd over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. De resulta-
ten worden in maart 2018 verwacht. De gemeente gebruikt de uit-
komsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vorm-
geven 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 Veilig-
heidsmonitor: “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 ervaringen. 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd 
worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ont-
staat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente”.

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 Vei-
ligheidsmonitor 2017 vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 07-08-2017 EN 13-08-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 21 Plaatsen dakkapel 
Grardjes Tip 3, 6 en 9 Wijzigen voorgevels 
Europalaan 105 Aanbrengen dakisolatie 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4 Wijzigen brandcompartimenten 
De Vroente 2 Plaatsen dakopbouw 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Ter Warden 20 Plaatsen tijdelijke woonunit 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen Carnavalsactiviteiten CV 
  De Dwersklippels - februari 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

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

Harde plastics (emmer, wasmand of b.v. een tuin-
tafel) kunnen gratis naar de milieustraat Nuenen, 
dit hoort niet in de PMD zak.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEER
Verkeersmaatregelen Wielerronde van Nuenen
Op zondag 20 augustus 2017 wordt de wielerronde van Nuenen 
verreden. In verband met dit evenement worden de volgende straten 
voor alle verkeer afgesloten van 7.00 uur tot 18.30 uur: Rondom het 
Park, Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Beekstraat, 
Alfons Blommenlaan, Nico Eekmanlaan, Loenys van Lankveltlaan, 
Lucas van Hauthemlaan, Jan van Amerzoyenlaan, Papenvoort en 
Berg. Voor de aanwonenden van de Aldenhuysenstraat wordt het 
eenrichtingverkeer opgeheven, gedurende het evenement.

Aanwonenden van het parcours worden aangeraden hun voertuig 
elders te parkeren indien zij tijdens het evenement nog weg willen. 
Gedurende de wielerronde wordt de busdienst omgeleid.

AFVALCONTAINER
‘Container schoonmakers’ aan huis? De gemeente heeft niemand 
gestuurd!
Zegt iemand te zijn ingehuurd door de gemeente Nuenen om tegen 
een vergoeding je container schoon te maken? Dit klopt niet! Ga 
geen contract aan. Deze mensen werken niet namens de gemeente. 
Vragen? Bel gerust naar (040) 2631631.

TAXUS TAXI
Doneer uw taxussnoeiafval in de strijd tegen kanker
De laatste inzamelmaand gaat in! Heb jij je taxushaag nog niet ge-
snoeid? Tot en met eind augustus kan 
het snoeisel gedoneerd worden voor 
de ‘strijd tegen kanker’. We kunnen 
jouw hulp goed gebruiken! Neem 
contact met ons op en maak een af-
spraak via: www.taxustaxi.nl of via: 
085-4896350.

NUENEN CONTROLEERT    
OP HET THEMA AFVALDUMPINGEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema af-
valdumpingen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Afvaldumpingen
Afvaldumpingen zijn een groot 
probleem in de gemeente Nue-
nen. De boa’s nemen tijdens de 
surveillance de locaties mee 
waar vaak afval wordt gedumpt 
en/of achtergelaten. 

Voornamelijk in het buitenge-
bied wordt regelmatig afval 
gedumpt, het gaat vaak om de 
volgende locaties:
Breeldere; Schoutse Vennen; 
Vaarle; Papenvoortse Heide
Oude Postbaan; Cortenbachse-
dijk; Rullen; Blekerdijk; Hool; 
Laar. 

Let op: op het dumpen van afval 
staat een boete van € 370,00. 
Dit bedrag is exclusief € 9,00 
administratiekosten. 

 



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

Voor een vertrouwd
stukje vlees!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Houthakkersteaks 6,95
Tok en Surf
100 gram .................................................1,95
100 gr. Achterham +
100 gr. Boterhamworst .............3,25
Gevulde Wraps
2 stuks .....................................................4,50
Lasagne
"Kant en Klaar", 500 gram ......................5,00
Ham Gehakt
Wellington
per stuk ...................................................1,75

De best belegde broodjes!!!

Heel de vakantie normaal geopend

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 17 t/m woensdag 23 augustus

Spinazie
 per zak 1,29
Tommies  
pan klaar   per pot 1,69

Waldorff salade     
 250 gram 1,79

Nw. Oogst Delbart appel     
 hele kilo 1,79

Witte druiven pitloos    
 1/2 kilo 1,79

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 33 : geldig maandag 14  t/m zaterdag 19 augustus 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100% Volkorenbrood 
met verschillende zaden en pitten. 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Jubileumcake
Vanillecake met stukjes sinaasappel
en chocolade   € 395_____________________________________________________

Aardbeientaartje
Harde wenerbodem, aardbeienbavaroise, 
verse aardbeien en slagroom 
 
 nu € 750_____________________________________________________

Mini appel- of kersenflappen
Gecombineerd mogelijk 
  
 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Eierkoeken
 4+1 GRATIS

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

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

Joe Coverband
Tribute Joe Cocker

vrijdag 25 augustus - 20:30 uur

Tribute 
To The Cats Band

zaterdag 2 september - 20:00 uur

Openluchttheater Mariahout

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
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 PUZZELHOEKWeek 33

Kruiswoord

Horizontaal: 1 bleekwater 6 bedehuis 11 per expresse 12 hulppost (afk.) 
13 Ierland 14 dierengeluid 16 verzamelband 18 Kamer van Koophandel 
20 plotselinge gedachte 22 afloop 23 grote uil 25 lange tv-serie 26 vooruit! 
27 metalen staafje 28 roodachtig 30 een bepaald persoon 31 touw 33 Russisch 
heerser 35 namelijk 36 mijns inziens 38 signaal 41 klassiek zangspel 45 halt! 
47 Engels bier 48 riv. in Europa 49 vod 51 rustteken 53 hard metaal 55 klooster 
56 smalle doorgang 58 houten schouderblok 59 grove den 60 heden 61 brandstof 
63 Engelse kostschool 65 Olympische Spelen 66 kegelsnede 67 vrucht.

Verticaal: 1 strijkinstrument 2 gein 3 eenheid van weerstand 4 omzetbelasting 
5 dampend 6 deficit 7 legsel v.e. vogel 8 scantechniek 9 maagafdeling van 
herkauwers 10 slingerplant 11 smeerbaar mengsel 15 Europees gebergte 
17 gedrukt werk 19 van het 21 voedsel voor dieren 23 nakomeling 
24 godin v.d. dageraad 27 Poolse dans 29 bij elkaar 32 Engels telwoord 
34 hooghartige houding 37 provinciehoofdstad 38 huidsmeer 39 loofboom 
40 correct 41 godsspraak 42 schicht 43 wit miskleed 44 spottende lach 
46 beroepskleding 50 muziektempel 52 koraaleiland 54 uitroep van pijn 
55 riv. in Italië 57 profeet 59 kleefstof 62 Internet Protocol 64 ter inzage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

K L O V E N P O N C H O

H A D O V E N E T E L N H

E S P E N V I S K U D D E

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

D A R M U D T O P D R S

E K O A L A A N I M O A

I K O U

P E D E L E S T E L T T

L A M R O G P O N U Z I

I B I S L O P E R F I E R

N E R T S I E L W O L G A

T E A A N S T E K E N E N

L A M P E T R I E T E N

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

Oplossingen wk 32
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

A A N V O E R D 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.

