
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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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

Nuenense 
kunstenaar 
Kees van Cappellen 
heeft 
‘Schijt aan de grens’
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Ooit SP gestemd?
Vind je dat het anders moet 
in Nuenen en in Nederland?

Word dan nu lid
Jouw steun maakt het verschil

kijk op onze website
www.nuenen.sp.nl

WWW.WOENSXL.NL

Koopzondag
27 AUGUSTUS & 
3 SEPTEMBER
12.00 - 17.00 UUR

Het Park centraal tijdens Verenigingenmarkt 
en Open Monumentendag

Opnieuw is het doel van de markt alle 
inwoners van de gemeente Nuenen 
c.a. op laagdrempelige en informele 
wijze te laten kennismaken met het-
geen verenigingen en instellingen bie-
den. Of het nu gaat om een culturele of 
sportieve vorm van vrijetijdsbesteding 
of vrijwilligerswerk op het gebied van 
zorg en welzijn. Dus als u een nieuwe 
hobby zoekt, nieuwe mensen wilt leren 
kennen of als u u wilt oriënteren op 
vrijwilligerswerk: kom naar de Vereni-
gingenmarkt!

Wist u trouwens dat u een foto im-
pressie van de Verenigingenmarkt uit 
2014 kunt vinden op http://verenigin-
genmarktnuenen.nl/terugblik-2014/?

Op 10 september wordt het trouwens 
extra feestelijk rondom Het Park in 
Nuenen: dat weekend is het namelijk 
ook ‘Open Monumenten Dag’ (OMD) 
met als thema ‘Boeren, burgers en bui-
tenlui’. In dat kader organiseert heem-
kundekring De Drijehornick extra ac-

Zondagmiddag 10 september blijft niemand thuis als het aan Stichting 
DwersVerband ligt. Dan organiseert ze namelijk, na het succes in 2014, in en 
om Het Park in Nuenen voor de tweede keer een groots opgezette Vereni-
gingenmarkt. Eigenlijk is het veel meer dan dat. Niet alleen verenigingen, 
maar ook veel andere organisaties op het gebied van sport, muziek, natuur, 
kunst, cultuur, zorg en welzijn zullen zich die middag presenteren. Wat zij 
gemeenschappelijk hebben is dat ze actief zijn in de gemeente Nuenen c.a. 
en grotendeels werken met vrijwilligers.

tiviteiten rondom Het Park. Ook zal 
het pas uitgegeven boek over ‘Negen-
tig jaar kloosterleven in Nuenen’ een 
belangrijke rol spelen.

Noteer dus in uw agenda: ’10 septem-
ber - samen naar Het Park in Nuenen’!

Goede Doelen weekend 
Weverkeshof
Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus is Dorpsboerderij Weverkeshof tra-
ditiegetrouw gastheer voor het goede doel. Dit jaar staat dat in het teken 
van Ghana en Namibië.

Zaterdag zijn Henny en Jaap Matser 
van ‘Zorgboerderij Kings and Queens’ 
in Offinso, Ghana te gast. Zij timme-
ren flink aan de weg voor hun boerde-
rij. Op zondag wordt Toos Verbrug-
gen ontvangen van het project 
‘Connected to Namibia’. Zij viert net 
als Henny en Jaap dit jaar het 10-jarig 
jubileum van het project.
Beide projecten zijn aangesloten bij de 
stichting Wilde Ganzen, die in 1957 is 
opgericht en wereldwijd armoede be-
strijdt. De stichting steunt kleinscha-
lige projecten, opgezet door mensen 
ter plaatse en bevlogen Nederlanders, 
met kennis, ervaring en financiële 
steun. Zo maken ze samen echt ver-
schil in de levens van mensen met 
zichtbare en blijvende resultaten.

Project ‘Kings and Queens’ is een 
zorgboerderij voor kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige handi-
cap. Het is een woonhuis voor kinde-

ren en vrijwilligers met een stuk land 
voor maïs, citrusvruchten en biologi-
sche groente en hun eigen waterput-
ten op het terrein. Er scharrelen var-
kens en kippen. Er is de laatste jaren 
veel gerealiseerd. Voor 2017 en 2018 is 
het plan een kippenfarm voor 6000 
legkippen en huisvesting voor de me-
dewerkers te realiseren met de nood-
zaak om de zorgboerderij in 2019 zelf-
voorzienend te laten zijn.

De ‘Connected to Namibia’ stichting 
Nuenen heeft als doel de kansarme 
kinderen in Namibië een betere toe-
komst te geven en vooral de Bushman 
en de Himba’s. Dit gebeurt door het 
bouwen van scholen en het coachen 
van leerkrachten om het onderwijs op 
een hoger niveau te brengen. Waterin-
stallaties op zonne-energie worden 
gerealiseerd om een permanente wa-
tervoorziening te garanderen. Daar 
heeft zowel de school als de gemeen-
schap profijt bij. 

U ontvangt uitleg over beide projec-
ten. Voor ‘Connected to Namibia’ 
wordt een korte film getoond en speel-
goed van het Wereldhuis verkocht. De 
jongste bezoekertjes kunnen worden 
geschminkt en er zijn lekkere warme 
wafels met slagroom te koop. 

Hopelijk wordt het mooi weer! U bent 
van harte welkom om op zaterdag 26 en/
of zondag 27 augustus tussen 11.00 en 
17.00 uur een kijkje te komen nemen op 
Dorpsboerderij Weverkeshof aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen. Zoals altijd is de toegang gratis.

16 & 17 sept. |  12.00-16.00 uur 
Gratis toegang

Nuenens grootste 
vlooienmarkt voor 
de vijftigste keer
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt 
alweer snel dichterbij. Dit jaar zal 
deze plaatsvinden op zaterdag 16 en 
zondag 17 september. De opbreng-
sten van de vlooienmarkt komen ten 
goede aan het onderhoud van de 
gebouwen, het terrein, groepsacti-
viteiten, kampmaterialen, gas, 
water, licht, enz. Geld dat dus hard 
nodig is om als scoutinggroep te 
kunnen draaien én er voor te zorgen 
dat de jeugdleden hun wekelijkse 
activiteiten kunnen organiseren. 

Net als alle andere jaren willen wij 
graag rekenen op uw waardevolle spul-
len én uw aanwezigheid. De vlooien-
markt vindt plaats in én rond de blok-
hut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen. 
Er staan ruim 50 gesorteerde kramen, 
zoals: opbod, kleding, huishoudelijke 
artikelen, boeken, elektrische appara-
ten, speelgoed en nog veel meer. Na-
tuurlijk is er ook weer een terras waar 
je even rustig kunt genieten van de ge-
zellige sfeer. Dit onder het genot van 
een drankje en de welbekende broodjes 
hamburger en andere lekkernijen!
Bent u niet thuis op de afhaaldagen 
dan kunt u de spullen ook altijd zelf 
afgeven op zaterdag 9 september tus-
sen 10.00 en 16.00 uur of op werkda-
gen vanaf 4 september t/m 15 sep-
tember tussen 19.00 en 21.00 uur, bij 
de blokhut. 
Zijn we langs geweest, maar u was 
niet thuis of is mogelijk de advertentie 
gemist door ons, bel dan 06-26966803 
of mail naar: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com
www.scoutingpantarhei.nl

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Ger-
wen organiseert weer haar jaarlijk-
se groots opgezette vlooienmarkt 
en is inmiddels bekend in de nabije 
en verre omgeving.

De markt wordt op zondag 27 augus-
tus voor de 48ste keer gehouden. Op 
ons ruim en overzichtelijk gesorteerde 
terrein kunt u naar hartenlust speuren 
en snuffelen naar de dingen die u no-
dig heeft. 
Dit jaar houden we ook een loterij 
waarbij u altijd prijs heeft en kans 
maakt op mooie prijzen. Tevens staan 
er diverse kraampjes met hartige hap-
jes, koffie en frisdrank. Deze markt 
wordt ook dit jaar gehouden op het 
Heuvelplein, te Gerwen. 
Vanaf 10.00 tot 15.00 uur is de markt 
geopend en de toegang is geheel gratis. 
Vanaf 11.00 uur starten wij de verkoop 
per opbod.

Op de agenda: Onze jaarlijkse boeken-
markt wordt gehouden op zondag 28 
januari 2018!
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@drumfanfarejongleven.nl.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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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

POLITIESTEUNPUNT NUENEN
Na de vakantie vanaf 28 augustus gaat het politiesteunpunt in het 
gemeentehuis in Nuenen weer open. Tot die tijd kunt u nog terecht 
bij het Bureau Geldrop-Mierlo aan de Laan der vier Heemskinderen 
15 in Geldrop-Mierlo. Bij het doen 
van aangifte kunt u hiervoor een 
afspraak maken via het algemene 
politienummer 0900 - 8844.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 13-08-2017 T/M 19-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berkenstraat 4 Oprichten van een erker 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Beekstraat 25 Vervangen van bestaande constructie 
Stad van Gerwen 9 Plaatsen van twee roldeuren in de rechtergevel 

EINDE AAN BERICHTEN 
UIT DIGITAAL GEMEENTEBLAD
Al vanaf maart is de gemeente Nue-
nen helemaal over op elektronisch 
bekendmaken en kennisgeven. Het 
afgelopen half jaar hebben we we-
kelijks nog een opsomming ge-
plaatst in de gemeenteberichten op 
deze pagina. Deze extra service 
gaat vanaf volgende week 1 septem-
ber stoppen. 

Om niets te missen kunt u zich aan-
melden voor de e-mailservice via 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 
Daar kunt u zelf instellen welk type 
berichten u wilt ontvangen en bin-
nen welke straal om uw huis.

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

Let op! In september en oktober is de GFT+E 
inzameling weer om de twee weken!
(zie afvalkalender)
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Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lindenlaan Buurtbarbecue Lindenlaan 
Sophiastraat Buurtbarbecue Sophiastraat 
Keizershof Buurtbarbecue Keizershof 
Kapmeeuwhof Straatfeest Kapmeeuwhof 

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

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

Datum Locatie Omschrijving 
17-08-2017 Nuenen Ontwerpuitwerkingsplan “Uitbreidingsplan Nuenen-
   West, uitwerkingsplan 2”, ontwerpbesluit Hogere 
   grenswaarden gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
   wetten. Bouw van ca. 158 woningen in bouwveld D. 

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

Borstkanker, je kunt er niet 
vroeg genoeg bij zijn
Op 12 september start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingson-
derzoek borstkanker in Nuenen. Door dit onderzoek kan borstkanker in 
een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bo-
vendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er 
voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het 
risico op borstkanker het grootst is.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar nodigt Bevol-
kingsonderzoek Zuid vrouwen tussen 
de 50 en 75 jaar uit voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. Volgens 
de landelijke richtlijnen zijn dat in 
2017 de vrouwen geboren in de jaren 
1942 tot en met 1967. 
Vrouwen uit Nuenen met de postcodes:
5671 t\m 5673, 5674 AA-MM, 5674 
NB-NI, 5674 OA- PD, 5674 PI en PK 
en 5674 PM-ZZ
worden voor deze ronde van het be-
volkingsonderzoek uitgenodigd.

Waar staat het onderzoekscentrum?
Het onderzoekscentrum in Eindhoven 
heeft een vaste locatie en bevindt zich 
op het Larixplein 5, 5616 VB in Eind-
hoven. De uitnodigingen vinden plaats 
tussen 12 september en medio / eind 
november 2017.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij on-
geveer één op de acht vrouwen borst-
kanker vastgesteld. Daarmee is borst-
kanker de meest voorkomende vorm 
van kanker in Nederland. De kans op 
genezing wordt met name bepaald 
door het stadium van de ziekte op het 
moment van ontdekking. Vroege ont-
dekking verhoogt de kans op genezing 
aanzienlijk en er is vaker een borstspa-
rende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek?
Het borstonderzoek bestaat uit het 

maken van digitale röntgenfoto’s van 
de borsten. Speciaal opgeleide radiodi-
agnostisch laboranten voeren het on-
derzoek uit. Bevolkingsonderzoek 
Zuid werkt met moderne apparatuur. 
Daarom is de bestralingsbelasting mi-
nimaal. Binnen twee weken volgt een 
schriftelijke uitslag van het onderzoek. 
Het onderzoek is gratis. 

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingson-
derzoek borstkanker kunt u onze in-
formatielijn bellen. De informatielijn is 
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 
en 13.00 uur via telefoonnummer 088 
00 01 330. Voor meer informatie kunt 
u kijken op:
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Inloopochtend St.  
Kinderspeelzalen 
Nuenen
Op zaterdag 26 augustus wordt er een 
Inloopochtend gehouden bij Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen. U bent van 
harte welkom om binnen te lopen sa-
men met uw peuter, die over kortere of 
langere tijd mogelijk op de speelzaal 
komt spelen. Broertjes en zusjes zijn 
natuurlijk ook van harte welkom, kof-
fie/ thee staan klaar.
Op deze dag worden ook de peuters 
uitgenodigd die al voor de vakantie 
naar de speelzaal kwamen. En zo kun-
nen zij, vlak voor we starten, weer even 
een kijkje nemen na een lange vakan-
tieperiode. 
De vaste leidsters en een aantal vrijwil-
lige leidsters zullen aanwezig zijn, zo-
dat u met hen kunt kennismaken. De 
peuterspeelzalen vindt u op de volgen-
de adressen en is op de volgende tijden 
te bezoeken:
•	 ’t	 Dwersliggertje:	 van	 Duynhoven-

laan 15 (in Kindcentrum De Nieuwe 
Linde). Tijd: 10.00-12.00 uur.

