
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

Nuenense 
Angèlica Paans 
als vrijwilliger
 op de 
Alpe d’HuZes

Nuenens 
Muziekfestival 
vol muziek, 
show en dans

Zomerexpositie 
bij Atelier 
en Beeldentuin 
‘Ruimte in Beeld’
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

GerwenZO! heeft nog enkele  
tweekappers en vrijstaande  
bungalows te koop.

Bezoek ons informatiecentrum en kom 
alles te weten over prijzen, materialen  
en het uiterst duurzame karakter van 
deze prachtige woningen!

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen
info@gerwenzo.nl  
040 - 34 00 009
    gerwenzo    gerwenzo

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

Spelen en leren in een bijzonder stukje natuur

Het Trollenbos Nuenen    
is geopend
Door Caroline van Nes

a maandenlange voorbereiding was het zaterdag eindelijk zo ver: 
het Trollenbos Nuenen werd opengesteld voor het publiek. Een bij-
zonder, kleinschalig speelbos, waar kinderen tot ongeveer tien jaar 

kunnen spelen en leren in de natuur. De dag werd goed bezocht en overal 
klonken woorden als “Wat bijzonder dit” en “Wat hebben ze dat mooi en 
leuk gemaakt”. Eigenaresse en bedenkster Hellen Smit vertelt over de filo-
sofie achter het Trollenbos.

bijzonder. Er zit ook een uilenfamilie 
in, het zijn bosuilen die drie jongen 
hebben. En er is een kraaiennest, de 
uilen hebben dat aangevallen en een-
tje is uit het nest gevallen en deze kan 
niet vliegen. Die hebben we geadop-
teerd, hij heet Karel en hij woont nu 
bij de varkens.

De uilen leveren ook de nodige braak-
ballen, die voor de kinderen heel inte-
ressant zijn om uit te pluizen. Kinde-
ren mogen hier overal aan zitten, het 
is belangrijk dat ze beseffen dat ze niet 
altijd nieuwe en dure spullen nodig 
hebben om mee te spelen. Dat spullen 
ook kunnen worden hergebruikt. We 

houden het bewust klein, 
zodat het overzichte-

lijk en veilig voelt.” 

“Na het inrichten van onze tuin had-
den we dit stukje bos eigenlijk over”, 
begint Hellen. “We hebben een paar 
varkens en die wilde ik hier rond laten 
scharrelen. Maar het leek me ook leuk 
om de trollen erbij te zetten, dat paste 
wel qua sfeer. Ik ben in Zweden en 
Noorwegen geweest en daar vandaan 
had ik een paar trollen meegenomen. 
Het was eigenlijk zo leuk dat ik er 
meer mee wilde doen, ik wilde meer 
mensen en vooral kinderen ervan la-
ten genieten. En zo is het Trollenbos 
ontstaan.

 Ontdekken
Het is zo mooi voor de kinderen om 
van alles te ontdekken hier. Dit kleine 
stukje bos is zo gewoon maar toch zo 

Kinderfeestjes
Het Trollenbos is een plek bij uitstek 
om een kinderfeestje te vieren. Hellen 
vertelt dat ze nu al een aantal boekin-
gen heeft. “Er is een grote schatkist en 
daar is de sleutel altijd van kwijt. De 
kinderen moeten eerst de sleutel gaan 
zoeken. In de schatkist zit normaalge-
sproken de wintervoorraad van de 
trollen, maar die is weg. Ze moeten 
opdrachten gaan doen om al die spul-
letjes weer te verzamelen. Simpele 
dingen om ze bewust te maken van de 

Afscheid Truus Houtepen  
van Voedselbank Nuenen
Donderdag 14 juni heeft Truus Houtepen haar functie van voorzitter neer-
gelegd en afscheid genomen van de Voedselbank Nuenen. Al jaren heeft ze 
gezegd een ‘houdbaarheid’ van 10 jaar te hebben. Nog net binnen die ter-
mijn is het de Voedselbank gelukt om een nieuwe locatie te vinden. Voor 
Truus Houtepen een goed moment om afscheid te nemen met een lekker 
buffet voor alle vrijwilligers en bestuursleden met hun partners, gevolgd 
door een bijeenkomst met sponsors en andere belanghebbenden. 

voering doet zeker niet onder voor die 
van een supermarkt. Aan alle landelijke 
voorwaarden wordt voldaan. 
 Truus Houtepen wordt opgevolgd 
door Jan Kees Lemkes: “Truus heeft 
een ongelofelijke hoeveelheid werk 
verzet. Samen met enkele nu nog 
steeds zittende bestuursleden is er een 
organisatie neergezet, die stevig in zijn 
schoenen staat en de komende jaren 
goed kan functioneren. Alhoewel je 
natuurlijk blijft hopen dat dit eigenlijk 
niet meer nodig hoeft te zijn”. 

Voedselbank helaas nodig 
‘Wij verdelen de rest, voor Nuenen 
door Nuenen’ is het uitgangspunt van 
de Voedselbank. In Nuenen is dit een 
zelfstandige en onafhankelijke stich-
ting die volledig door vrijwilligers 
wordt gerund en aangesloten is bij het 
landelijke netwerk van Voedselbanken. 
Met grote en kleine giften van bedrij-
ven, instellingen en bewoners van Nue-
nen is het mogelijk om iedereen die het 
nodig heeft, te voorzien van een vol-
waardig voedselpakket. De bedrijfs-

 Informatieavond 
voor vrijwilligers 
meldkamer 
dierenambulance
De Dierenbescherming is dringend op 
zoek naar 20 nieuwe vrijwilligers voor 
op de meldkamer van de Dierenambu-
lance in Eindhoven. Voor geïnteresseer-
de dierenvrienden die hier meer over 
willen weten wordt er op 28 juni van 
19.00 tot 20.30 uur in Dierenopvang-
centrum de Doornakker in Eindhoven 
een informatieavond georganiseerd.
Op de informatieavond geeft de Die-
renbescherming uitleg over het wer-
ken op de meldkamer van de dieren-
ambulance, zoals het verwerken van 
de binnenkomende noodoproepen en 
het aansturen van de dierenambulan-
ces. De avond wordt gehouden op het 
kantoor van de meldkamer op de 
Doornakkersweg 51 in Eindhoven. Het 
is een verantwoordelijke vrijwilligers-
functie waarin mensen het verschil 
kunnen maken voor dieren in nood. 
Ook mensen die niet in Eindhoven 
wonen, zijn van harte welkom. De Die-
renbescherming biedt een reiskosten-
vergoeding op basis van 45 kilometer 
enkele reis. Aanmelden voor de info-
avond kan door een mail te sturen naar 
regiozuid@dierenbescherming.nl

natuur: kijk eens wat er allemaal op de 
grond ligt, zoek een paar takjes van 
vijftien centimeter, dat soort dingen. 
Trollen zijn dol op goud dus ze mogen 
goud gaan wegen, we hebben voeldo-
zen waar ze moeten raden wat er in 
zit, kinderen zijn constant bezig met 
hun zintuigen. Als kinderen komen 
zonder dat er een feestje is kunnen ze 
ook een opdrachtenkaart krijgen en 
aan het eind mogen ze grabbelen.

Het is een heel leuk en vriendelijk bos-
je, geen gewone speeltuin, maar een 
ervaringsbos. We willen kinderen 
graag meegeven dat er in een heel klein 
stukje natuur, heel veel kan gebeuren.” 

Voor meer informatie: 
www.trollenbos.nl
Facebook: Trollenbos Nuenen

Open dagen
Galerie Bonnard 
Open dagen bij Galerie Bonnard op 
zaterdag 23 en zondag 24 juni! 

Er is bij deze galerie geen drempel om 
binnen te komen, de galeriehouders 
zijn open en toegankelijk en hun kunst 
is dat ook! Loop gerust binnen om de 
huidige expositie ‘Verhalen in kleur’ te 
bewonderen. www.galeriebonnard.com

Open dagen



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Rond de Linde  Nr. 25 Donderdag 21 juni 2018

 60 

Hierdoor is de Lieshoutseweg deze dagen vanaf Moorvensedijk tot 
en met Smits van Oyenlaan, oversteek Ter Warden afgesloten voor 
verkeer tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Het is niet mogelijk om vanaf 
de Moorvensedijk de Lieshoutseweg op te rijden. Het autoverkeer 
wordt omgeleid via de A270. De fi etspaden zijn wel toegankelijk.
We kiezen juist voor het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden 
samen met de werkzaamheden van de provincie Noord-Brabant, 
omdat door de wegomleidingen het verkeersaanbod nu veel lager 
is. Mocht de weersverwachting tegen zitten, kunnen de werkzaam-
heden worden uitgesteld. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, 
kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de ge-
meente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

GEZOCHT: LID URGENTIECOMMISSIE 
STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Binnen 
het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veld-
hoven en Waalre) geldt een urgentieregeling met regels voor het met 
voorrang verhuren van sociale woningen aan urgent-woningzoeken-
den. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan een onafhan-
kelijke urgentiecommissie. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid die 
vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid invulling wil 
geven aan deze commissie. Een volledig profi el en achtergrondin-
formatie vindt u op www.sonenbreugel.nl/vacature. U kunt reage-
ren tot 5 juli 2018 via t.rijkers@sonenbreugel.nl.

UITNODIGING
Commissievergadering ABZFin - Raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de commissie- en raadsvergadering. Agen-
da en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

21 juni Commissie ABZFin
Locatie: Gemeentehuis - Commissiekamer, aanvang 19.30 uur
• Raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen 

c.a. en Eindhoven
• Regeling advisering bezwaarschriften 2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-
2631679 of email griffi e@nuenen.nl

28 juni Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19.30 uur

  Onderwerpen o.a.
• Archiefverordening 2018 gemeente Nuenen c.a. 
• Ontwerpbegroting 2019 VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost 

(VRBZO)
• Privatisering Kleedaccommodatie Nuenense Korfbal Vereniging 

(NKV)
• Gedragscode en instemmingsverklaring voor de gemeenteraad
• Gedragscodes voor de burgemeester en voor de wethouders
• Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders
• Commissievoorzitter Ruimte
• Fietspad Papenvoortsedijk - Molenven - Raadsvoorstel 2018-52 

(poho Van Brakel)
• Mobiliteitsbudget
• Blink Jaarrekening 2017- gewijzigde begroting 2018 - Meerjaren-

begroting 2019-2022
• Aanvullend budget woonwagenlocaties 2018
• Monitor Sociaal Domein
• Jaarrapportage grondexploitaties
• Jaarrekening 2017
• Preventief toezicht als gevolg van de Wet Arhi
• Raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen 

c.a. en Eindhoven
• Regeling advisering bezwaarschriften 2018

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl

UITNODIGING “KIJK OP UW WIJK” 
DONKERVOORT: 26 JUNI
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk? We 
horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op dinsdag 26 juni 
2018. Deze keer gaan we kijken in de straten van de wijk “omgeving 
Donkervoort”. 

Verbeteringen in uw buurt 
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwoner 
ziet en ervaart de verbeterpunten het beste, dus nemen we uw mening 
en wensen graag mee. Het lukt niet om alle wensen op te pakken, 
maar het is voor ons belangrijk om in ieder geval goed in beeld te 
hebben wat er in de wijk leeft en welke punten extra aandacht vragen. 

Wat gaan we doen?
Om 18.30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. 
Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s en woning-
bouwvereniging Helpt elkander aanwezig. U kunt met hen in gesprek 
over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jongeren of 
zaken rond uw woning. 

We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten aanwezig zullen zijn op 
26 juni. Wij zijn benieuwd naar wat voor moois er uit deze gezamen-
lijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op dinsdag 26 juni, van 18.30 t/m 20.00 uur. 
We verzamelen bij de grasstrook tegenover Donkervoort 16 (bij het 
stroomhuisje). Alle bewoners van adressen die het betreft krijgen 
ook een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Melden
U kunt uw meldingen heel eenvoudig aan ons doorgeven via de 
“Buiten Beter” app voor Android en iPhone. Daarmee kunt u ter 
plaatse alle gegevens opnemen en doorsturen naar de gemeente. 
Meer informatie hierover vindt u op www.buitenbeter.nl. Melden 
via de website van de gemeente kan ook www.nuenen.nl. Mocht u 
van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft u vragen? 
Neem telefonisch contact op via 040-2631 631.

UITBREIDING BUURTBUS ROUTE
Buurtbus rijdt van Nederwetten door Gerwen en Nuenen door naar 
Geldrop
Een grote wens is in vervulling gegaan. In december gaat er een 
buurtbus rijden van Best via Son en Breugel, Nederwetten, Gerwen, 
Nuenen en Eeneind naar Geldrop. In 2016 zijn de buslijnen 21 en 
22 uit de dorpskern Gerwen verdwenen. Met name een directe ver-
binding met Nuenen Centrum wordt als een groot gemis ervaren. 
Daarnaast is de roep om een directe bus verbinding tussen Gerwen-
Nuenen-Geldrop steeds luider geworden. Wethouder Van Brakel 
van verkeer: ‘’We zijn echt heel blij dat we met de provincie deze 
afspraken hebben kunnen maken. Door deze busverbinding zijn al 
onze dorpskernen weer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Én we hebben een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis in 
Geldrop vanuit Nuenen.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Containers moeten op de dag van inzameling 
weer op eigen grond geplaatst worden. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Rode Kruis.

AFVALCONTAINERS    
NETJES EN OP TIJD AAN DE STRAAT
Bijna wekelijks komen we in de wijk om uw afval op te halen. Om 
uw wijk schoon te houden is het nodig dat we samen met u werken 
aan een schone straat. Vorige week vroegen we daarom uw aandacht 
voor de PMD zakken. Deze week willen we de spelregels voor de 
groene, grijze en blauwe containers bij u onder de aandacht brengen. 
Op de clusterplaats biedt u uw container aan. Dit mag vanaf de 
avond voor inzameling maar liever in de ochtend op de dag van 
inzameling. U dient de container op de dag van inzameling voor 
22.00 uur weer op eigen terrein te plaatsen. Zo kan iedereen weer 
gebruik maken van de clusterplaats die vaak 
ook als trottoir dient. Graag uw me-
dewerking hiervoor. Vanuit de ge-
meente controleren we steek-
proefsgewijs op het te vroeg 
aanbieden en te laat weghalen 
van containers. De boete kan 
hierbij hoog oplopen. Samen 
houden we de wijk schoon.