ALVER
AVOND
FRIES
GAPER
GENOT
HOFAUTO
KAMPIOEN
KORAN
LACHEN
LIMERICK
NETTO
NUANCERING
OPSTAPJE
OVERGAVE
POETSDOEK
PROEFSTUK
RIKKETIK
ROEIER
SHORT
SIKJE
SPORE
TAPPELINGS
TRAJECT
TRIAS
VERSREGEL
VERZEKERDE
VIRUS

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

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 5
1 2 6 4

5
3 6 1
4 1 8 7

5 8 4
9 7 8 1 5
8 5 9

7 6

week 31, Dhr. / Mw. E. Koolhaas, Nuenen.

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

In deel 41 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een tradi-
tionele verhuizing met boerenkar toen de familie Kooijmans in 1977 hun 
boerderij aan de Dubbestraat 5 verlieten. Op het bord staat de tekst: “Zij 
heit Drika en hij Frits. De koffie is er ’t hitst. Darom, nieuwe buurlui, blijf 
mar lopen. Bij ons sti de deur aaltijd open!” De boerderij was toen bijna 
150 jaar in het bezit van de familie geweest.
Wilt u meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 101.

Beste Nuenenaren
Sinds 5 jaar is fractie van den Boomen 
actief in de Nuenense Gemeenteraad. 
Elke fractie kan formele ondersteuning 
regelen van een persoon per commis-
sie. Per 1 september komt er een plaats 
vacant in verband met vertrek VDB 
commissielid naar Lissabon voor sta-
ge. Dit is de kans voor u om voor de 
verkiezingen in 2018 nog even kennis 
te maken met de Nuenense politiek en 
uw bijdrage te leveren in de mogelijke 
fusie perikelen.

Mocht uw interesse zijn gewekt, voor 
meer informatie kunt u altijd contact 
opnemen met de fractievoorzitter de 
heer AJHM (Tom) van den Boomen, 
0402844244 of 0640584206.

Bril gevonden
Op 3 augustus is bij het Kamerven 
tussen Lieshout en Gerwen een bril 
gevonden.

Kenmerken van de bril:
Schildpadprint, metalen montuur, 
merk specsavers (model Odina?). Een 
van de pootjes heeft bijtsporen.

De eigenaar kan zich melden bij Rond 
de Linde.

A taste of Piemonte
Mijn naam is Eros Bellistracci en in 2008 ben ik vanuit mijn geboortestad 
Turijn naar Nederland verhuisd. Ik volgde mijn hart en een Nederlandse 
vrouw die intussen ook mijn echtgenote is. 

Mijn hele leven heb ik met excel docu-
menten, berekeningen en planningen 
gewerkt. In zekere zin een kwelling 
want de liefde voor woorden is veel 
groter dan voor cijfers. 
Een jaar geleden besloot ik mijn leven 
te veranderen en mijn tijd te besteden 
aan de 2 dingen die mij het meeste aan 
het hart liggen; wijn en schrijven. In 
Italië heb ik een aantal korte verhalen 
gepubliceerd. Eén daarvan ‘picolle ma-
nie’ (kleine obsessies) heeft vorig jaar 
een belangrijke prijs gewonnen in een 
landelijke wedstrijd. Op het moment 
ben ik bezig om mijn eerste boek te 
schrijven. 
Ook ben ik mijn eigen bedrijf gestart, 
A taste of Piemonte. Ik wil Nederland 
niet alleen laten kennismaken met de 
unieke wijnen uit mijn streek, maar 
ook met de sfeer erom heen en wat 
wijn voor mij betekent. 
Ik denk dat wijn leeft. Het is een stukje 
verleden afgesloten in een fles. Het ver-
haal van families, traditie, passie, hoop 
en hard werken. Kortom… het leven!

Ik zocht naar een manier om mijn twee 
passies te combineren. Een oplossing 
was het drinken van wijn tijdens het 

schrijven. Lekker maar niet altijd even 
efficiënt. Een andere manier was 
schrijven over wijn. Zo ontstond het 
idee om de wijn als hoofdpersoon van 
mijn verhalen te maken. Zo ontdek je 
de Arne’s wijn, een speelse tiener die 
het leven viert of de Barbera, een 
vriend die naar je luistert zonder je te 
veroordelen. Je proeft de krachtige en 
aristocratische Barolo, de 9e Symfonie 
van Beethoven. 
Wijnen zijn net mensen; sommige zijn 
makkelijk, oppervlakkig, vervelend 
zelfs. Verlegen, snobistisch, introvert, 
enthousiast, arrogant… 
Iedere wijn heeft een eigen persoon-
lijkheid en een verhaal om te vertellen.

Dit is wat ik Nederland wil laten ont-
dekken; mijn wijnen en mijn woorden. 
Zondag 27 augustus presenteer ik in 
samenwerking met Atelier Vonk mijn 
wijnen in hun unieke locatie in Aarle 
Rixtel met een Aperitivo Italiano. Je 
kunt genieten van vers bereide stuzzi-
chini (Italiaanse tapas) en traditionele 
gerechten geserveerd met unieke wij-
nen uit Piemonte. Beleef de authentie-
ke Italiaanse sfeer en reserveer; tel. 06-
40138920 of via www.ateliervonk.nl

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

(XL)PRINTEN
ONTWERPEN

NABEWERKEN
DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigings-
nieuws, zakelijk nieuws 
en al het nieuws wat u 

vindt dat Nuenen 
moet weten. 

Plaats gratis 
uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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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

JDstructuur | Professional Organizer 

De toekomst begint nu…
JDstructuur is specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin 
van het woord. Ik, Jolanda van den Dungen, kan u adviseren en begeleiden 
bij het creëren van orde en overzicht in woon- en werkruimte binnen de be-
schikbare tijd (time management). Ik werk zowel voor particulieren als het 
bedrijfsleven. En als doelgroepen kunt u denken aan tweeverdieners, senio-
ren, de eeuwige verzamelaars, de ZZP`ers en mensen met beperkingen.

Advertorial

Als Professional Organizer richt ik mij 
vooral op kwaliteit van wonen en le-
ven; mijn kracht ligt in de samenwer-
king met u. Met mijn organiseertalent 
kan ik u ondersteunen om overzicht 
en structuur te krijgen en daardoor 
grip op uw situatie.

JDstructuur biedt advies en onder-
steuning op het gebied van:
•	 Het	 op	 orde	 brengen	 van	 uw	

woonomgeving, opruimen en or-
denen van spullen

•	 Het	 opzetten	 en	 bijhouden	 van	
administratie

•	 Verhuisservice:	het	plannen	en	or-
ganiseren van de verhuizing

•	 Nabestaandenmap:	 het	 samen-
stellen van een dossier met alle 
belangrijke gegevens en wensen 
ten aanzien van uw bezittingen

•	 Balans	tussen	werk	en	privé
•	 Werkplekorganisatie:	 het	 aange-

ven van methodes om georgani-
seerd en efficiënt te werken

•	 Overzicht	op	taken

Kortom: iedereen kan wel eens wat 
hulp gebruiken. Of dit nu bij een ver-
huizing is, of in een drukke periode in 
het leven waarin alles tegelijk komt.
JDstructuur biedt maatwerk voor ie-
dere cliënt. Om een indicatie te krij-
gen van de kosten voor uw specifieke 
situatie kunt u vrijblijvend contact op-
nemen.

Nog even voor de volledigheid: ik 
ruim niet zelf op maar begeleid /advi-
seer u bij het scheppen van orde in 
zowel	 de	 privé	 als	 zakelijke	 sfeer	 en	
ondersteun u bij het efficiënter inde-
len van tijd en informatie. U en ik gaan 
samen aan de slag met als resultaat: 
overzicht, structuur en transparantie, 
regie in eigen hand, rust in uw hoofd.