•	 ’t	Kwetternest:	 Jacob	Catsstraat	1-3	
(in Brede School de Dassenburcht). 
Tijd: 10.00-12.00 uur.

•	 Enode,	Heikampen	 5	 -7	 (De	 speel-
zaal zit in het achterste lokaal van 
Kids	 Society	Erica,	 gezien	 vanaf	 de	
Brabantring): U gaat bij de zoen-en 
zoefstrook het voetpad in, tussen de 
twee gebouwen door. Aan het einde 
ervan gaat u linksaf en na ongeveer 
20 meter gaat u de omheinde buiten-
speelplaats van ons op. Daar is ook 
de ingang van de peuterspeelzaal).
Tijd: 10.00-12.00 uur. 

•	 Peuterhof:	Heuvel	5	(in	Brede	school	
Heuvelrijk in Gerwen). Tijd: 10.00-
12.00 uur.

•	 De	Klompjes:	Jacobushoek	5	(in	Bre-
de School de Wentelwiek). Tijd: 
10.00-12.00 uur.

The Big Sheep Tour, 
Kempische Heideschapen 
trekken door Brabant
De naam zegt het al, 250 Kempische Heideschapen gaan letterlijk toeren. 
Vanaf 2 september maken ze een tocht van 16 dagen en 180 kilometer door 
12 gemeenten in en rond Eindhoven. Op woensdag 13 september trekken 
de schapen door Nuenen. 

Met dit evenement wil de stichting 
‘Het Kempische Heideschaap’, die dit 
jaar haar 50-jarig jubileum viert, laten 
zien hoe belangrijk dit schaap is en 
aandacht vragen voor de bouw van een 
nieuwe schaapskooi. Om die te realise-
ren is de stichting op zoek naar spon-
sors. Elke bijdrage is welkom! Het 
Kempische Heideschaap is een bepa-
lende factor geweest in het ontstaan 
van het landschap in de Kempen en 
behoort daarmee tot het cultureel erf-
goed van de regio. Begrazing door 
schapen is bovendien onmisbaar voor 
het behoud van de heide. 

Spektakel
Een bijzonder gezicht, 250 schapen die 
een dorp in wandelen, binnengehaald 
door de inwoners. In elke gemeente zal 
er rondom het bezoek van de kudde 
van alles te zien en te beleven zijn. In 
samenwerking met de gemeente, loka-
le horeca en ondernemersverenigingen 
zullen tal van activiteiten plaatsvinden, 
zoals een spannende wedstrijd scha-
pen tellen, schapen scheren, vilten, wol 
verven en nog veel meer. De schoolkin-
deren kunnen meedoen aan een kleur-
wedstrijd waarmee leuke prijzen te 
winnen zijn, met als fantastische 
hoofdprijs een bezoek voor de hele klas 
aan de schaapskooi in Heeze. Onder de 
noemer Schaap van de zaak zal er voor 
lokale ondernemers een netwerkborrel 
worden georganiseerd, The Big Sheep 
Tour wordt een waar spektakel met ac-
tiviteiten voor jong en oud!

Op dag 12, woensdag 13 september 
van 12.00 tot 22.00 uur, worden de 
schapen feestelijk binnen gehaald in 
Nuenen.

Het programma:
•	 12.00	 uur:	 Aankomst	 publiek	 en	

kudde bij Dorpsboerderij Wever-
keshof, start van activiteiten voor 
jong en oud.

•	 16.30	uur:	Vertrek	 van	publiek	 en	
schapen naar het Vincentre.

•	 17.00	 uur:	 Start	 van	 de	 prachtige	
Van Gogh Route, een gezellige 
wandeling met de schapen o.l.v. 
een gids, die eindigt bij windmolen 
De Roosdonck.

•	 18.30	 uur:	 Netwerkborrel	 Schaap	
van de zaak.

•	 22.00	 uur:	 Einde	 programma,	 de	
schapen gaan bij de molen van hun 
verdiende nachtrust genieten.



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Vertrouwd stukje vlees
met passie voor u bereid!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Houthakkersteaks 6,95
100 gr. Grillworst +
100 gr. Salami ................................2,95
Noedeli
"Gehaktbal met noedels" 100 gram  .......1,45
Gegrilde kippenpoten
4 stuks  ....................................................5,00
Uien Kruier
100 gram  ................................................1,55

ROERBAKKEN!!
Haas in 't Groen
100 gram  ................................................2,45
Worstjes en Zo
100 gram  ................................................1,60
Runder Ribeye reepjes
100 gram  ................................................2,85

Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 24 t/m woensdag 30 augustus

Sperziebonen
 1/2 kilo 0,79
Bospeen  
pan klaar   per bos 0,99

Griekse salade     
 250 gram 1,98

Triomphe De Vienne       
 hele kilo 1,29

Ananas      
 per stuk1,49

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 34 : geldig maandag 21 t/m zaterdag 26 augustus 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn  
Donker meergranenbrood 
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

HEEFT U SPULLEN? HANG DEZE ADVERTENTIE DAN AAN UW VOORDEUR! 
VOOR MEER INFO: WWW.SCOUTINGPANTARHEI.NL

VLOOIENMARKT 16 EN 17 SEPTEMBER | 12.00 - 16.00 UUR. GRATIS TOEGANG
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt alweer snel dichterbij. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 16 en zondag 17 septem-
ber. De opbrengsten van de vlooienmarkt komen ten goede aan het onderhoud van de gebouwen, het terrein, groepsactivi-
teiten, kampmaterialen, gas, water, licht, enz. Geld dat dus hard nodig is om als scoutinggroep te kunnen draaien én er voor 
te zorgen dat de jeugdleden hun wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 
Net als andere jaren willen wij graag rekenen op uw waardevolle spullen én uw aanwezigheid. De vlooienmarkt vindt plaats in 
én rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen (die mooie blokhut bij de voetbalvelden van RKSV Nuenen). Er staan 
ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog 
veel meer. Natuurlijk is er ook weer een terras waar je even rustig kan genieten van de gezellige sfeer onder het genot van een 
drankje en de welbekende broodjes hamburger en andere lekkernijen!

Nuenen Zuid:
Zaterdag 2 september

OPHAALDATA VLOOIENMARKT 2017

Nuenen Noord:
Zaterdag 9 september

Europalaan Sm
its

 va
n 

Oo
ije

nla
an

Beekstraat

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

50ste NUENENS GROOTSTE
VLOOIENMARKT!

Het ophalen van de spullen vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 2 én 9 september. Vanaf 10.00 uur 
komen onze vrijwilligers de spullen bij u thuis 
ophalen, mits dit in Nuenen is. Kijkt u goed op 
de hiernaast gepubliceerde plattegrond wan-
neer we bij u langskomen!

Hebt u spullen die wij kunnen gebruiken, hang 
deze advertentie dan zichtbaar aan uw voor-
deur. Zo kunnen onze vrijwilligers snel zien of u 
spullen heeft voor onze vlooienmarkt. Wij halen 
de volgende spullen NIET OP: asbest, banken, 
bedden, computer beeldschermen, kasten, 
koel/vrieskasten, matrassen, plastic (tuin)meu-
bels, (tuin)tegels, tenten en vloerbedekking. 

Bent u niet thuis op de afhaaldagen dan kunt u 
de spullen ook altijd zelf afgeven op de zaterda-
gen 2 september en 9 september tussen 10.00 
en 16.00 uur of op werkdagen vanaf 4 t/m 15 
september tussen 19.00 en 21.00 uur, bij onze 
blokhut. Zijn we langs geweest, maar u was niet 
thuis of is mogelijk de advertentie gemist door 
ons, bel dan 06 - 26 96 68 03 of mail naar: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com
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Gezellig touwtrekken over water
Eén, twee, drie trekken! Dat was de tekst die je de coaches de hele dag hoor-
de roepen, daarmee hopende dat hun team de winst binnen zou halen. 
DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op zondag 20 augustus voor de 38ste 
keer het jaarlijkse touwtrekken over water. Dertien enthousiaste teams en 
dus dertien fanatieke coaches streden onder een heerlijk zonnetje om de 
beker. Het werd een gezellige dag met erg veel spannende, verrassende en 
leuke wedstrijden.

Bij de jeugd stonden om half 11, vijf 
jeugdteams klaar om hun krachten te 
laten zien. Zij gingen erg fanatiek van 
start, moesten regelmatig wedstrijden 
trekken en hadden daardoor nauwelijks 
tijd om op het springkussen te spelen. 
Uiteindelijk ging de finale tussen de Fi-
regirls en de Badboys. De meisjes won-
nen van de jongens en gingen, net als 
vorig jaar, met de beker en een bon voor 
heerlijke ijsjes, naar huis.
Drie damesteams hadden zich dit jaar 
opgegeven. Alle drie de teams doen al 
jaren mee, waren erg aan elkaar ge-
waagd waardoor er erg spannende 
wedstrijden volgden. Helaas voor ‘Wa 
mak ut uit’ haalden zij een nat pak en 
ging de beker naar: ‘We trekken het 
niet meer’.
Ook de herenteams waren erg aan el-
kaar gewaagd waardoor er soms on-
verwachte winnaars waren. In de fina-
le stond het team ‘Heren Scheidsrech-
ters einde wedstrijd’ tegenover het 
team ‘CV Bij elkaar geraapt zooitje’. De 
grote beker ging naar de winnaars van 
2016: ‘CV Bij elkaar geraapt zooitje’, nu 
dus ook winnaar van touwtrekken over 
water 2017.
Na de prijsuitreiking konden de teams 
nog gezellig nagenieten van een leuke 
dag. De sfeer was zo goed dat sommige 
deelnemers, ook het winnende team 
spontaan alsnog het water in sprongen.

DOEN! KPJ Nederwetten kijkt terug 
op een erg gezellige en geslaagde dag 
en wil iedereen hartelijk bedanken 
voor de medewerking. Tot zondag 19 
augustus 2018.

Uitslag touwtrekken over water: 

Heren
1. CV Bij elkaar geraapt zooitje 
2. Heren scheidsrechters einde wedstrijd 
3. Elacinatidko’s 
4. Wij trekken mar  
5. FC Op het platte gat 

Dames
1. We trekken het niet meer 
2. Wa 
3. Dames van Ons Dorp 

Jeugd
1. Firegirls 
2. BadBoys 
3. Droog 
4. Sterk 
5. Stoer 

Opletten geblazen   
voor automobilisten: 
Grote groepen 
kinderen weer 
onderweg naar 
school
De scholen beginnen weer aan het 
nieuwe schooljaar. Nederland kan niet 
meer heen om de bekende spandoeken 
en posters met de boodschap ‘De 
scholen zijn weer begonnen’. Het is 
nog steeds nodig om automobilisten te 
wijzen op de kinderen die weer onder-
weg gaan naar school. 
De VVN-campagne ‘De scholen zijn 
weer begonnen’ is dus meer nodig dan 
ooit. Niet alleen voor de kinderen van de 
basisscholen maar zeker ook voor de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
In de eerste weken van het schooljaar 
vinden er twee keer zoveel ongevallen 
plaats in het verkeer onder brugklas-
sers. Behalve dat de scholieren de nieu-
we route en dus ook de gevaren op de 
weg niet kennen, hebben ze vaak wei-
nig ervaring in het verkeer. Daarnaast 
hebben zij hun impulsen nog niet goed 
onder controle en zien daardoor wei-
nig risico’s. Ook het groeiende gebruik 
van de smartphone op de fiets is een 
oorzaak. Directeur VVN Felix Cohen; 
‘Elke vader en moeder wil zijn kind ’s- 
avonds weer aan de keukentafel heb-
ben dus raad ik aan om de nieuwe fiets-
route ten minste één keer te oefenen en 
de gevaarlijke punten te bespreken’.

Politie houdt een 
verdachte aan 
straatroof Helmond
Op zaterdag 19 augustus om 01.44 uur 
heeft een beroving op straat plaatsge-
vonden op de Steenweg in Helmond. 
Het slachtoffer, een 24-jarige man uit 
Helmond, werd hierbij bedreigd en ge-
slagen met een vuurwapen. De politie 
heeft een man aangehouden en is nog 
op zoek naar twee andere verdachten.
De overvallers gingen er na de beroving 
vandoor in een grijze Nissan Micra van 
het slachtoffer in de richting A72. Later 
in de nacht werd de auto - na een mel-
ding van een verdachte situatie aldaar - 
onbemand teruggevonden in de An-
toon Kerssemakersstraat in Nuenen. 
Een getuige gaf ons aan dat kort daar-
voor drie mannen overgestapt waren in 
een zwarte Fiat Punto. Een dergelijke 
auto zag de politie rijden in de richting 
van het centrum van Nuenen. De ach-
tervolging werd ingezet. 
De auto werd aan de Insulindelaan in 
Eindhoven tot stilstand gebracht. De 
bestuurder, een 25-jarige man uit Best 
werd aangehouden voor verdenking van 
betrokkenheid bij de eerdere straatroof 
in Helmond. Er werd geen vuurwapen 
aangetroffen. De politie is nog op zoek 
naar de twee andere verdachten.

Getuigenoproep
Heb je meer informatie over de bero-
ving neem dan contact op met de poli-
tie op 0900 88 44 of geef anoniem je 
tips door op 0800 7000.

