
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

Winkelcentrum Kernkwartier | T: 040 - 283 45 64
Kijk op www.vogels.keurslager.nl

CHRIS VOGELS,
keurslager 

Na bijna 10 jaar trouwe dienst op 
zaterdag gaat Shauny ons verlaten.
Zie je nog binnenkomen als ‘n guppy 
van 15. 
Dankje en 
heel veel succes ! 
Wij gaan jou 
missen Kanjer !
 
Chris & Hanneke 
Vogels

WEGENS VAKANTIE 
AFWEZIG 9 t/m 27 juli
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

 Nog 17 
woningen 
te koop 
in Gerwen ZO

Nuenense 
stichting stopt, 
de Warme Beer 
blijft 

Afscheid van 
sprookjesjuf José 
en meester Tim 
met de gitaar

WEGENS VAKANTIE IS DE 
PRAKTIJK VAN DOKTER BOEK 
GESLOTEN VAN 9 T/M 27 JULI
De letter verdeling is als volgt:

A-K: DR.RUTTEN
 LAAN VAN NUENHEM 20
 TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
 ANDREGGLAAN 14
 TEL: 2837475

IN HET WEEKEND/AVOND EN NACHT
KUNT U VOOR DRINGENDE SPOED 

CONTACT OPNEMEN MET:
DE SPOEDPOST TEL: 0900-8861
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

  

 

De Stam in Gerwen bestaat 15 jaar 

Wielercafé, dartcafé, 
muziekcafé en voetbalcafé
Door Caroline van Nes

p 18 juli is het precies 15 jaar geleden dat Bas van Keulen kastelein 
werd in café De Stam in Gerwen. Het hele jaar wordt dat gevierd met 
verschillende activiteiten. De tijden zijn veranderd, mensen gaan 

minder vaak ‘zomaar’ naar het café dan vroeger, dus is het belangrijk om 
regelmatig iets te organiseren. Beroemd is de huisgemaakte appeltaart, 
gebakken door zijn moeder Els, mensen bellen soms speciaal op voordat ze 
komen of er verse taart is. Maar lekkere appeltaart is niet genoeg.

Wielercafé
In 2016 werd ge-
boren Nue-
nenaar Steven 
Kruijswijk
vierde in de 
Giro d’Italia. 
Hij had dat 
jaar kunnen 
winnen maar 
helaas kwam 
hij, in de roze 
trui, ten val. Wie-
lerliefhebbers van-
uit heel Nederland wa-
ren naar De Stam gekomen 
om te kijken, ook was er veel media 
aandacht. Bas: “Dat was echt geweldig. 
Het zat hier stampvol. Martijn Bink 
van de NOS was hier de hele dag om 
verslag te doen. Helaas won Steven 
niet maar de sfeer was fantastisch. We 
zijn ook echt een wielercafé, met de 
Tour en Giro komen mensen altijd 
hier kijken. Zoals al in Rond de Linde 
stond vorige week, komt Wim Daniëls 
op donderdag 5 juli hier zijn boek pre-
senteren en een lezing geven over ‘De 
taal van de fiets’. Het boek is dan ook te 
koop en kan worden gesigneerd.”

Paulus invites 
Maar niet alleen wielerliefhebbers kun-
nen terecht in De Stam, ook liefhebbers 
van gezellige muzikale avonden komen 
ruimschoots aan hun trekken. Iedere 
maand is er op de maandagavond ‘Pau-
lus invites’, een concert waarbij gypsy 
jazz gitarist Paulus Schäfer verschillen-
de musici uitnodigt om met hem sa-
men te spelen. “Deze avonden worden 
erg goed bezocht”, vertelt Bas. “Verder 
hebben we hier de dartcompetitie, we 
zijn een professioneel dartcafé met 60 

“Tegenwoordig spreken mensen min-
der vaak af in het café, ze hebben al-
lemaal contact via appgroepen”, be-
gint Bas. “Dat is nou eenmaal deze 
tijd. Dus als caféhouder moet je 
steeds dingen bedenken om je klan-
ten toch hier naartoe te krijgen. Ge-
lukkig lukt dat nog steeds, omdat we 
heel gevarieerde groepen gasten ont-
vangen hier: wieler- en voetballief-
hebbers, darters en we hebben regel-
matig live muziek. Toen ik het café in 
2003 overnam, was ik nog het enige 
terras aan de Dommeldalroute, dus 
zat het hier de hele lente en zomer vol 
met passerende fietsers. Het was vaak 
vechten om een plekje. Nu is die rou-
te omgelegd en dat merk ik heel dui-
delijk. Dus moet ik wel creatief zijn 
om te kunnen overleven.”

Dorpscafé De Stam is ook regelmatig 
de locatie voor feesten en partijen van 
verjaardagfeestjes, bruiloften, verga-
deringen en ook koffietafels voorna-
melijk op locatie.

competatieve leden. Eens 
in de zes jaar is er een uitwisse-

ling met de Delhi Royals, een voetbal-
club uit Canada,  dan fungeert De Stam 
als clubhuis en uitvalsbasis voor de Ca-
nadezen die bij gastgezinnen verblij-
ven. Ik ben ook een paar keer naar Ca-
nada geweest, het is echt een bijzondere 
band die je opbouwt met mensen die je 
10 à 15 dagen ontmoet en leert kennen.

Ik vind het ook belangrijk een goede 
relatie te hebben met de buurt. Ik ben 
een geboren en getogen Gerwenaar 
en ik hoop hier in De Stam nog lang te 
kunnen genieten van wat ik het leuk-
ste vind: het contact met mensen.”

Voor informatie over de komende ac-
tiviteiten: Facebook Bas van Keulen 

Start inschrijving Hee Doede Mee 
De messen kunnen worden geslepen en het aftellen kan beginnen: de dorps-
quiz Hee Doede Mee 2018 komt steeds dichterbij! Vorig jaar hebben 121 
teams heel Nuenen op zijn kop gezet door fanatiek te strijden om een plaats 
in de top 3. Kennisvragen lieten de hersens kraken, bijzondere opdrachten 
stelden de creativiteit op de proef en groepsopdrachten haalden de mooiste 
samenwerkingen in jullie naar boven. Maar dit jaar belooft nóg spectaculair-
der te worden. Het wordt de vijfde jaargang en zoals jullie mogen verwach-
ten van een lustrumjaar, wordt het een editie die je niet wilt missen. 

Vanaf zaterdag 6 juli 0.00 uur (de nacht van vrijdag op zaterdag) kunnen teams 
zich inschrijven op www.heedoedemee.nl. Diversiteit binnen de teams gaat jullie 
helpen: jong, oud, kennis, kunde, handigheid, sportiviteit, competitiviteit en ge-
zelligheid. Meer informatie zullen jullie in de loop van de komende weken via 
diverse kanalen gaan ontvangen. Houd dus je ogen en oren open en zorg dat je ze 
alle vijf bij elkaar hebt.
Noteer de volgende data nu alvast in je agenda:

Zaterdag 6 juli: Start inschrijving om 0.00 uur (nacht van vrijdag op zaterdag).
Zaterdag 3 november: Quizavond.
Zaterdag 10 november: Feestavond met prijsuitreiking.

Bas van café 
De Stam (rechts) 
met topgitaris-

ten Stochelo Ro-
senberg en Paulus 

Schäfer (midden). 
Foto’s Cees van Keulen

komen of er verse taart is. Maar lekkere appeltaart is niet genoeg.

In 2016 werd ge-
boren Nue-

hij, in de roze 
trui, ten val. Wie-
lerliefhebbers van-
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De Stam is ook fietscafé, 
wielercafé en muziekcafé.....

Sporttas gevonden
Afgelopen zaterdagavond gevonden 
in de Larikslaan: Een zwarte sporttas 
(Umbro) met inhoud o.a. voetbal-
schoenen. De eigenaar kan contact  op 
nemen met 06-533 836 51.

Graag maken wij kennis met u en uw huisdier! 

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

In het Coppelmans 
Tuincentrum

Kom langs in onze kliniek voor een afspraak, 
vacciantie, bloedonderzoek, operatie of 

een rontgenfoto. Wist u dat een vaccinatie 
inclusief consult bij ons slechts 29.50 kost?

Voorwaarden in de kliniek
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Voorwaarden in de kliniek



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ down-
loaden. Via de website van de provincie Noord-Brabant (www.
brabant.nl/N615) kunt u op de hoogte blijven of aanvullende in-
formatie vinden over het groot onderhoud N615. U kunt zich hier 
ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres: 
grootonderhoudN615@boskalis.com. Bellen kan ook naar 06-55 
48 27 19. Elke donderdag kunt u terecht bij aannemer Boskalis met 
vragen in het inloopspreekuur van 13u-15u op het kantoor aan De 
Stater 20 in Lieshout

den 2 bemiddelaars geselecteerd. De bemiddelaars voeren eerst een 
gesprek met de melder en daarna met de buren. Daarna volgt, indien 
beide partijen akkoord zijn, een bemiddelingsgesprek met beide 
partijen samen en worden er afspraken gemaakt. Na enige tijd ne-
men de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen, om 
te kijken hoe het ervoor staat.

Geen rijdende rechter
Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters. Het zijn vrijwilligers 
die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij doen geen uitspraken en 
hebben hier ook geen bevoegdheid voor. Daarom is het noodzake-
lijk dat beide partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. In 
70% van de gevallen komen we samen tot een oplossing.

Contact
Wilt u een beroep doen op buurtbemiddeling, dan kunt u zich aan-
melden per mail via BBdommelvallei@levgroep.nl of telefonisch via 
049-2598989. Ook kunt u terecht op de website: www.problemen-
metjeburen.nl. Wanneer u interesse heeft om zelf een buurtbemid-
delaar te worden kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen 
via een van de bovenstaande kanalen. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 17-06-2018 EN 24-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Park 69 Brandveilig gebruik 
Parkstraat 54 Wijzigen gebruik tot uitvaarthuis 
Beukenlaan 19 Verbouwen woning 
De Huufkes 30 Uitbreiden bedrijfspand 
Wettenseind 20 Uitbreiden sportaccommodatie 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland 75 Oprichten woonhuis 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
De Heijbloem 32 Aanpassen kozijn bijgebouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lissevoort 6 Kindervakantieweek Nuenen 13-17 aug. 
Vincent van Goghplein Tienertent 22 feb-5 maart 2019 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein Standplaats kipprodukten vrijdag  
Nuenen c.a. Gala Nuenens College 20 juni 
Parkstraat 1 en 3 Terras Nuenen kermis Parkstraat 6-10 juli 
Parkstraat 25a Terrasvergunning Parkstreet BBQ & Grill 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

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

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Melk- en sappakken hebben een folielaag aan de 
binnenkant en horen in de (gratis) PMD zak. 
Ze mogen NIET in de papiercontainer.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS   
DE KERMIS 2018 IN NUENEN CENTRUM
Van vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli a.s. wordt in het centrum 
van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het 
opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het 
centrum tussen woensdag 4 juli 08.00 uur en woensdag 11 juli 15.00 
uur afgesloten voor het verkeer. De kruising Berg, Vincent van 
Goghstraat wordt vanaf donderdag 5 juli 08.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer. 
 