Wilt	u	meer	weten	over	deze	service?	
Bel meteen voor een vrijblijvend ge-
sprek op tel. 06-42850005 of kijk op 
www.JDstructuur.nl

Jolanda van den Dungen

De tennisarm van Kees
Kees Broere was een 62-jarige patiënt die acht acupunctuurbehandelingen 
nodig had om van zijn tennisarm af te komen.

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...

Kees had al jaren pijn aan zijn rech-
terarm en elleboog bij uitoefenen 
van zijn hobby’s: knutselen en schil-
deren. Éen van zijn kleinzonen gaf 
hem pianoles. Maar pianospelen kon 
Kees helemaal niet meer. Hij verging 
dan	 van	 de	 pijn.	 Verder	 hockeyde	
Kees nog twee keer per week bij de 
veteranen. Sinds hij dat niet meer 
kon, was hij zeven kilo aangekomen. 
Dat was niet handig, want door een 
hartinfarct dat Kees een jaar of vijf 
eerder had, was het beter dat hij niet 
aankwam.
 
Wanneer	heb	je	nu	een	tennisarm?	Je	
hebt een tennisarm als de plek geïrri-
teerd is waar je onderarmspieren aan 
je elleboog vastzitten. Het bewegen 
doet pijn als je dan je hand dichtknijpt 
of je pols naar achteren buigt of je 
arm naar buiten draait. Kees kon bij 
het knutselen bijvoorbeeld geen 
schroef meer indraaien omdat dat te 
veel pijn deed. Bij het hockeyen moest 
hij natuurlijk zijn rechterarm naar bui-
ten draaien. Dit kon hij helemaal niet, 
want zoals Kees zei: ‘dat doet wáánzin-
nig veel pijn.’ 

Van	een	 tennisarm	heb	 je	niet	alleen	
last als je tennist en je krijgt ook geen 
tennisarm door te (veel) te tennissen. 
Overigens had Kees geen idee waar hij 
die tennisarm had opgelopen. Toen hij 
bij mij kwam liep hij er al een jaar mee. 
De huisarts had hem drie maal een in-
jectie met een ontstekingsremmer 
(corticosteroïde) gegeven. De pijn zou 
door iedere injectie gedurende 2 tot 6 
weken sterk kunnen verminderen of 
verdwijnen. Echter bij Kees hielp geen 
van de drie injecties. 
Toen vond hij het welletjes. Kees was 
er via internet achter gekomen dat de 
WHO	(World	Health	Organisation	van	
de	VN)	acupunctuur	erkent	als	 thera-
pie tegen een tennisarm. Hij las dat de 
WHO	 dat	 doet	 omdat	 er	 inmiddels	
veel wetenschappelijk bewijs is dat 
acupunctuur het lichaam o.a. aanzet 
om lichaamseigen pijnstillers en ont-
stekingsremmers aan te gaan maken. 
Na acht behandelingen was Kees dus 
klachtenvrij. Onlangs kwam ik hem te-
gen op de Nuenense kermis. Opge-
wekt vertelde hij me dat het pianospe-
len, knutselen, schilderen en hockeyen 
goed blijven gaan.

Dat durf ik wel!
Start van regionale wervingscampagne ‘DAT DURF IK WEL’ komt dichterbij!
Verschillende scoutinggroepen uit de regio Eindhoven hebben de koppen bij el-
kaar gestoken om iets uitdagends op touw te zetten. Met deze uitdagingen hopen 
ze nieuwe, enthousiaste mensen te prikkelen om eens te komen kijken wat scou-
ting nu eigenlijk inhoudt. 
Is het echt dat suffe clubje wat ieder weekend in uniform bij elkaar komt om acti-
viteiten 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?

Vijfentwintig ketenpartijen 
ondertekenen convenant 
voor meer ziekteresistente 
biologische aardappelrassen  
Vanochtend hebben 25 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers 
en grote supermarktketens het convenant ‘Versnelde transitie naar robuus-
te aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sec-
tor een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappel-
ziekte: Phytophthora. Bionext, ketenorganisatie voor de biologische sector, 
heeft hiervoor het initiatief genomen. 

Directe aanleiding voor het convenant 
is de grote schade die de aardappel-
ziekte phytophthora in 2016 aanrichtte 
in de biologische aardappelteelt. Aard-
appels zijn gevoelig voor phytophthora 
en natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
voor de schimmelziekte ontbreken. 
Om een nieuwe grote schade door 
phytophthora te voorkomen is een 
groei van het aandeel resistente rassen 
noodzakelijk. Om dit proces te ver-
snellen, hebben de convenantpartners 
afgesproken deze robuuste rassen 
voorrang te geven: bij de productie van 
pootgoed, bij de teelt en in het winkel-
schap. Zo is het mogelijk om stapsge-
wijs op te schalen tot 100% aan robuus-
te biologische aardappels in 2020. 
 
Groei resistente rassen   
door samenwerking
Op dit moment liggen er zes resistente 
aardappelrassen in het winkelschap. 
Dit aantal groeit de komende jaren tot 
zeker 10 à 12 rassen. Voor de consu-
menten is er dan een breed assortiment 
aan robuuste biologische aardappels 
beschikbaar in de diverse supermarkt-
ketens en biologische speciaalzaken. 
Bionext zal de voortgang jaarlijks mo-
nitoren.
 

Bavo van den Idsert, directeur Bio-
next: “We zijn trots dat we alle partijen 
op één lijn hebben weten te krijgen. 
Dit is een goed voorbeeld van samen-
werking in de keten. Met dit conve-
nant loopt de biologische aardappelke-
ten voorop in verduurzaming van de 
aardappelteelt.” 
 
De convenantpartners 
De ketenorganisatie Bionext, met haar 
leden Biohuis, BioNederland en de 
Biowinkelvereniging.
 

Voorlichtingsavond Bevallen 
in het Catharina Ziekenhuis
In de Wintertuin van het Catharina Ziekenhuis wordt op donderdag 7 sep-
tember van 19.00 tot 21.30 uur een voorlichtingsavond gehouden over be-
vallen in het ziekenhuis.

Nieuwe kraamsuite in het Catharina Ziekenhuis

De winkels: Albert Heijn, Jumbo Super-
markten, Ekoplaza/Udea, Natuurwin-
kels/Natudis, Estafette Odin B.V. 
De organisaties van de biologische telers:
Bdeko, Biowad, Vereniging van Bio-
boeren Zuid West, Coöperatie Nedato, 
Stichting Nederlandse Biologische 
Aardappelpool.
De biologische aardappelkwekers: 
Agrico, HZPC, C. Meijer B.V., Plantera 
B.V., Den Hartigh, Europlant, Danes-
po, Caithness Potatoes B.V., Fam Vos, 
Carel Bouma biologisch pootgoed B.V. 
en branche vereniging Plantum.   

Meer informatie: www.bionext.nl   

 

In het Catharina Ziekenhuis worden 
dit jaar meerdere voorlichtingsavon-
den gehouden over bevallen in het zie-
kenhuis. De avonden zijn bedoeld voor 
aanstaande moeders en hun partners 
die in het ziekenhuis willen bevallen. 
Ook als u onder controle bent van een 
eerstelijns verloskundige en u over-
weegt poliklinisch te bevallen in het 
ziekenhuis, bent u van harte welkom.
Aan de hand van twee films krijgt u in-

formatie over vrijwel alle aspecten die 
betrekking hebben op de zwangerschap 
en de bevalling. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan informatie over de zwanger-
schapscontrole, geboorte, zorg voor de 
pasgeborene, hulp bij baring zoals kei-
zersnede en stuitligging en het verblijf 
in de kraamsuites.
Kijk voor meer informatie, data en 
aanmelden op:
www.catharinaziekenhuis.nl/agenda

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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.