Politieberichten

Positief opvoeden    
van tieners - oudercursus
Positief opvoeden, dat wil toch iedereen? Soms kun je wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Leren met LEV, onderdeel van LEV Groep Leven & Verbinden, 
organiseert verschillende varianten van 'Triple P-trainingen’ (‘Positive Pa-
renting Program’) voor ouders die gedragsproblemen bij hun kind ervaren 
in de leeftijd van 12 tot 17 jaar, thuis, op school, in clubs of met vrienden en 
heeft een training ‘Positief opvoeden van tieners’ ontwikkeld. 

De naam 'Triple P' is een methode 
voor opvoedingsondersteuning voor 
ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. 
Triple P is een laagdrempelig, integraal 
programma met als doel emotionele 
en gedragsproblemen bij kinderen te 
voorkomen door het aanleren van op-
voedvaardigheden. 
Tijdens de training leert u een positie-
ve band opbouwen met uw kind, hoe 
gewenst gedrag bij het kind kan wor-
den gestimuleerd, hoe nieuwe vaardig-
heden en gedrag aangeleerd kunnen 
worden en hoe ongewenst gedrag 
moet worden gehanteerd. De deelne-
mende ouders leren over de basisprin-
cipes en opvoedstrategieën van ‘Triple 
P’ door middel van observatie, groeps-
discussie, zelf oefenen door middel 
van rollenspelen en het geven en krij-
gen van feedback. Na iedere bijeen-
komst krijgen ouders thuisopdrachten 
mee. Sessie 6 en 7 zijn telefoonge-
sprekken. Tijdens het gesprek evalu-
eert de cursusleider met de ouder hoe 
het gaat met het toepassen van de 
vaardigheden in de thuissituatie.
De training bestaat uit vijf bijeenkom-
sten van 2 tot 2,5 uur en twee telefoon-
gesprekken van 15 tot 30 minuten en 
wordt gegeven door Liesbeth Scho-
bers en een collega. Data: 10 en 24 ok-
tober, 7 en 21 november en 19 decem-
ber van 19.00 - 21.00 uur. De locatie 
wordt later bekend gemaakt.
Aan de training is een eigen bijdrage 
verbonden van € 45,- per persoon, 
voornamelijk een onkostenvergoeding 

voor het werkboek. Mocht dit een be-
zwaar zijn voor deelname dan gaan we 
daarover graag met u in gesprek.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Liesbeth Schobers, telefoon: 040-
2831675. Aanmelden kan via de web-
site: https://www.lerenmetlev.nl/zin-
zicht/positiefopvoedenvantieners

LEV Groep is een organisatie voor 
welzijn en zorg. Wij bieden informatie, 
advies, begeleiding en ondersteuning 
aan mensen met vragen op maatschap-
pelijk, psychosociaal en welzijnsge-
bied. We werken in de gemeenten As-
ten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 
Son en Breugel en Someren. Centraal 
kantoor: Penningstraat 55 Helmond, 
(0492) - 59 89 89
www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep

Meer zelf doen, meer eigen regie, 
meer gebruik maken van het eigen 
netwerk, minder dure hulp, korter, 
sneller en met eigen kracht. Bij LEV 
Groep zijn we volop bezig met de ont-
wikkeling en vernieuwing van onze 
dienstverlening, bijvoorbeeld door 
een ruim aanbod van trainingen, 
workshops en cursussen. Onder de 
vlag van Leren met LEV ontwikkelen 
we meer collectief aanbod voor klan-
ten (volwassenen en kinderen), vrij-
willigers en netwerkpartners. Passend 
bij de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 
brengen we individuele hulp en collec-
tieve hulp meer in balans.

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt 
nog collectanten in Nuenen
In Nuenen is van 10 t/m 16 september de jaarlijkse collecteweek voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds zoekt hiervoor extra collectanten in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

In deze week zetten vrijwilligers door 
heel Nederland zich in voor de strijd te-
gen spierziekten. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds krijgt geen overheidssteun 
en is volledig afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers. Samen maken we we-
tenschappelijk onderzoek naar spier-
ziekten mogelijk dat van levensbelang is 
voor de 200.000 mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Helaas is er voor 
veel spierziekten nog geen behandeling. 
De meeste spierziekten zijn progressief 
en een groot deel van de mensen komt 
in een rolstoel terecht. Zelfs al op hele 
jonge leeftijd. 
Collecteren kost maar twee uur per 
jaar en je kunt het helemaal op je eigen 
manier doen. Samen met een vriendin/
vriend of alleen, in een rolstoel, met de 
bakfiets of terwijl je toch met je hond 
aan het wandelen bent of als je even 
een frisse neus wilt halen na het eten. 
Een levensreddend medicijn, technolo-
gie die de kwaliteit van leven verhoogt, 
hoop voor ouders en een beetje meer 
begrip in het dagelijkse leven, daar doen 
we het voor. En met onder andere de 
hulp uit Nuenen kan het Prinses Beatrix 
Spierfonds dat ook blijven doen. 

Zonder collectanten stopt de bewe-
ging. Beweegt u mee tegen spierziek-
ten? 

Help ons en meld u aan bij: Ria van de 
Leur (283 82 83, riavandeleur@gmail.
com) of Bauke Sijtsma (283 48 22, bau-
ke@onsnet.nu).

Autorally in Zuidoost Brabant 
samen met mensen met dementie 
Op zondag 24 september vieren wij Wereld Alzheimer Dag en het 20-jarig 
bestaan van Alzheimer Cafés. In Zuidoost Brabant vieren we deze dag met 
een autorally met als vertrekbasis de zes Alzheimer Cafés: B.O.S. (Best, Oir-
schot, Son en Breugel), Maarheeze, Eersel, Helmond, Eindhoven en het pas 
opgerichte Alzheimer Café Peelland. Deelnemers (de chauffeurs) moeten in 
het bezit zijn van een bijzondere auto en bereid zijn iemand met dementie 
en zijn/haar begeleider mee te nemen voor een korte tourrit van maximaal 
één uur met als afsluiting een (gratis) lunch, en een optreden van Wim Da-
niels, in het Evoluon (Eindhoven).

Mensen met dementie
Eén op de vijf mensen in Nederland 
krijgt dementie. Dit kan zijn in de fami-
lie, bij vrienden, maar ook op straat of 
op het werk. Daarom is het van belang 
dat iedereen in Nederland niet alleen 
méér weet van dementie, maar ook leert 
ermee om te gaan. De rally is een mooie 
kans om een brede groep mensen te be-
trekken, te bereiken en in aanraking te 
laten komen met de noodzaak van een 
dementievriendelijke samenleving. Met 
een klein beetje moeite kunnen we veel 
voor elkaar betekenen en ervoor zorgen 
dat mensen met dementie onderdeel 
kunnen blijven maken van een dement-
vriendelijke samenleving.

Het programma 
10.30 uur; welkom van chauffeurs, men-
sen met dementie en hun begeleiders.
11.30 uur: vertrek vanuit de zes cafés, 
rondrit door de omgeving.
12.30 uur: aankomst bij het Evoluon 
van de ongeveer honderd Oldtimers.
De afsluiting is rond 14.30 uur. Dan 
wordt iedereen weer naar de vertreklo-
catie terug gebracht.
Op de website van Alzheimer Neder-
land, regio Zuidoost Brabant, kunt u 
meer lezen over deze bijzondere auto-
rally voor mensen met dementie en de 
adressen van de zes Alzheimer Cafés 
in Zuidoost Brabant. Voor algemene 
vragen over de autorally kunt u ook 
contact opnemen met Kiki Borghstijn, 
bestuurslid Alzheimer Nederland af-
deling Zuidoost Brabant en lid van de 
werkgroep Autorally: kiki@ontzorgde-
mentie.nl of telefonisch 06-41271424. 

Keep looking up…….bouwterrein 
nieuwe locatie Tuincentrum Coppel-
mans (foto: Peter Coppens)
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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

Persbericht van W70

W70 wil uitstel 
handhaving/
dwangsom Uitvaart-
huis Nuenen
Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van 6 juli jongstleden, was de 
fractie van W70 de initiatiefnemer van 
een bij meerderheid aangenomen 
motie welke voorzag in de betreffen-
de ondernemer van het uitvaarthuis 
meer tijd en ruimte te geven uit te zien 
naar een andere locatie. 

Op 25 juli jongstleden, heeft het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders 
besloten geen aanleiding te zien de be-
gunstigingstermijn te verlengen. Dit 
tegen de nadrukkelijke wens van de 
meerderheid van de Raad. De fractie 
van W70 is van mening, dat door dit 
collegebesluit - nogmaals: tegen de na-
drukkelijke wens in van de gemeente-
raad - helaas opnieuw een ongewenste 
situatie is ontstaan. Bedoeling van o.a. 
W70 was en is namelijk om een pas-
sende oplossing voor de ondernemer te 
realiseren, waarvoor ons inziens meer 
tijd nodig is voor de ondernemer in 
kwestie. Daarom heeft de fractie van 
W70 eerder vandaag schriftelijke vra-
gen aan het college gesteld. Echter, om-
dat de gemeente zich bij schriftelijke 
vragen kan beroepen op een antwoord-
termijn van maximaal zes weken, ach-
ten wij het noodzakelijk om B&W 
reeds nu op te roepen om voor 28 au-
gustus aanstaande (lees: de geplande 
inningsdatum van de reeds opgelegde 
dwangsom) alsnog tegemoet te komen 
aan de meerderheidswens van de Raad.

Opmerking redactie: 
W70 wethouder Martien Jansen zit in 
het College van B&W en was tijdens 
het collegebesluit over de begunsti-
gingstermijn met vakantie.

Vraag aan de SP-Tweede Kamer fractie 
over verhoging van zorgpremie   
en eigen bijdrage
Onlangs heb ik mij met de volgende vraag en verzoek gericht aan de SP-Tweede Kamer-
fractie:
Beste Heer Roemer 
Ik wil u vragen om een aanmerking te maken op de voorgenomen verhoging van de zorg-
premie en de eigen bijdrage. In plaats daarvan moet er een verbod komen dat zorgverze-
keraars grote bedragen mogen uitgeven aan reclamesponsering van eredivisieclubs en 
dergelijke, hetgeen ik als geldverspilling kwalificeer.
Toen de woningcorporaties op dat gebied in de fout gingen werd de verzelfstandiging snel 
terug gedraaid en dat zou nu ook bij de zorgverzekeraars moeten gebeuren. Immers dan 
zouden er geen verhogingen nodig zijn. Doe er s.v.p. wat aan! 
 Theo Schepers, Wielewaallaan 57, Nuenen

De SP Tweede Kamerfractie antwoordde als volgt:
Beste Theo,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.
Wij delen uw frustratie met betrekking tot de zorgverzekeraars. Het liefst halen wij die he-
lemaal weg uit de zorg. Voortdurend stellen wij vragen en pleiten wij ook in debatten voor 
een ander financieel beleid van de zorgverzekeraars. Andere partijen werken niet mee om 
dan een meerderheid te behalen. Een aantal andere partijen hadden ook in hun verkie-
zingsprogramma staan om het eigen risico te verlagen, maar ook die gaven onlangs niet 
thuis toen wij dat met een motie het eigen risico 100 euro wilde verlagen.
Er komen veel mensen in de problemen vanwege de zorgkosten die zij maken. Ruim 
800.000 mensen hebben al een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar moeten tref-
fen. Duizenden mensen staan als wanbetaler te boek en moeten bovenop hun premie, 
ook nog een boete betalen. Dit leidt vaak tot uitzichtloze situaties.
Terwijl de zorgpremies stijgen en ook het eigen risico onverminderd hoog blijft, maken de 
zorgverzekeraars enorme winsten die zij oppotten in hun reserves. Inmiddels ligt er bijna 
11 miljard euro van ons premiegeld bij hen op de plank. Veel meer nog dan wettelijk voor-
geschreven. Dat is 650 euro per Nederlander! 
De SP blijft zeggen: weg met de zorgverzekeraars en weg met het eigen risico! Daarom 
pleiten wij ook samen met tal van andere partijen en maatschappelijke organisaties, voor 
één Nationaal ZorgFonds. Met het afschaffen van die dure verzekeraars met al hun bu-
reaucratie, reclames en dik betaalde managers, besparen we zoveel geld dat het eigen ri-
sico kan komen te vervallen. Inmiddels hebben zich al 262.000 mensen aangesloten via 
www.nationaalzorgfonds.nl Doet u ook mee?

Met vriendelijke groet,
Karin van Galen, Medewerker SP Tweede Kamerfractie

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

Aan alle inwoners van Nuenen
Uitvaarthuis Nuenen; Zoals de meeste van onze inwoners weten is het niet netjes verlopen 
met betrekking tot het uitvaarthuis Nuenen. 