Het gebied dat afgesloten is: 
• Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
• Park, tussen Berg en Boordseweg;
• Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg. 

Markt verplaatst naar Vincent van Goghplein tijdens de kermis
Op maandag 9 juli wordt de weekmarkt eenmalig verplaatst naar 
het Vincent van Goghplein.

AFVALWEETJE
Melk- en sappakken hebben 
een folielaag aan de binnen-
kant en horen in de (gratis) 
PMD zak. Ze mogen NIET in 
de papiercontainer.

WERKZAAMHEDEN     
GROOT ONDERHOUD N615
Bosweg - Deense Hoek: vanaf maandag 18 juni t/m vrijdag 13 juli
Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-
Brabant vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhouds-
werkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en 
Beek en Donk. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten 
noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek 
en Donk. 
 
Planning
In deze fase worden nacht- en weekendwerkzaamheden uitgevoerd 
vanaf de Bosweg (Nuenen) tot aan de kruising Deense Hoek vanaf 
maandag 18 juni tot en met van vrijdag 13 juli. Doordeweeks is 
overdag de N615 opengesteld voor verkeer. In de avond- en nach-
telijke uren is het wegvak afgesloten voor autoverkeer tussen 21.00u 
en 06.00u in verband met wegwerkzaamheden. 
 
Weekendafsluiting
Het wegvak van de Bosweg tot aan de kruising Deense Hoek is van 
vrijdag 6 juli (21.00u) tot en met maandag 9 juli (6.00u) het gehele 
weekend afgesloten. De Deense Hoek en ’t Hof zijn vanaf Beek en 
Donk bereikbaar. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar. 
 
Wat merkt u ervan? De werkzaamheden kunnen mogelijk enige 
overlast met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
 
Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270. Lo-
kaal verkeer wordt omgeleid met bebording. 
 

RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter 
inzage in het gemeentehuis. 

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

 Onderwerpen o.a.
• Fietspad Papenvoortsedijk - Molenven - Raadsvoorstel 2018-52 

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

begroting 2019-2022
• 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

CONVENANT BUURTBEMIDDELING 
GETEKEND
Rondom buurtbemiddeling werken meerdere partijen samen, na-
melijk de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo, de woningcorpo-
raties Helpt Elkander, Wooninc. en Compaen en de Politie Zuidoost-
Brabant. De LEV-groep voert buurtbemiddeling in hun opdracht 
uit. Om dat te kunnen doen, hebben deze partijen het Convenant 
Buurtbemiddeling Dommelvallei ondertekend. Door goede samen-
werkingsafspraken kan buurtbemiddeling succesvol worden ingezet. 
In dit artikel leest u wat buurtbemiddeling is en hoe u hier gebruik 
van kunt maken.

Buurtbemiddeling
De meeste buren kunnen het goed met elkaar vinden: ze gaan pret-
tig met elkaar om, maken een praatje en komen misschien bij elkaar 
over de vloer. Maar dit is helaas niet altijd het geval. Soms lukt dit 
niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daar-
voor is vaak iets kleins, wat langzaam uitgroeit tot zo’n groot confl ict, 
dat het uiteindelijk zelfs van invloed is op het woonplezier van ie-
mand. Gelukkig komt dit niet heel vaak voor. Overkomt het u toch, 
dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Een goed gesprek 
doet soms wonderen. 

Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen?
In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat 
buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf ook geprobeerd heeft om 
het probleem bespreekbaar te maken. U kunt buurtbemiddeling 
bijvoorbeeld inschakelen voor de volgende problemen: geluidsover-
last, bedreiging/verbaal geweld, problemen over de tuin, kinderen 
die ongewenst verdrag vertonen, dieren, rommel/troep.

Buurtbemiddeling helpt niet altijd
In sommige gevallen kunnen de buurtbemiddelaars niets betekenen. 
Als er bijvoorbeeld sprake is van buitengewone agressie, ernstige 
verslavingsproblematiek of psychiatrische problematieken is buurt-
bemiddeling niet geschikt. Betrokkenen moeten aanspreekbaar en 
toerekeningsvatbaar zijn. Confl icten binnen families, met instanties 
en waar een rechtsprocedure speelt worden ook niet opgepakt.

Hoe werkt het?
Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. 
Dit kan door een inwoner, woningcorporatie, politie of andere hulp-
verlener worden gedaan. Er volgt een telefonische intake en er wor-



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 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Varkensfi letlapjes
4 stuks .....................................................5,95
Pulled Roast beef
100 gram .................................................2,75
Achterham
150 gram .................................................2,95
Kalfsschnitzels
100 gram .................................................2,95
Gegrilde kippenpoten
4 stuks .....................................................5,00
Carpaccio misto
“Biefstuk, pesto en verse spinazie”
100 gram .................................................2,65

De best belegde broodjes!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

BOTERMALS

weekaanbiedingen 
donderdag 28 juni t/m woensdag 4 juli

Puntpaprika
 per zak 1,49
Tommies        
pan klaar   per pot 1,49

Witlof salade     
 250 gram 1,99

Kersen Kordia     
 hele kilo 4,00

Watermeloen          
 per stuk 2,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

De slager met 
passie voor zijn vak!!!

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

It’s BBQ time !!
Acties week 26 : geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 juni

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Gelders hoog 
100 % fi jn volkorenbrood met zemelen 
op de korst. 2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Jubilaris
Suikerbrood op maïsbasis   NU € 349
_____________________________________________________

Turks brood
Wit of meergranen     € 189
_____________________________________________________

2e Stokbrood 50% korting
Probeer hierbij ook eens onze heerlijke huisgemaakte 
kruidenboter en / of aioli
_____________________________________________________

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

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

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:
  

Schoonmaakmedewerker
12 Uur per week

 

Allround medewerker 
machinist / grondwerker / handsloper

Fulltime

Heb je interesse? Mail dan naar info@gebr-beerens.nl 
of bel naar 040-283 22 60 • www.gebr-beerens.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

opmaak advertentie 91,5 x 90 - snijtekens.pdf   1   7-12-2017   09:48:01

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 
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Zilverschoon Summer Event 
Op zondag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur vindt bij Instituut Zilverschoon 
het Summer Event plaats. Die dag zullen er diverse demonstraties plaatsvin-
den zoals het zetten van permanente make-up van eyeliners en wenkbrau-
wen en een plasmalift van de bovenlip rimpeltjes: de huid verstrakt, 
waardoor de rimpeltjes vervagen. Deze methode kan ook worden toege-
past bij een ooglift zonder te snijden. 

Verder worden er demonstraties gege-
ven van bindweefselmassage om de 
huid zichtbaar te verjongen, zonder fil-
lers of botox. U kunt deze massage in 
combinatie met de Beauty Angel (col-
lageenlamp) zelf ervaren tegen een 
speciaal tarief. Ook zal endermologie 
te zien zijn, dit is een een pijnloze be-
handeling tegen cellulitis, vetrolletjes 
en huidverslapping. Er wordt uitleg ge-
geven over kalk- of schimmelnagels, 
hoe wij deze behandelen met onze Fox-
laser en de preventie voor de schoenen 
met de Shoefresh schoenensterilisator. 

Bij Zilverschoon kunt u ook terecht 
voor het veilig bleken van uw tanden; 
wittere tanden tegen een speciale prijs. 
Voor een mooie egale teint kunt u een 
spraytan krijgen met de mooie tanning 
spray van Marc Inbane. 
In de tuin zullen diverse therapeuten 
uitleg geven over hun behandelings-
methoden en het is mogelijk deze zelf 

te ervaren. Geniet van een stoelmassa-
ge, voetreflex, shiatsu of een detox 
massage. Er zal een gezondheidsthera-
peut zijn met onder andere een biore-
sonantie test. De Groene zuster zal in-
formatie geven over een, relatief onbe-
kende, preventieve pijnloze manier 
van borstonderzoek met behulp van 
thermografie. 
Voor het pand staat een aantal kramen 
met diverse producten,  zoals de tassen 
van Koosz, leuke spullen van Haar en 
Wonderwaar, sieraden van edelsmid Ka-
rin van Deursen, keramiek van Tineke 
van Noorden en biologische sappen en 
delicatessen. Zowel binnen als buiten is 
er nieuwe kunst te bewonderen; schilde-
rijen van Anja Sanders en Maria Ver-
schuren en beelden van Kitty Tijbosch, 
Anja Sanders en Kees van de Cappellen. 
Kortom een leuke en interessante dag! 
Volg onze Facebook pagina voor extra 
informatie met betrekking tot demon-
stratietijden etcetera. 

Gezichtsbehandelingen
Lichaamsverzorging

Ontharingsbehandelingen
Permanent make-up

Anti-aging behandelingen
Voedingsadviezen

Figuurcorrectie
Produktverkoop

Wellness arrangementen

Berg 51
5671 CB Nuenen
Tel. 040 2300025

www.instituutzilverschoon.nl
info@instituutzilverschoon.nl

DE L3 LASER 
De L3 laser van Pascaud stimuleert de 
stofwisseling van de huidcellen. Volledig 
pijnloos en veilig. Alle huidtypes en huids-
kleuren kunnen goed behandeld worden. 
De L3 Face Laser wordt met name
toegepast voor:
• Lifting van het gezicht 
• Vochtwallen onder de ogen 
• Vochtophoping gezicht 
• Verstrakking oogcontouren 
• Rimpels (in combinatie met BioSkinJettingTM) 
• Nabehandeling van peelings 

Ter kennismaking, tegen inlevering van deze bon
€ 10 korting op een behandeling naar keuze
bij Instituut Zilverschoon.*

Naam:

Adres:

E-mail:

*Één bon per persoon. Deze bon is geldig tot 31-12-2009.