WEGWERKZAAMHEDEN
Onderhoud kruising Smits van Oyenlaan - Stiphoutseweg - Lies-
houtseweg
Aan de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg gaat de gemeente Nuenen onderhoud uitvoeren. Dit gebeurt 
in de nachten van 27 op 28 en 28 op 29 juni 2018. Gedurende deze 
twee nachten zijn ook de werkzaamheden voor de provincie aan de 
N615 in uitvoering. Het bouwverkeer van de provinciale werkzaam-
heden kan dan niet over de Smits van Oyenlaan en de Lieshoutseweg 
en maakt dan gebruik van de Gerwenseweg en de Ruiterweg. 

Werkzaamheden provincie Noord-Brabant
De provinciale weg N615 van Gerwen via Lieshout naar Beek en 
Donk is toe aan groot onderhoud. De provincie Noord-Brabant is 
daarom gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan deze 
weg. Deze werkzaamheden vinden veelal in de nachtelijke uren en 
in het weekend plaats.

Werkzaamheden gemeente Nuenen
Ook de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg nabij Gerwen is aan onderhoud toe. Op dit wegvak vervangen 
we de asfalt toplaag. Ook brengen we een duiker aan onder de 
Lieshoutseweg voor de afwatering van het project Gerwen Zo! 

De buurtbusverbinding 260 wordt nu verlengd én verlegd volgens 
de route op de afbeelding.

Voorstel
Gezien vanuit vertrekpunt Best blijft de route tot direct na Neder-
wetten ongewijzigd. Na Nederwetten buigt de route af naar de 
dorpskern Gerwen waarna de route weer aansluit op de huidige 
route naar halte “Nuenen Centrum”. Vanaf halte “Nuenen Centrum” 
wordt de route verlengd naar het St. Annaziekenhuis te Geldrop via 
bedrijventerrein de Huufkes en station Geldrop.

Evaluatie
De nieuwe route wordt op 9 december in gebruik genomen. Om de 
verbinding na de pilot van 2 jaar in de lucht te houden zullen er in 
het eerste jaar gemiddeld minimaal 250 reizigers per maand moeten 
reizen op het nieuwe traject Nederwetten - Nuenen - Geldrop, dus 
3000 per jaar. In het 2e jaar zullen gemiddeld minimaal 400 reizigers 
per maand moeten reizen op het nieuwe traject Nederwetten - Nue-
nen - Geldrop, dus 4800 per jaar. Indien na 2 jaar blijkt dat deze 
doelstelling niet wordt gehaald, wordt de maatregel teruggedraaid.



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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 
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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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus ..........6,95
El Toro
“Biefstuk met chorizo, roomkaas
en tappenade”, 100 gram ........................2,95
Rosbief
“Naturel of gemarineerd”
400 gram .................................................6,75
100 gr. Bourgondische rib +
150 gr. Filet speciaal ..................4,75
Quiche Lorraine
Per stuk ...................................................1,50
Beierse frikadel
........................................iedere 4e gratis

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m woensdag 27 juni

Courgette
 2 stuks  0,99
Granaatappel        
pan klaar   per stuk 0,79

Venkel salade     
 250 gram 1,99

Bamipakket     
 1/2 kilo 1,29

Trostomaten          
 1/2 kilo 0,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Vertrouwd stukje vlees,
van onze eigen boer 

en uit eigen werkplaats!!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

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

Onze TOPPERS op herhaling!!
Acties week 25 : geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 juni

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood 
100% fi jn volkoren met zaden en pitten. 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Aardbeienzomerschelpje
Bladerdeeg schelpje met banket-
bakkersroom, aardbeien en perzik     € 750
_____________________________________________________

Jubilaris
Suikerbrood op maïsbasis     € 349
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS :    

5 Worstenbroodjes   € 500
4  Appelfl appen   € 300
5  Kwarkbolletjes   € 250

Bestel op dominos.nl

180203_Actieweek_Boxtopper_A5_148x210_NL_v01.indd   1 28-05-18   16:18

UIT EIGEN

KEUKEN

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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Processie Valkenswaard-Handel 

Kleurrijk lint van pelgrims 
door Gerwen
De processie Valkenswaard - Handel trok afgelopen weekeinde door onze 
groene gemeente. Zaterdagochtend 16 juni om klokslag zes uur vertrok de 
processie in Valkenswaard voor een voettocht van 40 kilometer naar het Ma-
riabedevaartsoord Onze Lieve Vrouw van Handel. En zondag weer terug van 
Handel naar Valkenswaard. Opvallend veel vrouwen liepen mee. 

De traditionele bedevaart bestaat uit 
een lange stoet pelgrims gevolgd door 
tientallen paarden met huifkarren. Het 
geheel wordt ondersteund door een 
harmonie en trekt als een kleurrijk lint 
door de Brabantse straten, lanen en 
dreven. Ook door onze gemeente, 

waar Het Park een rustplaats is voor 
mens en dier. Bij het binnentrekken 
van het kerkdorp Gerwen speelt de 
harmonie en de meute zingen: Salve, 
Salve, Salve Regina….
De bedevaartgangers  - jong en oud - 
doen om diverse redenen aan de pel-

grimsvoettocht mee. De Nuenense 
zanger Gerard van Maasakkers heeft 
er een lied aan gewijd met als titel Sal-
ve Regina. Een greep uit de tekst: 
“Paternoster-prevelaars, vaders, dochters lopen 
blaren
Voor de sport, of voor de devotie
Muzikanten blazen de meute in de maat
Voor de kinderen van Maria
Kinderen van Maria, kinderen van Maria door 
de straten
En ze spelen Salve, Salve, Salve Regina
't Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-
karavaan
En de discotheek in Handel komt al dichterbij
Links en rechts wordt al gesjanst
Achter de laatste rozenkrans
Komen ze voor Maria, voor Ria of Maria
Bavaria of Maria, of allebei
Maar ze brallen Salve, Salve, Salve Regina”

Uit de oude doos
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Onder Water Concert
Eindelijk was het dan afgelopen weekend zo ver: het Onder Water Project in 
Het Klooster in Nuenen ging van start, met als spetterende � nale twee con-
certen op zondagmiddag.

van Herman van Veen, in een speciale 
bewerking voor harp. En een heuse we-
reldpremière: Underwater-bike, ge-
schreven door Inge Frimout-Hei voor 
soliste op de dwarsfluit Mariël van den 
Bos, samen met het harp ensemble. Er 
was van alles te horen en te beleven in 
de muziek: kleine golfjes, borrelende 
bubbels, schattige zeepaardjes… De 
muziek en de onderwater beelden vul-
den elkaar prachtig aan. 
 Bezoekers kwamen in grote getalen: de 
zaal in Het Klooster zat tot aan de nok 
toe vol!

Om af te koelen, konden de kinderen 
na het concert een ijsje halen om weer 
even ‘boven water te komen. Het zit 
erop. Het was geweldig, een waar spet-
terend succes. Nuenen, en iedereen 
die erbij was en heeft geholpen: Be-
dankt!

Al op zaterdag was er veel bedrijvig-
heid in en rond Het Klooster. De repe-
tities vonden plaats en daarnaast na-
men alle harpisten en koorleden deel 
aan een Escape Spel, dat was georgani-
seerd door het WNF. Hiermee moest 
een haai bevrijd worden en als be-
dankje had de bekende harpist Remy 
van Kesteren een filmpje opgenomen, 
waarin hij iedereen veel succes wenste 
met de concerten.
Ook in het dorp liep een haai rond, en 
Jamiro zorgde met zijn accordeon voor 
een eigentijds pop-up concertje om 
aandacht te vragen voor de concerten 
en voor het WNF.
In de ontvangsthal waren creatieve 
werken opgehangen die kinderen van 
de Dassenburcht hadden gemaakt. 

Naar dit moment had iedereen toe ge-
leefd: zondag om 14.30 uur en 16.00 uur 
zaten de harpisten klaar in hun prachti-
ge jurken en de koorleden van De Zee 
Sterren wachtten in hun zee-blauwe po-
lo’s tot ze hun liedjes mochten zingen. 
Op schermen werden prachtige onder-
water foto’s en films getoond, waardoor 
je echt het idee had dat je mee Onder 
Water werd genomen. 
Er werden bijzondere, mooie liedjes ge-
speeld, waaronder ‘Onder Water Zijn’ 

Rollatormiddag 
was een succes
Uw rollator gratis laten checken en 
eventueel repareren of rollators uit-
proberen. Dat kon vorige week dins-
dag bij Fysiotherapie Kwiek. Ellen 
Raessens en Lieke Braam, beide geria-
triefysiotherapeut, verbazen zich er 
over hoeveel mensen er met een on-
veilige rollator op pad gaan. Een ver-
keerde afstelling of kapotte remmen 
kunnen ernstige gevolgen hebben. Dat 
gebeurt vaak omdat mensen er eentje 
tweedehands kopen of met een gekre-
gen rollator op pad gaan. Zelfs voor 
een nieuwe rollator zijn de juiste af-
stellingen en instructies belangrijk. 
Thuiszorgwinkel Helmond let hier op 
tijdens het adviseren en verkopen van 
hun hulpmiddelen. Het was mogelijk 
om een 'rijles' onder begeleiding van 
een fysiotherapeut op een speciaal par-
cours te volgen tijdens de rollatorcheck. 
Kortom, een geslaagde rollatormiddag! 

Show van KLW
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 
wordt het Plattelands Festival georga-
niseerd. 
Op zaterdag 30 juni begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Op 
zondag 1 juli begint de show om 10.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Het show-
terrein ligt aan de Vresselseweg 33 - 
5491PA in Sint-Oedenrode. Het parke-
ren en de entree is gratis. Voor meer in-
formatie zie www.KLW-vereniging.nl

 

in Gerwen: foto Cees van Keulen

in Gerwen: foto Cees van Keulen

in Gerwen: foto Cees van Keulen

in Nuenen foto Peter Coppens

in Nuenen foto Peter Coppens

in Nuenen foto Peter Coppens in Nuenen foto Peter Coppens
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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 

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

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 10-06-2018 EN 17-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collseweg 26 Wijzigen gebruik tbv tijdelijk bewonen pand 
Smits van Oyenlaan 1002 Plaatsen prijzenbord / Reclame-uitingen 
De Pinckart 49 Wijzigen gebruik tbv vestigen beddenzaak 
Kapperdoesweg 8 Wijzigen gebruik tbv vestigen dierenkliniek 
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 18 Plaatsen tijdelijk schaduwdoek 
Het Puyven 25 Plaatsen wanden in carport 
Vincent van Goghstraat 37 Wijzigen handelsreclame/borden 
Kruisakker 7 Oprichten loods 
Pastoorsmast 14 Wijzigen gebruik tbv muziekfeest 1 juli 
Oude Dijk 5 Uitbreiden woning 
Oranjestraat 8A Herbouwen woning 
Antoniusschutlaan 2 Oprichten woonhuis 
Rullen 9A Uitbreiden woning 
Ter Warden 3 Oprichten woonhuis 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Wielewaallaan 49 Splitsen woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Terrein aan de Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen 8 t/m 10 aug. 
Terrein aan Koppeldreef De Wettense Zomermarkt 15 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Supermarkten in Nuenen Inzamelingsactie voedingsmiddelen 29/30 juni
Gerwenseweg 38 Ontheffi ng Drank- en Horecawet 29 juni 
Spoorbaanvak Ehv-Helmond Ontheffi ng geluidhinder 11 t/m 14 juli 
Terrein Lieshoutseweg 45 Paardenevenement Impuls marathon 1 juli 
Grasveld Wilgenstraat Buurtbarbecue BOA 25 augustus 
Terrein achter Hongerman Kofferbakverkoop 24 juni 
Raessenshof Buurt Barbecue Oog van Nuenen 1 juli 
Gildeterrein Mulakkers NK wipschieten 23 en 24 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
15-06-2018 Nuenen c.a. Militaire Oefening 2 t/m 6 juli 
15-06-2018 Nuenen c.a. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
  gemeente Nuenen c.a. 2018 
14-06-2018 Nuenen c.a. Aanvulling reservedata ontheffi ng 
  geluidhinder N615 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale gemeente-
blad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Hoe de politiek frustreert 
De activiteiten van gedeputeerde mevrouw Spierings heeft inmiddels geleid 
tot het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven. Wij als actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig hadden graag 
gezien dat ze het meest recente bestuurskrachtonderzoek van Nuenen c.a. 
uit december 2017 had gelezen voordat ze met dit herindelingsontwerp op 
de proppen kwam dat gebaseerd is op een oud en achterhaald rapport.

voor, maar zou in de toekomst wél 
overwogen kunnen worden. Of herin-
deling met Eindhoven de opmaat is 
voor verdere schaalvergroting is onbe-
kend. Dit is afhankelijk van de ambities 
van Eindhoven en de lange-termijnvi-
sie van de provincie. Deze is er nog 
niet. Tot zover enkele citaten uit het re-
cente bestuurskrachtonderzoek. We 
begrijpen dat dit rapport ongemakke-
lijk is voor gedeputeerde Spierings. 
Negeren of niet meer herinneren is dan 
wel geen democratische maar wel een 
politieke optie. 
Als u een zienswijze tegen de herinde-
lingsplannen wilt indienen, doe dit 
dan niet via de website van de Provin-
cie. Ook daar wordt u door de Provin-
cie gestuurd waarheen zij graag willen. 
Het Actiecomité komt binnenkort met 
een voorbeeld-zienswijze. Als u deze 
wilt ontvangen, laat het even weten via 
de website van het actiecomité:
www.nuenenzelfstandig.nl

Stichting 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd 
door hetzelfde bureau om te zorgen dat 
er geen licht zit tussen de beoordelin-
gen. De conclusies uit dit recentste on-
derzoek zijn echter volslagen anders! 
Dè reden dat gedeputeerde mevrouw 
Spierings (D66) dit onderzoek niet 
wenst te kennen of te herinneren, is 
duidelijk. Zij wenst vast te houden aan 
de oude en achterhaalde argumenten 
om zo de herindeling van Nuenen c.a. 
met Eindhoven op korte termijn af te 
dwingen. In het recente bestuurskrach-
tonderzoek is te lezen dat wat betreft 
de bestuurskracht de vrees bestaat dat 
deze bij een herindeling eerder achter-
uit dan vooruit gaat. De bestuurskracht 
van Eindhoven is nooit onderzocht. De 
aanname dat de bestuurskracht van 
Nuenen c.a. groeit bij fusie met Eind-
hoven is volgens het recente rapport 
betwistbaar. Herindeling alleen draagt 
niet bij aan een betere democratie. De 
gedachte dat er dan minder samenwer-
kingsverbanden zijn, met beperkte de-
mocratische legitimiteit, is onjuist. 
Grote gemeenten hebben niet minder 
samenwerkingsverbanden dan kleine 
gemeenten. Vanuit de optiek van de 
huidige inwoners van Nuenen c.a. zal 
de financiële situatie eerder verslechte-
ren dan verbeteren gezien de financiële 
situatie van Eindhoven. Schaalverklei-
ning om tot slagvaardigere eenheden te 
komen, is in het bedrijfsleven wél een 
optie als schaalvergroting niet de ge-
wenste effecten brengt. Binnen het 
openbaar bestuur komt dit nog zelden 

Zoek de verschillen
Als ik over de Sterrenlaan in Eindhoven rijd, word ik helemaal blij van de bermen, die mo-
menteel vol staan met prachtige veldbloemen. Een fantastisch gezicht, en goed voor bij-
en, vlinders en andere  insecten, die het over het algemeen niet gemakkelijk hebben in 
Nederland. Maar dan de bermen langs de Europalaan in Nuenen. Ziet u de verschillen op 
de twee foto’s? Wat zou het toch mooi zijn als die bloemenpracht ook in Nuenense ber-
men ingezaaid werd. Dat kan zo kostbaar toch niet zijn, en als je mij vraagt, scheelt het 
enorm in maaikosten. Ik ben vast niet de enige die hier blij van wordt.
 