De ondernemer is gestart in 2016 in een pand waar een maatschappelijke bestemming op 
zat. Ondernemer vraagt intentieverklaring aan bij de gemeente, na enkele weken belt hij-
zelf naar de gemeente en krijgt te horen dat het al getoetst is door twee afdelingen en er 
geen problemen waren en dat alleen de afdeling verkeer nog moet toetsen, maar dat was 
maar een formaliteit, en dat hij een schriftelijke bevestiging krijgt na de vakantie van de 
ambtenaar. De ondernemer is gestart met het idee alles is goed.
Er word een bezwaar ingediend en de ondernemer krijgt bericht dat hij niet mag starten.
Wij vinden als bewoners van Nuenen dat de dood ook bij het leven hoort en dat er niets 
mooier is dan in je eigen dorp opgebaard te worden. Ons dorp word ook steeds grijzer en 
het is toch geweldig dat oudere mensen, zelfstandig hun dierbare kunnen bezoeken.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij in juni 2017 een handtekeningactie geor-
ganiseerd, om de gemeente te laten weten hoe wij als inwoners hierover denken. De 4200 
handtekeningen, in een week tijd opgehaald, hebben wij aangeboden tijdens de raads-
vergadering van 6 juli 2017, daar werd het nieuwe bestemminsplan goedgekeurd, dat er 
nooit meer een uitvaarthuis in het centrum van Nuenen kon komen. Tijdens deze vergade-
ring is er door diverse partijen een motie ingediend om de ondernemer de kans te geven 
binnen een jaar een nieuwe locatie te vinden, tegen het centrum aan en dat de dwang-
som, die ingaat op 27 augustus a.s., zou vervallen en dat hij gewoon door kon blijven wer-
ken. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering door het college omarmd.
Wat schetst onze verbazing, de ondernemer krijgt via een journalist van het ED te horen 
dat er een persbericht is uitgegeven dat de dwangsom gehandhaafd blijft en dat hij op 27 
augustus moet sluiten. Dit alles gebeurt een paar dagen voordat de vakantie begint, in 
een periode dat veel mensen niet thuis zijn. 
Conclusie is dat de Gemeente Nuenen helemaal niets doet met de mening van de bewo-
ners van Nuenen.
Wij gaan ons verder beraden om weer actie te ondernemen om de gemeente Nuenen duide-
lijk te maken dat wij als bewoners van Nuenen dit beleid niet kunnen en willen accepteren. 
    

Aktie comité; Uitvaarthuis Nuenen moet blijven

Meerdere meldingen
Zo ziet het er na diverse meldingen aan de gemeente nog steeds uit op het parkeerterrein 
bij de sportvelden aan de Pastoorsmast en bij de jongeren hangplek langs het Hemelse 
pad, omgeving Pastoorsmast.

Mevr. H.Kamp, Heijtvelden 6 te Nuenen.

Thema-avond Artrose en Jicht 
Welke van de onderstaande beweringen is waar?
Artrose is ‘gewrichtsslijtage’ en daar is niets tegen te doen. 
De oorzaak van jicht is een bourgondische levensstijl. 

Verlenging begunstigingstermijn na verzoek van de rechtbank

Iets meer lucht     
voor het Uitvaartcentrum
Door Gerrit van Ginkel

Op 22 augustus is besloten tijdens het Collegeoverleg om het Uitvaarthuis 
extra tijd te geven. Dit is vooral gedaan ter voorkoming van nieuwe kort ge-
dingen die opgestart zouden kunnen worden om de termijn van 26 augus-
tus (de datum waarop de dwangsom opgelegd was) te omzeilen.

Er lopen op dit moment twee juridi-
sche procedures. Een openbare zitting 
bij de voorzieningen rechter in Den 

Bosch. Daarin vraagt de eigenaar van 
het Uitvaarthuis om de dwangsom en 
het vertrek per 26 augustus ongedaan 
te maken. Deze zitting is eind septem-
ber en de uitspraak volgt meestal 2 we-
ken later.
De andere zitting loopt bij de Raad van 
State in Den Haag. Die zaak is aange-
spannen door de buurman van het 
Uitvaarthuis en die zaak dient 2 okto-
ber. De uitspraak volgt meestal na 6 
weken.
Door deze juridische procedures is het 
Uitvaarthuis beland in een warwinkel 
van juridische zaken die vaak gaan om 
woorden en uitleg daarvan.
Het uitgangspunt van een goedkeu-
ring van een bestemmingsplanwijzi-
ging en een parkeervoorziening is nu 
moeilijk te vinden.
Hieraan vooraf gingen uitspraken/toe-
zeggingen van ambtenaren die niet 
voldoende getoetst zijn en een over 

‘Gemstone Road’, de nieuwe cd van Tip Jar komt uit!

Liefde, leven        
en de schaduwkant van alles
Door Nannie van den Eijnden

De radioprimeur op 3FM is al geweest, maar 1 september komt hij officieel 
uit: de karaktervolle nieuwe cd van Bart de Win en Arianne Knegt. “We heb-
ben er zelf al heel vaak naar moeten luisteren, dat moet in het proces” ver-
telt Bart, “maar we zijn er écht heel blij mee en trots op”. Op vrijdag 15 sep-
tember om 21.00 uur lanceren ze hun ‘kindje’ met een gratis concert met de 
band bij het leukste muziekcafé van Eindhoven, ’t Rozenknopje.

De foto voor de hoes is gemaakt door de Nuenense fotograaf Wil Crooymans. 

enthousiaste ondernemer die te vlug is 
begonnen met de start van zijn zaak.
De ondernemer zit ondertussen niet 
stil en heeft zijn oog laten vallen op 
een leegstaand pand aan de Pinckart. 
Hij is in overleg met de Gemeente over 
bestemmingsplanwijziging en andere 
voorwaarden voor vestiging.

“Je kunt nooit  meer objectief luisteren” 
vervolgt Bart. “Het is net als met je ei-
gen kinderen, elke nuance zie je. Wij 
kijken optimaal en leggen er een ver-
grootglas op”. Nu de cd bij henzelf is ge-
land en ze hem zich steeds meer eigen 
maken, is het de beurt aan het publiek. 
Gaat ie daar landen? “Dat gaat wel ge-
beuren” zegt Arianne “als de liedjes be-
tekenis hebben voor mensen. Er zitten 
meerdere lagen onder die zich pas later 
openbaren, dan ervaar je de liedjes nog 
dieper en dat vind ik bijzonder. Ze pak-
ken jou bij de hand”.

“Gemstone Road’ verwijst naar de 
edelsteen en de verlichte weg die je 
voor je ziet. “Het gaat om de expansie 
die wij zelf willen” licht Bart toe. Het is 
niet alleen goud wat er blinkt, het le-

ven heeft ook een schaduwkant en 
daar gaan de liedjes over. Ze hebben ze 
samen geschreven en opgenomen met 
hun muziekvrienden in Austin,Texas, 
een fantastische samenwerking met 
focus en flow. De videoclip is al in de 
maak en de repetities zijn in volle gang. 
Vanaf 1 september is de cd te beluiste-
ren en ‘downloaden’ via iTunes, Spoti-
fy en overige digitale kanalen. Het al-
bum is al te koop en voor € 17,50 te be-
stellen door een mailtje te sturen aan: 
info@bartdewin.nl. Alle concertdata 
zijn te vinden op www.tipjar.nl

Bart de Win: toetsen, zang. Arianne 
Knegt: ukelele, zang. Harry Hendriks: 
gitaar, banjo, ukelele, zang. Tonnie Ec-
tor: contrabas, zang. Eric van de Lest: 
drums, zang

Beiden zijn onjuist! Artrose en jicht 
zijn reumatische aandoeningen die be-
handelbaar zijn. Blijf niet lopen met 
klachten, kom naar de thema avond 
Artrose en Jicht met lezing door reu-
matoloog op donderdag 28 september 
19.00 - 21.30 uur. Spreker: reumato-
loog dr. Westgeest, Regionaal Reuma-

centrum, Máxima Medisch Centrum 
Eindhoven. De lezing is openbaar en 
gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn 
van harte welkom. Locatie: Wijkcen-
trum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, 
Eindhoven.
Vragen? 06 83 40 78 50 of info@rveind-
hoven.nl (reuma atiëntenvereniging).
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SCHRIJF JE NU IN!

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 34
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD/MEER INFO_______________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische  i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
 ondersteuning aan mantelzorgers info@vrijwilligerszorgthuis.nl_______________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten  archipelzorggroep.nl/
 voor en met senioren vrijwilligerswerk_______________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het  diverse tijden mogelijk,
 vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen afh. v. seizoen_______________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd  Tijden in overleg
 ter ondersteuning van vluchtelingen.  
 Taalcoaches gevraagd en tevens handige 
 klussenman._______________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen) in overleg een middag
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  (op afroep)
 Tuinmannen/Tuinvrouwen voor maandagochtend 
 en/of donderdagochtend www.weverkeshof.nl _______________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte  1-2 x p. wk een ochtend in
 (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg_______________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met  in overleg. Schoolvak. vrij
 peuterspeelzaalwerk 
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd  dagdelen in overleg. 
 (diploma niet vereist)  Schoolvak. vrij_______________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep  secretaris gevraagd voor de werkgroep +
Missie Ontwikkeling & Vrede werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg_______________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging  bestuursleden gevraagd. 
de Lindespelers Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl_______________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen  reacties:
 (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) info@heiligkruisgilde.nl_______________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van  1x per maand
 workshops voor kinderen/jongeren  Meer info: 
 met een beperking www.meedoennuenen.nl _______________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur.  meer info:
 o.a. correspondentie, verslagen etc. www.ehbonuenen.nl_______________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds  begeleiding voor de breigroep “Samen breien” donderdag 13.30-15.30 u.
Nuenen  _______________________________________________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEV-
groep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). 
U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u 
aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SAVE THE 
   DATE
SAVE THE 
   DATE

Neem een duik in onze tuinen 
en maak kennis van 
tuinontwerp tot onderhoud...

Laar 60, Nuenen 
www.ttbsmeulders.nl

OPEN DAG

SEPTEMBER
2017

23

TUIN
TRENDS

ALLERNIEUWSTE

VAN 09.00 - 17.00 UUR

Een bewuste keuze vertelt Mieke: ‘Max wilde 
in eerste instantie niet naar een hospice, hij 
wilde thuis blijven. Maar met drie opgroeiende 
kinderen in huis werd de situatie te zwaar. Ik 
zag mijn kleinkinderen op eieren lopen om 
hun vader te ontzien. Maar Max vond het zo 
moeilijk zijn thuis te verlaten, hij zei dan: ‘soms 
heb ik nog een goed uur’, daar hield hij zich 
aan vast. Toch heeft hij ingezien dat thuis 
blijven voor teveel spanning in huis zorgde.’

De rust die Max in het hospice steeds meer 
vindt, bereikt ook moeder Mieke. ‘Als ik zie hoe 
Max hier binnen kwam, hoe zwaar hij het vond 
en hoe hij nu is, daarin zit een groot verschil. Ik 
ben ervan overtuigd dat zijn verblijf hier hem 
nog een aantal mooie momenten met zijn gezin 
heeft gebracht. Momenten die thuis met alle 
zorg en emoties niet mogelijk waren geweest. 
Daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor.’

Mieke van Lieshouts zoon Max (50) is ernstig ziek en verblijft in 
het hospice op Berkenheuvel in Geldrop.

“Het hospice van 
Ananz bracht rust”

www.ananz.nl/hospice Ananz zorgt dat u zich thuis voelt

Mieke van Lieshout
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De middag van 
het Brabantse Lied 
2017
De middag van het Brabantse Lied 
2017 in het Openluchttheater in Ma-
riahout wordt georganiseerd door 
de Stichting Brabants Dialectenfes-
tival Lieshout op zondag 27 augus-
tus. Er wordt opgetreden door Ma-
rieChristien 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’. Nadien 
verschenen er nog diverse andere cd's. 
Sinds 2007 is ze fulltime bezig met 
muziek maken en is haar populariteit 
in een stroomversnelling geraakt.
 De groep ‘Brabantse Jonges’ bestaat 
uit ervaren muzikanten, die uiteenlo-
pende 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 repertoire van deze middag be-
staat - naast enkele eigen nummers - 
uit arrangementen van liedjes van o.a. 
Gerard van Maasakkers, Guus Meeu-
wis, Dimitri van Toren en Boel Nölle, 
allemaal in het Brabants.
Informatie over verkoop tickets: www.
oltm.nl. Kaartjes kunnen digitaal besteld 
worden en kunnen worden gekocht bij 
de verkooppunten in Laarbeek voor € 8,-. 
In verband met mogelijk uitwijken naar 
het Buurthuis aan de Mariastraat (bij 
slecht weer) worden er in de voorver-
koop beperkt kaartjes verkocht. Kaartjes 
zijn ook te koop aan de kassa van het 
theater (er wordt dan € 0,25 kassatoeslag 
berekend).

Beginnerscursus 
‘Leer Mediteren’
Bijna alles doet het weer als je de 
stekker er een paar minuten uit-
haalt. Jij ook.

Wil je starten met mediteren maar je 
weet niet hoe? Verlang je naar rust in je 
hoofd? Je wilt het graag leren maar niet 
alleen...
Herkenbaar?

Ik ga je tijdens deze cursus precies ver-
tellen wat meditatie is en wat niet, hoe 
het werkt, wat je ervan kunt verwach-
ten en hoe en waarom het je leven gaat 
veranderen.
Geen gedoe, geen zweverige toestan-
den. Makkelijk en eenvoudig, net als 
mediteren.
Beginnerscursus ‘Leer mediteren’ in 7 
weken. Start na de zomervakantie in 
een kleine groep.
Aanvang cursus dinsdag 29 augustus 
19.00-20.00 uur
Vervolgdata: 5, 12, 19, 26 september en 
3, 10 oktober. 
Kosten € 125,- incl. naslagwerk 
Geef je op via: info@depleq.nl 
Trainer: Dorothée de Rooij 
Locatie: PLEQ, Voirt 2a Nuenen 

Bewegingsleren uit China voor een lang leven in goede gezondheid

Open les T'ai Chi Ch'uan   
en Qi Gong in Nuenen
Al meer dan 20 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong in Brabant. Op maandag 4, donderdag 7 september en 
vrijdag 8 september, worden er in Nuenen door T'ai Chi School Goudswaard 
open lessen gegeven.