Lid ANBOS

Fietsendieven 
actief in Nuenen
 
Let op: fietsendieven actief. Tijdens de 
sloopwerkzaamheden van het pand 
Linders aan het Park in Nuenen wordt 
gewaarschuwd voor fietsendieven. Of 
de dieven zo brutaal zijn om fietsen 
van toeschouwers te stelen is niet be-
kend. Let dus goed op, bij de sloop en 
in en rond het Park zijn fietsendieven 
actief. Houd je fiets stevig vast, hou al-
les goed in de gaten en zet je fiets goed 
op slot. Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee! (Foto Cees van Keulen) 

Aan: herindelingnuenen@brabant.nl
Dezer dagen viel een brief van de stichting ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ in mijn brievenbus. Het 
verzoek is om, op een voorgedrukt vel, mijn naam , adres en woonplaats te zetten en te ver-
sturen naar de Provincie en of te doen toekomen aan een van de zes, in de brief genoemde 
personen. Ik zal niets zeggen over zo’n aanpak en de inhoud van de brief t.a.v. de zienswijze 
op het bijna 200 pagina’s tellend ‘Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeen-
ten Nuenen c.a. en Eindhoven.’
Inmiddels had ik het ontwerp bestudeerd en al een reactie gestuurd naar de Provincie Bra-
bant. Aldaar is mijn reactie geregistreerd onder nummer C2225825/4375542 met reactie-
nummer 3M. Mijn reactie aan de Provincie. 22062018.
Blij met de krachtdadigheid van bestuurders op Provincieniveau!
Het behoeft geen betoog dat ik voorstander ben om de samenvoeging van Nuenen c.a.
met Eindhoven snel te regelen. Zie uw tijdpad.
Bij deze mijn zienswijze op het Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten 
Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wat vind ik van het herindelingsontwerp? (‘Boekwerk’ van 198 pagina’s)
1. Het ontwerp is goed toegankelijk leesbaar voor de doorsnee burger van de desbetref-
fende gemeenten.
2. De inhoud van het ontwerp volgt het voorstel van de vorige en huidige landelijke coali-
ties. De regeerakkoorden ‘Bruggen slaan’ en ‘Vertrouwen in de toekomst’, inzake krachtige-
re gemeenten maken omdat veel meer taken van het ‘Rijk’ naar gemeentelijk niveau ko-
men. Kennis, kunde, lobby, middelen etc. moeten door samenvoeging gebundeld worden.
3. Uit de inhoud en opzet van het ontwerp spreekt respect voor verschillen van identiteit. 
Gelijkwaardigheid.
4. Behouden van Nuenens dorpskarater heeft veel aandacht.
5. Sterk van de Provincie vind ik het overleg met de burgers. Ik was er twee keer bij. Petje af 
voor mevrouw Spierings.
6. Het ontwerp bevat voldoende begrotingscijfers en andere getalsmatige onderbouwingen.
7. Uit de aanpak van de Provincie spreekt een forse bestuurlijke daadkracht om spoedig te ko-
men tot bestuurlijke versterking van het hart van Mainport/Brainport op gemeentelijk niveau.
8. De basis van het ontwerp ‘Nuenen c.a.- Eindhoven zal t.z.t. ‘handboek soldaat’ zijn voor 
aansluiting van andere gemeenten. Waarbij het herindelingsproces Nuenen-Eindhoven 
als voorbeeld dient. Een verstandige regionale aanpak.

W.P. Metsemakers, Prunuslaan 5,  5671 BV Nuenen

Leden van de Raad en College van B&W 
van Nuenen c.a.
Onlangs heeft u besloten om op 10 oktober 2018 onder de Nuenense bevolking ( lees: kies-
gerechtigden) een ‘niet-bindend’ Referendum te gaan houden over het al dan niet samen-
voegen van de gemeente Nuenen c.a. met de buurgemeente Eindhoven. 
De vraag die U de kiesgerechtigden wilt voorleggen luidt: "Bent u voor of tegen de ge-
dwongen samenvoeging van de gemeenten Nuenen en Eindhoven per 1 januari 2021? "
Hierbij heb ik enkele opmerkingen die er m.i. toe doen, nl.: het woord ‘gedwongen’ in de 
vraagstelling is suggestief en misleidend en past en hoort er perse niet in thuis en het geeft 
daardoor aan de kiezer geen vrijelijke keuze. 
Immers, de kiezer die tegen de voorgestelde samenvoeging stemt, en niet zoals burge-
meester Houben stelt dat het hier gaat om de ‘gedwongen procedure’, moet er zonder 
meer mee akkoord gaan, dat hij of zij 'gedwongen' tegen de samenvoeging stemt. De keu-
ze van het motiveren en uitbrengen van een stem is m.i. nog altijd vrij zonder aanwijzing 
vooraf. Hem De kiezer wordt hierbij dus geen andere woordkeuze gelaten.
Wil de kiesgerechtigde voor de samenvoeging kiezen dan geeft hij/zij bij deze vraagstel-
ling meteen aan dat hij/zij zijn keuze 'gedwongen' heeft moeten bepalen. Ook hier geldt 
dat het motiveren en uitbrengen van zijn of haar stem bij deze vraagstelling dus niet vrije-
lijk kan worden bepaald.
Het kan en zal derhalve in beide keuzegevallen kiezers afschrikken om aan dit referendum 
te gaan deelnemen. Waarvoor dient dan dit referendum en om over de kosten ad € 49.500, 
die de Nuenense belastingbetaler toch weer kan ophoesten, nog maar te zwijgen. Het is 
toch uw bedoeling, neem ik aan, om een zo groot en breed mogelijk draagvlak onder de 
inwoners, uw kiezers, te krijgen over de vraag: hoe dan verder? Al heeft u ook nu al be-
paald dat de uitslag niet bindend zal zijn . Bovendien heeft de provincie al eerder aange-
kondigd dit referendum, terzijde zal schuiven. Vraag is dan ook: waarom nog dan dit refe-
rendum? Of is het schone schijn om de inwoners te paaien?
Waarom niet de eenvoudige vraagstelling gehanteerd: "Bent u voor of tegen samenvoe-
ging van de gemeenten Nuenen en Eindhoven?" . Het nodigt zeker meer kiesgerechtigden 
uit om te komen deelnemen aan dit referendum en zijn of haar keuze in alle vrijheid en ge-
motiveerd te bepalen. Alsdan zal de uitslag, al dan niet samenvoegen, u meer motivatie 
geven om op 8 november a.s een weloverwogen en democratisch besluit te nemen

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 5671 VA Nuenen

Vrienden van Eindhoven     
met voorbeeld zienswijze deel 4
De door Jacques Leemans en Hans Pijs opgerichte stichting Vrienden van Eindhoven be-
zocht op 19 juni jl. de inloopavond in Gasterij Wasven in de Eindhovense wijk Tongelre. 
Onder de aanwezigen o.a. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en enige raadsle-
den van Eindhoven met wie wij een langdurig en positief gesprek hadden. Voor een goed 
gesprek moet je altijd hoor en wederhoor toepassen. Jammer dat burgemeester Maarten 
Houben van Nuenen verstek liet gaan. Een gemiste kans. Verder heeft de stichting niet stil 
gezeten. Uit de zeer vele reacties die wij ontvingen, is duidelijk geworden dat er behoefte 
bestaat aan een voorbeeld van een zienswijze bijv. waarom u voor een fusie met Eindho-
ven bent. Onderstaand voorbeeld, kunt u uitknippen, ondertekenen met uw naam en 
adres en per brief opsturen voor 12 juli 2018, naar : Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Desgewenst kunt u de tekst 
voor 12 juli a.s. ook e-mailen aan : herindelingnuenen@brabant.nl In de tekst kunt u de 
verschillende redenen waarom u voor een fusie kiest , omcirkelen.
Mijn zienswijze voor een fusie met Eindhoven. Ik ben voor een fusie met Eindhoven omdat:
1.ik voor mijn gezondheid al tijd naar het Catharina ziekenhuis of het Maxima Medisch 
Centrum (MMC) in Eindhoven ga. 2.ik op de High Tech Campus Eindhoven een baan heb. 
3.ik als echte voetballiefhebber geniet van landskampioen PSV Eindhoven. 4.ik aan Eind-
hoven veel te danken heb, er werk heb en de kost verdien. 5. Eindhoven Brainport c.q. de 
gouden driehoek ASML, VDL en XP samen goed voor 20.000 arbeidsplaatsen het econo-
misch kerngebied van de kennis- en intensieve maakindustrie in Eindhoven vormen. 6.ik op 
Eindhoven Airport het vliegtuig neem naar mijn vakantie of zakelijke bestemming. 7.ik stu-
dent ben van de Technische Universiteit Eindhoven.8.het Philips Dorp, het Drentsdorp, 
Stratum en Tongelre om maar een paar namen te noemen nog steeds hun eigen karakter 
en identiteit hebben behouden zelfs met een origineel gemeentehuis dat in Stratum en 
Tongelre er nog steeds staat. 8. De woonlasten incl. ozb in Eindhoven veel lager zijn dan in 
Nuenen.9.ik liever een goede buur heb dan een verre vriend.10.Eindhoven met lichtfestival 
Glow tot evenementenstad van Nederland is uitgeroepen.

Naam en adres is bij de redactie bekend

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

Laatste draaidag 
op scouting 
Rudyard Kipling
De laatste draaidag van het seizoen is 
eigenlijk altijd een feestje. Alle speltak-
ken hebben op deze dag een uitje of 
een hele speciale dag op de Blokhut. 
De verkenners hadden dit jaar beslo-
ten om op de blokhut te blijven, waar 
ze het rijk voor zich alleen hadden, 
omdat alle andere speltakken buiten 
de deur waren.
Voor de padvindsters stond een lange 
kanotocht op het programma. De start 
van de tocht was helemaal in België en 
eindigde in het mooie Valkenswaard. 
Buiten een verloren peddel onderweg, 
lukte het iedereen om veilig in Neder-
land aan te komen. Allemaal met een 
beetje meer kleur op de huid door het 
af en toe verschijnende zonnetje.
De Bevers hadden een fantastische 
middag in speeltuin de Splinter. Heel 
erg warm was het niet, maar wel droog, 
waardoor het heerlijk buiten spelen 
was.
De Welpen en Esta's werd een zeer 
spannende safari in het vooruitzicht 
gesteld. De Beekse Bergen was hun be-
stemming. Ondanks de grote drukte 
hadden ook deze speltakken een ge-
weldige dag in het safaripark. Vanaf de 
boot en vanuit de bus werd er met ver-
rekijkers naar de wilde dieren gezocht.
Al met al was het voor alle speltakken 
een geweldige laatste draaidag van het 
seizoen.  Voor veel speltakken staat er 
nu nog een kamp op het programma 
tijdens de eerste week van de grote va-
kantie. Daarna volgen vijf lange weken 
zonder elkaar, maar na de vakantie zijn 
ze er weer op Blokhut de Hagrid.