TWEEDEHANDS FIETSEN-
BEURS: zaterdag 19 augus-
tus van 10.30 tot 14.00 uur. 
Speelplaats kindercentrum 
De Sprankel, Grotenhof, 
Lieshout.

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

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

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.

“Eczeem middel wereldwijd succes dankzij bouwvakker”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke 
stoffen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de 
strijd tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak 
niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als één van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. 
‘‘Ik zei tegen mijn vrouw: Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt. Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf prachtige resultaten, zowel 
voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.
 
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel 
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’
 
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Etos
Parkstraat 20 A B, Nuenen
Tel: 040 283 9714

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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”

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)

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

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

50% KORTING
OP ALLE SHORTS EN

SPECIAAL VOOR 
DE THUISBLIJVERS…

VOORJAARSCOLLECTIE 2017

BIJ AANKOOP VANAF €100.- GRATIS BBQ VOOR ÉÉNMALIG GEBRUIK 

KORTE MOUW ARTIKELEN20% KORTING

OP ALLE LANGE MOUW 
ARTIKELEN

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

CARAVAN (VOUWWAGEN) 
STALLING IN GERWEN. 
Nog enkele plaatsen vrij. 
Maximale lengte 5,80 m. 
inclusief dissel. Tel. 040-
2834498.

Rond de Linde 
De enige échte 
Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 
Ook tijdens de vakantie
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www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Afscheid nemen op een manier die goed voelt
De dagen tussen overlijden en uitvaart worden steeds belangrijker bij 
een afscheid. Veel mensen kiezen ervoor om in deze periode nog zoveel 
mogelijk samen te zijn met hun overleden dierbare. 

In een uitvaartcentrum of thuis 
verblijven?
Dit samenzijn kan plaatsvinden 
in een van de 24-uurs kamers 
in ons uitvaartcentrum, waar u 
voortdurend bij uw overleden 
dierbare kunt zijn. Natuurlijk kunt u 
deze kamer zo persoonlijk en huiselijk 
maken als u zelf wilt. Veel mensen  
kiezen momenteel voor een 
opbaring thuis, net als vroeger. Zo  
kunnen zij in een voor hun  
vertrouwde omgeving afscheid  
nemen. Het is dankzij lichte 
balseming zelfs mogelijk dat uw 
overleden dierbare zonder koeling 
op een bed wordt opgebaard, 
wat het huiselijk gevoel nog meer 
versterkt. Dit kan in elke kamer in 
uw huis want onze professionals 
helpen u met alle benodigdheden. 
Als u het graag intiem houdt, kunt u 
met sfeervolle kamerschermen een 
hoekje creëren waar eenieder in 
alle rust nog even bij uw overleden  
dierbare kan zijn.

Thuisopbaring, intiem en vertrouwd
Zo kan uw overleden dierbare 
nog een paar dagen in de eigen 
omgeving verblijven. Vertrouwd en 
intiem. U kunt samen zijn wanneer 
u wilt. Ook het proces van afscheid 
na een overlijden thuis verloopt 
rustiger dan wanneer uw dierbare 
direct wordt opgehaald. 

Vaak zien we dat het ondanks het  
verdriet toch hele mooie dagen zijn,  
samen met familie en vrienden 
rondom de overledene.
Goede gesprekken, mooie herin-
neringen of in stilte samenzijn. 
Kinderen die nog iets moois 
knutselen of de kist beschilderen, 
de hond die trouw bij uw overleden 
dierbare blijft liggen. Tijdens deze  
periode van thuisopbaring komen  
wij dagelijks even kijken naar uw 
dierbare. Indien nodig veran- 
deren we nog wat details om het 
aanzicht zo mooi en vertrouwd 
mogelijk te houden. 

Persoonlijk en vertrouwd 
Wat uw wensen ook zijn rondom 
het afscheid; alles is mogelijk binnen 
onze dienstverlening. Samen met 
u verzorgen we een afscheid dat 
bij uw overleden dierbare past op 
een manier die goed voor u voelt. 
Persoonlijk en vertrouwd.

 

Fay en Djaylinn: nieuwe 
inwoners in onze gemeente.....
Hoera, Fay (Oranjestraat 10) en Djaylinn (Puyven 28) zijn geboren! Welkom in 
onze gemeente!

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorte-aankondiging, laat het dan de redac-
tie weten: redactie@ronddelinde.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Laatste ronde
bodemprijzen
Dus extra koopjes

merkcollectie

Nu tot
50% korting

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Populaire target immuuntherapie 
blijkt verrassend maatje te hebben
De meeste immuuntherapieën voor kanker richten zich momenteel op PD-
L1. Dit uitvoerig onderzochte eiwit blijkt onder controle te staan van CM-
TM6, een vrij onbekend molecuul dat nu opeens een potentieel doelwit is 
voor therapie. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek publiceren 
deze vondst in het toonaangevende tijdschrift Nature op 16 augustus.

Immuuntherapie is een belangwek-
kende nieuwe behandelvorm voor 
kankerpatiënten. Immuuncellen die 
door het menselijk lichaam circule-
ren zouden alle kankercellen die ze 
tegenkomen moeten aanvallen en 
uitschakelen. Sommige tumoren heb-
ben echter een handige manier ge-
vonden om dit lot te omzeilen: ze 
misbruiken een rem die van nature 
zit op de immuuncellen die T-cellen 
heten. Door dit zogenaamde check-
point te binden, voorkomt de kanker-
cel dat de T-cel aanvalt. Deze video 
legt dit principe helder uit:  https://
youtu.be/hCau6j9733o

Het molecuul PD-L1 op kankercellen 
kan op die manier T-cellen inactiveren 
en is daardoor het centrum van de 
aandacht als het gaat om immuunthe-
rapie. Patiënten met verschillende 
kankertypen gebruiken al medicijnen 
die de checkpoint-route van PD-L1 
remmen. Artsen van het Antoni van 
Leeuwenhoek behandelen patiënten 
met bijvoorbeeld melanoom, longkan-
ker en nierkanker met zulke check-
point inhibitors. Wereldwijd lopen er 

bovendien nog honderden klinische 
studies met dit type medicijn bij ver-
schillende vormen van kanker. 

Ondanks het feit dat kankerpatiënten 
al baat hebben bij deze middelen, 
blijft er over PD-L1 nog veel onbe-
kend. Waarom hebben sommige tu-
moren bijvoorbeeld meer van dit mo-
lecuul dan andere? Wetenschappers 
van het Antoni van Leeuwenhoek 
gingen op zoek naar antwoorden en 
vonden een belangrijke. “We dachten 
altijd dat PD-L1 in zijn eentje handel-
de op het oppervlak van de kankercel, 
maar nu blijkt het te binden aan een 
ander eiwit”, zegt professor Ton Schu-
macher. “Dit andere eiwit, genaamd 
CMTM6, stabiliseert PD-L1 en ver-
sterkt daarmee diens remmende wer-
king op het immuunsysteem.” 

De onderzoeksgroepen van het An-
toni van Leeuwenhoek onder leiding 
van Ton Schumacher, Thijn Brum-
melkamp, Jannie Borst en Christian 
Blank deden het onderzoek in samen-
werking met Albert Heck bij de Uni-
versiteit Utrecht.