Iedereen die eens kennis wil maken 
met deze Chinese gezondheids- en 
zelfverdedigings kunst, nodigen wij bij 
deze uit om vrijblijvend aan de open 
les deel te nemen, aansluitend zal er 
een cursus van start gaan.
T'ai Chi Ch'uan is een eeuwen oude 
Kunst die een onderdeel is van de Chi-
nese krijgskunst en gezondheidsleer. 
Van oudsher lag het hoofdaccent op de 
fysieke krijgskunst/zelfverdediging, 
tegenwoordig is het accent verschoven 
naar een meditatieve levens en ge-
zondheidskunst. 
De Oude Yang-vorm (de vorm van 
Yang Lu Chan) zal als basis dienen, de-
ze zal dan ook binnen de lessen aange-
leerd worden. 
T'ai Chi Ch'uan werkt niet alleen in op 
onze spieren, maar o.a. ook op de bot-
ten, beenmerg en het zenuwstelsel, 
maar bovenal op onze energie huis-
houding (Qi of Chi) en de meridianen 
(energiebanen). Er zal op een ontspan-
nen, actieve, fysieke en meditatieve 
manier gewerkt worden, waarbij oefe-
ningen vanuit de krijgskunst gebruikt 
zullen worden naast medische en me-
ditatieve Qi Gong.
T'ai Chi Ch'uan wordt heden ten dage 
overal op de wereld beoefend door 
jong en oud als ultieme levenskunst.
Binnen de lessen zal de meeste aan-

dacht uit gaan naar 'relatief ' eenvoudige 
oefeningen die vrij snel zelfstandig thuis 
uitgevoerd kunnen worden. De oefe-
ningen verbeteren de algehele gezond-
heid, waardoor ziekten voorkomen 
kunnen worden en tevens genezen.
Er zijn o.a. oefenseries tegen nek-, 
schouder- en rug klachten, slaapproble-
men, spierblessures, stress, hart-, circu-
latie- en spijsverteringsstoornissen.
Door het beoefenen van T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong verbetert de ener-
giebalans en wordt het immuunsys-
teem versterkt.
Wilt u op een plezierige en actieve ma-
nier ontspannen? Wilt u bewuster met 
uw lichaam omgaan, bewegen en in be-
weging komen? Misschien zijn T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong dan iets voor u.
De lessen worden gegeven door Rem-
co Goudswaard. Docent T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong, Acupuncturist en 
docent Dans.
Kom gerust naar de open les op; Maan-
dag 4 september, ‘s avonds om 18.00 
uur. Donderdag 7 september, ‘s och-
tends om 10.15 uur. (voornamelijk Qi 
Gong) en Vrijdag 8 september om 
10.30 uur. Scarabee, Mantelmeeuw-
laan 10, Nuenen.

Voor meer informatie: Tel: 06 41370232
www.taichischoolgoudswaard.nl 

CULINAIR INTERVIEW 
Frank Smeulders (Tuintechnisch Bureau Smeulders) 

Back to the drawing board 
Nog steeds begin ik vaak met een tuinontwerp op de oude tekentafel van 
mijn vader. Het voelt goed om een eerste aanzet te maken op deze steeds 
mooier wordende oude tekentafel. ‘Back to the drawingboard’ betekent 
voor mij opnieuw beginnen om met passie en veel plezier een tuin te ont-
werpen waar onze opdrachtgevers veel mooie seizoenen in beleven. 

      et  blij� steeds een mooie zoektocht  
      naar het combineren van de juiste  
      planten en materialen om zodoende  
      een ‘eigen’ tuin te creëren. 
      Van zwemvijver tot stadstuin, ook 
daar zit iedere keer de uitdaging in om binnen de 
kaders die we krijgen de passende tuin te 
tekenen. Voor mij is een tuin een tweede 
woonkamer. Het is ons uitgangspunt om dit 
gevoel vanaf de tekentafel te realiseren en deze 
beleving maximaal ‘binnen’ te laten komen.

Met een ervaring van meer dan 60 jaar mag ik 
terugkijken op een ‘rijke’ geschiedenis van 
Tuintechnisch Bureau Smeulders. Vroeger was 
de zaak ook aan huis en groeide ik aan de 
tekentafel op. Alles ging daarom heel organisch 
en het was bijna vanzelfsprekend dat ik met 
‘groene laarzen’ in mijn vaders voetsporen zou 
stappen. Ook nu hebben wij het bureau aan huis 
en zitten we 24/7 in de tuinen. Ik zou niet anders 
willen en kunnen. 

Naast het ontwerpen en aanleggen van tuinen 
verzorgen we ook het complete onderhoud. Dit 
doen we middels contracten die variëren van

H
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BACK TO
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BOARD

EEN MOOIE TUIN
BEGINT OP DE

ACHTERKANT VAN
EEN BIERVILTJE

Frank Smeulders (Tuintechnisch Bureau Smeulders)

wekelijks, maandelijks of een aantal keren per 
jaar. Zo kunnen we samen met u op maat een 
tuin en eventueel een onderhoudsplan maken 
van snoeien, knippen, scho�elen tot het 
verticuteren en bemesten van het gazon in de 
lente. Ook voor bedrijven en instellingen 
ontwerpen we en leggen we tuinen aan tot en met 
een compleet onderhoudsplan.

Naast onze tuinaanleg zijn we gespecialiseerd in 
het aanleggen van vijvers, zwemvijvers en 
zwembaden. Hierbij is een goed advies om de 
juiste keuze te maken van belang zodat u 
uiteindelijk optimaal van kunt genieten. Kiest u 
voor een vijver met veel beplanting of juist een 
vijver met goudvissen of koikarpers. Ook 
zwembaden zijn er in alle maten en vormen te 
maken, passend bij het terras, met eventueel een 
buitendouche en de techniek die erbij komt 
kijken.

Graag nodig ik u uit op ‘t Laar in Gerwen om 
aan te schuiven aan de (teken)tafel en ik vertaal 
uw wensen graag naar een tuin die voelt als een 
groene woonkamer. Vriendelijke groene groet, 
was getekend, Frank Smeulders ;-)

Nog steeds begin ik vaak met een tuinontwerp op de oude tekentafel van mijn vader. 
Het voelt goed om een eerste aanzet te maken op deze steeds mooier wordende 
oude tekentafel. ‘Back to the drawingboard’ betekent voor mij opnieuw beginnen 
om met passie en veel plezier een tuin te ontwerpen waar onze opdrachtgevers veel 
mooie seizoenen in beleven.

Het blijft steeds een mooie zoektocht 
naar het combineren van de juiste 
planten en materialen om zodoende 
een ‘eigen’ tuin te creëren. 
Van zwemvijver tot stadstuin, ook daar 
zit iedere keer de uitdaging in om bin-
nen de kaders die we krijgen de passen-
de tuin te tekenen. Voor mij is een tuin 
een tweede woonkamer. Het is ons uit-
gangspunt om dit gevoel vanaf de te-
kentafel te realiseren en deze beleving 
maximaal ‘binnen’ te laten komen. 
Met een ervaring van meer dan 60 jaar 
mag ik terugkijken op een ‘rijke’ ge-
schiedenis van Tuintechnisch Bureau 
Smeulders. Vroeger was de zaak ook 
aan huis en groeide ik aan de tekentafel 
op. Alles ging daarom heel organisch 
en het was bijna vanzelfsprekend dat ik 
met ‘groene laarzen’ in mijn vaders 
voetsporen zou stappen. Ook nu heb-
ben wij het bureau aan huis en zitten 
we 24/7 in de tuinen. Ik zou niet an-
ders willen en kunnen. 
Naast het ontwerpen en aanleggen 
van tuinen verzorgen we ook het com-
plete onderhoud. Dit doen we middels 
contracten die variëren van wekelijks, 
maandelijks of een aantal keren per 
jaar. Zo kunnen we samen met u op 

maat een tuin en eventueel een onder-
houdsplan maken van snoeien, knip-
pen, schoffelen tot het verticuteren en 
bemesten van het gazon in de lente. 
Ook voor bedrijven en instellingen 
ontwerpen we en leggen we tuinen 
aan tot en met een compleet onder-
houdsplan. 
Naast onze tuinaanleg zijn we gespeci-
aliseerd in het aanleggen van vijvers, 
zwemvijvers en zwembaden. Hierbij is 
een goed advies om de juiste keuze te 
maken van belang zodat u er uiteinde-
lijk optimaal van kunt genieten. Kiest u 
voor een vijver met veel beplanting of 
juist een vijver met goudvissen of koi-
karpers. Ook zwembaden zijn er in alle 
maten en vormen te maken, passend 
bij het terras, met eventueel een bui-
tendouche en de techniek die erbij 
komt kijken. 

Graag nodig ik u uit op ‘t Laar in Ger-
wen om aan te schuiven aan de (teken)
tafel en ik vertaal uw wensen graag 
naar een tuin die voelt als een groene 
woonkamer. 

Vriendelijke groene groet, was gete-
kend, Frank Smeulders ;-) 

Jolanda van den Dungen

Advertorial

JDstructuur |    
Professional Organizer 

WIN ACTIE
Wedstrijdjes blijven leuk en hele-
maal als jij straks de winnaar bent.

Je hoort zelden iemand zeggen: ”Ik 
heb echt een ruimte waar dringend 
een opruimcoach mee aan de slag 
moet”. Met dit soort zaken loop je lie-
ver niet te koop. JDstructuur snapt dat 
als geen ander. Het creëren van struc-
tuur in woon- of werkomgeving is im-
mers niet altijd even gemakkelijk. 
Daarom biedt JDstructuur een gratis 
opruimsessie aan. Wat moet u hier-
voor doen?
Stuur voor maandag 4 september een 
email naar info@JDstructuur.nl on-
der vermelding van WIN ACTIE.
Leg in 5 zinnen uit waarom ik uitgere-
kend bij u aan de slag moet en stuur 
een kopie foto mee van de ruimte 
waar het om gaat.
Alleen de winnaar krijgt bericht. Indien 
de winnaar zijn goedkeuring geeft, 
wordt de gelukkige bekend gemaakt 
via deze krant.

Mocht u nog niet van JDstructuur 
hebben gehoord, kijk dan op www.
JDstructuur.nl voor meer informatie 
of bel met 06-42850005.

 

Meer energie, kracht en vitaliteit met Kundalini Yoga!

Nieuw seizoen van start 
Wil je je maandagochtend eens anders starten en een goede basis leggen 
voor de week, met meer energie, rust en ruimte? Op 28 augustus start Laura 
Copier met een nieuw seizoen Kundalini Yogalessen bij ‘De verbindende fac-
tor’ op ‘t Wettenseind in Nuenen. Ze geeft deze actieve vorm van yoga al een 
jaar op de mooie, lichte zolder van deze inspirerende plek. 

ATEL I ER  &  WORKSHOPRU IMTE • WWW.DEVERB INDENDEFACTOR.NET

Kundalini is in het Sanskriet de naam 
voor de levensenergie die zich twee 
vingers breed onder je navel bevindt. 
Deze oudste en krachtigste yogatradi-
tie uit India brengt die energie in be-
weging waardoor deze weer vrijuit 
gaat stromen en je je fitter en gelukki-
ger gaat voelen. Dat wordt ook wel het 
wakker maken van de opgerolde sla-
pende slang genoemd. 
De manier waarop dat wakker maken 
gebeurt is in de Kundalini Yoga opval-
lend verschillend van de andere yoga-
vormen. Deze vorm kenmerkt zich 
door dynamische oefeningen vol actie 
en beweging, diepgaande meditaties, 
de (vuur)ademhaling en het zingen 
van mantra’s. Het wordt ook wel de yo-
ga van bewustzijn genoemd. De op-
richter, Yogi Bahjan (1929-2004, naar 
de gelijknamige Yogitea) was een sikh 
en verspreidde de wijsheid van deze 
traditie onder het motto dat het ieders 
geboorterecht is om gezond, gelukkig 
en compleet te zijn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitspraak cursist:
“Ik heb 15 lessen bij Laura gehad en merk 
een groot verschil met daarvoor. Ik voel 
me rustiger, zit beter in m’n lijf en heb 
meer energie. Laura is enthousiast, boor-
devol passie en geeft leuk les. Ze legt goed 
uit, vertelt over de achtergrond van deze 
yoga en stimuleert je om oefeningen vol 
te houden door goed te blijven ademen 
en anders te denken. Daardoor verzacht 
ik en hou ik ze verbluffend langer vol”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beoefening van deze yoga houdt je li-
chaam en geest flexibel en in balans, 
opent je en ruimt op, versterkt je intuï-
tie en vergroot je levenslust. Je ervaart 
een beter contact met je hele lichaam 
en voelt je levensenergie stromen. Je 
gaat er letterlijk lichter van leven! 
Iedereen kan meedoen, je hoeft er niet 
lenig voor te zijn. Je bepaalt zelf de in-
tensiteit van de oefeningen met respect 
voor de grenzen van je lichaam. Om te 
beleven wat kundaliniyogla met je doet 
en of het bij je past is een introductie 
van vijf lessen aan te bevelen. Een kaart 
voor deze basisintroductie is acht we-
ken geldig en kost slechts € 35,-.