Expositie werken 
van Iet van de Burgt 
Zaterdag 30 juni om 13.00 uur is de 
opening van de expositie van het ruim-
telijk werk, schilderijen en foto’s van 
Iet van de Burgt in het Weefhuis te 
Nuenen. Openingstijden op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en de expositie duurt tot en met  
zondag 22 juli.

Bij de opbrengsten van de verkoop, zal 
de helft geschonken worden aan een 
goed doel ten behoeve van de gevluch-
te Rohingya-kinderen.

Adres: Weefhuis, Lucas van Houthem-
laan 1 Nuenen. Meer info:
ietvandeburgt@hotmail.com

Wat gebeurt er in Gerwen?
 
In een reeks artikelen wordt de ontwikkeling van Gerwen geschetst. Vanaf 
het moment dat het kerkdorp dreigde weg te zakken tot een plek waar over-
dag alleen rond half negen en rond drie uur enig leven te bespeuren valt: 
kinderen op weg naar school en naar huis. Is het tij te keren?
 

en bij gemeente en provincie wordt er 
gebouwd. De hoop is gerechtvaardigd 
dat er verjonging optreedt, waardoor de 
vergrijzing afgeremd wordt. Blijft na-
tuurlijk, dat er veel ouderen in Gerwen 
wonen die langzaamaan ook een steun-
tje in de rug nodig zullen hebben. 
Intussen komen die ouderen naar de In-
loop, doen mee met een wandeling of 
gaan regelmatig mee fietsen. Met zijn al-
len worden we gewoon een paar jaar ou-
der. En hulp nodig? ‘Ik nog niet!’ 
 
2. WLG werkt aan leefbaarheid
Met het opzetten van de Inloop in no-
vember 2010 ontstond er meer ‘bewe-
ging’ in het dorp: elke maandagmiddag 
komen er sindsdien een aantal gasten in 
de Inloop die elkaar bij een kopje koffie 
of thee ontmoeten. Vaak met een crea-
tieve activiteit of een lezing. Er zijn ook 
wekelijkse wandelingen en fietstochten 
van maart tot november en museumbe-
zoeken in de wintermaanden.

Niet alleen ouderen
WLG wil graag ook jeugd bereiken en de 
ouders van jeugd: met creatief aanbod 
voor schooljeugd eens in de maand wil 
WLG zoveel mogelijk mensen in alle 
leeftijden op elkaar betrekken. Om het 
bereik van dorpsgenoten te vergroten is 
het Digitaal Dorpsplein Gerwen in het 
leven geroepen. Vooral dorpsgenoten 
die nog volop actief zijn in het arbeids-
proces blijken moeilijk bereikbaar en te 
betrekken bij WLG activiteiten. Daar-
door zien velen deze als activiteiten 
vooral gericht op ouderen. Door zelf 
niet deel te nemen zien ze hun idee daar-
over in de praktijk bevestigd. 

Voortdurend verandering
Intussen steken nieuwe thema’s de kop 
op. In elk gezin kunnen ziekte en overlij-
den een bepalende rol gaan spelen. 
WLG wil daar graag op inspelen, door 
betrokkenheid te tonen bijvoorbeeld 
door de Bezoekersgroep.
En: als WLG iets wil betekenen, dan ook 
voor de dorpsgenoten die baat hebben 
bij allerlei activiteiten die ze in staat stel-
len met enige aandacht en hulp zelfstan-
dig en onder eigen regie plezierig kun-
nen blijven wonen. Daarvoor worden 
hulpdiensten aangeboden waarbij WLG 
dan het vangnet is.

De vraag dringt zich op: moeten we ook 
iets doen met de mensen die alleen ko-
men staan of die voor een gezinslid of 
kennis moeten gaan zorgen en die daar-
door plotseling opgeslokt worden door 
processen die moeilijk te delen zijn? 
Meer over WLG: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Volgende keer: 
Er is best veel in Gerwen.

1. Een verleden van niet langer dan 20 
jaar
Vanaf de eeuwwisseling is er sprake van 
leegloop en vertrek van jongeren uit 
Gerwen naar elders. Er zijn sindsdien 
nauwelijks of geen mogelijkheden om 
zelfstandig te wonen door gebrek aan 
woningen en bouwactiviteiten. Ook de 
leerlingaantallen op de school zijn terug 
gelopen. Er is geen winkel meer en voor 
boodschappen moeten alle Gerwenaren 
naar Nuenen. Een pinautomaat is niet 
nodig je raakt geld niet meer kwijt. Ger-
wen sukkelt in slaap; alleen in de week-
enden is er nog leven, vooral op de 
sportvelden. 
 
Van veroudering naar verjonging
Vanaf 2010 is Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen (WLG), op basis van een en-
quête naar behoeften actief. Gerwen 
(lees: de inwoners die de enquête heb-
ben ingevuld) vindt wel dat er aandacht 
moet zijn voor bewoners die hulp kun-
nen gebruiken, maar niemand lijkt de 
eerste te willen zijn om daarnaar te vra-
gen: ‘Ik heb het niet nodig.’ En de drei-
gende (sociale) vereenzaming? Die blijft 
zolang er geen verjonging plaatsvindt.
 
Kentering
Gelukkig is er anno 2018 ook sprake van 
een kentering: Gerwen ZO! Na pleidooi-
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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:

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...

Pijn: zit vaak NIET ‘tussen je oren’
Mevrouw Klaassen was begin 50 en verpleegkundige. Al vijf jaar had ze last 
van pijn aan haar rechterpols: niet erg handig als je mensen moet verple-
gen…Vooral ’s-nachts, als de dag- of avonddienst erop zat, was de pijn: ‘niet 
om te hebben.’ Ze sliep er nauwelijks meer van.

Ook breidde de pijn zich uit naar haar 
ellebogen, knieën, voeten en tenen. 
Verder kreeg ze meer en meer last van 
ochtendstijfheid en startpijn. Infusen 
inbrengen, injecties geven en andere 
medische handelingen: alle bewegin-
gen deden zeer. 

Onderzoeken in haar eigen zieken-
huis wezen niets uit. Er was ‘niets aan 
te tonen.’ Ze was teleurgesteld dat de 
oorzaak van haar pijn niet te vinden 
was. Zoekend naar een oplossing, 
kwam ze bij mij terecht. Zoals bij ie-
dere patiënt trok ik 1,5 tot 2 uur uit 
voor een uitgebreid onderzoek en de 
eerste behandeling. 
Ik constateerde heel pijnlijke, steriele 
ontstekingen in tal van gewrichten.

Mevrouw vond acupunctuurnaaldjes 
toch wel griezelig, hoewel deze heel 
klein zijn: veel dunner dan bijvoor-
beeld een injectienaald. Daarom ge-
bruikte ik alleen naaldloze acupunc-
tuurtechnieken: laseracupunctuur, 
acupressuur en elektro-acupunctuur.

Al na twee behandelingen sliep ze 
stukken beter en in de loop van de 
eerste zes behandelingen werd de 
pijn steeds minder. Ze kon haar werk 
en huishouden weer praktisch pijnvrij 
doen. Toch wilde ze dat ik doorging 
met behandelen tot ze helemaal geen 
pijn meer had en de oorzaak van de 

pijn geheel verholpen was. Dat was 
een week of vier later. In totaal had 
mevrouw genoeg aan maar tien be-
handelingen! 

Veel mensen met chronische rug-, 
nek-, schouder-, hoofdpijn- of reuma-
tische klachten krijgen vaak te horen 
dat ze: ‘met de pijn moeten leren le-
ven.’ Er zijn hele instituten die zich 
richten op dat ‘leren omgaan met de 
pijn.’ Veel pijnpatiënten voelen zich 
daardoor niet echt gehoord.

Gelukkig kan ik er  met verschillende 
medische acupunctuurtechnieken 
(met en zonder naaldjes) vaak voor 
zorgen dat de pijn verdwijnt. Tegelijk 
werk ik aan de oorzaken van de pijn. 
Dikwijls zijn die te achterhalen. Als je 
er maar de tijd voor neemt en goed 
zoekt. 

N.B. Om privacyredenen is de naam 
van de patiënte gefingeerd. 

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

 Afgelopen weekend heeft het Actiecomité Nuenen Zelfstandig een brief bij alle Nuenense 
huishoudens proberen te bezorgen. Een actie waarvoor een flinke inzet van gemotiveerde 
vrijwilligers nodig was. Met de brief willen zij Nuenense burgers ondersteunen bij het in-
dienen van een zienswijze (bezwaarschrift) tegen de gedwongen fusie met Eindhoven. 
Een prima actie waarvoor het comité een compliment verdiend. 
Als bijlage was een voorbeeld van een zienswijze toegevoegd. Daarin staan een aantal 
goede argumenten die gebruikt kunnen worden. Iedereen kan daar uit kiezen wat bij 
hem/haar past. Om de provincie een zo breed mogelijk beeld te geven van de grote diver-
siteit aan bezwaren die leven wil ik graag nog een paar mogelijkheden toevoegen:
• In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote meer-

derheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden onderling en 
tussen Raad en College.

• De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de 
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op. 

• Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde bestuurskracht
• Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om ge-

meenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren 
• Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: Nuenen-

West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster. 
• De financiële problemen van de gemeente Nuenen –veroorzaakt doordat de gemeente Eindho-

ven haar afspraken niet nakwam- zijn geheel op eigen kracht opgelost. De meerjarenbegroting 
is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van € 9.000.000,- 

• Uit studies van het COELO is ook al diverse malen gebleken dat de financiële positie van een ge-
meente niet beter wordt door een fusie of herindeling.

• Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen en Eind-
hoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren. 

• Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en on-
dermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in deze sa-
menwerking (Partners+Pröpper 2018)

• De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten 
leiden. (Partners+Pröpper 2018)

• De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied uit 
evenwicht. (Demmers 2016)

• Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers 2016)
• De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zijn onevenwichtig, zowel wat betreft inwoner-

aantal als ambtelijk. (Partners+Pröpper 2018) 
• In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen 

heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners. (Na een fusie zou dat 
1 : 5644 worden)

• Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie haal-
den een ruime meerderheid (11-8) in de raad.

• Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft laten uit-
voeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag deze ernstig in twijfel 
worden getrokken. 

• Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan bestuurskracht. 
• Gedeputeerde Staten wil Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de bestuurskracht zo 

wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan realiteit om te veronderstellen 
dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan verbeteren.

• Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent 
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was Eind-
hoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.

Vertrouwend de Nuenense tegenstanders van annexatie hiermee van dienst te zijn ge-
weest.

Harrie van der Meijden. Laan ter Catten 48, 5673 BC 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 brievenActiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig 

Oproep op tot het indienen 
zienswijzen bij provincie
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig roept op tot het insturen van ziens-
wijzen, bezwaren, bij de provincie tegen het ‘Herindelingsontwerp tot sa-
menvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven’.

Komende zaterdag, 30 juni, zullen le-
den van het actiecomité tussen 14.00 en 
17.00 uur in Het Klooster aanwezig zijn 
voor informatie en eventueel advise-
ring bij het maken van een zienswijze. 
We moeten dit annexatie-proces stop-
pen! U kunt daaraan meehelpen door 
via een zienswijze uw bezwaar te uiten! 
Tijdens de informatiemiddag van het 
actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig 
zal de Nuenense zanger Mark Elbers 
zijn ‘Nuenen-lied’ ten gehore brengen. 
Ook zal hij een bezwaarschrift aan de 
provincie ondertekenen tegen het 
‘Herindelingsontwerp tot samenvoe-
ging van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven.

Meer informatie over het herinde-
lingsontwerp en het indienen van 
zienswijzen tegen een samenvoeging 
van de gemeente Nuenen c.a. met de 
gemeente Eindhoven vindt u op onze 
website www.nuenenzelfstandig.nl

Stichting 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

De officiële datum waarop de bezwa-
ren bij de provincie binnen moeten 
zijn, is 10 juli 2018. Het actiecomité 
hoopt dat veel zienswijzen worden in-
gediend. Huis-aan-huis heeft het ac-
tiecomité inmiddels voorbeelden van 
zienswijzen verspreid met daarbij de 
oproep deze in te vullen en in te leve-
ren of zelf een eigen zienswijze op te 
stellen. Op de website van het actieco-
mité staat een voorbeeld-zienswijze in 
word die met ‘knippen en plakken’ tot 
een eigen persoonlijke zienswijze kan 
worden gemaakt. Het actiecomité 
hoopt dat veel inwoners van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en bewoners 
van het Eeneind hun bezwaren tegen 
het opgaan van de gemeente Nuenen 
c.a. in de gemeente Eindhoven ken-
baar maken. De ontvangen papieren 
versies van zienswijzen wil het actieco-
mité bij de provincie persoonlijk gaan 
aanbieden.
Provinciale Staten van Noord-Brabant 
nemen uiterlijk in december een be-
slissing op het voorstel van Gedepu-
teerde Staten. Uiteindelijk beslissen 
Provinciale Staten of de annexatie van 
Nuenen c.a. door Eindhoven wordt 
doorgezet. Provinciale Staten vormen 
met 55 Statenleden het provinciaal 
parlement. De 55 Statenleden zijn ver-
deeld over 11 fracties: VVD (10 leden), 
D66 (6 leden), SP (9 leden), CDA (9 le-
den), PVV (7 leden), GroenLinks (4 le-
den), PvdA (4 leden), 50plus (2 leden), 
PvdD (2 leden), CU-SGP (1 lid) en Lo-
kaal Brabant (1 lid).

Mark Elbers  
met ‘Nuenen-lied’ 
bij Actiecomité 
Nuenen c.a. 
Zelfstandig
Tijdens de informatiemiddag van het 
actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig zal 
de Nuenense zanger Mark Elbers zijn 
‘Nuenen-lied’ ten gehore brengen. Ook 
zal hij een bezwaarschrift aan de pro-
vincie ondertekenen tegen het ‘Herin-
delingsontwerp tot samenvoeging van 
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindho-
ven’. De informatiemiddag is zaterdag 
30 juni tussen 14.00 en 17.00 uur in Het 
Klooster aan het Park. Meer informatie 
vindt u op www.nuenenzelfstandig.nl

Laatste 
openingsdagen 
kledingwinkel
Omdat de kledingwinkel van de Vlin-
der gaat sluiten, is er nog een extra 
opening op zaterdag 30 juni. Van 
11.00 tot 15.00 uur bent u van harte 
welkom om nog voordelig uw zomer-
kleding en/of winterkleding te kopen.

Als u dan geen tijd heeft, kunt u ook nog 
terecht op dinsdag 3 juli van 09.30 - tot 
11.30 uur. De laatste verkoopdag zal zijn 
donderdag 5 juli van 12.00 tot 15.30 uur. 
 Kom nog even voor de laatste koopjes. 
De koffie en/of thee staan klaar.
U kunt helaas geen kleding meer inleve-
ren, ook niet meer bij de Wereldwinkel.

Wij zijn gevestigd in de Luistruik aan 
de Sportlaan 12, links naast het Nue-
nens College. Tot dan!

 Op vakantie zonder overgewicht
Binnenkort gaan veel Brabanders weer op reis naar verre bestemmingen. 
Dan is het heerlijk om van tevoren nog even leesvoer in te slaan via Biblio-
theek Dommeldal. Daar staan voldoende boeken om de zomer mee door te 
komen. Daarnaast is het mogelijk om thuis, of vanaf je vakantieadres, een 
aantal E-Books uit te kiezen en te downloaden op de I-pad, laptop of smart-
phone. Het kan allemaal.

De VakantieBieb, het zomercadeau-
tje van de Bibliotheek
Je vakantie wordt nog leuker met de Va-
kantieBieb. In de gratis App zijn meer 
dan 60 E-books te vinden voor jong en 
oud, die twee maanden te leen zijn. 
Ook als je geen lid bent van de Biblio-
theek. Dat scheelt dus weer gewicht in 
je koffer of rugzak. Ga naar Google Play 
of de App Store en download de app!
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan 
maak je ook nog eens kans op een iPad 
mini. Hoe? Stuur een kaartje met daar-
op jouw favoriete e-book uit de Vakan-
tieBieb. Lees meer over de actie en 
spelvoorwaarden op www.vakantie-
bieb.nl. De VakantieBieb is open van 1 
juli t/m 31 augustus. 

De bieb in de vakantie
Enkele vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal zijn een weekje gesloten 
in de zomer: 16 t/m 22 juli is vestiging 
Son&Breugel gesloten; 23 t/m 29 juli is 
vestiging Nuenen gesloten; 30 juli t/m 
5 augustus is vestiging Mierlo geslo-
ten; 6 t/m 12 augustus is vestiging 
Heeze-Leende gesloten.

De bieb voor de thuisblijvers
Vestiging Geldrop blijft de hele zomer 
open op de bekende openingstijden. 
Maar iedereen is welkom in alle vesti-
gingen van Bibliotheek Dommeldal. 
Ook voor een krantje, tijdschrift of 
kopje koffie.
En voor de thuisblijvers is er ook de 
Zomeracademie: nog twee interessan-
te gasten op een zomeravond in de 
Kasteelhoeve in Geldrop. Op 18 juli is 
Onno Blom te gast, biograaf van Jan 
Wolkers. En op 15 augustus Eva Ro-
vers, biograaf van Helene Kröller 
Mϋller, en van Boudewijn Bϋch.
Bibliotheek Dommeldal bezorgt u dit 
jaar graag weer een fijne zomer.



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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INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

De Ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.(CONN) zoekt
een nieuwe voorzitter wegens statutair terugtreden van de huidige voorzitter.
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets 
te vinden.

De CONN stelt een goede afspiegeling van de leden in de raad op prijs. 
Dat betekent dat we graag al degenen die serieus interesse hebben en zich 
herkennen in het profi el vragen om zich te kandideren.

Belangstellenden worden verzocht te reageren per mail bij de selectiecommissie 
uit de Ledenraad t.a.v. de voorzitter van het bestuur van de CONN, 
w.ligtvoet@onsnet.nu

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Voordelen van een scootmobiel via Medipoint Thuisservice
• Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs
• Uitleg over verschillende soorten scootmobielen
• Uitleg over het rijden op een scootmobiel
• Onder begeleiding rijden in uw eigen buurt
• Diverse modellen verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Maak vrijblijvend een afspraak!  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar de vrijheid van een scootmobiel

   
Scootmobiel Primo Arrivo  
• Exclusief bij Medipoint in Chili Red

Alleen bij de kleur Chili Red GRATIS 
regenbestendige afdekhoes

• Inclusief Arrivo pakket met o.a. captain seat met 
hoge rug en bedieningspaneel met verlicht display

• Groot rijcomfort
• INDEGO veersysteem
• Actieradius: tot 40 km
• Snelheid: max. 12 km per uur

Scootmobiel Primo Arrivo 

Inclusief Arrivo pakket met o.a. captain seat met 
hoge rug en bedieningspaneel met verlicht display

Van 3979.- 

Nu vanaf 3379.-

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.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!

Ook als je geen lid 
bent van de Bieb Dommeldal

OF JE DOWNLOADT 
DE VAKANTIEBIEB - APP

Het zomercadeautje van 
de Bibliotheek
www.vakantiebieb.nl

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

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

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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 Parkconcert van Keskedee
Het begint een traditie te worden: voor het ingaan van de zomervakantie gaf Kes-
kedee woensdag weer een gratis concert weg op het terras van café Schafrath aan 
het Park in Nuenen. Uitzicht over het Park, drankje erbij en puur genieten!
Keskedee is een wereldmuziekkoor en zingt u de wijde wereld in. Sferen uit Wales, 
Georgië, Oost-Afrika, Irak en nog heel veel andere landen. Ook nieuw repertoire. 
Laat u door Keskedee wereldwijd wegdromen in de sferen van de komende zomer.

Paul van Aken 
neemt afscheid  
van jenaplanschool 
De Mijlpaal
Na 45 jaar gewerkt te hebben in het 
basisonderwijs, neemt Paul van 
Aken afscheid, hij gaat met pen-
sioen. Dit laat de school natuurlijk 
niet zomaar voorbij gaan.