Marie-José Knegtel, Vallestap 90, 5672 BJ Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Landelijke actiedag tegen   
de groei van de luchtvaart
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft zich vanuit Eindhoven 
e.o. aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersbe-
raad Luchtvaart). Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de lucht-
vaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Steeds meer mensen 
vinden dat de impact van het vliegen zo groot wordt, dat economische voor-
delen voor de regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is onder an-
dere neergelegd in een brief aan de Tweede kamer en het kabinet. Het LBBL 
wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke milieuorganisaties.

een heel groot spandoek waarop een 
rood sein gegeven wordt aan Eindho-
ven Airport. Daarvan wordt vanaf de 
trans van de Catharinakerk (25 meter 
hoog) een foto gemaakt, die een rol 
gaat spelen in de regionale en landelij-
ke publiciteit. 
Om de foto mooier te maken, vraagt 
BVM2 de aanwezigen om van boven 
iets roods aan te doen (rood petje, 
rood overhemd, enzovoort). De de-
monstratieve fotosessie duurt niet heel 
lang. www.bvm2.nl 

Actiedag op 23 juni
Het LBBL en Greenpeace organiseren 
op zaterdag 23 juni in zes plaatsen na-
bij een vliegveld gelijktijdig een lande-
lijk actiemoment. 
In Eindhoven zal dat plaatsvinden op 
zaterdag 23 juni om 13.00 uur op het 
Eindhovense Catharinaplein.
Het actiemoment zal het karakter heb-
ben van een demonstratieve fotoses-
sie. De bedoeling is dat er een groot 
aantal mensen op het bordes van de 
Catharinakerk staat, met tussen hen in 

Blaren prikken tijdens een bijzonder evenement

Nuenense Angèlica Paans als 
vrijwilliger op de Alpe d’HuZes
Door Caroline van Nes

Op 7 juni gingen honderden mensen een of meerdere keren de Alpe d’Huez 
op, om deel te nemen aan de Alpe d’HuZes. Dit is een actie waarbij deelne-
mers hardlopend, wandelend of � etsend onder het motto ‘opgeven is geen 
optie’ op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez be-
klimmen, om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. 
Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker onder-
steund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toe-
komst niemand meer doodgaat aan kanker. 

Angèlica Paans uit Nuenen begon haar 
week vrijwilli gerswerk de zaterdag er-
voor en bleef een week. Ze deed de meest 
uiteenlopende werkzaamheden en be-
klom zelf ook de berg. Het was een on-

vergetelijke week 
vol indrukwek-
kende beelden en 
verhalen. 
Ze schreef het 
volgende verslag. 

“Twee weken ge-
leden vond de 
jaarlijks terugke-
rende koersweek 
van de Alpe d’ 
HuZes plaats. 
Zoals gewoon-
lijk werd deze 

koersweek uitsluitend door vrijwilligers 
georganiseerd. De vrijwilligers kom je 
dan ook overal tegen; boven op de berg, 
onder in het dal, op het parcours en zij 
maken met elkaar dit evenement tot een 
succes!
Toen ik de oproep vanuit Fontys Hoge-
school Eindhoven zag, twijfelde ik geen 
moment en meldde me direct als vrij-
williger aan. Ik wilde graag mijn steen-
tje bijdragen aan de talloze activiteiten 
die vervuld moeten worden, dit bijzon-
dere evenement van dichtbij meema-
ken en misschien zelf de berg gaan be-
klimmen. 
Mijn week ging van start tussen de 
aardbeien, want er moest zo’n 750 kilo 
verwerkt worden tot desserts. Ik heb 
tientallen kaarsen verkocht, die voor-
zien van mooie en ontroerende tek-

sten in de verschillende bochten van 
het parcours werden aangestoken. Ve-
le deelnemers hebben hun tocht voort 
kunnen zetten nadat ik hun blaren had 
behandeld, splinters had verwijderd of 
ze weer op temperatuur had gebracht 
met thee, bouillon, een warmtedeken 
en ze vervolgens aan te moedigen om 
door te gaan. De vaak heftige en emo-
tionele verhalen, het zien van enorm 
veel doorzettingsvermogen en het zelf 
bedwingen van de berg hebben deze 
week onvergetelijk gemaakt. 
Ik heb ontzettend genoten van de 
koersdagen. Het was een geweldige, in-
drukwekkende en intense week, met 
een fantastisch voorlopig eindbedrag 
van 11, 2 miljoen euro.”

 

vergetelijke week 
vol indrukwek-
kende beelden en 
verhalen. 
Ze schreef het 
volgende verslag. 

“Twee weken ge-
leden vond de 
jaarlijks terugke-
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Luisteren naar muziek is leuk, 
zelf zingen is leuker,   
samen zingen is fantastisch
Op  zondagavond 24 juni is alweer de laatste meezingavond van het seizoen 2017-
2018 van de Liederentafel Schafrath. De toegang is vrij, het café is gewoon open en 
we starten om 20.30 uur. U bent van harte welkom bij deze seizoensafsluiting van 
de Liederentafel samen met het Nuenens Smartlappenkoor ‘Met Smartelijke groet‘ 
mee te zingen. In een ongedwongen sfeer zingen alle aanwezigen tot de pauze 
nummers vanuit het liederentafelprogramma. Vol enthousiasme leidt accordeonist 
Hans Bloos het zingend publiek moeiteloos door ieder lied. Tijdens de pauze kun-
nen verzoeknummers door de bezoekers van dit muzikale evenement op een bier-
viltje worden ingediend. Na de pauze zingen we uit volle borst mee met de verzoek-
nummers zoals de bekende Smartlapklassieker over liefde, hoop en verdriet. Her-
kent u deze? ‘In het Zuiden vol zon, woon ik samen met jou, het is daarom dat ik zo 
van Brabanders hou’ . We zien èn horen u graag bij dit meezingspektakel.

Foto: Ellie Cremer

Kamerorkest uit Sint-Petersburg 
weer in de Regenboog
Het kamermuziek orkest Vasiliev Ostrov uit Sint-Petersburg is op tournee in 
Europa en komt ook naar Nederland. Op vrijdagavond 13 juli zullen zij een 
concert geven in Nuenen. Daar komen zij graag want ze weten dat het pu-
bliek hen daar telkens zeer warm onthaalt.

certen voor solist en orkest: fluit, altvi-
ool, viool, cello, zang, clarinet en hobo.
Vorige jaren was dit uitmuntende or-
kest ook in Nuenen te gast. De uitver-
kochte zaal sloot dit ensemble in hun 
harten en staande ovaties ontvingen de 
solisten, het orkest en hun dirigent.
Ofschoon de leeftijd van de musici op-
vallend jong is bereikt het orkest ui-
terst gedisciplineerd telkens een heel 
hoog niveau in techniek en virtuosi-
teit, dankzij het werk van de zeer erva-
ren artistiek leider en dirigent, profes-
sor Sergey Efaev. Het orkest won prij-
zen op verschillende internationale 
concoursen en nam deel aan veel Rus-
sische en Europese muziekfestivals.

Zomerconcert vrijdag 13 juli, 20.15 
uur. De Regenboog(kerk), Sportlaan 5, 
Nuenen. Kaarten à € 15,- te bestellen 
via de QR code of via de website: 
www.vasilievostrovorchestra.com
contactpersoon: remmet@vanlutter-
velt.net (0653 22 56 92).
Mocht u  gastgezin willen zijn voor 1 of 
meer orkestleden dan horen wij dat 
graag.

Het ensemble bestaat uit 22 jonge mu-
sici. Het werd 27 jaar geleden opge-
richt en behoort tot één van de beste 
Russische orkesten. Spelers zijn uiterst 
getalenteerde musici geselecteerd uit 
verschillende conservatoria van Sint-
Petersburg.

Op het programma staan werken van 
o.m. Mozart, Verdi, Tchaikovsky, 
Quantz, Strauss, Piazzolla, Copland, Di 
Chiara en Arditi. Veel stukken zijn con-

KBO Lieshout  
op de � ets
Op  dinsdag 3 juli houden we onze tra-
ditionele jaarlijkse Grote Fietsdag. Voor 
deze dag is elk jaar overweldigende be-
langstelling. De Activiteitengroep Fiet-
stochten heeft ook dit jaar weer bijzon-
der fraaie tochten uitgezet. U kunt kie-
zen uit twee routes. Eén van 30 km en 
één van 50 km. Nieuw dit jaar is dat we 
verzamelen en vertrekken bij de Scou-
ting Lieshout Mariahout, Herendijk 7 
Lieshout. Ingang via Elsduijn bij de 
KBO banier. U wordt verwacht om: 
10.00 uur / 50 km tochten. 13.00 uur / 
30 km tocht. Voor een goede lunch en 
versnaperingen onderweg wordt ge-
zorgd. Bij terugkomst na de tocht kunt 
u onder het genot van een glas uw bele-
venissen van de dag uitwisselen en 
daarna is er weer de bekende Chinese 
verrassing. U kunt zich vanaf nu in-
schrijven bij de Inloop in het Dorpshuis 
of met een briefje in de KBO-Ideeënbus 
bij de ingang van het Dorpshuis. De 
kosten zijn € 12,50 voor de 50 km tocht, 
en € 10 voor de 30 km tocht. Graag 
meteen voldoen bij inschrijving. 
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur 
tot half 12.00 in het Dorpshuis van 
Lieshout. Loop ook eens binnen en 
maak kennis met een actieve en dyna-
mische seniorenvereniging. 

Nuenens Muziekfestival   
vol muziek, show en dans
Wie van muziek houdt, moet in Nuenen zijn! Onze mooie gemeente telt 
maar liefst 4 grote muziekkorpsen, talloze blaaskapellen, koren, dansver-
enigingen, musicalverenigingen, etcetera. Het lijkt haast onmogelijk om al-
le voorstellingen bij te wonen, toch? Dan hebben wij wellicht de oplossing. 

hang, fans, familie en vrienden. Ui-
teraard zal ook de horeca op het terrein 
open zijn voor de nodige versnaperin-
gen en als klap op de vuurpijl is, door 
sponsoring, donaties en een uitsteken-
de samenwerking met het bestuur van 
RKSV Nuenen, de toegang voor de 
middag geheel gratis! 
De middag vangt aan om 13.00 uur en 
rond de klok van 17.00 uur sluiten we 
gezamenlijk af en krijgen de muziek-
verenigingen nog een laatste welver-
diend applaus. 

NB: Voor het Nuenense publiek is het 
wellicht handig om op de fiets te ko-
men en de zij-ingang te gebruiken. Op 
het parkeerterrein bij de hoofdingang 
staan waarschijnlijk al kermiswagens 
omdat een week later de Nuenense 
Kermis in volle gang is. 

Nuenens Muziekfestival, zondag 1 juli 
2018 Sportpark oude Landen, Pas-
toorsmast 14 Nuenen 13.00 uur tot 
17.00 uur. De toegang is gratis. Het be-
looft een geweldig spektakel te worden 
voor jong en oud. Graag tot dan! 

Kom op zondag 1 juli naar het Nue-
nens Muziekfestival 2018. Het Ger-
wens Muziekkorps, Brassband Nue-
nen, Drumfanfare Jong Leven en 
Showkorps O&V|Nuenen hebben de 
handen ineen geslagen om een gewel-
dig muziekfestijn te organiseren. Het 
belooft een grandioze middag te wor-
den vol muziek, show en dans. 