Deze ontdekking helpt niet alleen om 
het PD-L1-checkpoint beter te begrij-
pen, ze introduceert ook een nieuw 
potentieel aangrijpingspunt voor the-
rapie. Schumacher: “Je kunt je voor-
stellen dat blokkade van CMTM6 op 
eenzelfde manier immuuncellen kan 
activeren als de huidige PD-L1-blok-
kers dat doen. Misschien levert gelijk-
tijdige remming zelfs een nog sterker 
effect op. Het moet nog blijken of dit 
onderzoek uiteindelijk een therapie zal 
opleveren, maar we willen dit natuur-
lijk bijzonder graag testen.” 

De ontmaskerde kameraad van PD-L1 
kan bovendien dokters mogelijk hel-
pen met het voorspellen of patiënten 
baat zullen hebben bij behandeling 
met checkpoint inhibitors. Schuma-
cher en zijn collega’s onderzoeken dit 
momenteel in patiënten die de huidige 
PD-L1-blokkers krijgen. “De hoeveel-
heid PD-L1 kan het behandelsucces in 
beperkte mate voorspellen en CM-
TM6 kan deze voorspelling wellicht 
preciezer maken.” 

Opvallend is dat een groep Australi-
sche en Engelse onderzoekers een 
vergelijkbaar verhaal over CMTM6 
publiceert in dezelfde editie van Na-
ture. Schumacher: “Zij hebben ande-
re methoden gebruikt om hetzelfde 
te ontdekken. We waren allebei erg 
blij met deze onafhankelijke bevesti-
ging.” 

Voor meer informatie: 
www.avl.nl en www.nki.nl

 
 

We hebben afscheid moeten nemen van onze schutsbroeder 
 

Jac Clement 
 

Een schutter zolang het kon en met succes. 
Doorzettingsvermogen en de wil om een gewaardeerd 

broeder te blijven kenschetsten hem. 
We zullen hem missen. 

 
Zijn schutsbroeders van de 

Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 

We hebben afscheid moeten nemen van onze schutsbroeder 
 

Jac Clement 
 

Een schutter zolang het kon en met succes. 
Doorzettingsvermogen en de wil om een gewaardeerd 

broeder te blijven kenschetsten hem. 
We zullen hem missen. 

 
Zijn schutsbroeders van de 

Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

‘Het verborgen paradijs’, 
een bijzondere tuin in het 
Brabantse landschap 
Door Nannie van den Eijnden

Aan het kanaal tussen Son en Nuenen ligt een idyllisch plekje. Zodra je door 
de poort komt, overvalt je de schoonheid en rust van de natuur. Het is er 
doodstil, alleen de dieren hoor je. Het zoemt, fladdert, gonst en kakelt er 
vrolijk op los.

Marie-Christien Kop heeft haar 
droom waargemaakt. “Ik wist van deze 
plek af, omdat ik de eigenaren kende. 
Een maand lang kreeg ik de sleutel om 
te kijken wat ik ermee wilde. Ik ging in 
de wei zitten om daarover na te den-
ken”. Ze heeft zes jaar lang keihard ge-
werkt om het te maken tot wat het nu 
is, een paradijsje. Ze doet alles zelf. 

‘Het verborgen paradijs’ is een biologi-
sche moestuin met een boomgaard 
met oude fruitrassen, een lange vaste 
plantenborder, snijbloemen, een krui-
dentuin, een Frans terras vol curiosa 
en een stuk bos met twee verschillende 
vegetaties en een vuurplaats. Op klei-
ne schaal zijn er groenten, eieren, ho-
ning, jam en thee te koop. “Ik kweek 

heel graag bijzonder groente, zoals de 
Japanse andoorn, tomatillo, citroen-
komkommers en de crosne (een knol-
letje)” vertelt Marie-Christien.  

De kippen lopen overdag los in het bos 
en gaan ’s nachts in hun hok om ze te 
beschermen tegen roofvogels. Ze heeft 
al vaak kippen gered van een aanval 
door een buizerd en behandelt hun 
wonden met zelfgemaakte calendula-
zalf. Dit jaar heeft ze 12 kruidentuinen 
gerealiseerd met gewone kruiden als 
salie en citroenmelisse en bijzondere 
als de dropplant, chocolademunt en si-
naasappelmunt. Van de kruiden maakt 
ze heerlijke mengsels voor een potje 
thee, zoals de ’Paradijsthee’, en het 
komkommerkruid gaat op haar verse 

appeltaart. Een heel bijzonder kruid in 
haar tuin is het ‘langleefkruid’, dat oor-
spronkelijk in een berggebied in China 
groeit. De mensen worden daar 100 
jaar. Het is een geneeskrachtig plantje 
dat zoet-bitter smaakt. Hoe lekkerder 
je het vindt, hoe gezonder je bent. 

In de toekomst wil ze deze plek graag 
met iemand delen, er samen voor 
staan. Marie-Christien wil er meer or-
ganiseren en bijvoorbeeld kruiden-
workshops geven met een lunch. De 
tuin is nu maar twee dagen open, om-
dat ze de andere dagen nodig heeft om 
erin te werken. Het bijhouden van de 
tuin in haar eentje is gigantisch veel 
werk. Ze heeft dringend helpende 
handen nodig om wat achterstand in te 
lopen in snoeien en wieden. Ook lig-
gen er diverse klusjes te wachten zoals 
het leggen van een tegelpad, het ver-
plaatsen en opknappen van een kleine 
veranda en als de pipowagen is ver-
bouwd, kun je van daaruit reeën be-
wonderen.

Ben je een handige doener (m/v) die 
een handje wil helpen? Voor een gezel-
lige theemiddag of lunch zoekt ze 
mensen die willen serveren en afwas-
sen. 

“Het verborgen paradijs’ is open op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Een bord naast het fietspad 
wijst je de weg. De openingstijden op 
andere dagen zijn bespreekbaar, bij-
voorbeeld voor een uitje, rondleiding 
of familiedag met koffie/thee en appel-
taart of uitgebreider. Marie-Christien 
is bereikbaar via Facebook, telefoon-
nummer: 06 11 91 24 16 en email: het-
verborgenparadijs@gmail.com.

Marie-Christien in haar kruidentuin bij het langleefkruid.
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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

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

Zaterdag 19 augustus
Fietsenbeurs Lieshout

10.30 uur Speelcentrum de Sprankel

Zondag 20 augustus
10.00-17.30 uur 

VAG Techniek Ronde van Nuenen
Start en finish thv Het Klooster Nuenen

Zondag 20 augustus
Insectenwandeling IVN

14.00 uur Poel kruising Broek 
en Het Frankrijk

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
13.30 uur Brandweerfestijn de Kievit

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

Weverkeshof

Zondag 27 augustus
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 7 september: 
14.00-16.00 uur Kienen!!

Jo van Dijkhof

Zondag 3 september
12.00-16.00 uur Ezeltjesdag

 Jo Arts terrein aan Mulakkers Eeneind

Zaterdag 2 september 
15e keer het Gulbergen Jeugd Open 

Golfclub Gulbergen

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

Maandag 28 augustus
13.30 uur Lezing en Workshop: 

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

Zondag 27 augustus
10.30-15.30 uur 

De enige echte Gerwense Vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Vrijdag 8 t/m zondag 10 september 
American Car Weekend

 Strandbad Nuenen, Enodedreef 3

Zaterdag 9 september
Tweede keer ophalen spullen voor
Vlooienmarkt scouting Panta Rhei

(Nuenen-NOORD)
www.scoutingpantarhei.nl

2 t/m 10 september
Nuenense kampioenschappen

het tennispark van TV Wettenseind

Zaterdag 2 en zondag 3 september
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt 
Weverkeshof

Zaterdag 2 september
1ste keer ophalen spullen voor

Vlooienmarkt scouting Panta Rhei
(Nuenen-ZUID)

www.scoutingpantarhei.nl

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

Jo van Dijkhof

Zondag 27 augustus
Brabantse Dag Heeze

13.30

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 20 augustus 09.30 uur: Vie-
ring, Gregoriaans koor; voorgangers: 
pastor S. Kuijpers en pastoraal werker 
J. Deckers.