Dinsdag 3 juli is het de hele dag feest 
op school. ‘s Ochtends biedt Paul alle 
kinderen een Workshop slagwerkmu-
ziek aan. Het resultaat daarvan wordt 
gepresenteerd in een viering ter ere 
van Paul.
 ’s Middags van 16.30-18.00 uur is er op 
school een receptie om Paul nog eens 
in het zonnetje te zetten. Oud-leerlin-
gen, en oud-ouders zijn daarbij ook 
van harte welkom.

We wensen Paul nog vele mooie jaren 
toe.

Plan tijdelijke 
huisvesting    
Witte Hondpad
Woningcorporatie Wooninc. gaat aan 
het Witte Hondpad een huisvestings-
project voor reguliere bewoning rea-
liseren. Het gaat om de plaatsing van 
zestien nieuwe Heijmans ONE wonin-
gen. De woningen moeten eind dit 
jaar beschikbaar zijn voor mensen 
die met spoed een woning zoeken.

Wooninc. en de gemeente Nuenen 
beogen met het project de druk op de 
sociale woningmarkt niet verder op te 
laten lopen. De zestien woningen zijn 
in principe bestemd voor eenper-
soonshuishoudens. De bewoners zijn 
onder andere alleenstaanden, starters, 
vergunninghouders, arbeidsmigran-
ten en studenten. Zij mogen voor een 
periode van twee jaar in de Heijmans 
ONE wonen en moeten vervolgens 
doorstromen naar de reguliere wo-
ningmarkt.

Directeur-bestuurder Angela Pijnen-
burg van Wooninc.: “Het is een geza-
menlijk project van gemeente Nue-
nen en Wooninc. dat bijdraagt aan de 
dringende vraag naar sociale huurwo-
ningen in de gemeente Nuenen. De 
Heijmans ONE’s zijn de perfecte, 
flexibele oplossing voor zelfstandig en 
betaalbaar wonen”. 

Nieuwe woningen
De Heijmans ONE woning heeft eigen 
voorzieningen, is betaalbaar en ziet er 
verzorgd uit. De tijdelijke wijk krijgt 
een toegangsweg, voetpaden en 12 
parkeerhavens. Ook komt er een fiet-
senstalling voor de bewoners. Het type 
woning en het woongebied hebben 
een verzorgde uitstraling die het ter-
rein een vriendelijke uitstraling geven.

Tijdelijk
De ontwikkeling van de locatie is niet 
mogelijk binnen het bestaande be-
stemmingsplan. Daarom is er een ver-
gunningaanvraag nodig voor het be-
bouwen en het gebruik van het perceel 
voor een periode van maximaal 10 
jaar. Deze periode kan niet worden 
verlengd en het terrein zal vervolgens 
in de oorspronkelijke staat worden te-
ruggebracht. Na de vergunning afgifte 
door de gemeente willen we direct 
starten met de werkzaamheden op de 
locatie. Het doel is om de woningen 
eind 2018/begin 2019 te plaatsen en in 
gebruik te nemen. 

Volop variatie bij programma 
Open lucht theater Mariahout
De kleine zeemeermin - Toneelvereniging Mariahout : zondag 8 juli 14.30 - 
zaterdag 21 juli 19.00 - donderdag 26 juli 14.30 uur. Een verfrissende duik in 
het water zal ons theater goeddoen. Alhoewel...

die bandjes dus maar neerstrijken in 
ons theater! Tamarin Desert, Hallo 
Venray en Cymbaline veroveren steeds 
meer poppodia, maar gelukkig komen 
ze ook nog de ongenode gasten uit ons 
Openluchttheater verjagen.

 Tribute To The Cats Band
Daarnaast zijn wij blij vereerd dat de 
Tribute To The Cats Band hun theater-
seizoen bij ons afsluit. Na een indruk-
wekkend optreden vorig jaar, komen zij 
wederom ons theater vullen met de be-
kende Catssound. ’Vaya con dios’, 
’Scarlet ribbons’, ’What a crazy life’ en 
’Jukebox’ laten op zondagmiddag 22 
juli je de jaren ’60 en ’70 herleven.

In dit eigentijdse sprookje, vertolkt 
door Toneelvereniging Mariahout, 
trotseert de ‘Prins van het Land’, Kaap 
de Zoete Hoop op zoek naar kibbeling. 
Hij schept echter achter het net en 
vangt; de dochter van de Koningin van 
de Zee. Arials’ strenge moedermeer-
min wil hier niks van weten maar ge-
lukkig is daar de 3-koppige zeeheks…

De avonturen van Pinokkio
Om in de sprookjessfeer te blijven, 
komt op donderdag 12 juli het alom 
bekende verhaal van Carlo Callodi uit 
1883 naar ons Openluchttheater. Pi-
nokkio stort zich in allerlei avonturen 
in zijn reis om een echte jongen te 
worden.
Ook zo benieuwd of dit goed afloopt? 
Ga deze zomer mee op ontdekkings-
tocht met het eigenwijze jongetje dat 
Pinokkio heet!

Roekenrock - Minifestival 
Vervolgens mogen op zaterdag 14 juli 
je wangen opkrullen van plezier tij-
dens Roekenrock. Want wanneer men 
één kraaiachtige in de buurt ziet zal 
dat onheil brengen, maar zijn er twee 
leden van deze vogelfamilie in je om-
geving, dan brengt dat juist geluk. Laat 

Tribute tot the Cats band sluiten hun thea-
terseizoen af bij het OLM

Burendag 2018:

Aanmelding 13e editie geopend
Organisatoren gaan zich extra inzetten voor buurten met minder verbin-
ding. De inschrijving voor de 13e editie van Burendag is vandaag geopend. 
Alle buurten van Nederland kunnen hun Burendagactiviteit aanmelden en 
een � nanciële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. De dag wordt ie-
der jaar georganiseerd door Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. Deze editie gaan de organisatoren zich extra 
inspannen om buren bij elkaar te krijgen in buurten waar dat niet vanzelf-
sprekend is.  Burendag valt dit jaar op 22 september.

Drempels wegnemen
John Brands, general manager Jacobs 
Douwe Egberts Nederland: ”We vinden 
dat niemand zich alleen hoeft te voelen 
in de buurt. Met Burendag wil Douwe 
Egberts dan ook de drempel verlagen 
om buren dichter bij elkaar te brengen. 
Bijvoorbeeld door samen een kop koffie 
te drinken. Want mensen wonen pretti-
ger in een buurt waar ze elkaar kennen 
en regelmatig echt contact hebben én 
het is bevorderlijk voor de veiligheid.” 
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: 
“We zijn heel blij dat we de afgelopen 
jaren al zoveel buren met elkaar in 
contact hebben kunnen brengen. We 
zien echter dat in sommige buurten, 
waar juist behoefte is aan contact, de 
activiteiten niet van de grond komen. 
Het kan lastig zijn een begin te maken 
als je niemand in je buurt kent. De 
drempel die mensen over moeten kan 
soms erg hoog zijn. Dit jaar proberen 
we in een aantal buurten die drempel 
weg te nemen door de organisatie van 
Burendag uit handen te nemen, met 
het idee die rol in de toekomst in meer 
buurten in te nemen.

36.000 activiteiten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts 
de eerste editie van Burendag met 
300.000 deelnemers, waarna het Oran-
je Fonds als medeorganisator in 2008 
aansloot. Sinds 2006 organiseerden 
buurten al zo’n 36.000 Burendagactivi-
teiten. Buren kunnen via www.buren-
dag.nl een aanvraag bij het Oranje 
Fonds indienen voor een financiële bij-
drage van maximaal 400 euro voor hun 
Burendagactiviteiten.

De afgelopen 13 jaar zijn miljoenen bu-
ren bij elkaar gebracht op Burendag. 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
gaan daarbij altijd uit van de kracht van 
de buurt: bewoners bedenken zelf een 
activiteit, zoeken daar draagvlak voor 
en kunnen een Burendagpakket en een 
financiële bijdrage aanvragen. Dit jaar 
gaan de organisatoren een aantal buur-
ten een steuntje in de rug bieden. In 
buurten waar minder verbinding is en 
het de buurt niet zelf lukt een Buren-
dag van de grond te krijgen, gaan Oran-
je Fonds en Douwe Egberts een Buren-
dagactiviteit organiseren. Als dit een 
succes blijkt, nemen de organisatoren 
die rol de komende jaren in meer buur-
ten op zich. De buurten waar de spe-
ciale aandacht naar uit gaat, worden 
geselecteerd op basis van onderzoek 
naar verbinding in de buurt.

Socialer en veiliger
Burendag is in het leven geroepen om 
het contact tussen buurtgenoten te be-
vorderen en er zo voor te zorgen dat 
buurten socialer en veiliger worden. In 
2017 deden zo’n 1 miljoen mensen 
mee aan duizenden activiteiten in heel 
het land. Denk hierbij aan het aanleg-
gen van een buurtmoestuin, samenko-
men onder genot van kopje koffie, het 
opknappen van de straat, het organise-
ren van een culturele middag of een 
sport- en speldag.

Eerste heipaal boren

 Nog 17 woningen te koop   
in Gerwen ZO
De grondwerkzaamheden voor de uitbreiding in Gerwen-zuidoost zijn don-
derdag 21 juni gestart. Van de 72 woningen die er gebouwd gaan worden 
zijn er inmiddels 55 verkocht. Er staan nog 17 huizen te koop in het plan. 
Vandaag, donderdag 28 juni, is er een kopersbijeenkomst in dorpshuis D’n 
Heuvel. De kopers kunnen daar kennismaken met elkaar. 