Naast onze Nuenense muziekvereni-
gingen treden er die middag twee gast-
korpsen voor u op: Jong Exempel uit 
Empel en Drumfanfare Crescendo uit 
Krimpen a/d Lek. Daarnaast zal UC 
Dance verschillende dansintermezzo’s 
verzorgen. Alle korpsen geven een fan-
tastisch concert of laten hun kunnen 
zien en horen als showkorps op het rui-
me hoofdveld. Kom kijken en geniet 
van een grote diversiteit aan muziek, 
show en dans en laat u verrassen door 
al dit muzikale talent. Het muziekfesti-
val wordt gehouden op het hoofdveld 
van Sportpark de Oude Landen, de 
thuisbasis van voetbalvereniging RKSV 
Nuenen. De volledige tribune wordt ter 
beschikking gesteld voor publiek, aan-

Ko�  econcert de 
Vrolijke Samenzang 
Dinsdag 26 juni presenteert DVS (de 
Vrolijke Samenzang) een selectie van 
haar repertoire in de Jo van Dijkhof. 
Aanvang 10.30 uur, toegang gratis.
Wij sluiten wederom een jaar van re-
peteren, studeren en presenteren af 
met een koffieconcert.
DVS viert dit jaar haar 45 jarig jubi-
leum met meerdere concerten. On-
langs in Helmond bij Carat, wandel-
park de Warande. We zijn naar een ko-
rentreffen van de LOVOK in Reuver 
geweest. Misschien was u op 29 april 
bij het Jubileumconcert in de Regen-
boogkerk? 
Na dit concert doen aan we het een 
paar weken rustig aan om in augustus 
met nieuwe moed aan een nieuw sei-
zoen te beginnen.  
www.devrolijkesamenzang.nl

De Vrolĳke Samenzang

zingt voor u

Dinsdagmorgen 26 juni 2018

Gasterĳ Jo van Dĳkhof

Koffieconcert

Aanvang 10.30 uur

Toegang gratis

Info: tel 0402906123 E-mail: devrolĳkesamenzang@gmail.com

Open 
ontmoetingsavond 
Ruilkring LETS 
Nuenen 
Nuenen kent een actieve, florerende 
LETS-kring; het is een ruilnetwerk 
met leden, die onderling diensten en/
of goederen uitwisselen. Geld komt er 
niet aan te pas. Het idee is heel simpel: 
je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoor-
beeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

LETS staat voor de afkorting ‘Local 
Exchange Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland 
zijn er ongeveer 100 van zulk soort 
ruilkringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). LETS is geen stichting of 
vereniging maar een groep van gere-
gistreerde leden 

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst 
komen de leden bij elkaar om het rui-
len van diensten te bevorderen, om el-
kaar weer te ontmoeten, om ervarin-
gen uit te wisselen en om nieuwe leden 
te introduceren. 
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets 
voor je is? Kom dan donderdag 21 juni 
 rond 19.30 uur naar De Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH 
Nuenen. Als je eerst wat meer infor-
matie wil, kijk dan op de website 
www.letsnuenen.nl

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

Straatspeeldag Panakkers
Sinds 1994 wordt er elk jaar in Nederland een Nationale Buitenspeeldag georga-
niseerd. Overal worden straten afgesloten voor verkeer zodat kinderen er naar 
hartenlust kunnen spelen. De organisatie is in handen van de buurtbewoners. Zij 
zorgen er voor dat straten afgesloten worden, er geen verkeer door de straten rijdt 
en de buurt veilig is om zorgeloos te kunnen spelen.

Zo ook in Nuenen, in de wijk de Panakkers. Er was door 
de Wijkvereniging van alles georganiseerd: kersen 

pitten spugen, bussen gooien, touwtje trekken, 
hinkelen en nog veel meer. Ook stond er een 

echt springkussen.
Af en toe konden de kinderen genieten van 
iets lekkers en de dag kon niet meer stuk. 
Heerlijk zo’n dagje  spelen zonder verkeer.

Sixties Tribute Band
De Sixties Tribute Band is een viermans formatie uit Eindhoven en omgeving. Zij 
staan garant voor een geweldige Shadows & Sixties avond/middag vol met Sha-
dows, Cliff Richard en de klassieke Amerikaanse hits uit de jaren '50 & '60 zoals 
nummers van de Everly Bros, Roy Orbison, Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Ber-
ry, Carl Perkins en vele anderen. De Sixties Tribute Band brengt deze muziek met 
een authentiek geluid zodat het publiek de muziek ook zal beleven als in de jaren 
’50 en ’60 het geval was.
 Zondag 24 juni 14.30 uur: De Sixties Tribute Band. Zalen Centrum 't Trefpunt, 
Belgiëplein 20 te Eindhoven. Entree: Gratis.

Vrijwilligers-
middag van   
KBO Lieshout 
 Op woensdag 13 juni was de vrijwilli-
gersmiddag van KBO Lieshout. Ieder 
jaar krijgen de vele vrijwilligers van de 
seniorenvereniging een gevarieerde 
middag aangeboden als dank voor al 
het werk. Dit jaar waren ze te gast in 
het verenigingsgebouw De Bimd van 
IVN Laarbeek. Daar werden ze rond-
geleid door de prachtige natuurtuin 
met onder meer het ‘blote voetenpad’. 
De dag werd afgesloten met een warm 
en koud buffet, gevolgd door een des-
sertbuffet. 
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Al sinds 2015 een succes 

‘Beleef Zin Zen en Zo’
De nieuwste editie van ‘Zin Zen en Zo’ vindt plaats op 24 juni 2018 op de 
prachtige locatie ‘De Watermolen van Opwetten’. Van 10.30 tot 17.30 uur 
gaan de poorten open aan de Opwettenseweg 203 in Nuenen. Iedereen is 
welkom op dit verrassende, zinderende en zingevende evenement in Bra-
bant, waar de sfeer goed is en veel blije mensen te vinden zijn.
 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 21 juni 2018

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Cafetariamodel       
en hele of halve zakken…..
Hoe lossen we de inzameling van afval en de afvoer van die troep op in ’t 
Oog in Nuenen? Een huizenhoog probleem wat niet zomaar een-twee-drie 
kan worden opgelost. Meer dan tien bollebozen gingen hierover aan het bo-
men en de een wilde nog slimmer lijken dan de ander. “We gaan onder-
gronds. En zo niet dan doen we het met zakken.” “Toevallig heb ik hier ook 
verstand van”, merkte een raadslid blij op en toen toverde wethouder Joep 
Pernot het cafetariamodel uit de hoge hoed. Met of zonder mayo? De open-
bare bijeenkomst van de gemeentelijke commissie Ruimte werd een caba-
retvoorstelling met helaas maar weinig publiek. Eindresultaat: de commissie 
kraakte het raadsvoorstel. 

se containers. Voorzitter Erik Groothoff 
en afvalwethouder Joep Pernot trok-
ken alle registers open, tevergeefs. Het 
voorstel verdween in de afvalcontai-
ner, sorry in de prullenbak. Het college 
haalde bakzeil en nam het voorstel te-
rug. Blijft de vraag: wat is een cafetaria-
model?
Het cafetariamodel is een containerbe-
grip. En je raadt het goed, het dankt zijn 
naam aan de cafetaria. In een cafetaria 
kun je direct vanaf de kaart bestellen 
wat je wilt. Neem je toch die frikandel 
of gehaktbal, of ga je voor een puntzak 
friet met mayo? De Oog-bewoners mo-
gen straks kiezen uit: ondergronds of 
bovengronds, kliko’s of zakken. In prin-
cipe werkt ook dit systeem hetzelfde 
als in een cafetaria. Gratis advies: ga al-
vast oefenen in Cafetaria Van Gogh in 
de Vincent van Goghstraat, op loopaf-
stand van het Oog. Smakelijk eten.....

“Zijn wij tweederangs burgers omdat 
bewoners aan de andere zijde van de 
straat wel containers hebben, zijn die 
iets meer? Wat zijn de kosten per hele 
of halve zak?” Dergelijke vragen wor-
den gesteld door bewoners van ge-
noemde locatie. 
Kortheidshalve even terug in de tijd. 
Eind vorig jaar werd er in de gemeen-
teraad een voorstel behandeld over de 
herinrichting van Weverstraat en Berg-
Lavendelstraat. Een onderdeeltje hier-
van was de organisatie van de inzame-
ling van het huishoudelijk afval van de 
25 pas gebouwde woningen aan o.a. 
de Weverstraat. Inzameling door zelf-
werkzaamheid via ondergrondse con-
tainers. De raad kwam met een wijzi-
ging en er werd besloten om niet 
ondergronds te gaan. En dat wilde het 
college van burgemeester en wethou-
ders nou juist wel. “Wij gaan wel on-
dergronds.” 
Na zes maanden bakkeleien en gedegen 
ambtelijke voorbereiding luidde het 
nieuwe voorstel: “We willen bereiken dat 
zowel de nieuwe als de oorspronkelijke 
bewoners van het ‘Oog van Nuenen’ op 
een fatsoenlijke wijze zich kunnen ont-
doen van hun afval.” Eind goed al goed, 
maar niet in Nuenen.....
Allerlei argumenten - pro en contra - 
vlogen dinsdagavond 12 juni bij de 
commissie Ruimte over tafel. Een te 
forse loopafstand naar de ondergrond-

Gezellige 
Gerwense Middig
 
Wie zal er dit jaar de burgerkoning of 
-koningin van het Heilig Kruisgilde in 
Gerwen worden: Dit zal zondag 24 juni 
bekend worden tijdens de ‘Gezellige Ger-
wense Middig’. Na de spannende voor-
rondes vindt er de finale plaats . De finale 
voor de kinderen: de winnaar daarvan 
mag zich een jaar lang burgerprins(es) 
van Gerwen noemen. Onder het genot 
van de muziek van de Gerwense 
Dorpsmuzikanten zullen wij natuurlijk 
het installeren van deze nieuwe of mis-
schien wel her-installeren van de huidige 
burgerkoning vieren. De middag begint 
om 14.00 uur en iedereen is welkom! Dus 
kom allemaal naar het Lankveld in Ger-
wen om daar in de Schutsherd deze ge-
zellige middag mee te maken.
De middag wordt afgesloten met een 
‘botterham mi ei’ dus je gaat niet met 
honger naar huis.honger naar huis.
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                                 Botterham me ei 

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

stand van het Oog. Smakelijk eten.....

Zomerse waterpret is van alle tijden. Voordat er officiële 
zwembaden waren trok de jeugd van ‘Nuenen op het Randje’ massaal 
naar het buitengebied, waar altijd wel een koel plekje te vinden was. Popu-
lair was De Grauw van Fried Martens. Hier stroomt nu de Kleine Dommel 
onder de Helmondweg door. Voor tien cent per jaar kneep meneer pastoor 
een oogje toe. Het vennetje van Van Hout-Ververgaard op Refeling was toe-
gestaan als de familie zelf niet aanwezig was. Bij de leemkuilen van de steen-
fabriek op ’t Eeneind werd veel gebruik gemaakt van de zelfgemaakte duik-
plank. Dit alles is verdwenen. Hiervoor in de plaats kwam het Strandbad 
Enode aan de Enodedreef op ’t Eeneind. Meer hierover kunt u lezen in het 
boek Nuenen op het Randje blz. 206, 287 en 289.

Openlucht concert  Sinti   
Jazz Guitar Camp in Gerwen
 
In Gerwen wordt eind deze maand een vierdaags Sinti Jazz Guitar Camp ge-
houden. Het Camp wordt vrijdagavond 29 juni afgesloten met een open-
lucht concert van de gipsy-muzikanten Paulus Schäfer, Fapy Lafertin, 
Romino Grünholz en de 24 deelnemende gitaristen bij Het Huysven in Ger-
wen. Samen met enkele genodigde gasten treden er die avond zo’n dertig 
muzikanten op. 

Openlucht concert
Vrijdagavond 29 juni vanaf acht uur 
treden de deelnemende cursisten op 
en ook de leermeesters klimmen op 
het podium. Bij dit openlucht concert 
is een beperkte groep toeschouwers 
van harte welkom. De entree bedraagt 
tien euro met aanmelding vooraf via 
Sinti Music: info@sintimusic.nl. Let 
op: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Poort open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 
uur, entree tien euro. Advies: parkeer 
auto’s op Kerkplein in de dorpskern 
Gerwen. Locatie: ’t Huysven, Huikert 
35, 5674 RG Nuenen (Gerwen) is goed 
bereikbaar per fiets.

 
Het is de vierde editie van dit Camp 
met een internationaal gezelschap van 
24 gevorderde gitaristen die work-
shops gaan volgen om de techniek van 
ritme- en solowerk te verbeteren on-
der leiding van drie erkende gipsy-gi-
taristen.
 
Hart van de gipsyjazz
Voor sologitarist Paulus Schäfer is het 
Camp in Gerwen een thuiswedstrijd. 
Samen met Fapy Lafertin, de nestor 
van de Sinti Jazz, en ritmegitarist Ro-
mino Grünholz verzorgt hij de vier-
daagse masterclass. Het dorp Gerwen 
wordt in ons land gezien als het hart 
van de gipsyjazz. De deelnemers aan 
het Camp vertegenwoordigen niet 
minder dan 12 nationaliteiten: van 
Australië tot Noorwegen en van Ame-
rika tot Tsjechië.
 
Gerwenaar Paulus Schäfer is een van de 
drie leermeesters op het Sinti Jazz Gui-
tar Camp in Gerwen 
(foto’s Cees van Keulen) 

Vrijdagavond 29 juni is het openlucht concert bij Het Huysven in Gerwen

‘Beleef Zin Zen en Zo’ is een initiatief 
van Monique van Laarhoven en Angéli-
que Verhees. Een samenwerkingsver-
band waarbij de ZIN van het leven on-
der de loep genomen wordt om meer 
ZEN te creëren en ZO een positieve bij-
drage geleverd wordt aan de goede din-
gen des levens. Wat begon als idee voor 
de start van een thema-cafeetje is uitge-
groeid tot een vernieuwend evenement, 
waarbij eenieder uitgedaagd wordt om 
bewust te genieten van het leven.
Ervaar de wereld van ‘Zin Zen en Zo’ en 
laat je inspireren door kunst, cultuur, 
welzijn, massages, natuurlijke verzor-
ging, yoga, business master-classes en 
‘meet, eat, dance & greet’. De organisa-
tie is trots op haar aanbod van gepassi-
oneerde standhouders, boeiende spre-
kers en grensverleggende workshops. 
Voor een volledig overzicht van het 
programma kijk op www.zinzenenzo.
nu óf www.facebook.com/zinzenenzo.

De KanjerKetting
Monique en Angélique onderstrepen 
hun visie door een bijzonder goed doel 
te steunen: ‘De KanjerKetting’. Een ini-

tiatief van de Vereniging Ouders, Kin-
deren en Kanker (VOKK) om kinderen 
met kanker en hun familie te helpen en 
voor hen te zorgen in alle fasen, tijdens 
en ook na de behandeling. De ‘Kanjer-
Ketting’ bestaat uit kralen die staan 
voor een bepaalde behandeling of ge-
beurtenis; een chemokuur, bestraling, 
prikken, een scan, haarverlies, een su-
pergoede dag, een vreselijke rotdag, 
een operatie, verblijf op de intensive 
care enz.. Kinderen met kanker rijgen 
deze ‘KanjerKralen’ tot een ketting. Ie-
dere kraal is een kleurrijk lichtpuntje 
en maakt zichtbaar wat voor hen on-
grijpbaar is. Door deze ketting begrij-
pen ze beter wat er met hen gebeurt en 
krijgen ze grip op hun situatie. De ket-
ting vertelt hun unieke verhaal. www.
kanjerketting.nl

Voor meer informatie:
 Angelique Verhees en Monique van 
Laarhoven. T 06 1130 72 16 / 06 155 
133 84 / info@despreekkamer.eu / in-
fo@zenzenenzo.nu / laarhovenvan@
hotmail.com / www.despreekkamer.eu 
/ www.balance-coaching.nl

Nuenense 
bordspelgroep 
maakt � itsende start
De oproep van bordspelspeler Mathieu 
Tassetti in dit blad heeft binnen een 
week een groep van 12 personen opge-
leverd. Na een kennismakingsbijeen-
komst is die afgelopen vrijdag al meteen 
bij elkaar gekomen in het Nuenense 
hobbycentrum om te bordspelen. Ieder-
een brengt zijn eigen spel(len) mee en er 
wordt gespeeld in groepjes van 3, 4, 5, 6 
personen. Als team kies je welk bord-
spel er wordt gespeeld. Keus genoeg!