Kundalini Yoga Laura Copier, www.
creactiefeffect.nl, maandag van 09.30 
tot 10.45 uur bij De Verbindende Fac-
tor, Wettenseind 4, 5674 AA Nuenen.

PS: Het nieuwe programma van ‘De 
verbindende factor’, ruimte voor per-
soonlijke groei en ontwikkeling, staat 
al op de website: www.deverbindende-
factor.net. Op 1 september bestaat de-
ze krachtplek van Miriam Zwaga 1 jaar 
en dat wordt die dag gevierd met een 
‘Happy Hour’ van 16.00 tot 21.00 uur, 
een open avond waarop iedereen van 
harte welkom is om kennis te maken 
met de gastdocenten en de ruimte.

Dinsdag 5 september starten de 
lessen ‘Mindful Ontspannen’ weer!

Heb je behoefte 
om te ontstressen, 
te ontpiekeren en 
bewuster te leven?

Tijdens de groepsles van een uur leer 
je om jezelf tot rust te brengen. Met 
meditaties, beweging- en ademha-
lingsoefeningen op mooie achter-
grondmuziek. Je oefent om meer con-
trole te krijgen over je aandacht zodat 
je minder piekert. En doordat je be-
wuster bent kun je negatieve patronen 
doorbreken en betere keuzes maken. 
Iedere les heeft een thema om je hand-
vatten te geven om ‘lichter’ te leven. 
De lessen zijn toegankelijk voor ieder-
een en kunnen wekelijks op dinsdag of 
2-wekelijks op donderdag gevolgd 
worden van 19.15 tot 20.15 uur.
Het resultaat? Meer zelfcontrole, beter 
omgaan met stress, meer energie en 
rust, minder piekeren maar ook posi-
tiever denken. 
Proefles of meer informatie? Bel Inge 
Smits op 06-41638130 of kijk op:
www.smitscoaching.com

 



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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

 PUZZELHOEKWeek 34

Kruiswoord

Horizontaal: 1 mals 6 land in het Midden-Oosten 12 kabaal 13 klimtoestel 
15 akker 16 laaggelegen land 18 dwaas 19 eigenwaarde 20 knock-out 
22 spelleiding 25 Europese Unie 26 drinkbeker 29 grond bij een boerderij 
30 plattegrond 32 rijgsnoer 34 ontwikkelingslijn 36 spoorrijtuig 
37 moeder-overste 39 planeet 41 soort jenever 43 godsdienst v.d. moslims 
45 sneeuwschaats 47 geldbuidel 49 Nieuwe Testament 50 vieze geur 
52 als boven 53 lichte depressie 55 telefoonbericht 56 gedekte tafel 
58 politieke partij 59 boom 61 speels 63 Belgische badplaats 64 kapot maken.

Verticaal: 1 Spaanse titel 2 woonboot 3 papa 4 amfibie 5 zijrivier v.d. Donau 
7 sneeuwvoertuig 8 recht vaarwater 9 anno Domini 10 pl. in Gelderland 
11 strijdmacht 12 tropische hagedis 14 reisweg 17 bereide dierenhuid 
18 schenking 21 vergezellen 23 gram 24 deel v.e. auto 27 eirond 28 hevige wind 
30 gegrild schapenvlees 31 vaarwel! (Frans) 33 afloop 35 moerasvogel 
38 olienootje 40 Europese taal 41 jong persoon 42 rookgerei 44 hockeyattribuut 
46 bazige vrouw 48 gissen 50 harde val 51 duizend gram 54 bakgerei 55 baardje 
57 sukkel 58 compagnie 60 koolmonoxide 62 deciliter.

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

C H L O O R T E M P E L

P E E H B O E I R E I A

A L B U M K V K I N V A L

S L O T O E H O E S O A P

T O E P I N R O S E N E

A K O O R D T S A A R N

N L M I

A T E K E N O P E R A G

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

S E L A S T A A L A B D IJ

E N G T E J U K G R E E N

N U O L I E E T O N O S

E L L I P S L I M O E N

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

Oplossingen wk 33
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

L I E F H E B B 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.

AGENT
ASTROLOGIE
BLOED
BROEI
GRIND
KAZUIFEL
KLUIT
KRANS
KUDDE
LARIKS
MENSENWERK
MINDERHEID
ONTROEREND
POLSEN
POOLS
RATIO
ROESMIDDEL
SCHROEFDOP
TONEEL
TREURIG
TROSVORMIG
UITHUIZIG
UNIEK
UNSTER
WAREN
WERPNET
WOEDEND

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

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
5 6 1

3 8 2
8 7

9 1 6 2
4 3 7

6 2 3
7

8 3 5 4

week 32, Mw. G. Baks, Nuenen.

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

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

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). 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.

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.

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 450,- tel. 06-51373272.

AANGEBODEN: “KEEP 
LOOKING UP”: Drone films 
en/of foto’s van uw project/
perceel/woonhuis/dorp. 
vanaf € 5,-. Verder alles 
bespreekbaar. Peter Cop-
pens 040-2838341, e-mail 
pe0pco@live.com 

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

GEVRAAGD: Garagebox 
te koop gevraagd in Nue-
nen. Tel: 06-80041713.

ZONDAG 3 SEPTEMBER 
SPIRITUELE BEURS van 
11.00-17.00 uur, 4 lezingen. 
Verkoop Speeltuin Geenho-
ven, Hoppenbrouwers 15, 
Valkenswaard. Entree € 5,- 
kortingbon www.stichting-
deva.nl

GEZOCHT: Schoolverlater 
m/v die oudondernemer 8 à 
10 uur per maand met admi-
nistratief werk wil ondersteu-
nen. (Gem. Nuenen). Reac-
ties: info@qualitybeheer.nl

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

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.

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

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

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

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

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

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

WIL JE ONTSTRESSEN 
EN ONTPIEKEREN? Kom 
naar de les ‘Mindful Ont-
spannen’ en leer tech-
nieken om jezelf tot rust 
te brengen en meer con-
trole te krijgen over hoe 
je denkt en voelt. Info of 
gratis kennismakingsles: 
www.smitscoaching.com 
of bel Inge Smits op 06-
41638130.

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in GERWEN. Nog 
enkele plaatsen vrij. Maxi-
male lengte 5,80 m. inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.
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Had Van Gogh zo af en toe 
geen inspiratie?
Kun je het je voorstellen, Vincent van Gogh die door Nuenen liep, zijn schil-
dersezel onder zijn ene arm, het lege witte doek onder zijn andere. Maar dat 
hij geen idee had wat hij zou gaan schilderen? Zie je hem nu, net als ik, ook 
doelloos rondlopen over de Berg? Hadden grote kunstenaars zoals Vincent 
van Gogh en Edvard Munch daar nou eigenlijk wel eens last van, een ‘pain-
ter’s block’? En hoe gingen zij er dan mee om? 

Maandag 28 augustus van 14.00 uur 
tot 15.45 uur gaat Frans van der Horst 
hier ons alles over vertellen tijdens een 
lezing in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen. Hier hoef je je niet voor aan te 
melden. De lezing zal overgaan in een 
workshop: ‘Zelf schilderen om te zoe-
ken en te ervaren wat je bezielt’. Ook al 
ben je zelf geen Van Gogh, je mag ge-
woon een poging komen wagen. Wil je 
naast de lezing meedoen met het zelf 
schilderen dan vragen we je wel om je 
even aan te melden. De kosten voor dit 

onderdeel zijn € 2,-. Je kunt je inschrij-
ven op de site www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl of je kunt even bellen. 
Dit is alweer zo’n leuke activiteit van 
de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, 
voor alle inwoners van Nuenen C.A.

Voor meer informatie over de WLG 
zie de website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl, of mail naar werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Telefonisch is de WLG bereik-
baar via 06-41102625. 

Nuenense kunstenaar   
Kees van Cappellen heeft 
‘Schijt aan de grens’
Door Nannie van den Eijnden

In het weekend van 26 en 27 augustus is Kees een van de deelnemers aan 
een groots cultureel festival van vier dorpen op de grens van Brabant en 
Limburg onder de spraakmakende titel ‘Schijt aan de grens’. In Venray, Hol-
thees, Geijsteren en Overloon worden op beide dagen van 12.00 tot 18.00 
uur uitgebreide programma's georganiseerd met muziek, performance en 
beeldende kunst op mooie locaties.

“Ik ga acht metalen beelden neerzetten 
in een grensoverschrijdende setting bij 
’t Helder aan de Helderseweg 31 in 
Overloon” vertelt Kees. “Eén daarvan 
is de hond genaamd ‘Silver’ die ‘silver-
shit’ produceert’. De beeldbouwer en 
metaalkunstenaar heeft dit bedoeld als 
een aanklacht tegen het grenzeloos 
doorfokken van allerlei hondenrassen 
om uiterlijke kenmerken, waardoor de 
dieren lijden en zijns inziens vaak ge-
drochten zijn geworden. Hazewind-
hond ‘Silver’ is één van de acht assem-

blages van voornamelijk ijzer die ver-
bonden zijn met de grens door een 
rode draad van 40 meter lang door alle 
beelden heen. De hond schijt écht over 
de grens in Overloon, de reflectoren 
liggen aan de andere kant van de lijn. 

De beelden van Kees beginnen vaak 
met een anekdote, maar hebben die-
pere lagen. Hij krijgt een ingeving of 
ziet iets en maakt daar een foto van. 
Dan begint hij te fantaseren. “Ik heb 
meer fantasie dan technisch vermo-
gen” lacht hij “en waar een wil is is een 
weg”. In zijn garage vol onderdelen is 
90% van het materiaal gekregen. Voor 
een project had hij ooit 40 schoppen 
en 20 oude trappen nodig. Wat over-
blijft, geeft hij weer weg. Onder een 
helm uit de 1e wereldoorlog komen 
scharen en tangen vandaan, bedoeld 
als vogelkopjes die vrede uitdrukken. 
“Het ruikt hier zoals bij mijn opa. M’n 
overgrootvader was smid en mijn 
grootvader was metaalarbeider. Soms 
heb ik 't gevoel dat ze meekijken en 
voor nieuwe inzichten zorgen. Ik hou 
van symboliek, ben altijd aan het kij-
ken en neem veel tegelijk waar. Alles 
heeft een verhaal”.

Kees heeft al op veel plaatsen meege-
daan aan exposities, o.a. bij De Wal-
burg Tuinen en zorginstellingen.
“Het leukste van exposeren is het pra-
ten met mensen, dan krijg ik feedback 
en nieuwe ideeën. Hoe mensen mijn 
kunst zien vind ik interessant”.

www.schijtaandegrens.nl 
www.vancap.exto.nl

Sculpturen en fotografie in  
Kunstzaal Dommeldal in Mierlo

Verbinding
Van 6 september tot en met 16 okto-
ber exposeren in Kunstzaal Dommel-
dal Liesbeth Leijtens en Guy Nijssen, 
met sculpturen en fotografie. Guy en 
Liesbeth zijn 45 jaar samen. Ze heb-
ben zich dan ook laten uitdagen om 
hun werk zodanig vorm te geven dat 
het op elkaar aansluit en elkaar zelfs 
versterkt. Op zondag 10 september 
zijn belangstellenden van harte wel-
kom bij de officiële opening van de 
expositie Verbinding, van 15.30 tot 
17.00 uur. Daarna zijn Guy en Lies-
beth ook nog elke zaterdag aanwe-
zig, om met bezoekers in gesprek te 
gaan over het werk.

Sculpturen van Liesbeth Leijtens
Liesbeth Leijtens (Waalwijk 1953) 
woont in Eindhoven, maar woonde in 
haar jeugd ook enkele jaren in Mierlo. 
Na diverse opleidingen werkt Liesbeth 
nu als maatschappelijk werker en the-
rapeute. Al heel lang is ze ook bezig 
met kunst. Aan het NIKO in Neerpelt 
studeerde ze vijf jaar beeldende kunst, 
gevolgd door nog twee jaar specialisa-
tie. Nu hoort ze al een aantal jaar bij 
het kunstcollectief ‘8-Art’.

Guy Nijssen fotografie
Guy Nijssen werd in 1947 geboren in 
Hoensbroek. Nu woont hij in Eindho-
ven. Veertig jaar was hij in het wel-
zijnswerk bezig met samenlevingsop-
bouw in achterstandswijken. Fotogra-
fie was altijd al zijn hobby en na zijn 
pensionering kreeg hij er meer tijd 
voor. Die tijd heeft hij benut om foto-
grafie cursussen te volgen. Guy wil niet 
alleen maar mooie plaatjes maken, hij 
wil er vooral iets mee uitdrukken. Voor 
hem zijn handen een symbool van ver-
binding. Dat zie je dan ook weer terug 
in zijn foto’s. 
Het werk van Leijtens en Nijssen is te 
bekijken tijdens de openingstijden van 
de Bibliotheek in Mierlo, aan de 
Dorpsstraat 113.