Het voetbalveld dat nodig is voor het 
bouwplan is maandag 25 juni beschik-
baar gekomen. Nu kan ook het laatste 
stukje van Gerwen ZO bouwrijp ge-
maakt worden. Voetbalvereniging 
RKGSV krijgt in de loop van het nieuwe 
seizoen de beschikking over een hybri-
develd. Woensdag 11 juli komt Erik van 
Merrienboer, gedeputeerde voor ruim-
te en financiën van de provincie Noord-
Brabant, de eerste heipaal boren. Na de 
komende bouwvakvakantie wordt ge-
start met de funderingswerken. De ver-
wachting is dat in het tweede kwartaal 
van volgend jaar de eerste woningen 
opgeleverd kunnen worden.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer komt 
eerste heipaal boren….(foto Wim Roefs)

De grondwerkzaamheden in Gerwen ZO zijn gestart….(foto Cees van Keulen)

Seizoen 2018/2019: 

Vroege-vogels-verkoop? 
Cultuur Overdag wil de prijzen van 
haar activiteiten zo laag mogelijk hou-
den. Dat is alleen mogelijk als er veel 
bezoekers zijn. Bij het vaststellen van 
een toegangsprijs is het bezoekersaan-
tal echter nog niet bekend. Om het fi-
nanciële risico van weinig bezoekers af 
te dekken, moet worden gewerkt met 
een opslag. De toegangsprijs voor voor-
stellingen in het Van Goghkerkje in het 
nieuwe seizoen is daarom € 13,50. De 
prijs van een voorstelling kán lager zijn 
als per voorstelling minimaal 60 kaar-
ten worden verkocht. Daarom wordt 
overwogen een ‘5-in-1’ abonnement 
aan te bieden: voor € 55,00 ontvangt u 
een toegangsbewijs voor 5 voorstellin-
gen in 2018 in het Van Goghkerkje. De-
ze prijs is inclusief een drankje in de 
pauze of na afloop van een voorstelling. 
Met het abonnement wordt bijna 20% 
korting op de entreeprijs geboden. 

In 2018 gaat het om de volgende voor-
stellingen:
20 september (14.30 uur): ‘Barbara’ 
door Agnès Bergmeijer (chansons) 
18 oktober (14.30 uur): klassieke mu-
ziek (barok) door Nanneke Schaap
11 november (14.30 uur): Bach con-
cert door Vincent van Amsterdam (ac-
cordeonist)
22 november (14.30 uur): mini-opera 
Carmen, voorafgegaan door een lezing 
 20 december (14.30 uur): concert in 
Kerstsfeer door Rôse-Ile 

Hebt u interesse in het ‘5-in-1’ abon-
nement? Stuur dan vóór 1 juli a.s. een 
mail naar info@cultuuroverdag.nl en 
we nemen contact met u op. 
Ook in de zomermaanden vertoont 
Cultuur Overdag films in Het Klooster! 

Op donderdag 12 juli wordt de film 
‘Secret in their Eyes’ vertoond. Dinsdag 
14 augustus kan gekeken worden naar 
‘Manchester by the Sea’. Aanvang: 
10.30 uur. Toegangsprijs: € 6,50 (inclu-
sief koffie/thee). Toegangskaarten zijn 
te koop op werkdagen tijdens kantoor-
uren aan de balie van Het Klooster. 
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 Warme Beer verhuist naar Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) 

Nuenense stichting stopt,        
de Warme Beer blijft 

om acties op touw te zetten en dona-
teurs te werven om zijn droom moge-
lijk te maken. “Nu wordt ons initiatief 
voortgezet op een heel goede plek”, be-
sluit hij. Tijdens de officiële overdracht 
zette hij symbolisch zijn voorzitterspet 
af, om die meteen bij Marianne op 
haar hoofd te zetten. 

Directer en dichterbij 
Het Prinses Máxima Centrum is dé 
plek waar zorg en onderzoek op één 
locatie samenkomen voor alle kinde-
ren die in Nederland te maken krijgen 
met kanker. Dat betekent meteen dat 
de knuffels niet meer naar de zeven 
verschillende (universitaire) zieken-
huizen in Nederland hoeven te reizen. 

Op donderdag 20 juni droeg de stich-
ting de werkzaamheden over aan de 
Vereniging Ouders, Kinderen en Kan-
ker (VOKK). In het splinternieuwe 
Prinses Máxima Centrum in Utrecht 
ontving de VOKK Tomas, zijn zus An-
ne en zijn moeder Anine Linders har-
telijk, met gebak met het Warme-
Beerlogo. Het maakte meteen duide-
lijk dat de medewerkers van de VOKK 
de Warme-Beergedachte voortzetten 
zoals hij bedoeld is. De VOKK gaat, 
net zoals de stichting altijd deed, alle 
kinderen met een vorm van kanker 
een knuffel aanbieden. Uit naam van 
Tomas. De knuffels zijn gevuld met 
tarwekorrels en lavendel, en op te war-
men in de magnetron. 
“De Warme Beer blijft zoals hij is”, be-
nadrukt Marianne Naafs van de VOKK. 
“Hij heeft alleen een ander truitje aan 
gekregen.” 

Anderen eens verwennen 
“Het begon als een onschuldig iets”, 
weet Tomas nog. “Ik hoefde geen ca-
deaus voor mijn achttiende verjaardag 
in 2010. Het enige wat ik wilde, was dat 
anderen nu eens verwend zouden wor-
den.” Samen met zijn zus, zijn moeder 
en andere betrokken bestuursleden en 
vrijwilligers werkte hij jarenlang hard 

vlnr. Marinka Draaijer, Amber van Ameijde en Marianne Naafs (VOKK), Tomas Bonewald, 
Anine Linders en Anne Bonewald (Stichting Warme Beer) 

Tomas Bonewald draagt de voorzitterspet 
over aan Marianne Naafs van de VOKK 

Borstkankerpatiënten geholpen 
met gebreide protheses
Een op de 7 vrouwen zal helaas ooit in haar leven te horen krijgen dat ze 
borstkanker heeft. Zo ook de Amerikaanse Barbara Demorest, die een hand-
werkzaak heeft. Omdat zij de siliconenprothese zo zwaar vond, heeft zij een 
patroon ontwikkeld en is zelf protheses gaan breien en haken. De Knitted 
Knocker was geboren!

ven een groep vrijwilligsters actief om 
ze te maken voor anderen.
Knitted Knockers zijn ook een uit-
komst voor vrouwen die na een volle-
dige mastectomie een hersteloperatie 
krijgen. Het vulgaatje in de Knocker 
blijft gewoon open, dus als de expan-
der groter wordt, kun je vulling verwij-
deren uit de Knitted Knocker.

De gratis Knitted Knockers kunnen 
aangevraagd worden via 06-362 915  09 
of de website Knittedknockers.nl

De protheses worden gemaakt van (ge-
merceriseerde) katoen en gevuld met 
synthetische vulling. Dat maakt ze 
ademend, licht en wasbaar! En ze zijn 
gratis!
Barbara vond dat alle vrouwen er mak-
kelijk aan moesten kunnen komen en 
zette het patroon op haar website. In-
middels is het over de wereld uitge-
waaid en is er ook een KnittedKnoc-
kers.nl actief. Voor de dames die niet 
kunnen breien of haken, geen pro-
bleem, want inmiddels is er in Eindho-

De jas aan de kapstok
Als een dierbare is overleden sta je voor de opgave om te gaan met een 
groot verlies. Een uitvaart die past bij de overledene en bij de manier waar-
op jij hem of haar zult herinneren is een belangrijk punt in het rouwproces. 
Op die dag neem je afscheid van het fysieke lichaam van je dierbare. Maar 
daarmee is het afscheid nemen niet klaar. Sterker nog. Veel mensen zeggen 
achteraf dat de uitvaart pas het begin was van het afscheid nemen. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl

Als een dierbare is overleden sta je voor de opgave om te gaan met een 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

In de maanden en jaren die daarna 
volgen zijn er steeds weer nieuwe mo-
menten van afscheid nemen. Afscheid 
nemen van de spullen van deze per-
soon, maar ook afscheid van de nabij-
heid, de zorgzaamheid, de vrolijkheid 
of de bescherming die die ander jou 
gaf. Die ander voorzag in een belang-
rijk deel van jouw eigen (emotionele) 
behoefte. Door het gemis voel je nu 
nog sterker jouw eigen behoefte aan 
bijvoorbeeld nabijheid.

Voor mijn werk als rouwcoach kom ik 
bij mensen thuis en zie ik heel vaak 
de jas van de overledene nog aan de 
kapstok hangen. Die jas is dan een 
manier om invulling te geven aan 
een diepere emotionele behoefte 
aan nabijheid en bescherming. Som-
mige mensen doen die jas regelma-
tig aan om even weer die verbonden-
heid te ervaren. Het opruimen van 
die jas voelt alsof de overledene dan 
echt uit het leven verdwijnt. Dat zou 
de emotionele pijn alleen maar gro-

ter maken. Dat is nergens voor nodig. 
Dus die jas blijft hangen. Meestal 
ontstaat ergens in het rouwproces 
een natuurlijk moment waarop de jas 
van de kapstok naar de kledingkast 
verhuist. En sommige mensen doen 
na een tijd de jas helemaal weg. An-
deren helemaal nooit. Welke keuze 
de juiste is, kun je alleen zelf bepalen. 
Dus laat die jas gewoon hangen zo-
lang dat voor jou nodig is; ook al zegt 
de omgeving: “Hangt die jas er nu 
nog steeds?”

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.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

Koninklijke 
onderscheiding 
voor de heer   
Peter Notten
Op vrijdag 22 juni ontving de heer 
Peter Notten een Koninklijke onder-
scheiding in de graad O�  cier in de 
Orde van Oranje-Nassau, tijdens 
zijn afscheid als voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Korein Groep. 
De uitreiking vond plaats bij het Ke-
telhuis, Landgoed de Grote Beek, te 
Eindhoven.

De heer Notten heeft als voorzitter 
van de Raad van Bestuur de afgelopen 
15 jaar leiding gegeven aan de uitbouw 
van de lokale kinderopvang-stichting 
Korein (sinds 22 januari ‘Wij Zijn 
Jong’) en het ontwikkeld tot een natio-
naal maatschappelijke onderneming 
voor kinderen.
De heer Notten heeft zich vanaf 1999 
achtereenvolgens bijzonder verdien-
stelijk gemaakt voor de Korein Groep 
BV, de Brancheorganisatie Kinderop-
vang (Utrecht), Stichting Sportservice 
N.Brabant en het Olympisch Steun-
punt Brabant (Tilburg), de Stichting 
Marathon Eindhoven, de Regiegroep 
SPIL, de SKPO, het regieteam van 
Kindcentra 2020/, het Kindcentrum 
Mondomijn Helmond, de Fontys Ho-
geschool Kind en Educatie (‘s Herto-
genbosch, Eindhoven, Tilburg, Veghel, 
Venlo), de Stichting MEE Zuidoost-
Brabant (Waalre) (Inmiddels Stg. De 
Meent, Den Bosch), Lid Raad van Toe-
zicht bij de Stichting de Ontdekfa-
briek, de Stichting Jeugd en Beroep, 
Stichting Studio 040, KINDwijzer 
Coop, Stichting AIT en tot slot voor de 
Evaton West Day Care Centers Associ-
ation (Emfuleni, Zuid-Afrika).