Misintenties
Overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Drika 
Saris (vanwege sterfdag); Jan Ulijn; 
Hendricus en Petronella Klomp - Re-
lou en Peter; Jo Jegerings; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Gijsberdina 
van Iersel-van Doornmalen.

Mededelingen
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 20 augustus: 11.00 uur viering 
met volkszang, Voorganger: J. Vosse-
naar.

Misintenties
Toon van Moorsel; Overleden ouders 
Donkers - Geven en overige familieleden.

Mededeling:
Volgende week zondag is er een extra 
collecte voor de MIVA. We kunnen de-
ze collecte van harte bij u aan bevelen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 20 augustus, 9.30 uur Viering 
met volkszang, Voorganger: Pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Piet Coolen; Martien van de Wetering.

Bereikbaarheid 
H. Clemenskerk 
Nuenen
In verband met de (wieler)ronde van 
Nuenen is de kerk zondag 20 augustus 
iets minder goed bereikbaar.
Excuses voor het ongemak.

Organisatie 
(wieler)ronde van Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl  
Zondag 20 augustus 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. (em.) D. Kaper. In deze 
dienst worden er elementen aange-
reikt door christenvrouwen uit de Fi-
lippijnen, zoals ze die ook gaven voor 
de Wereldgebedsdag.
Voorafgaande aan de dienst en een 
kwartier na afloop kunt u een fotopre-
sentatie over hun land zien. Het thema 
van de dienst is ‘eerlijk?’ Als u thuis 
meeluistert, is er een orde van dienst 
als boekje verkrijgbaar bij de voorgan-
ger, tel. 040-3683778. Na het inspreken 
wordt deze op zaterdag bezorgd of is 
op te halen tijdens het Open Huis op 
donderdag. Er is in de vakantieperiode 
geen kindernevendienst. De collecte is 
voor de Stichting Leergeld Nuenen. Na 
afloop van de dienst is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie 
of thee. Op donderdag 24 augustus is 
er weer Open Huis. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor meer info: zie 
ook onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 17 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Hyacinthus, belij-
der. 
Vrijdag 18 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Agapitus, marte-
laar. 
Zaterdag 19 augustus. 08.30 uur H. 
Mis, H. Johannes Eudes, belijder. 
Zondag 20 augustus. Elfde zondag na 
Pinksteren. 08.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 21 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Johanna Francisca Fremiot de 
Chantal, weduwe. 
Dinsdag 22 augustus. Feest van het 
Onbevlekt Hart van Maria. 18.30 H. 
Mis, gedachtenis van H. Timotheus, 
Hippolytus en Symforianus. 
Woensdag 23 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Philippus Benitius, belijder.  
     
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nlDe ge-
schiedenis van het kerkgebouw en de 
toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Nieuws Seniorenvereniging 
KBO Lieshout
Dinsdag 22 augustus kunt u gezellig kienen in het Dorpshuis van Lieshout. 
Het is de laatste extra kienavond in de vakantieperiode. Schuif gezellig mee 
aan en kien om mooie prijzen. Er is ook een loterij met waardevolle prijzen. 
Of je jong bent of oud, lid of geen lid, je bent altijd welkom op deze avonden. 
De zaal gaat steeds om 19.00 uur open, het kienen begint om 20.00 uur.

Gemeenteraad
En weer meent een lid van onze geachte gemeenteraad op te moeten stappen bij de partij 
waarvoor hij in de gemeenteraad is gekozen door mensen die de stem van die partij willen 
horen in de raad. Op zich niet zo’n ramp natuurlijk maar wel als het betreffende raadslid 
meent zijn zetel te kunnen blijven verzetten. Dat is kiezersbedrog.
Dus beste meneer Eeuwhorst, wees een kerel en stap ook uit de gemeenteraad en laat een 
VVD-lid je plaats innemen. En als je meent dat je als persoon in de gemeenteraad thuis 
hoort, stel je dan bij de volgende verkiezingen kandidaat en verover op eigen kracht een ze-
tel. Zo hoort het. Ook bij de VVD.

Marinus Jansen, Constantijnstraat 47, 5671 XD 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 brievenEind augustus staat de heide in bloei. 
De fietsclub heeft daarom een mooie 
fietstocht naar de Strabrechtse Heide 
op het programma. 
Op woensdagochtend 23 augustus 
starten de fietsers om half tien bij het 
Dorpshuis. De terugkomst wordt om 
14.00 uur verwacht. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan de tocht. Deelne-
mers zorgen zelf voor een lunchpak-
ket en betalen zelf de eventuele con-
sumpties onderweg. De organisatie 
wil wel graag weten op hoeveel fiet-
sers ze kan rekenen. Aanmelden kan 
via mail pjamdegroot@planet.nl of 
tel. 0499-422326. Het kan ook bij de 
Inloop.

Samen Uit Eten is een gezellige activiteit 
waar altijd veel mensen aan deelnemen. 
Aarzel dus niet en ga ook een keer mee. 
Deze keer heeft de organisatie gekozen 
voor restaurant De Hommel in Beek en 
Donk. Voor € 19,95 serveert men u een 
viergangen keuzemenu. Aanmelden kan 
tot 16 augustus bij de Inloop.

Van 15 juli tot en met 27 augustus is 
het Dorpshuis gesloten. De wekelijkse 
Inloop van KBO Lieshout is dan in het 
Franciscushof. Iedere dinsdagmorgen 
van 10.00 uur tot 11.30 kunt u kennis-
maken met een dynamische senioren-
vereniging. Kom eens gezellig binnen-
lopen. De koffie staat klaar. 

‘Gezinsbedrog’:      
Een nieuw boek van Ria Dinnissen
Caro wordt vermist nadat er een vliegtuig is neergestort op een woonwijk in Bra-
bant. Zwerfster Margot ontmoet in Amsterdam de man van haar leven en krijgt 
een kind met hem. Hoe zijn de levens van Caro en Margot met elkaar verweven? 

'Gezinsbedrog' is gepubliceerd
via Brave New Books
Het boek is te koop bij elke boekhandel 
in Nederland en bij www.bol.com/bra-
venewbooks. Prijs e-book (ISBN: 
9789402165234): € 5,00, Prijs paper-
back (238 pagina's, ISBN 9789402165 
111): € 20,00

Over Ria Dinnissen
Ria Dinnissen (Nijmegen 1955) groei-
de tussen 6 zussen en een broer op in 
het Gelderse Nederasselt. Volgde de 
Mulo, werkte jarenlang als secretares-
se, en vond na diverse verhuizingen 
uiteindelijk haar stek in het Brabantse 
Mariahout. 

Daar werd ze moeder van twee doch-
ters, en waagde ze in 2011 voor de eer-
ste keer de stap naar het uitgeven van 
een roman. 
Een droom die ze al jarenlang koester-
de, totdat ze besefte dat je tijd moet 
nemen om je wensen te realiseren. Nu 
brengt ze al weer haar vierde roman 
uit, wederom een thriller. 