Metamorfose 
website    
De Walburg Tuinen
De vernieuwde website is in alle op-
zichten een verjonging: visueel en in-
houdelijk meer afgestemd op de heden-
daagse beeldschermleescultuur. Het 
oude is opgeruimd en het waardevolle 
is behouden en omgetoverd tot een sa-
menhangend concept met nieuwe mo-
gelijkheden. De klus is geklaard door 
Anna Bedaux van Studio van Origine. 
In de kern is De Walburg hetzelfde ge-
bleven; een gastvrije groene oase.
Op zaterdag 30 september en zondag 1 
oktober vinden van 11.00 tot 17.00 uur 
weer de herfstplantendagen plaats, 
Boord 64. Iedereen is welkom.
www.dewalburg.nl
www.studiovanorigine.nl

Inschrijven bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Met inmiddels meer dan 350 actieve 
deelnemers en 17 activiteiten, biedt 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats 
in Nuenen ruimte, apparatuur, bege-
leiding en gezelligheid voor alle hob-
byisten. Zo is er conversatie in vreem-
de talen, metaal- en houtbewerking, 
jeu de boules of beeldende kunsten. Om het betaalbaar te houden, wordt er ge-
werkt met de methode ‘leren van en aan elkaar’. De contributie bedraagt € 100 per 
jaar voor één groepsactiviteit. Voor alle activiteiten geldt dat je een paar keer gra-
tis kunt meedoen voordat je je definitief aanmeldt.
Zie voor alle activiteiten, inschrijving en meer informatie www.dorpswerk-
plaatsnuenen.nl. De Dorpswerkplaats zit aan het Park 63b, tussen restaurant 
Goesting en De Zonnewende.
Het hobbycentrum zoekt overigens nog begeleiders voor de groepen acrylschil-
deren, aquarelleren en tekenen. Bel of mail daarvoor met Bart Coolen: tel. 
(040)2835907; e-mail: coolenbart@onsnet.nu.

Drijehornick: nieuwe uitgave in het Nuenens dialect

Neij Nuejnes buukske
‘Omdat ze anders voor altijd verloren gaan, terwijl we ze nou nog mooi kun-
nen bewaren.’ Dat is de belangrijkste drijfveer voor Nuenenaar Gerard de Laat 
om zoveel mogelijk ‘skôn’ uitspraken, gezegdes en spreekwoorden uit het 
Nuenens dialect bijeen te brengen in een nieuw Nuenens ‘buukske’, dat medio 
november door Heemkundekring De Drijehornick zal worden uitgebracht.

In 2011 stelde Gerard al het kostelijk 
Nuenens woordenboekje ‘Zoo prôte 
wèij in Nuejne mi mekaâr’ samen, dat 
de weg naar veel Nuenense boeken-
kasten en leestafels heeft gevonden. 
Maar waar kun je die oude gezegdes en 
uitspraken nog vinden? Onder het 
motto ‘da zeej ons moeder altijd’ weten 
zich veel oudere Nuenenaren nog tal 
van gezegdes en uitspraken uit vroeger 
dagen te herinneren. Vaak gekoppeld 
aan gebeurtenissen uit het gewone le-
ven, zoals geboorte en dood, werk en 
inkomen, liefde en seks, rijkdom of ar-
moede, eten en drinken. Meestal zijn 
het geestige en gevatte oneliners, 
waarbij malse uitspraken zoals over 
pies en poep, vrijen en zwanger wor-
den, gierig of onmatig zijn, niet wor-
den geschuwd.
Gerard de Laat weet dat er nog heel 
wat van dit soort gezegdes in Nuenen-
se families worden gebezigd, waarop 
hij nog niet de hand heeft weten te leg-
gen. Die herinnering zit vooral in de 
hoofden en de harten van onze oudste 
Nuenense bewoners. Het zijn vaak 
graag en geregeld herhaalde uitspra-
ken, zoals hun vaders en moeders dat 
deden.
Daarom doet hij een oproep aan alle 
Nuenense mensen om van dit soort 
uitspraken van hun vaders en moeders 
aan hem door te geven met vermelding 
van de betekenis of met een omschrij-
ving van de situatie waarin zo’n uit-
spraak werd gehanteerd. Anders zijn 
ze straks prijsgegeven aan de vergetel-
heid en kunnen we er nooit meer van ‘Hèij litter midde in béd’

genieten. Gerard de Laat, ondersteund 
door een enthousiaste werkgroep, ver-
zamelt alles en is er blij mee. 
Doorgeven aan Gerard kan via de mail 
(g.delaat@onsnet.nu) of gewoon in de 
brievenbus aan de Lissevoort 11, 
5671BS in Nuenen. Tel. 040 - 2833362.
Boekenillustrator Hans Könemann 
van schilderscollectief Atelier Nuenen 
is bereid gevonden de uitgave te voor-
zien van aansprekende tekeningetjes.

BINNEN BIJ BOEREN

Vincentre doet mee aan de Open Monumentendag 2017 met de 
fototentoonstelling Binnen bij Boeren. Fotografe Marie Louise Nijsing 
heeft zich gespecialiseerd in erfgoed-fotografie en in het bijzonder 
“het historische boeren interieur”, waar vandaag de dag nog in geleefd 
wordt. In Nuenen zijn nog maar een paar pareltjes te vinden van deze 
boerderijen met een authentiek interieur. Een indringend portret.

Vanaf 9 september tot eind december.

AGENDA | VAN GOGH VILLAGE NUENEN

Derde editie KVL 
hobbybeurs
Op zondag 1 oktober organiseert de Ka-
tholieke Vrouwenvereniging Lieshout 
de derde editie van de hobbybeurs in 
het dorpshuis te Lieshout. Deze hobby-
beurs is bestemd voor mensen die hob-
bymatig dingen maken, dit willen pre-
senteren en eventueel willen verkopen. 
De beurs is van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Een tafel huren kost € 7,50. Toegang 
gratis.
Voor meer informatie, bel naar Sandra 
van der Aa, 06-49855244, of mail naar 
kvlieshoutnb@gmail.com.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur.
Ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind

Donderdag 24 augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 25 augustus
20.30 uur Joe Coverband

Openluchttheater Mariahout

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 

Speeltuin De Kievit
Kerkstraat Nuenen

Zaterdag 26 augustus
 Open Nuenens Kampioenschap buurtsoftbal

Honk en Softball Club Nuenen

Zaterdag 26 & zondag 27 augustus 
11.00 - 17.00 uur Goede doelen weekend

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 27 augustus
10.00-15.00 uur De enige echte 

Gerwense Vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Zondag 27 augustus
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Zondag 27 augustus
14.30 uur De middag van het Brabantse 

Lied 2017 
Openluchttheater in Mariahout

Maandag 28 augustus
14.00 uur Lezing en Workshop:

Frustratie en Motivatie bij Van Gogh en 
Munch

 in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 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
Nuenen-ZUID

www.scoutingpantarhei.nl

Zaterdag 2 september 
15e keer het Gulbergen Jeugd Open 

Golfclub Gulbergen

Zaterdag 2 en zondag 3 september
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt Weverkeshof

Zondag 3 september
12.00-16.00 uur Ezeltjesdag

 Jo Arts terrein aan Mulakkers Eeneind

2 t/m 10 september
Nuenense kampioenschappen

het tennispark van TV Wettenseind

Donderdag 7 september: 
14.00-16.00 uur Kienen!!

Jo van Dijkhof

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

Zaterdag 9 september
13.00-15.00 uur Welkom Picknick

Parochie Heilig Kruis Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten.

Tuin achter de parochie, Park Nuenen

10 t/m 16 september 
Collecteweek voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds

Woensdag 13 september 
12.00 tot 22.00 uur The Big Sheep Tour

start bij Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 10 september 
Open Monumentendag

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’
O.a. Park Nuenen

Zondag 10 september 
13.00-1700 uur Verenigingsmarkt

Park Nuenen
14.00 uur Ierse Sessie

Wverkeshof

15 t/m 17 september
44-jarig bestaan CV de Wetters. 

Zaterdagavond Pop-Up fest: de Dirty 
Daddy’s, Gerard Ekdom, DJ Ricky Berkers 
Terrein aan de Koppeldreef in Nederwetten

Zondag 10 september
14.00-16.00 uur Easy Listening met Gertje

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Woensdag 13 september 
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 14 september
10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Spotlight’

Het Klooster

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.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing er van. De dienst van a.s. zon-
dag heeft als onderwerp: Christus Je-
zus. Een citaat uit bovengenoemd 
boek: “Het woord Christus is eigenlijk 
niet een synoniem van Jezus, ofschoon 
het gewoonlijk zo wordt gebruikt. Je-
zus werd uit Maria geboren. De Chris-
tus is onlichamelijk en geestelijk - hij is 
Gods beeld en gelijkenis, die de waan-
voorstellingen der zinnen verjaagt; hij 
is de Weg, de Waarheid en het Leven, 
die de zieken geneest, euvelen uit-
werpt en zonde, ziekte en dood vernie-
tigt.” Rond de uitwerking van dit on-
derwerp wordt naar muziek geluisterd, 
gebeden en gezongen.

Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB).
U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 27 augustus 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 26 augustus 18.30 uur: An-
toon en Gerda Vereijken; Gerardus en 
Anna Kluijtmans - Swinkels.
Zondag 27 augustus 09.30 uur: Zus 
Bemelmans - Kessels; Harrie en Tonia 
Reijnders - Smulders; Ien Vermeulen - 
Karsmakers; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel - Verberne; Harrij van der Vel-
den; Joriet Meuwissen; Marjo de Boer.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Nellie 
Raaijmakers - Reniers, Margot Bege-
manstraat 207, en Henk van Rooswin-
kel, Lindenlaan 1. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijk-
se MIVA-collecte in de kerken plaats. 
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor 
een bijzonder project: Brommers voor 
veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee 

kunnen zij de meest kwetsbare men-
sen in dit arme land bereiken en hel-
pen. Burkina Faso is één van de armste 
landen van de wereld. Het land heeft te 
kampen met droogte, gebrek aan wa-
ter en slechte voorzieningen op het ge-
bied van gezondheidszorg. Veldwer-
kers gaan de dorpen in om ook de 
meest kwetsbaren te bereiken. Brom-
mers zijn hier vanwege de slechte in-
frastructuur van levensbelang. Wij be-
velen hiervoor de extra collecte van 
harte aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 27 augustus, 11.00 uur viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Gerard Donkers; Bert Coolen, vanwe-
ge verjaardag.

Mededelingen
Volgende week zondag is er een extra 
collecte voor de MIVA. We kunnen 
deze collecte van harte bij u aan beve-
len. Toelichting zie bij Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 27 augustus, 9.30 uur viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Frans Raaijmakers; Martien van de 
Wetering; Jan en Riek de Goeij-Van 
Rooij; voor een bijzondere intentie.

Mededelingen
Volgende week zondag is er een extra 
collecte voor de MIVA. We kunnen 
deze collecte van harte bij u aan beve-
len. Toelichting zie bij Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 

Zondag 27 augustus 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. C. Crouwel. Er is in de va-
kantieperiode geen kinderneven-
dienst. De collecte is voor het ZWO-
project in Indonesië. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten bij een kop koffie of thee. Op 
dinsdag 29 augustus kunt u meedoen 
aan Samen aan Tafel. Iedereen is wel-
kom. Opgeven voor zaterdag 26 au-
gustus via samenaantafel@pgn-nue-
nen.nl. Op donderdag 31 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 de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Kerkwijdingsfeest 
van de kathedraal van Den Bosch. Vrij-
dag 25 augustus. 07.15 uur H. Mis, H. 
Bartholomeus, apostel; gedachtenis 
van H. Lodewijk, koning en belijder. 
Zaterdag 26 augustus. Geen activiteit. 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis H. Zefyrinus, paus en mar-
telaar. 
Zondag 27 augustus. Twaalfde zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 17.30 in Brielle (Den Briel) 
in de kerk op het Martelaarsveld ge-
zongen Hoogmis, Feest van de H. 
Martelaren van Gorkum; gedachtenis 
van de 12e zondag na Pinksteren. 
Maandag 28 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Augustinus, bisschop, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar. 
Dinsdag 29 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Onthoofding van de H. Johannes 
de Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares. 
Woensdag 30 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Rosa van Lima, maagd; ge-
dachtenis van H. Felix en Adauctus, 
martelaren. 
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').

Fout email adres  
in bericht   
’1953 een goed jaar’
In het bericht van vorige week ‘1953 
een goed jaar’, is door degene die het 
bericht aanleverde een verkeerd email 
adres vermeld. Het moet zijn martje-
jansen1953@gmail.com.

Graag dit adres gebruiken met even-
tuele beantwoording van het bericht.

Wies van Rooij 50 jaar koorlid
15 augustus, Maria Tenhemelopneming. Een feestdag in de kerk, maar dit 
keer was er dubbel feest. Het gelegenheidskoor luisterde de viering op en 
maakte van deze gelegenheid gebruik om een van haar leden in het zonne-
tje te zetten: Louisa Maria Cornelia (Wies) van Rooij was 50 jaar koorlid. En 
dat is niet iets wat velen haar na kunnen zeggen.

Nederlandse taalles in het 
Vrouwencentrum ‘De Vlinder’
Elke donderdagmorgen is er de Nederlandse taalles. NT2. Het is voor vrou-
wen uit het buitenland, die Nederlands willen leren of verbeteren. Dus 
vluchtelingen, partners van Nederlandse mannen, vrouwen die hier wonen, 
omdat hun mannen hier werken, zijn allemaal welkom.