Ook bij deze activiteit geldt het motto 
van het Nuenense hobbycentrum: ‘Le-
ren van en aan elkaar’. Dus ook als je 
graag nieuwe bordspellen wilt leren 
kennen ben je welkom. Dames, heren, 
oud, jong, het maakt niet uit. De mini-
mumleeftijd is 18 jaar. Aan ervaring 
geen gebrek. Er zit iemand bij die thuis 
een kast heeft staan met bijna 200 dozen 
bordspellen... En er doet ook een heuse 
Nederlandse ex-kampioen mee. Maar 
het draait nooit alleen om winnen. Het 
gaat vooral ook om gezelligheid!

Heb je zin om mee te doen?
Afgesproken is dat de groep iedere 
vrijdagavond om 20.00 uur bij elkaar 
komt in de zaal van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats, Park 63b. Als het je 
wat lijkt om aan te schuiven, wacht dan 
niet langer, maar loop op vrijdagavond 
gewoon binnen. Dan zie je met eigen 
ogen hoe het er aan toe gaat. Hoe meer 
spelers, hoe meer mogelijkheden.

Wie zich wil aansluiten bij de nieuwe 
groep moet zich laten registreren als 
deelnemer van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Dat kost € 100,- per 
jaar, in twee termijnen te voldoen. 
Voor omgerekend € 2,- per week kun je 
dus samen met anderen gaan bordspe-
len in Nuenen.

Het Nuenense hobbycentrum heeft nu 
ruim 400 deelnemers en groeit nog 
steeds. Je bent daar welkom!  Een over-
zicht van alle activiteiten bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats kun je 
vinden op:
 www.dorpswerkplaatsnuenen.nl



Reserveer nu: 040 7440270

De ultieme bbq experience!
kleine gerechtjes van onze kaart! 

(alléén per tafel te bestellen)

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
WOENSDAG, DONDERDAG €27,95

€29,95

PARKSTREET EXPERIENCE

Onbeperkt lekkere hapjes!ALL YOU CAN EAT!

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

Salade Ratatouille     
Frisse salade met huis gemarineerde zalm, schelpjes, citrus en
citroenmayonaise

Escargots en gamba’s       
Bereidt in een pittige kruidenolie geserveerd met aioli en brood

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

Hoen en varken       
Grillade van hoenfilet en varken, jus van marsala en salie

Kabeljauw mediterrané 
Gebakken filet van kabeljauw met een saus van gepofte 
paprika en tomaat

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

Park 63  -  5671GC, Nuenen
Restaurantratatouille.nl  -  info@restaurantratatouille.nl

Ratatouille
nuenen

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....
• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
Een bezorger die ±2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot circa € 7,00. 
Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal kranten en folders. Het is 
de ene week meer dan de andere week. Houd er ook rekening mee dat je in 
het begin langer met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel dat je gebruikt, 
bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent 
met een krantenwijk. Een fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

VAKANTIEBEZORGERS
JULI/AUGUSTUS

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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

VOLOP TUINPLANTEN
ZONDAG 24 JUNI

laatste verkoopdag van de
ASPERGES

Laatste zomerplanten in de kas

25% KORTING

ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

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

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

Mgr. Cuytenlaan 36 Nuenen
Royale twee-onder-een kapwoning met privacybiedende achtertuin, 4 slaap-
kamers en 1 badkamer op de verdiepingen. Deze woning is onderscheidend 
vanwege de aanwezigheid van een slaapkamer met badkamer en suite op de 
begane grond. Dit zorgt ervoor dat de woning levensloopbestendig is. De wo-
ning is gelegen in het centrum van Nuenen en is een bezoek meer dan waard!

• Inhoud: 540 m3
• Woonopp: 184 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 393.000,00 k.k.

te koop

Vallestap 92 Nuenen
Royaal perfect onderhouden vrijstaand woonhuis met garage gelegen 
in een ideale woonomgeving in Nuenen-Zuid op loopafstand van zowel 
winkelcentrum Kernkwartier als centrum Nuenen en diverse basisscholen. 
De woning is voorzien van een royale woonkamer, een extra kamer op de 
begane grond, 4 slaapkamers en een moderne badkamer.

• Inhoud: 630 m3
• Woonopp: 200 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 539.000,00 k.k.

te koop

Voirt 42 Nuenen
Royale en moderne uitgebouwde twee-onder-een kapwoning voorzien 
van 4 slaapkamers, leefkeuken, inpandige garage, l-vormige woonkamer 
en privacy biedende en zonnige achtertuin met veranda. De woning 
is gelegen in het centrum van Nuenen nabij diverse voorzieningen, 
basisschool en sportgelegenheden.

• Inhoud: 545 m3
• Woonopp: 160 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 429.000,00 k.k.

te koop

Larikslaan 11 Nuenen
Deze vrijstaande bungalow met garage is prachtig gelegen in villawijk “Lissevoort”, 
voorzien van een ruime woon-/eetkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers 
en een multifunctionele ruimte welke zich verleend voor zowel speel-/werkkamer 
als bedrijvigheid aan huis. In deze groene omgeving zijn diverse faciliteiten zoals 
sportgelegenheden, als het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 700 m3
• Woonopp: 182 m2
• Bouwjaar: 1970
• Vraagprijs: € 729.000,00 k.k.

te koop

Parkstraat 3e Nuenen
In hartje centrum, in een kleinschalig appartementencomplex, gelegen 
3-kamer appartement voorzien van 2 slaapkamers, woonkamer met 
lichtkoepel en 2 dakkapellen, open keuken, gezellig balkon en inpandige 
berging.

• Inhoud: 220 m3
• Woonopp: 75 m2
• Bouwjaar: 1992
• Vraagprijs: € 175.000,00 k.k.

te koop

Hoekstraat 33 Nuenen
Perfect onderhouden vrijstaand woonhuis met inpandige garage voorzien van 
4 slaapkamers, een inpandige garage en een prachtig aangelegde achtertuin 
op het zonnige zuiden. De woning is rustig gelegen in kerkdorp Nederwetten 
op circa 10 � etsminuten van het dorpscentrum van Nuenen alsmede Son en 
Breugel met alle voorzieningen en op loopafstand van basisschool gelegen. 

• Inhoud: 680 m3
• Woonopp: 190 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 450.000,00 k.k.

te koop

Lyndakkers 23 Nuenen
Frisse, moderne en uitgebouwde tussenwoning met een luxe keuken 
welke is geplaatst in de uitbouw. De woning is verder voorzien van 
4 slaapkamers, een ruime badkamer, dakkapel op de zolderverdieping 
en een recent geplaatste veranda aan huis. De woning is op loopafstand 
gelegen van het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 318 m3
• Woonopp: 124 m2
• Bouwjaar: 1968
• Vraagprijs: € 265.000,00 k.k.

te koop

Beekstraat 31a Nuenen
Aan de rand van de oude villawijk Papenvoort in een van Nuenens’ bekendste 
straten ligt deze keurig onderhouden vrijstaande woning met dubbele garage 
en separate stenen hobbyschuur. De woning is gelegen in nagenoeg hartje cen-
trum van Nuenen met in de directe omgeving het park Houtrijk, dorpsboerderij 
Weverkeshof en alle winkels en overige voorzieningen liggen op loopafstand.

• Inhoud: 860 m3
• Woonopp: 258 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 735.000,00 k.k.

te koop

Bunders 2 Lieshout 
In het mooiste stukje Lieshout, op loopafstand van de winkels, scholen en het 
buitengebied, bevindt zich deze perfect onderhouden vrijstaand geschakelde 
woning. De woning beschikt over een ruime woonkamer, praktische 
bijkeuken, inpandige garage op de begane grond en 4 slaapkamers, een 
badkamer, separaat toilet en een wasruimte op de eerste verdieping. 

 • Inhoud: 520 m3
• Woonopp: 133 m2
• Bouwjaar: 1988
• Vraagprijs: € 365.000,00 k.k.

te koop

In prijs
 verla

agd

Zuiderklamp 12 Nuenen 
Zeer ruime vrijstaande villa (990 m³) met inpandige garage, 6 slaapkamers, 
uitgebreide keuken, 2 badkamers, zonnepanelen, gesitueerd op een 
perceel van 1010 m² eigen grond met schitterend aangelegde tuin, centraal 
gesitueerd ten opzichte van winkelvoorzieningen, buitengebied, openbaar 
vervoer, centrumvoorzieningen en uitvalswegen naar Eindhoven en Helmond.

• Inhoud: 990 m3
• Woonopp: 250 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 789.000,00 k.k.

te koop

open huis

zaterdag 23 juni tussen 10.30-12.00 uur te koop te koop te koop
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Kindcentrum 
de Nieuwe Linde feliciteert 
alle oud-leerlingen met het 
behalen van hun diploma! 

GESLAAGDEN

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 
De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type on-
derwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl
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VAKANTIE 
van maandag 25 juni 
t/m dinsdag 17 juli

Wij zijn dan gesloten.
Woensdag 18 juli staan wij 

weer graag voor u klaar

Boordseweg 2 |  5671 AS Nuenen |  040 284 5262

Afscheidsmusical groep 8    
St Jozefschool: ‘surprise, surprise’
Op dinsdagavond 26 juni wordt in het theater van de Sint Jozefschool, in het 
kader van het afscheid van groep 8, de musical ‘surprise, surprise’ gespeeld. 
Leerlingen van groep 7 en 8 zijn al weken met de voorbereidingen van deze 
super spannende musical bezig. 

die op de St. Jozefschool zitten, hebben 
gratis toegang. Iedereen is van harte 
welkom! Komt het zien!

Grote doos
Directrice Marijke heeft een vervelen-
de mededeling: er wordt dit jaar géén 
musical opgevoerd. De leerlingen van 
groep 8 zijn het daar niet mee eens. 
Dan wordt de musicalavond nog meer 
verstoord door bezorgers van Koe-
riersbedrijf ZSM. Zij hebben een 
enorm grote doos bij zich, die ze mid-
den op het podium zetten. Voor wie is 
de doos? Wat zit erin? Voor wie is de 
inhoud bestemd? En wie heeft hem ge-
stuurd?  

Kom kijken!
Wil je het antwoord op bovenstaande 
vragen weten? Kom dan kijken!
De voorstelling vindt plaats op dinsdag 
26 juni en begint om 19.00 uur. Kaart-
jes zijn op deze avond voor 1,50 euro 
(inclusief een drankje) te verkrijgen bij 
de ingang van de Koppelaar. Kinderen 

Zomerexpositie bij Atelier en 
Beeldentuin ‘Ruimte in Beeld’
Op zondag 8 juli vindt de o�  ciële opening plaats van de zomerexpositie 
2018, een prachtige expositie in het Brabantse groen met beelden in steen, 
glas, staal, kunststof en hout in de tuin. De binnenruimte bevat schilderijen, 
fotogra� e met borduursels en keramiek. U bent van harte uitgenodigd.

Atelier en Beeldentuin ‘Ruimte in 
Beeld’. Dubbestraat 9a in Nuenen.
www.ruimteinbeeld.nl

Van 8 juli tot 23 september is het werk 
van gastexposanten Annette van Waa-
ijen (fotografie en borduursels), Tjits 
van der Kooij (schilderijen), Mariska 
Nieuwendijk (keramiek), Gabriëlle van 
de Laak (glas en staal), Wilma Vermeij 
(kunststof ) en Herman Lamers (o.a. 
kunststof ) te bewonderen. Uiteraard 
staat er ook beeldhouwwerk van het 
collectief Antoinet Verhagen, May 
Oudenhoven, Kitty Tijbosch, Jan Op-
stelten, Ton Swinkels, Rob Zweerman 
en gastcurator Noor Geurts.

De beeldentuin is geopend op zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur van 
15 april tot 30 september (het laatste 
weekend valt samen met de atelierrou-
te). Heeft u vragen of wilt u op een an-
der tijdstip de beeldentuin bezoeken, 
dan kunt u contact opnemen met An-
toinet Verhagen via info@ruimtein-
beeld.nl en tel: 06-23670405 of met 
Rob zweerman, tel: 06-55107378. Fotografie: Rob Zweerman.

Uitreiking Cheque 
van wijnwinkel 
Sans Oreille   
aan MS en KWF
Verhaal van Christ vd Akker: 
Waarom kom ik in beweging tegen 
MS?
Acht jaar geleden kreeg mijn vrouw Vi-
vianne de eerste verschijnselen van MS 
en sindsdien is het langzaam achteruit 
gegaan. De laatste maanden is ze heel 
erg achter uitgegaan en worden de on-
gemakken en uitval steeds zichtbaar-
der. De reden van mijn inzet is de mach-
teloosheid die je voelt en dat je naast de 
hulp, verzorging en liefde niets kunt 
doen aan deze ziekte. Op deze manier 
heb ik toch het gevoel dat ik een bijdra-
ge kan leveren. Omdat ik een liefhebber 
ben van fietsen is dit een manier om 
geld bij elkaar te verzamelen en ook nog 
om op een andere manier emotionele 
steun te geven. Ik ga samen met mijn 
fietsvrienden van ons clubje Nuenen 
fietst met Hart en Wiel de berg beklim-
men zowel te voet als met de fiets. Sa-
men zullen we dit voelen, beleven en 
ervaren en laten zien dat ze niet alleen 
is. We fietsen met Hart en Wiel!