Nathan is ten einde raad als zijn vrouw 
Caro vermist wordt nadat er een vlieg-
tuig is neergestort op hun woonwijk. 
Harrie, haar vader, gelooft niet dat ze 
dood is. Hij denkt dat zijn schoonzoon 
haar ergens verborgen houdt voor haar 
ouders. Als de narcistische Harrie ge-
welddadig wordt tegenover zijn vrouw 
Tine en zijn schoonzoon, belandt hij in 
een kliniek. De verhoudingen tussen 
de drie veranderen totaal. Niet in de 
laatste plaats door de persoonsveran-
dering die Tine ondergaat. 
Margot leert als zwerfster in Amster-
dam Bart kennen. Ze trekt bij hem in 
en na verloop van tijd krijgen ze een 
dochtertje. Het enige wat hij lastig 
vindt, is dat Margot het niet wil hebben 
over haar vroegere leven als weeskind. 
Dit zorgt voor verwarring en misver-
standen. Zijn ouders proberen er voor 
hen beide te zijn. Dat wordt echter las-
tig wanneer Margot verdwijnt op het 
moment dat ze moet kennismaken met 
de vriend van Barts broer. Die blijkt 
uiteindelijk de sleutel tot het mysterie 
van zowel Caro als Margot.
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SPORT
Programma
RKGSV GERWEN
Zondag 20 Augustus
RKGSV 1 – FC Rakt 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV 2 – Tivoli 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKSV NUENEN
Zaterdag 19 Augustus
Capelle - Nuenen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

Hightech ligfiets studenten Delft en Amsterdam na testrit  
op snelweg klaar voor recordpoging

Hightech ligfiets klaar voor 
recordpoging
Zondagochtend 13 augustus fietsten Aniek Rooderkerken en voormalig 
profwielrenster Iris Slappendel met meer dan 80 km/u over de A270 bij Hel-
mond. Dit deden ze in de VeloX 7 van het Human Power Team, een aerodyna-
mische hightech ligfiets ontworpen en gebouwd door studenten van de TU 
Delft en Vrije Universiteit Amsterdam. In september hopen ze in de Nevada-
woestijn het vrouwelijk wereldsnelheidsrecord fietsen te verbreken.

Het team bereikte een topsnelheid van 
83,2 km/u. Dat zo’n snelheid mogelijk 
is komt door de ideale combinatie van 
mens en machine. Het gestroomlijnde 
ontwerp van de VeloX 7 speelt een be-
langrijke rol: “Op een gewone fiets 
wordt je sterk afgeremd door de wind”, 
vertelde Emiel de Boer, teammanager 
van het Human Power Team en stu-
dent werktuigbouwkunde aan de TU 
Delft. Het team heeft zich dit jaar dan 
ook extra ingezet om de luchtweer-
stand te beperken. “Er is maandenlang 
ontworpen om de fiets volledig op 
maat van de atleten zo aerodynamisch 
mogelijk te maken. Dit is hierdoor de 
kleinste fiets die we ooit hebben ge-
bouwd”. De fiets vertoont gelijkenissen 
met de vorm van een kogel en heeft 
bijvoorbeeld geen raam. Dat zou na-
melijk voor veel extra luchtweerstand 
zorgen.

“Je fietst niet alleen zo snel dankzij een 
snelle fiets”, vertelde de Boer. “De fiet-
ser is minstens zo belangrijk. Het gaat 
echt om de ultieme combinatie van 
mens en techniek”. De samenwerking 
tussen studenten bewegingsweten-
schappen van de Vrije Universiteit 
Amsterdam en de technische studen-
ten van de TU Delft is voor het team 
een voorwaarde voor succes en met de 
test op de snelweg hebben we de laat-
ste verbeterpunten kunnen vinden. 
Met de verzamelde data kunnen we 

bovendien de luchtweerstand van de 
fiets vergelijken met onze modellen. 
Na de laatste aanpassingen zijn we 
over een maand helemaal klaar om het 
wereldvrouwenrecord van 122 km/h 
aan te vallen”. 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. In Nevada is de weg twee 
keer zo lang en zijn de omstandighe-
den ideaal voor een nog hogere snel-
heid. 

“UPS is een trotse sponsor en tevens 
een groot voorstander van innovatie. 

Innovatie leidt tot efficiëntie en effici-
entie leidt weer tot duurzaamheid,” zei 
Tim Helsen, country manager van UPS 
Nederland. “We zijn vereerd om dit ta-
lentvolle team het eerste zetje te heb-
ben kunnen geven in de richting van 
een nieuw wereldrecord.” 

Het Human Power Team laat met dit 
project zien dat de mens sneller kan 
zijn dan de natuur dankzij technische 
innovaties. Daarom kozen zij dit jaar 
de cheetah, het snelste landdier ter we-
reld, - als mascotte. Deze haalt een 
topsnelheid van 112 km/h, dit hopen 
de studenten met een wereldrecord in 
Amerika te overtreffen.

Foto’s Bas de Meijer

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Kienavond    
in Lieshout
Seniorenvereniging Lieshout pre-
senteert in het Dorpshuis op 22 au-
gustus een kienavond.

Het prijzenpakket bestaat uit levens-
middelentassen, koffiepakketten en 
enveloppen met geld. Ook is er een lo-
terij met waardevolle cadeaus. Ieder-
een, jong en oud, zijn van harte wel-
kom om eens aan te schuiven aan een 
van de lange tafels en een avond gezel-
lig mee te kienen. 

We beginnen om 20.00u en de zaal is 
open vanaf 19.00u.

Iedereen is welkom in het Dorpshuis 
Grotenhof 2, ook als u nog nooit hebt 
meegedaan, loop maar gewoon bin-
nen, schuif aan, kien mee en steun de-
ze bijzondere zomeractiviteit van Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout.

Tai-Chi laat levens-energie stromen

Tai-chi in de weilanden
Op zondag 27 augustus opent Metrust het nieuwe lesseizoen met een zo-
merworkshop Tai-chi.  Metrust is een klein stilte-oord net buiten Gerwen. 
Een oude schuur is omgetoverd tot een mooie tai-chi en mindfulness- ruim-
te bedoeld voor mensen die regelmatig de hectiek van de dag even achter 
zich willen laten. Metrust ligt midden in de velden en dat maakt deze leslo-
catie uniek. Zowel binnen als buiten voel je je omringd door de natuur.

Tai-chi leraar Jos Speetjens heeft van 
kind af aan een passie voor Oosterse 
zelfverdedigingskunst. Eerst voor judo 
later jujutsu en de afgelopen 18 jaar is 
het tai-chi waarin hij zich als gecertifi-
ceerd leraar verdiept. Sinds de verhui-
zing naar Gerwen kan Jos nu zijn les-
sen op eigen locatie geven.