Het doel is om elkaar te ontmoeten en 
te leren hoe het hier in de maatschap-
pij gaat. We lezen, luisteren, schrijven, 
maar vooral spreken vinden we be-
langrijk. U bent welkom, welk niveau 
van de taal u ook heeft. We zijn met 
vier docenten en kunnen dus groepjes 
maken op niveau.

We beginnen weer op 31 augustus. Tij-
dens de schoolvakanties zijn wij ook 
vrij.
U bent van harte welkom van 09.30 
uur tot 11.30 uur in ‘De Vlinder’. Sport-
laan 12 Nuenen. 

Namens de docenten, Nel Haisma.

Wies heeft het koor mee opgericht en is 
steeds een gewaardeerd lid gebleven, een 
steun en toeverlaat voor haar medekoor-
leden en zeker voor de medesopranen. 
Met name voor wat betreft de Latijnse 
gezangen. Ondanks haar hoge leeftijd 
(87) wat haar overigens niet is aan te zien, 
heeft zij nog steeds een mooie stem en 
zingt zij nog volop mee. Vanwege haar 50 
jaar koorlidmaatschap, werd zij geëerd 
met de eremedaille in goud van de Gre-

gorius vereniging met daarbij twee oor-
kondes en een erediploma waarmee de 
Gregorius vereniging blijk gaf van haar 
waardering en dankbaarheid voor haar 
inzet en verdiensten op het gebied van li-
turgie en kerkmuziek. Na afloop van de 
viering was er in het parochiecentrum 
een gezellig samenzijn waarin de koorle-
den en andere aanwezigen Wies konden 
feliciteren. We hopen dat Wies nog lang 
bij het koor kan blijven zingen.
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SPORT

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.

Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 27 augustus
RKGSV 1 - Vessem 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV 2 - Bergeijk 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Dinsdag 29 augustus
Sparta ‘25 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00

NKV KORFBAL
Zondag 27 augustus
Vierkamp bij PSV  .  .  .  .  .  .  .  vanaf 11 .00

Uitslagen VAG techniek  
Ronde van Nuenen
Categorie 1:
1. Teun van Beurden 0:08:26.762 
2. Andries Knapen 0:08:36.531 
3. Damy van den Bogaard 0:08:40.786 

Categorie 2:
1. Victor Kroesbergen 0:16:00.160 
2. Judith Alleleijn 0:16:00.576 
3. Koen Sonnemans 0:16:00.782 

Categorie 3:
1. Daan Hartog 0:24:40.420 
2. Max van den Meijdenberg 0:24:40.455 
3. Jules van Neer 0:24:40.934 

Categorie 4:
1. Martijn Azantinlow 0:25:51.275 
2. Lisa van Heel 0:25:51.430 
3. Antoine Quint 0:25:51.460 

Categorie 5:
1. Anna van der Meiden 0:37:03.827 
2. Chris Kisters 0:37:03.995 
3. Jan Kraus 0:37:04.503 

Categorie 6:
1. Jelle Sengers 0:46:57.194 
2. Elise Uijen 0:46:57.453 
3. Jonas Roodenburg 0:46:57.507 

Categorie 7:
1. Thomas Lakeman 0:46:56.672 
2. Jens Bassa 0:46:56.848 
3. Sven Mulder  0:46:57.045 

Elite-Mannen/Beloften
1. Hans Dilling 1:56:44.640 
2. Lehvi Braam 1:57:20.401 
3. Hans Dekkers 1:57:20.609 

Voor meer info en uitslagen: 
www.tmldommelstreek.nl/events/ronde-van-nuenen/

Zilver en masterrecords  
voor de Wildt op WK
Bij de Wereld Master Kampioenschappen zwemmen in Boedapest heeft 
Martin de Wildt van Z&PV Nuenen zilver veroverd op de 200m schoolslag in 
de categorie 40-44 jaar. Met 2.28.07 verbeterde hij daarbij hij zijn eigen Ne-
derlands Masterrecord in die categorie. Die stond sinds de EK-masters van 
vorig jaar in Londen met 2.28.80 reeds op zijn naam.

Door het jaar heen staat Martin de 
Wildt vooral langs de badrand als 
hoofdtrainer van Z&PV Nuenen, maar 
afgelopen week dook hij zelf weer het 
water in. Bij de WK zwom hij de 100 en 
200m schoolslag en was er dus zilver 
op de 200m. Een schitterde prestatie, 
vlak achter de voormalig Europees 
kampioen van 1999 en halvefinalist 
van de Olympische Spelen in Sydney, 
Stephan Perrot (FRA). Op de halve af-
stand eindigde Martin op de 5e plaats 
maar wel ook in een nieuw Nederlands 
Masterrecord van 1.08.31
Daarnaast kwamen voor Z&PV Nue-
nen ook Monique Huizing en Danila 
van den Hoogenband aan de start in 
Hongarije. Monique zwom bij de da-
mes 30-34 jaar op de 100 en 200m 
vrijeslag. Beide afstanden leverde haar 
een persoonlijk record op en een plaats 
in de top 50. Met haar 37e plaats op de 
200m was ze tevens de hoogst geklas-
seerde Nederlandse in de uitslag.
Danila had met 5 starts in de leeftijds-
categorie 25-30 jaar het drukste pro-
gramma van de zwemmers uit Nue-
nen, zij zwom de 100 en 800vrij en de 
50, 100 en 200m vlinderslag. Die laat-
ste afstand leverde haar naast een dik 
PR met een 7e plek ook veruit de hoog-
ste klassering op.
Na het weekend zijn deze 3 leden van 
Z&PV Nuenen weer in het Feel Fit 
Center in Nuenen te vinden als de 
zwemvereniging weer begint met het 
nieuwe seizoen. Lijkt het je leuk om 

ook een keertje mee te komen zwem-
men, stuur dan even een mailtje naar 
wedstrijdzwemmen@zpvnuenen.nl of 
masters@zpvnuenen.nl 

Zilveren medaille winnaar Martin de Wildt

Cyclocrossteam Valente-Fracobe 
met Nuenense Niels Verbruggen
Jonge renners de kans geven om zich verder te ontwikkelen en in de toe-
komst door te stromen naar een grotere ploeg. Dat is de belangrijkste doel-
stelling van het nieuwe Nederlandse cyclocrossteam Valente-Fracobe. De 
Nuenense veldrijder Niels Verbruggen maakt deel uit van dit team van vijf 
renners. Teammanager is de vader van Niels, Wil Verbruggen uit Nuenen.

Tennis bij TV de Lissevoort 
populaire sportkeuze 
kindervakantieweek
Afgelopen vrijdag mochten de kinderen die deelnamen aan de kinderva-
kantieweek, een sport kiezen om die dag te gaan te doen. Tennis was hierbij 
een populaire keuze bij de 200 deelnemers van de kindervakantieweek. 

Badminton Club 
Lieshout   
terug van vakantie
Op woensdag 30 augustus 2017 pak-
ken de badmintonners van Badminton 
Club Lieshout de rackets weer op in 
sporthal De Klumper. De aspiranten 
(ca. 7-12 jaar) spelen van 18.30 uur tot 
19.30 uur. Van 19.15 uur tot 20.30 uur 
spelen de junioren (ca. 12-18 jaar), bei-
den onder leiding van een gediplo-
meerde en ervaren trainer die gehol-
pen wordt door een team van enkele 
jeugdbegeleiders. De senioren spelen 
ook op woensdagavond, vanaf 20.00 
uur (het eerste halfuur dus samen met 
de junioren). Voor senioren is er géén 
verplichte training.
Jeugd en senioren mogen twee keer 
gratis proefles volgen, leenrackets zijn 
bij BCL beschikbaar.

In twee groepen van elk 50 kinderen 
lieten Kjel, Rob, Johan en Tim (tennis-
leraren van 2Serve en assistenten) ze 
kennismaken met de tennissport bij 
TV de Lissevoort. In vijf roulatieron-
des konden de kinderen zich bij iedere 
ronde bezighouden met een ander ten-
nisaspect. Er werd onder andere aan-
dacht besteed aan forehand en back-
hand en aan conditietraining. Kinde-
ren konden het overspelen van de bal 
onder begeleiding oefenen. Na afloop 
van deze kennismaking met de tennis-
sport waren veel kinderen enthousiast. 
Voor het geval ze een vervolg aan deze 
tennisactiviteit willen geven, kregen ze 
een blaadje met info over tennistrai-
ning mee, zie voor mogelijkheden ook 
www.tvdelissevoort.nl 

Binnen tennissen in Nuenen op de in-
door tennisbanen bij TV de Lissevoort?
TV de Lissevoort beschikt over de eni-
ge twee indoor tennisbanen in Nuenen 
en omgeving, in de John Keunenhal. 

Deze banen worden veelal gehuurd 
voor een tijdsblok gedurende het hele 
winterseizoen, maar ook losse huur per 
uur is mogelijk, ook aan tennissers die 
geen lid zijn van TV de Lissevoort. De 
kosten variëren van € 13,00 tot € 17,50 
per uur, met een toeslag van € 2,50 
voor losse verhuur. Meer informatie 
over prijzen van verhuur en beschik-
baarheid vindt u op de website van TV 
de Lissevoort: tvdelissevoort.nl bij 
-‘tennishal’. Voor reserveringsaanvra-
gen van deze indoor tennisbanen of 
verdere info kunt u mailen naar ver-
huurballonhal@tvdelissevoort.nl of 
bellen naar 06-18471242. 

Het team bestaat voor komend seizoen 
uit vijf belofterenners: Niels Verbrug-
gen uit Nuenen, Mart Muskens uit 
Heesbeen, Lars Mastebroek uit Barne-
veld, Carlos Schreuder uit Veenendaal 
en Martin Mijnten uit Hoevelaken. De 
hoofdsponsoren hebben zich voor drie 
jaar aan het team verbonden, waardoor 
de continuïteit voor de komende jaren 
gewaarborgd is.

Vriendenploeg
“Wij richten ons in eerste instantie met 
name op de nationale topcompetitie-
veldritten, maar willen daarnaast ook een 
aantal internationale veldritten gaan rij-
den”, vertelt teammanager Wil Verbrug-
gen. “Team Valente-Fracobe is een vrien-
denploeg en wij hopen dat onze renners 
in de nationale topcompetitieveldritten 
voor een verrassing kunnen zorgen.”

Het nieuwe Nederlandse cyclocrossteam Valente-Fracobe ( v.l.n.r.): Lars Mastebroek, Car-
los Schreuder, Niels Verbruggen, Martin Mijnten en Mart Muskens (LAV Fotografie)

Kom ook voetballen    
bij RKSV Nuenen,    
we zijn op zoek naar jou!

Voetballen   
bij Sport & Spel
Ben je een jongen of een meisje, ben 
je geboren in 2011 of 2012 en lijkt 
voetballen je heel erg leuk? Kom dan 
eens kijken op de voetbalvelden van 
RKSV Nuenen. Hier spelen op zater-
dagochtend diverse teams, waaron-
der PSV en AC Milan, binnen de Sport 
& Spel competitie met heel veel ple-
zier tegen elkaar. Je leert spelender-
wijs de beginselen van het voetbal 
en hoe leuk het is om samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes met een 
bal in de weer te zijn. We hebben nog 
enkele plekken vrij dus kom eens kij-
ken. Voor meer informatie: naar 
www.rksvnuenen.nl/sport-spel

Voetballen in een meidenteam
Heb jij ook zo genoten van onze 
Oranje Leeuwinnen op het EK vrou-
wenvoetbal en lijkt het je leuk om met 
andere meiden samen ook de sterren 
van de hemel te voetballen? Kom dan 
eens kijken bij RKSV Nuenen. Er zijn 
bij onze club al veel meiden en vrou-
wen actief, meer dan 125, maar we 
kunnen jou altijd gebruiken. Je speelt 
in een leuk team, met enthousiaste 
teamgenoten en alle kneepjes van het 
voetbal worden je bijgebracht tijdens 
het trainen twee keer in de week. 
Neem contact met ons op en kom een 
keertje meedoen. Voetballen is vast 
iets voor jou!

Walking football voor Oldstars
Ben je een man of vrouw, ben je gebo-
ren voor 1955 en lijkt voetballen je 
heel leuk, maar is rennen misschien 
wat lastig, informeer dan eens naar de 
mogelijkheden van Walking Football 
bij RKSV Nuenen. Bij Walking football 
speel je op een klein veld in kleine 
groepen tegen elkaar. Alles qua voetbal 
mag, behalve rennen, bij walking foot-
ball is lopen verplicht. Het aankomen-
de seizoen start RKSV Nuenen met 
een groep Oldstars. Een ochtend in de 
week twee uur gezellig bezig zijn met 
een bal. Er zijn nog enkele plekken vrij 
dus kom eens kijken. Voor meer infor-
matie: www.rksvnuenen.nl/oldstars 

ZwemmenWielersport

Tennis

Foto’s: Peter Coppens

Foto
Ger Kleinbergen

Voetbal

Badminton



www.henkvanrooijfi etsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl
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Koga E-Nova  
€ 2699.-

Nu van € 2999.- voor

Koga E-Nova met 
Bosch middenmotor 

en 400wh accu

Tevens een grote 
collectie gebruikte 
elektrische fi etsen

Steco Monkey Mee drager
Nu van € 24.99 voor

€ 19.99
(geldig tm 9 september 2017)

Fietstas naar keuze
Nu met

25% korting
(geldig tm 9 september 2017)

OP=OP=OP=OP
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