Verhaal van Nicole Raymakers: 
Waarom loop ik de Alpe d’Hu6?
Ik ga als lid van team ET, ter nagedach-
tenis van Edith Tielemans de Alpe 
d’Hu6 lopen. Zij heeft deze rotziekte 
niet overleefd en samen met haar fami-
lie, vrienden en kennissen ga ik deze be-
vreesde berg op. Niet alleen met dit 
team, maar met ruim 4000 mensen ga ik 
de berg op. Ook zal mijn vriendin Anja 
Ten Pas in mijn gedachten mee de berg 
op gaan. Anja heeft al drie keer tegen 
deze ziekte gevochten en nu verloren.
Wijnwinkel Sans Oreille vond dat zij 
ook iets moest doen voor deze bikkels. 
Daarom organiseerde Marianne Coolen 
een actie: Vin de Vivre, van elke ver-
kochte doos van deze wijn, zou Sans 
Oreille 10 Euro doneren. Er zijn inmid-
dels 77 dozen verkocht, dus 770 euro te 
verdelen tussen het MS en het KWF.

Inmiddels heeft Christ al de tocht ge-
maakt by bike en Nicole heeft de berg 
bedwongen. Geweldige prestatie! Ni-
cole chapeau! Zij kon twee jaar geleden 
nog niet twee keer achter elkaar de 
trap op en woog toen 170 kilo. Nu 
ruim 82 kilo lichter heeft zij 14 km 
achter elkaar  deze berg gestegen. 

 Tweede Nationale Ouderendag Nuenen op 5 oktober

Wensen gaan in vervulling
Ruim twintig wensen gingen er vorig jaar in vervulling. Wensen van oudere 
Nuenenaren, in het kader van de Nationale Ouderendag, ingestuurd door 
henzelf, familieleden of mantelzorgers. Deze uiteenlopende wensen zorg-
den voor een zeer geslaagde dag. 

winkels en instanties in Nuenen in-
schrijfkaarten om in te vullen of kunt u 
uw wens online invullen op www.natio-
naleouderendag.nl/registreren. U kunt 
natuurlijk ook de wens insturen van een 
Nuenense oudere dame of heer uit uw 
omgeving. Het comité wilt dit jaar min-
stens veertig ouderen uit Nuenen een 
onvergetelijke dag laten beleven!

Vrijwilligers en sponsoren
Zo’n dag kan niet zonder vrijwilligers. 
Veertig ouderen betekent ook minstens 
veertig vrijwilligers, zodat echt iedereen 
de volle aandacht krijgt die dag en zo 
zorgeloos mogelijk kan genieten. Dus 
meld u aan op de site. U zult merken dat 
ook uzelf een prachtige dag zult hebben 
op 5 oktober. Last but not least zijn 
sponsoren natuurlijk altijd van harte 
welkom. Dat kan in de vorm van een do-
natie, maar ook dat het comité een be-
roep op u mag doen in het kader van 
een wens. Stuur een mail aan nuenen_
ouderendag@ouderenfonds.nl en er zal 
contact opgenomen worden om met u 
te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.na-
tionaleouderendag.nl en de Facebook-
pagina www.facebook.com/nationale-
ouderendagnuenen

Zo ging een aantal ouderen en ‘hun’ 
vrijwilligers naar het Dierenrijk, had 
een mevrouw een heerlijke schoon-
heidsbehandeling en ging er iemand 
naar een musical. Veel ouderen heb-
ben een wens die ze moeilijk alleen 
kunnen vervullen. Bijvoorbeeld omdat 
ze alleen zijn of lastig op pad kunnen. 
Op Nationale Ouderendag komen de-
ze wensen alsnog uit. 

Op zoek naar nieuwe wensen
Was vorig jaar het initiatief en de orga-
nisatie in de handen van slechts twee, 
maar zeer enthousiaste dames, dit jaar 
is het comité uitgebreid en hoopt het 
nog meer wensen van oudere Nuene-
naren te kunnen vervullen. De voorbe-
reidingen daartoe zijn al in volle gang. 
Vanaf deze week liggen er bij diverse 

Zaterdag 30 juni opnieuw Baby’s & Buiken in het Anna

Interessante lezingen rondom 
zwangerschap en bevalling 
Op zaterdag 30 juni organiseert Geboortecentrum Anna een leuke en leer-
zame dag voor alle aanstaande ouders in het St . Anna Ziekenhuis. Er worden 
drie interessante lezingen gegeven rondom zwangerschap en bevalling. 
Verloskundigen en kraamverzorgenden zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden en er is ruimte om een kijkje in het geboortecentrum te nemen.

Geboortecentrum Anna organiseert 
Baby’s & Buiken dit jaar samen met 
VDA Kraamzorg. Tussen 11.00 en 
13.00 uur worden er weer verschillen-
de lezingen gegeven. Er is een lezing 
over ‘borstvoeding’, de beste start voor 
je baby. Een lactatiekundige komt ver-
tellen en geeft praktische tips. Na het 
succes van vorig jaar geven we nog-
maals de lezing over ‘pijn rondom de 
bevalling’. Wat is de functie van pijn en 
hoe kun je je hierop voorbereiden? Tot 
slot kunnen (aanstaande) ouders nog 
aanschuiven bij de lezing ‘Leer je baby 
begrijpen’ waarin je de vijf reflexgelui-

den leert herkennen die alle pasgebo-
ren baby’s maken, zodat je straks je ba-
by beter begrijpt

Meer weten? 
Voor meer informatie kijk op www.st-
anna.nl/babysenbuiken. Je kunt je hier 
ook aanmelden. Alle lezingen zijn gra-
tis toegankelijk, maar je moet je wel 
aanmelden omdat er een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar is, dus vol is 
vol. Je mag meerdere lezingen volgen, 
maar je kunt je ook voor één lezing 
aanmelden. 

Bevallen in Geboortecentrum Anna
Het Geboortecentrum Anna is klein-
schalig en gemoedelijk. Jouw gezin 
staat centraal en krijgt de aandacht die 
het verdient tijdens deze bijzondere en 
spannende periode. In het Geboorte-
centrum Anna werken verloskundigen 
uit de regio, gynaecologen, kinderart-
sen, verpleegkundigen en kraamver-
zorgenden nauw samen. Dat schept 
rust en zorgt dat de communicatie on-
derling soepel en persoonlijk verloopt: 
voor, tijdens en na de bevalling. Kijk 
voor meer informatie op www.st-anna.
nl/geboortecentrum. 
www.st-anna.nl 



LINDEBLAADJES

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

PUZZELHOEKWeek 25

Horizontaal: 1 congé 6 roofvogel 12 deel van een molen 14 oorspronkelijk bewoner van Peru 
15 kalm 18 in het jaar 20 rivier in Frankrijk 21 plaats in Limburg 23 pluk 24 plechtige gelofte 
25 voorloper van de euro 27 groet 28 werklust 30 plakplaatje 32 onder andere 
33 lichamelijke opvoeding 34 sierlijk 39 langzaamaan 44 moed 45 steensoort 
46 deel van een naald 47 op de wijze van 48 glazen verpakking 49 boom 
51 koningin-regentes 52 wilddief 54 gegevens 56 wedren 58 leegloper 59 rijglaars

Verticaal: Verticaal: 1 bergnimf 2 deel van Nederland 3 silicium 4 stremsel 5 klokjesbloem 
7 onmiddellijk 8onmiddellijk 8 besluit 9 loco citato 10 tactiek 11 coureur 13 gebouw in Amsterdam 
16 overledene 17overledene 17 oorlogsgod 19 kloosterzuster 22 plaats in Gelderland 24 vlak 26 dom 
29 vis 31 bergpas 34bergpas 34 sportploeg 35 deel van het oor 36 Turkse titel 37 godendrank 
38 welige groei 39 voorgerecht 40voorgerecht 40 stierenvechter 41 pijnlijk ongemak 42 bergweide 
43 medemens 50 mat 52mat 52 bevel 53bevel 53 knaagdier 55 ad acta 57 cum tempore

A N O N I E M D R U P P E L
P E O N A L A I R I S

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

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

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

Oplossingen wk 24
K Z F L U W E E L A M R A K T

R A A V O H E J Y M T A W E W

E N A D E O P L A G E A R O I

E E T L E S V T R R O B V K S

T R S R K N R O N V G S M E T

X E L P M O C N E W U O B E G

T I R P O R P R V D N O N V E

S V E S E F V E A D E L L D S

I T H A Z O R P H D O R U G P

N S C R L E T O D O S A B A R

I E O C A E L S N G R A D A E

M E P A R T J E A F O W V L K

E F L S E N D R H A C R E M E

F S E M O E N R E K L E C O E

T M D E H R T O R E N V A L K

WERELDVREEMDWERELDVREEMD

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

AANLEG
AANWEZIGEN
COUPE
COUSCOUS
DOVEN
EGAAL
EXCES
EXTENSIEF
FLANEL
GAPER
GUNNEN
IDYLLE
JAGERSTAS
KLUSSENBUREAU
KOOPLUSTKOOPLUST
LANOLINELANOLINE
LEGESLEGES
LOGHEIDLOGHEID
LOKROEPLOKROEP
LOOIERLOOIER
LOUCHELOUCHE
MANEGEMANEGE
MATRASMATRAS
NOPPEN
OEHOE
ORIENT
PANDA
PIMPELPAARSPIMPELPAARS
REGEN
RITNAALD
ROLLEN
SELECT
SENAAT
SNOER
SPREEKGESTOELTESPREEKGESTOELTE
SPRONG
STENCIL
TEELT
TJEUKEMEER
TROTS
TUINLAMPEN
ZEEHONDENCRECHEZEEHONDENCRECHE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

3 9 8 5
5 2

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

8 4
3 2

6 3 1 8

Sudoku

week 23, Mw. B. Keijzers, 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 

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

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen 

Koop online ons jubileumticket
www.bloementuin.nl

SUMMER SCHOOL ACTIE 
BIJ GITAARSCHOOL NUENEN
6x30 min of 3x60 minuten gitaarles voor 
>21 jaar € 119,00 en <21 jaar € 99,00. 

Per pakket in leslokaal of aan huis. 
Vanaf 7 juli t/m 19augustus vrij 

in te plannen binnen deze periode.

Expressieve, muzikale en technische 
ontwikkeling op gitaar voor kind 

tot volwassene op nylon-/staalsnarige 
en electrische gitaar, ook basgitaar.

Bel voor meer info met 
06-52685862  | gitaarschoolnuenen.nl

TE HUUR: Tijdelijke opslag 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. Zie: 
Denopslag.nl

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

GEVRAAGD: hulp in de 
huishouding.Tel: 040-2832727.

PEDICURE: ALTA GRACE 
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

 

 

van 9.00 uur 
tot 14.00 uur
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 21 juni 
19.30 Ontmoetingsavond 

ruilkring Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Dinsdag 22 juni
14.00-16.00 uur rollatorcheck

Vincent van Goghstraat 139

Vrijdag 22 juni t/m 25 juni
Wette’s dorpsfestijn

Koppeldreef in Nederwetten

Vrijdag 22 juni
20.00 uur Wette’s dorpsfestijn: Biercantus

Tent Nederwetten
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis, het Grotenhof Lieshout

Zaterdag 23 juni
10.00-16.00 uur Open dag Kwekerij en tuin 

Van Nature. Eeneind 32 te Nuenen

Zaterdag 23 juni
13.30-16.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Kindermiddag
20.00 uur Wette’s dorpsfestijn: Pubquiz

Tent Nederwetten

Zaterdag 23 juni
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
16.00 en 20.00 uur Dansshow ‘B4REAL’

Het Klooster

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 
NK wipschieten St. Catharinagilde Nuenen 

Boord i.s.m. St. Antoniusgilde
gildeterrein St. Antoniusgilde aan Mulakkers

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 
Gerwens Gezelligheids Toernooi

Voetbalvereniging R.K.G.S.V.
 Sportpark aan De Polder 1

Zondag 24 juni 
10e editie RCL wandeltocht 

Runnersclub Lieshout
Start is bij RCL, Provincialeweg in Lieshout, 

achter het tennispark en de manege

Zondag 24 juni
09.00 uur Kofferbakverkoop 

Brass Band Nuenen
Grasveld/terrein aan achterzijde 
van de Hongerman te Nuenen

Zondag 24 juni
10.30-17.30 uur ‘Beleef Zin Zen en Zo’ 

De Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203, Nuenen

Zondag 24 juni
11.00-17.00 uur Open dag zorgboerderij 

De Krakenburg. Olen 50
12.00 uur Ok Moi`s Zeepkistenrace 

Dorpstraat Lieshout

Zondag 24 juni
12.00-16.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Levend Stef Stunt Piloot
16.00-21.00 uur DJ Joey

Tent Nederwetten

Zondag 24 juni
12.00 uur Fietstocht voor de kledingbank 

Lionsclubs. Ouwlandsedijk/Beekstraat Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Jan en de Soossisters’. Jo van Dijkhof

Zondag 24 juni
14.30 Open dag Biologisch tuinieren

Groepstuin Roosdoncken, Roosdonkenpad
20.30 uur Seizoensafsluiting Liederentafel 

en Smartlappenkoor. Café Schafrath

Maandag 25 juni
11.00-13.00 uur Modehuis Hoffmans

Jo van Dijkhof

Maandag 25 juni
12.30-13.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Inschrijven kaarten
13.30-17.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 
Kaarten in de tent. Tent Nederwetten

Maandag 25 juni
19.00 uur IVN Plantenwandeling: De Nieuwe 

Erven, Wilhelminakanaal, Ruweeuwsels
Per fi ets vanaf Het Klooster. Start wandeling: 

Lisvensedijk/Rullen 4A iets na 19.00 uur

Dinsdag 26 juni 
10.30 uur Koffi econcert 

de Vrolijke Samenzang. Jo van Dijkhof.
19.00 uur Afscheidsmusical groep 8, 

St Jozefschool. De Koppelaar Nederwetten

Donderdag 28 juni
14.00-16.00 uur Kienen!!!!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 29 juni
Vanaf 10.00 uur Inzamelactie 

Voedselbank Nuenen
 Bij de supermarkten in Nuenen

Vrijdag 29 juni
13.00-16.00 Lunch met 

‘Easy listening concert’ door Gertje Raassens
Italiaans Restaurant Messina

Vincent van Goghstraat

Vrijdag 29 juni
20.00 uur Openluchtconcert 

Sinti Jazz Guitar Camp
 aanmelding vooraf: info@sintimusic.nl. 