Wat biedt tai-chi van Metrust?, 
vraag ik aan Jos
“Metrust heeft als motto ‘vertrouwen 
in beweging’, de rust en aandacht waar-
mee je hier les krijgt ondersteunt het 
vertrouwen dat in beweging komen 
goed voor je is. Je wordt het je echt be-
wust als je bezig bent. Dat in beweging 
komen kan letterlijk en figuurlijk zijn. 
De lessen zijn steeds in 3 fases opge-
bouwd. We beginnen met stilstaan, let-
terlijk stil-staan! Tijdens dat stilstaan 
wordt je je bewust van je ademhaling 
en ervaar je hoe het met je is, hier en 
nu. In de 2de fase doen we qigung oefe-
ningen. De ademhaling afgestemd op 
het ritme van steeds herhalende bewe-
gingen brengt nog meer verdieping in 
het bewust zijn. Je ontdekt soms blok-
kades in bijvoorbeeld knieën schou-
ders of rug. En later ervaar je dat de oe-
feningen je energie weer laat stromen, 

pijntjes op de achtergrond raken of weg 
zijn. In de 3de fase doorlopen we een 
vorm. Een aaneenrijging van bewegin-
gen die samen op een traditionele Chi-
nese dans lijken. Dit onderdeel is een 
grote uitdaging. Je ontdekt hoe je den-
ken positieve of negatieve invloed kan 
hebben op je kunnen. Soms zeggen 
mensen wel eens dat ze nu pas merken 
hoe streng ze zijn op zich zelf, of hoe 
hun perfectionisme hen in de weg staat 
om te leren en te ontspannen. We gaan 
daar allemaal niet over praten hoor. 
Het mooie is dat iedereen in de groep 
zijn eigen lessen ondervindt. De kern 
van alles is dat chi of te wel qi le-
vensenergie betekent. Als wij tai chi op 
de juiste wijze beoefenen gaat de le-
vensenergie stromen waardoor je ont-
spant en tegelijkertijd sterk wordt”.
 
Wil je kennismaken met tai-chi dan 
ben je van harte welkom bij Metrust, 
Laar 47 Nuenen/Gerwen. Workshop 
op 27 augustus vanaf 9.30-13.00 uur 
inclusief lunch, deelname € 7,50. Aan-
melden via jos@metrust.nl o.v.v. je 
naam en zomerworkshop.
Het lesseizoen start op 13 september 
9.30 uur, max 8 deelnemers. Voor 
meer informatie zie: www.metrust.nl

Insectenwandeling 
met het IVN 
We gaan op zoek naar insecten en 
daar hoeven we niet ver voor weg. 
Zelfs thuis in de tuin zou dit kunnen. 
Maar voor al die verschillende soor-
ten gaan wij toch maar liever de na-
tuur in.

Langs de Paaihurken en in het Nue-
nens Broek waar schermbloemen zo-
als o.a. de berenklauw bloeien, waar 
water is en koeienvlaaien daar is het 
een drukte van belang. Tenminste op 
een mooie dag. Zespotige en geleed-
potigen vormen de grootste dieren-
groep op aarde. Ze vormen ook een 
belangrijke voedselbron voor talloze 
dieren, waaronder vogels en reptielen 
en misschien ook in de toekomst voor 
de mens.

We gaan op deze middag bekijken of 
we die verschillende groepen insecten 
kunnen herkennen, hoe ze leven en 
misschien wel hoe ze heten.

Zondag 20 augustus, vertrek 14.00 uur.
Vertrekpunt: bij de poel kruising Broel 
en Het Frankrijk. Info: Kees van de 
Cappelle, tel. 0402833756.

Fietsenbeurs Lieshout

Ruim 200 fietsen     
op Lieshoutse fietsenbeurs
Ongeveer 200 fietsen en allerlei asccesoires, het is allemaal te vinden op de 
feitsenbeurs van Harmonie St Caecilia uit Lieshout. De muziekvereniging 
organieert de beurs ten behoeve van de clubkas. Voor veel geinteresseer-
den is het een mooie kans om een fiets te kopen of juist te verkopen.

De verkoop is op zaterdag 19 augustus 
van 10.30 tot 14.00 uur op het speel-
plein van Kindcentrum de Sprankel 
aan de Grotenhof in Lieshout. Toe-
gang tot de beurs is gratis. Er zijn dege-
lijke fietsen, van gerenommeerde mer-
ken te koop. Dames-, heren-, en ook 
kinderfietsen.
Een fiets verkopen kan ook. Verkopers 
kunnen van 9.00 tot 10.30 uur de fiets 
inleveren op dezelfde locatie. De verko-
per kijkt samen met een harmonielid 

wat de fiets moet opleveren. De harmo-
nieleden proberen de fiets later te ver-
kopen. Tussen 14.00 en 15.00 uur kan 
het geld, of een niet verkochte fiets weer 
opgehaald worden. Natuurlijk mag een 
fiets ook geschonken worden.
Door een fiets te kopen of verkopen op 
de fietsenbeurs ondersteunt u de Lies-
houtse en Mariahoutse muziekvereni-
ging. Vijftien procent van de opbrengst 
gaat namelijk naar St Caecilia, de overige 
vijfentachtig procent is voor de verkoper. 

Negen vitamines    
geven energie voor tien!
Het is volop zomer! Niets is heerlijker dan daar volop van te genieten. Maar 
dan moet je er wel genoeg energie voor hebben. Het kan zijn dat je je juist 
nu ontzettend moe en lusteloos voelt. Zo vermoeid, dat alles voelt als een 
verplichting. Maar hoe breng je je energieniveau op peil? Negen vitamines 
én mineralen geven je energie voor tien deze zomer!

Negen vitamines en mineralen
Verschillende vitamines en mineralen 
geven je energie. De B-vitamines (B2, 
B3, B5, B6 , B11, B12) en vitamine C 
zijn belangrijk bij onze energiestofwis-
seling. Ze ondersteunen het energieni-
veau en helpen vermoeidheid te ver-
minderen. En ook magnesium en ijzer 
helpen een handje.
B-vitamines vind je in dierlijke pro-
ducten, zoals zuivel, eieren, vlees en 
vis. Ze komen in kleinere hoeveelhe-
den voor in groente en graanproduc-
ten. Een zomer energietip: maak eens 
een lekkere smoothie met bijvoor-
beeld kwark, havermout, kiwi en wat 
noten voor wat extra energie.

Vitamine C komt vooral voor in groen-
te en fruit. Een lekkere zomerse fruit-
salade met kiwi, bessen, aardbei en si-
naasappel zorgt voor een echte ener-
gieboost.

Vlees, brood en groenten zijn rijk 
aan ijzer. IJzer uit dierlijke produc-
ten wordt beter opgenomen dan ij-
zer uit plantaardige producten. 
Maar neem je ook vitamine C bij de 
maaltijd dan zorgt dit ook voor een 
goede opname van het ijzer uit 

plantaardige producten. Een heer-
lijke salade met rosbief, sla, paprika, 
tomaatjes en mozarella zit boorde-
vol ijzer. 

Magnesium komt in bijna alle voe-
dingsmiddelen voor. Genoeg om mee 
te variëren dus! Verder levert drinkwa-
ter een belangrijke bijdrage aan de in-
name van magnesium. En dat is na-
tuurlijk fijn als je op de warme dagen 
veel zweet en daardoor vocht en mine-
ralen verliest. Door het drinken van 
gewoon kraanwater krijg je naast 
vocht ook nog wat extra van dit ener-
gie-mineraal binnen.

Steuntje in de rug
Naast een gezonde en gevarieerde 
voeding kun je op sommige momen-
ten wel een steuntje in de rug gebrui-
ken. Een normaal gedoseerde multivi-
tamine kan voor een goede aanvulling 
zorgen. Nu nog voldoende slapen en 
bewegen. En vergeet vooral niet te ge-
nieten van een mooie dag aan het 
strand of een barbecue met vrienden. 
Je zult zien dat je dan een bruisende 
zomer tegemoet gaat met energie 
voor tien! 
www.vitamine-info.nl



Blouson
Maten: 36-48

Shirt
Maten: 34-48, 

slechts 7,99
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www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

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

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