’t Huysven, Huikert 35, 5674 RG Gerwen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 juni 18.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en past. werker P. Peters.
Zondag 24 juni 09.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties 
Zaterdag 23 juni 18.30 uur: overleden 
familie Rooswinkel - van Swaaij; Har-
rie Vermeulen en verdere familie.
Zondag 24 juni 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Cor van Lierop; Joost van der Graaf en 
Ineke Hilberink; Adrianus Schenkels; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; overleden ouders Tiny van Grotel 
en Lies van Grotel - Verberne; Harrij 
van der Velden; Antoon Duijmelinck; 
Brigitte Reijnders.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Bas Lip-
pits uit Eindhoven. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 juni 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger J. Vossenaar.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Dinie van 
Rooij - Roijakkers; Nellie de Greef - 
van Ravestein, vanwege verjaardag en 
sterfdag; Mien van Hoof - Brugmans 
en overleden ouders Antonius van 
Hoof en Anna Rooijakkers.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijke dank voor uw bijdrage.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 juni 9.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.
 
Misintenties
Toon van Rooij; Toon Meijers.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.

Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’ .
Heel hartelijke dank voor uw bijdrage.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 24 juni. Opnieuw is ds. P. v.d. 
Waal voorganger in onze dienst. Deze 
zondag is er nog een keer kinderne-
vendienst en jongerenviering. De col-
lecte is voor het diaconaal werk in 
Nuenen. U wordt uitgenodigd om deze 
dienst met ons mee te vieren. Ook 
bent u, zoals altijd, op donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Dinsdag 26 juni 
kunt u weer meedoen met Samen aan 
Tafel. Opgave via samenaantafel@pgn-
nuenen.nl. Volgende week, 1 juli, zul-
len we het seizoen afsluiten in een ge-
zamenlijke viering in de Clemenskerk. 
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis, H. Aloysius van Gonza-
ga, belijder.
Vrijdag 22 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder.
Zaterdag 23 juni. 08.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van de H. Johannes de Doper. 
Zondag 24 juni. Geboorte van H. Jo-
hannes de Doper. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van de vijfde 
zondag na Pinksteren. 
Maandag 25 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Wilhelmus, abt. 
Dinsdag 26 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes en Paulus, martelaren. 
Woensdag 27 juni. 07.15 uur, (Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand). 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

 Verslagen namen wij kennis  Nuenen, 18 juni 2018 

van het overlijden van onze gildebroeder

Wim Derks
39 jaar lid van ons gilde.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

Gildebroeders en Gildezusters van het
  St. Annagilde Nuenen-dorp

Gezinsviering:  
“…Vergeten kind, 
ga je met ons mee?”
 
Slotviering met de eerste communi-
canten, vormelingen en dopelingen 
2017-2018

Een prachtig schooljaar, dopelingen 
vormelingen en communicanten, slui-
ten gezamenlijk af. En gaan op vakan-
tie met een koffer vol leerzame mo-
menten, gebeurtenissen én herinne-
ringen. En…met bijzondere bagage, 
welke wordt aangeboden aan stichting 
Het Vergeten Kind.
 
Alle kinderen, ouders, familie, vriend-
jes & vriendinnetjes zijn welkom. Kor-
te verhalen worden aangevuld met leu-
ke herkenbare liederen. We willen er 
voor zorgen dat ook jij je betrokken 
voelt.
Na deze slotviering met verhalen, ge-
beurtenissen en liedjes ga jij op pad, 
energie opladen in de vakantie om 
daarna weer fris en enthousiast naar 
school te gaan.
Fijne vakantie alvast !!!
 
Welkom in de gezinsviering op zater-
dag 23 juni om 18.30 uur in de H. Cle-
menskerk te Nuenen. 

Christian Science
Christian Science, de Christelijke Weten-
schap, werd in 1866 ontdekt door Mary 
Baker Eddy. Haar enige leerboek was de 
Bijbel. Zij gaf de volledige uitleg van haar 
ontdekking en de toepassing er van in 
haar boek Wetenschap en Gezondheid 
met Sleutel tot de Heilige Schrift.
De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Is het heelal, de mens inbe-
grepen, door atoomkracht ontwikkeld?
Een antwoord dat Eddy op deze vraag 
geeft in Wetenschap en Gezondheid is, 
“God schept en bestuurt het heelal, de 
mens inbegrepen. Het heelal is gevuld 
met geestelijke ideeen, die Hij ont-
vouwt en zij gehoorzamen het Ge-
moed, dat hen schept.”  Rond de uit-
werking van dit thema wordt naar mu-
ziek geluisterd, gebeden en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB).
U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

De bovengenoemde Christian Science 
zondagsdienst is de laatste die in Nue-
nen gehouden wordt, daar de locatie 
niet langer voor ons beschikbaar is.

Maand juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
ingang van de tennisvelden 
op sportpark De Lissevoort

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag 
Di. 9.30-12.30 uur. Wo. 19.30-21.30 uur
Foto expositie historische boereninterieurs

het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt 

Je strijd heb je dapper gestreden

Met veel verdriet nemen we afscheid van 
mijn lieve sterke vrouw, onze moeder en oma

Yung-Mei Hu 
echtgenote van Yun-Fa Hu 

Yuhuzhen China, 11 december 1946
Nuenen, 19 juni 2018

 Nuenen:  Yun-Fa

  Tuihu & Shuli Julian, Eline

 Amsterdam: Jin Xia & Arno Diederik, Mila

  Soesja & Kin-ping Tienyu, Yikin, Yuli

  Lisja & Bas Tibbe, Hasse

Op zaterdag 23 juni nemen we in familiekring afscheid van 
Yung-Mei en begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op begraafplaats “De Oude Landen” te Nuenen. 

Correspondentieadres:
Park 45
5671 GB Nuenen



Rond de Linde  Nr. 25 Donderdag 21 juni 2018

SPORT
TV Wettenseind feliciteert   
alle kampioenen
Dit voorjaar waren er tijdens de voorjaarscompetitie maar liefst zeven senioren 
kampioensteams. TV Wettenseind is erg trots op deze prestatie en de teams zijn 
dan ook in het zonnetje gezet tijdens de barbecue op zaterdag 2 juni.

In het bijzonder feliciteren we het da-
mesteam van de donderdagmiddag die 
na 35 jaar competitie spelen de laatste 
competitie als kampioen hebben afge-

Jongste leden Z&PV Nuenen 
behalen hun zwemdiploma’s
 
Afgelopen weekend zwommen 9 zwemmers van Z&PV Nuenen Recreatief 
mee met als doel dat felbegeerde papiertje: het zwemdiploma. Bij de recre-
atieve afdeling van Zwem- en Polovereniging Nuenen kunnen de kinderen 
oefenen voor zwemdiploma C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. 

Succesvolle Ladies Day    
& Friends op TV de Lissevoort
Dinsdag 12 juni deden 76 dames mee aan de Bij Paris Ladies Day & Friends 
op TV de Lissevoort. Dit jaar stond het toernooi ook open voor introducees. 
Anders dan de meeste andere jaren werden de dames om 16.00 uur feeste-
lijk ontvangen met een welkomstcocktail.  De Nuenense Joep Hoedemakers 
zong drie mooie nummers. 

Nog twee kampioensteams bij TV de 
Lissevoort in voorjaarscompetitie tennis
Twee weken geleden hebben we in deze krant al melding gemaakt van maar 
liefst acht kampioensteams van TV de Lissevoort in de voorjaarscompetitie 
tennis. Twee teams die nog inhaalwedstrijden moesten spelen, maakten 
ook nog goede kans om kampioen te worden. Dat is beide teams gelukt! Dat 
betekent dat we in totaal 10 competitieteams van TV de Lissevoort als kam-
pioenen van de voorjaarscompetitie kunnen huldigen!

oefenen voor hun volgende diploma of 
andere activiteiten binnen de vereni-
ging. Lijkt het jou nou ook leuk om te 
zwemmen en/of te oefenen voor je di-
ploma’s? Kijk dan eens op website 
(www.zpvnuenen.nl) of op de  face-
bookpagina (www.facebook.com/zpv-
nuenenrecreatief ) en neem contact op 
voor een proefles.

hadden, doen mee aan het Landskam-
pioenschap (LK) voor regiokampioe-
nen. Door een 4-0 winst in de kwartfi-
nale hebben de dames zich geplaatst 
voor de halve finale (en hopelijk finale!) 
die komend weekend op het park van 
LTC Groeneveen in Santpoort wordt 
gespeeld. Heel veel succes gewenst 
Marjolein, Nicole, Liselotte en Veerle!!

Sami, Madeleine en Kaelyn deden het 
geweldig en mochten aan het eind van 
de ochtend hun C-diploma in ontvangst 
nemen. Freek, Fabian, Anna, Ian, Pasca-
le en Eveline namen aan het eind van de 
ochtend een prachtig zwemvaardigheid 
1 diploma mee naar huis. 
Wij zijn apentrots op deze kinderen en 
wensen ze veel succes en plezier met 

Na de eerste speelronde werd er een 
heerlijk, luxe diner verzorgd. Na de 
eerste twee gangen volgde de tweede 
en derde speelronde. Tussen de ron-
des door werd de derde en vierde 
gang geserveerd en tot slot was er 
koffie voor iedereen. De dag werd af-
gesloten met de prijsuitreiking. De 
winnares van deze mooie dag was 
Miriam Veerman. Zij mag zich Lisse-
voort Lady of the Year 2018 noemen. 
De tweede en derde prijs waren voor 
respectievelijk Karen Aarts en Ellis 
van der Sanden.

De prijzen werden gesponsord door 
Bij Paris. Zij waren het hele event aan-
wezig met een standje met leuke ac-
cessoires. Alle deelnemers werden aan 
het eind van de avond verrast met een 
leuke goodiebag. 

Felicitaties voor Tim, Bauke, Bor en 
Gijs van het Herenteam Lissevoort 1 
van de Landelijke competitie op zon-
dag (helaas geen foto) en voor het Jon-
gens team Lissevoort 1 t/m 17 jaar (zie 
foto) die zondag 10 juni kampioen ge-
worden zijn in de voorjaarscompetitie 
na het spelen van inhaalwedstrijden. 
De dames van Lissevoort 1 zaterdag-
competitie, die met ruime overmacht 
hun voorjaarscompetitie gewonnen 

Kampioensteam Jongens Lissevoort 1 t/m 
17 jaar v.l.n.r.: Chris Vijgenboom, Gijs Ken-
nis, Jeroen Adams, Lars Voermans

Damesteam Lissevoort 1 naar halve finale 
Landskampioenschap Regiokampioenen 
v.l.n.r.: Marjolein Theeuwen, Nicole van 
den Reek, Liselotte Stienen, Veerle Janssen

De winnaars, vlnr: Ellis va n der Sanden, Mi-
riam Veerman en Karen Aarts

Winst voor  
TV Wettenseind 
tijdens eerste 
Battle of Nuenen
 
Afgelopen vrijdag stond de eerste 
Battle of Nuenen op het programma. 
De Battle of Nuenen is een nieuw ini-
tiatief tussen de tennisverenigingen 
TV Wettenseind en De Lissevoort 
waar tijdens een avond tennis de 
strijd om de Battle of Nuenen Cup op 
het spel staat. De Battle stond eerder 
dit jaar op het programma, maar kon 
toen wegens sneeuwval helaas niet 
doorgaan. De wedstrijden werden 
gespeeld op het tennispark van TV 
Wettenseind.
 
Met een deelnemersveld van 70 spe-
lers was de organisatie zeer tevreden. 
Tijdens de Battle of Nuenen speelden 
leden van TV Wettenseind en De Lis-
sevoort in drie verschillende catego-
rieën (speelsterktes open, 6/7 en 8/9) 
wedstrijden van 45 minuten tegen el-
kaar. De gespeelde games werden bij 
elkaar opgeteld en na drie kwartier 
was er dan een winnaar, verliezer of 
een gelijkspel. Deze uitslag werd geno-
teerd en op het einde van de avond 
werden alle uitslagen bij elkaar opge-
teld en is de winnaar van de eerste Bat-
tle of Nuenen bekend gemaakt door de 
organisatie.
 
De eerste Battle of Nuenen werd ge-
wonnen door TV Wettenseind die de 
Battle of Nuenen Cup nu tot de vol-
gende editie een mooi plekje heeft ge-
geven in de kantine. 
Later dit jaar volgt de replay op het 
park van De Lissevoort waarbij De Lis-
sevoort kan proberen om de mooie 
cup terug te veroveren.
Uiteraard was er na de laatste wedstrijd 
nog tijd voor een borrel en hapjes. Met 
een gezellig muziekje en een groep leu-
ke mensen hebben de deelnemers nog 
fijn nagepraat en werd er af en toe zelfs 
even meegezongen en gedanst. De ver-
enigingen kijken uit naar de replay bij 
De Lissevoort later dit jaar. 

De wisselbeker bij eerste Batlle of Nuenen 

ZwemmenTennis

sloten. Deze dames met de respectabe-
le leeftijden tussen de 68 en 78 jaar 
hebben al die jaren enorm genoten en 
sluiten af in stijl.

Herendubbel 35+ vrijdagavond 
derde klasse: (geen foto beschikbaar)
Derk Jan Adelerhof, Wim Verhaar, Patrick 
Struble, Remco Langeler, Henri Veldsink, 
Erwin Leonhart, Frank Brom en Ramon 
Voorzaat.

Gemengd dubbel 35+ vrijdagavond 
vierde klasse: (geen foto beschikbaar)
Ria Diender, Gert Diender, Trudy van Rooij, 
Jan Brouwers, Adrie Brouwers en Sonja de 
Jong.

Heren 35+ zaterdagmiddag 
eerste klasse: (geen foto beschikbaar)
Toin Tijs, Toine van de Sanden, Jan van de 
Gevel, John Jans en Wilbert Ketelaars.

Damesdubbel 17+ donderdagmiddag derde klasse
Annie van den Nieuwenhof, Lenie Bröcheler, Riekie van der Wijk en Ria Vollebregt

Damesdubbel 17+ donderdagmiddag eerste klasse:
Lia Ketelaars, Marion van Iersel, Jolande Maartens, José van de Gevel, Elke Huijbers en Da-
niëlle van Erp.

 Dames 17+ zaterdagmiddag tweede klasse: 
Noortje van Luijt, Marloes Brouwers, Margit Santegoeds en Joeraya Jansen

Heren 17+ zaterdagmiddag eerste klasse:
Bas van der Leegte, Max van de Gevel, Tim van Tuijl, Rik van de Ven en Loannis Passalis.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 22 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

 Plantenwandeling: De Nieuwe Erven, 
Wilhelminakanaal, Ruweeuwsels
Maandag 25 juni kunt u meewandelen met het IVN. Deze wandeling voert u door 
weiden en akkers, langs bosranden en langs het Wilhelminakanaal. Het is een on-
gelooflijk gevarieerde wandeling waar u zeer van zult genieten. De ratelpopulier 
en de berk zult u tijdens deze wandeling veelvuldig aantreffen in de Nieuwe Er-
ven. En nu, in juni zult u ook de brem met zijn vrolijke gele bloemen zien bloeien. 
Verder staan er tal van mooie bloemen, die juist in deze gebieden voorkomen.

Het is de laatste plantenwandeling van dit seizoen: de dagen worden alweer kor-
ter! Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster. Start wandeling: vanaf 
hoek Lisvensedijk/Rullen 4A iets na 19.00 uur. www.ivn.nl/nuenen



Rond de Linde  Nr. 25 Donderdag 21 juni 2018

SPORT

Spectaculaire zomeracties   
bij Adventure Store
Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehoutstraat 
3 te Mierlo-Hout (Helmond), heeft tijdens de komende weken veel spectacu-
laire zomeracties op het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer in aan-
tocht een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en sandalen 
uitgestald op circa 400m2 ruimte, 
waarbij dit met recht de grootste bad 
& beach winkel van de regio de Peel 
genoemd mag worden. De hele familie 
slaagt in 1 keer, voor zowel zwemkle-
ding als casual korte broek, t-shirt of 
strandjurkje.
Badslipper, teenslipper of Teva san-
daal, bij Adventure Store hebben ze 
het allemaal. Vanaf nu is elk 2e artikel 
afgeprijsd met 25% korting!

lectie (berg) wandelschoenen, acces-
soires en outdoor kleding van de Ad-
venture Store. Ook voor de bagage die 
in de rugzak mee gaat en gadgets zoals 
een nieuw mes of de nieuwste lichtge-
wicht verrekijker, u staat versteld van 
het aanbod. Natuurlijk ook voor men-
sen die per fiets, motor, auto of vlieg-
tuig reizen. De winkel is bomvol met 
acties, dus wees er snel bij en laat u 
verrassen. Alle zomerjassen worden 
opgeruimd met 25% korting!

Recreatie
Naast de enorme collectie zwembaden 
& boten, hangmatten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue afde-
ling. Op zo’n 200 m2 staat een comple-
te collectie bbq’s van o.a. Boretti, Cam-
pingaz, Cobb en Weber, met zowel 
veel keuze in bbq’s op gas, stroom en 
natuurlijk houtskool. Uiteraard ook 
voor alle denkbare accessoires en 
brandstof als houtskool, briketten, 
gastanks en vullingen kunt u bij ons te-
recht. Naast de vele prijsacties hebben 
we op de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% , welke wordt 
uitgekeerd in Weber accessoires. Dus 
het is nu of nooit! 

Camping
Voor zowel festivalgangers, als men-
sen die er met de tent op uittrekken of 
kamperen in een luxe caravan of cam-
per, voor campingartikelen kunt u bij 
Adventure Store terecht. Uiteraard 
voor de tent, maar ook voor alles wat 
er verder bij komt kijken.
Een grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor een 
goede nachtrust, comfortabele licht-
gewicht meubels om in te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken, 
verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! En ook op de campingafdeling 
vindt u heel veel voordeel met de vele 
zeer scherp geprijsde prijspakkers.
 
Outdoor
De wandelafdeling staat ook in het te-
ken van de komende zomer. De recrea-
tieve vakantie wandelaar en de fanatie-
ke vierdaagse of Kennedy Mars lopers 
komen helemaal op niveau met de col-

Adventure Store vindt u aan de Kas-
tanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Hel-
mond).
De winkel is vanaf 24 juni t/m zondag 
22 juli naast de normale winkelope-
ningstijden ook elke zondag geopend 
van 12-17 uur. Gratis en gemakkelijk 
parkeren voor de deur en met een per-
soonlijke en deskundige bediening. 
Voor meer informatie kijkt u op:
www.adventurestore.nl

Advertorial

Jubileum De Stam Gerwen 

Wim Daniëls over de taal van de � ets
Over de � ets, de liefde en passie ervoor, de woorden die erbij horen, daar-
over geeft Wim Daniëls op donderdagavond 5 juli een lezing in wielercafé 
De Stam in Gerwen. Deze lezing is de eerste feestelijke bijeenkomst in ver-
band met het 15-jarig bestaan van café De Stam. 

hoorders tijdens zijn lezing mee in zijn 
verhaal over de fiets. Het boek is op de-
ze avond ook te koop en kan desge-
wenst gesigneerd worden. Voor een ge-
zellige avond waar je ook nog iets van 
opsteekt, kom je naar  wielercafé De 
Stam, Gerwenseweg 38, Gerwen (Nue-
nen c.a.), donderdag 5 juli, aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. 

Fietsfanaat Wim Daniëls schreef on-
langs een boek over de fiets onder de 
titel ‘De taal van de fiets’. Als adspirant 
won hij in 1970 de Ronde van Gerwen 
en Tweede Paasdag is heilig voor hem. 
Dan is hij altijd te vinden langs het par-
cours in wielerdorp Gerwen, waar op 
Tweede Paasdag de jaarlijkse Grote 
Ronde van Gerwen wordt verreden.

Ketting en luchtband
In zijn nieuwe boek belicht Daniëls de 
fiets van allerlei kanten: historisch, 
taalkundig, emancipatorisch. Twee be-
langrijke uitvindingen die de fiets po-
pulair hebben gemaakt zijn volgens 
hem: de ketting en de luchtband. In de 
eerste ruim twintig jaar van het be-
staan van de fiets - uitgevonden in 1861 
- ontbraken die nog.

Onderdelen en ‘� ets’-liedjes
In zijn boek belicht de schrijver ook de 
onderdelen van de fiets en de tientallen 
soorten fietsen die er zijn en deels zijn 
geweest. Hoe wordt de fiets in liedjes 
bezongen en hoe wordt de fiets in de li-
teratuur beschreven? Aan de hand van 
zijn boek neemt Wim Daniëls zijn toe-

Schrijver Wim Daniëls is vaste gast bij de Grote Ronde van Gerwen. Hier wordt Wim (links) 
aan de tand gevoeld door speaker Rien van Horik.....(foto Cees van Keulen)

Jaarvergadering RKGSV
Op woensdag 4 juli is om 20.30 uur in de kantine de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van voetbalvereniging RKGSV Gerwen. 
Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de 
leden en worden de beleidsvoornemens voor het komend jaar bekend gemaakt. 
Daarnaast zal er een toelichting gegeven worden op de laatste stand van zaken 
met betrekking tot het hybrideveld. Tevens zal er een nieuwe voorzitter gekozen 
worden op deze vergadering. Ook dit jaar heeft de club een aantal jubilarissen die 
gehuldigd zullen worden. Iets waar RKGSV zeer trots op is! Alle leden zijn hierbij 
uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Seizoen van SJO 
Juventud JO17-1 
De voorjaarscompetitie van het sei-
zoen 2017-2018 begon voor SJO Ju-
ventud JO17-1 met een thuiswedstrijd 
tegen de JO17-2 van Woenselse Boys. 
In deze wedstrijd werd gelijk duidelijk 
dat deze competitie maar één ding be-
langrijk was: het kampioenschap. Er 
werd vanaf het begin gevoetbald met 
veel strijd en passie, wat resulteerde in 
een mooie 6-1 overwinning.
Na deze overwinning werden ook DBS 
JO17-3, Brabantia JO17-2, RKSV Nue-
nen JO17-5, HSE JO17-1, SBC JO17-2 en 
Acht JO17-2 aan de kant gezet. Dit ging 
niet altijd met even mooi, maar dit min-
dere voetbal werd vaak gecompenseerd 
met passie en strijd. Na zeven overwin-
ningen uit zeven wedstrijden kwam me-
de titelkandidaat Wilhelmina Boys JO17-
2 op bezoek op sportpark de Polder in 
Gerwen. In het begin van de wedstrijd 
was gelijk te merken dat de spanning 
hoog was, dit liep dan ook uit in een ver-
hit potje voetbal. Door goed verdedigen 
en een erg effectieve voorhoede werd 
ook deze wedstrijd omgezet in de beno-
digde drie punten. Door een negende 
overwinning tegen RKVVO JO17-2 kon 
op zaterdag 2 juni in de uitwedstrijd te-
gen Unitas’59 JO17-3 het kampioen-
schap worden binnengehaald.
De wedstrijd eindigde in een dik ver-
diende 1-6 overwinning en hierdoor 
was het kampioenschap een feit. Het 
kampioenschap is goed gevierd, wat 
begon met een anderhalf uur durende 
platte kar rit vanaf het sportpark van 
Unitas’59 tot het sportpark van RKGSV. 
Eenmaal in Gerwen aangekomen stond 
er voor iedereen wat te eten klaar en 
werd er samen met de ouders een feest-
je gevierd in de kantine. Na het feest in 
de kantine is de gehele selectie meege-
gaan naar het huis van de trainer, waar 
het feest doorging tot in de late uurtjes.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE 1500m2 SPORT&OUTDOOR

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018
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Nieuwe acupunctuurtechniek: 
tegen verschillende typen ernstige 
pijnklachten 
Mijn patiënte, mevrouw Van Beek, is inmiddels 88 jaar. Mevrouw werd ge-
plaagd door hevige pijnklachten in lage rug, schouders en benen. De pijn 
werd steeds erger. De oorzaak is osteoporose. Osteoporose is verminderde 
botsterkte. Het is een chronische aandoening die vooral bij veel ouderen 
voorkomt. Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten sterk toe. Daar-
naast hebben ouderen vaak ook andere ziekten. Daardoor gebruiken ze nog-
al eens medicijnen die de osteoporose en dus de pijn ervan verergeren. Ook 
wordt zo het risico op vallen en daarmee de kans op een botbreuk vergroot. 

De fysiotherapeut kwam twee keer per 
week bij mevrouw langs en ze deed 
haar oefeningen trouw. Verder nam ze 
de maximale dosis zware en minder 
zware pijnstillers. Echter niets hielp. 

Nu heeft één op de vijf mensen van 
achttien jaar en ouder last van chroni-
sche pijn. Bijzonder is, dat uit onder-
zoek blijkt dat ruim tachtig procent 
van de pijnpatiënten ‘heel’ of ‘tamelijk’ 
tevreden is over de pijnbehandeling 
die ze krijgen. Ook al werkt die pijnbe-
strijding vaak niet of volstrekt onvol-
doende. Het lijkt erop dat veel men-
sen zich bij hun pijn neergelegd 
hebben: ‘er is verder toch niks aan te 
doen,’ en: ‘je moet er gewoon mee le-

ren leven…’ Echter, ik kan me hele-
maal niet neerleggen bij honderddui-
zenden mensen die onnodig forse 
pijnen lijden. Pijn is vaak wel degelijk 
te bestrijden. 

Begin 2017 haalde mijn collega prof. 
dr. Qian, hoogleraar aan de universiteit 
van Beijing, een aantal artsen en we-
tenschappers van verschillende Chi-
nese universiteiten naar Europa. Ik be-
hoorde tot de selecte groep artsen aan 
wie zij een nieuwe acupunctuurtech-
niek geleerd hebben. Één die nóg be-
ter tegen pijn werkt, dan de oude acu-
punctuurtechnieken (die, ook blijkens 
wetenschappelijk onderzoek, vaak al 
effectiever waren dan reguliere pijn-
medicatie).
Mevrouw Van Beek was een van de 
eerste patiënten die ik met die nieuw-
ste techniek behandelde. Al na de eer-
ste behandeling was ze een week 
pijnvrij. Verder sliep ze veel beter en 
waren haar benen ’s avonds veel min-
der dik. Hierdoor hoefde ze haar 
steunkousen niet meer te dragen. In-
middels heeft ze acht behandelingen 
gehad: in februari en maart. Sindsdien 
zijn haar klachten weggebleven.

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

RCL Wandeltocht  
in Lieshout
Op zondag 24 juni organiseert Run-
nersclub Lieshout de 10e editie van de 
RCL wandeltocht. 
De tocht is zeer geschikt als training 
voor Kennedymars of Nijmeegse vier-
daagse. Maar de gelegenheid wande-
laar komt hier ook goed aan zijn trek-
ken. De routes variëren van 10 tot 40 
km en zijn volledig uitgepijld. Boven-
dien ontvangt elke deelnemer een rou-
tebeschrijving. Start is bij de RCL ac-
commodatie, aan de Provincialeweg in 
Lieshout, achter het tennispark en de 
manege.
Zowel bij de start/finish locatie als on-
derweg is er ruimschoots gelegenheid 
voor koffie, een kop soep e.d. voor een 
kleine vergoeding. Voor de 30 en 40 ki-
lometer kunt u starten tussen 7.00 en 
9.00 uur. Voor de 15 en 20 kilometer 
tussen 8.00 en 11.00 uur. Voor de 10 ki-
lometer tussen 9.00 en 12.00 uur.
Meer info website www.runnersclub-
lieshout.nl. of bel 06-52735325 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl.



aanbieding	  geldig	  t/m	  29	  JUNI	  2018	  

 www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl	  

Opening8jden	  dinsdag	  tot	  en	  met	  vrijdag	  van	  9.00	  uur	  tot	  17.00	  uur	  
overige	  8jden	  op	  afspraak	  	  
DLC	  ZONWERING	  Spegelt	  102,	  5674	  CD	  Nuenen	  /	  Tel.	  0402857790	  

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  	  	  	  
Sunmaster	  type	  Sun-‐EYE	  inclusief	  elektrische	  bediening	  
merk	  Somfy	  met	  afstandbediening	  

GRATIS	  SOMFY	  MOTOR	  BIJ	  TERRASSCHERM	  TYPE	  SUN-‐EYE	  	  	  	  	  	  	  	  

D.L.C.	  	  Zonwering	  

Verandadaken	  -‐	  Terrasschermen	  -‐	  Rolluiken	  -‐	  Screens	  -‐	  Markiezen	  

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient 
tot circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van 
het aantal kranten en folders. Het is de ene week meer 
dan de andere week. Houd er ook rekening mee dat je in 
het begin langer met bezorgen bezig bent dan wanneer je 
een aantal weken hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. 
Ook het hulpmiddel dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets 
of een karretje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent 
met een krantenwijk. Een fi etstas en een schoudertas krijg 
je in bruikleen.

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN 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
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