De heer Notten is met het bekleden 
van de diverse functies bij bovenstaan-
de organisaties van grote invloed ge-
weest op de ontwikkeling van de kin-
deropvangbranche in het algemeen en 
de pedagogische meerwaarde van deze 
branche in het bijzonder. Daarmee 
heeft hij - indirect - een bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van kinderen 
en de maatschappij van de toekomst.
Er is hier ook sprake van intensieve en 
constructieve bestuurswerkzaamhe-
den, die voor de Nederlandse samenle-
ving een bijzondere waarde hebben. 

Stichting Warme Beer is in 2011 opgericht, met Tomas Bonewald uit Nuenen 
als voorzitter. Tomas heeft zelf leukemie gehad en wilde daarna iets doen 
voor kinderen met een vorm van kanker. De knu� el die zijn pijn verzachtte 
tijdens zijn behandelingen gunde hij ieder kind op een oncologische afde-
ling. Nu de stichting is uitgegroeid tot een organisatie die jaarlijks ongeveer 
500 opwarmbare knu� els aan zieke kinderen geeft, is het moment aange-
broken om het stokje over te dragen. 

“Bovendien heeft de VOKK al nauw 
contact met ouders en kinderen”, zegt 
Anne, secretaris van de stichting. “Dat 
maakt het aanbieden van de opwarm-
bare knuffels directer, dichterbij.” De 
VOKK steunt gezinnen met een kind 
met kanker en werkt aan optimale zorg 
voor kind en gezin in alle fasen. Mari-
anne: “We hoefden er niet eens echt 
hard over na te denken toen Anine ons 
benaderde met de vraag of wij de werk-
zaamheden van de stichting voort wil-
den zetten. We kenden Tomas en An-
ne natuurlijk al en we hebben de stich-
ting altijd een warm hart toegedragen. 
Nu het Prinses Máxima Centrum ge-
opend is, komt alles prachtig samen.” 

Tomas en Anne blijven ambassadeurs 
voor de Warme Beer. Ze zijn blij dat ze 
de werkzaamheden zo warm kunnen 
overdragen; het was toch altijd wel erg 
veel werk om de stichting te besturen, 
en het bezoeken van de oncologische 
afdelingen confronteerde hen steeds 
opnieuw met een moeilijke periode in 
hun eigen leven. Ze zijn ontzettend 
dankbaar voor de steun die de stich-
ting de afgelopen zeven jaren heeft 
ontvangen en ze hopen dat donateurs 
en vrijwilligers hun steun voortzetten 
via de VOKK. Voor meer informatie: 
www.vokk.nl 

 30 km in Gerwen

Daar kun je mee THUIS komen
In de dorpskom van Gerwen geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer. 
Met borden ’30 km. Daar kun je mee THUIS komen’ wordt dat sinds afgelo-
pen week extra duidelijk gemaakt voor de verkeersdeelnemers. Auto’s en 
ook vrachtauto’s overschrijden die snelheidslimiet nogal eens. En dan te we-
ten dat er een omleiding is om de Gerwense dorpskom te mijden. Op die om-
leiding geldt de limiet van 30 km niet.

keersdeelnemers, zoals kinderen, ou-
deren en fietsers. Let dus op de snel-
heidslimiet van 30 km in de bebouw-
de kom.

In de openbare vergadering van de 
dorpsraad van 24 april werd gewezen 
op de snelheidsovertredingen en het 
gemeentebestuur treft nu maatrege-
len met extra attentieborden. Het mi-
nisterie van Infrastructuur en Water-
staat en zijn partners voert met als 
motto ‘Daar kun je mee thuiskomen’ 
verkeersveiligheidscampagnes. Als je 
een paar kilometer te hard rijdt is de 
kans op een ongeluk veel groter. On-
geveer 1 op de 3 dodelijke verkeers-
ongelukken komt door te hoge snel-
heid. Zeker in de bebouwde kom kom 
je regelmatig in onverwachte ver-
keerssituaties terecht. En daar heb je 
vaak te maken met kwetsbare ver- Foto Cees van Keulen

Noud Leenders (87 jaar) ontvangt uit handen van Mark en Mat Elbers 
de wisseltrofee ‘Jan Elbers Rikken Wette’s Dorpsfestijn’.
Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.
Noud is de oudste deelnemer van het toernooi waar een hevige strijd werd 
geleverd. Met 87 punten is Noud royaal winnaar in de tent achter ‘De Kruik’.
“Volgend jaar breng ik hem terug en dan probeer ik hem weer te winnen!” 
That’s the spirit!

Foto Frank van Welie

 



Rond de Linde  Nr. 26 Donderdag 28 juni 2018

 60 

Afscheid van sprookjesjuf José 
en meester Tim met de gitaar
Heel veel kleuters heeft José van Ostaijen begeleid. Haar passie was het jon-
ge kind, ze was een echte kleuterjuf, afgestudeerd op Regina Mundi, de 
kleuteropleiding in Eindhoven. Toen studeerde je nog 3 jaar full time voor 
kleuterleidster. Eerst gingen de kleuters naar de kleuterschool, daarna naar 
de eerste klas van de lagere school. Later is dit de basisschool geworden.

pensioen genieten. Hij is maar liefst 41 
jaar meester geweest op De Wentel-
wiek. Dat betekent dat hij de meester 
is geweest van meer dan 1000 kinde-
ren! Toen meester Tim in 1977 begon 
als meester op De Wentelwiek, werd er 
klassikaal les gegeven. De leerlingen 
zaten in rijtjes en Meester sprak, het 
was voornamelijk eenrichtingsverkeer. 
De meester legde uit en vertelde ver-
halen. Dat is vandaag de dag anders, 
samenwerkend en onderzoekend leren 
zijn de kernbegrippen binnen ons on-
derwijs. Verhalen vertellen doet mees-
ter Tim nog steeds het allerliefst; over 
geschiedenis, of de natuur. Dat was zo, 
en dat blijft zo. Prachtig om zo je pas-
sie over te kunnen brengen! 

Dat meester Tim een passie heeft voor 
het ‘buitenleven’ zal de IVN in Nuenen 
niet ontgaan zijn. Tim regelde en bege-
leidde de excursies naar de Nuenense 
natuur, samen met de IVN. Meester 
Tim is voor veel (oud) leerlingen de 
‘meester met de gitaar’. In zijn klassen 
was er altijd tijd voor een lied en elk 
feest werd door hem opgeluisterd met 
een lied. Of het nu voor de Sint was die 
op bezoek kwam, voor een collega die 
iets te vieren had, voor een jubileum 
van de school; meester Tim stond 
vooraan met een lied! 
Meester Tim hoeft zich na zijn pensio-
nering niet te vervelen; hij speelt gitaar 
en viool in verschillende bands en 
heeft een prachtige (moes)tuin waar 
hij vele uren in steekt. En als hij dan 
nog tijd over heeft, is hij met hond in 
de natuur te vinden!

Op woensdag 27 juni vieren we met de 
kinderen het afscheid van juf José en 
meester Tim, aansluitend is er van half 
1 tot half 2 gelegenheid voor ouders, 
oud leerlingen, oud-collega’s, enzo-
voorts, om nog even met José en Tim 
te babbelen. Kom gerust langs op De 
Wentelwiek voor een drankje en een 
praatje.

Haar eerste klasje, heel bijzonder met 
mooie herinneringen, was in 1981 op: 
‘De Buitelaar’, de kleuterafdeling van 
de vroegere basisschool ‘Refeling’. Het 
gebouw bestaat nog, rechts naast het 
Jo van Dijkhof.

Kleuters van toen zijn nu ouders van 
hedendaagse kleuters. Heel bijzonder 
te zien dat eigenschappen en situaties 
zich herhalen. Je groeit mee met de 
veranderingen, die de tijd met zich 
meebrengt. De bordtekeningen van 
vroeger, waar je veel tijd en energie in 
stak, is nu vervangen door het digi-
bord. Het krijtje is computer gewor-
den.
Maar de kleuter is en blijft een kleuter! 
Heerlijk de wereld op een speelse ma-
nier lerend ontdekken. Aansluiten bij 
de belevingswereld van het kind. 
Steeds antwoord geven op de vragen 
van kinderen. Uitdaging bieden en 
zorgen dat het kind lekker in zijn vel 
zit. Kleuters zijn onbevangen en zien 
overal een spel in. En wat is het dan 
heerlijk om naast het thematisch wer-
ken ook mooie sprookjes te vertellen. 
Lekker uit het hoofd verhalen vertellen 
en daarna met de kinderen uitspelen.

Juf José heeft een hele fijne tijd gehad 
op basisschool ‘de Wentelwiek’ , waar 
ze vanaf 1984 gewerkt heeft. Ze heeft 
daar ook heel veel jaren de kleuters be-
geleid. Ook heeft ze in de groepen 3 
t/m 5 gewerkt. En kinderen begeleid 
die extra zorg nodig hadden. Altijd 
met heel veel plezier.
Nu komt er een andere fase in haar le-
ven: o.a. oppas oma zijn van haar 3 lie-
ve kleindochters! 
Nee het woord ‘vervelen’ kent ze niet 
en daar zal ze ook niet bang voor zijn. 
Lekker meer tijd hebben voor manlief 
en doen waar je zin in hebt. Als dat 
geen sprookje is! 

Meester Tim, de meester met de gitaar, 
gaat na de zomervakantie ook van zijn 

Biologische 
boerenmert op  
de Weverkeshof
Op zondag 1 juli  wordt op het terrein 
van de dorpsboerderij Weverkeshof 
een ambachtelijke biologische boeren-
mert gehouden, van 11.00 uur tot 
17.00 uur. U kunt samen met uw kin-
deren en/of kleinkinderen komen ge-
nieten van onze dieren, de mooie tuin 
en de speeltuin.

Rondom ons gezellige terras staan 
kraampjes waar u biologische seizoens-
groenten en kruiden kunt kopen, maar 
ook eieren, honing, kaas, wol en lekker-
nijen. Daarnaast hebben we kraampjes 
met tuinboeken, klompen, handge-
maakte hebbedingetjes, kunst en bro-
cante. Oude ambachten herleven en 
kunstschilders showen hun werk. Dit 
alles in de sfeer van een boerenmert, 
opgeluisterd met gezellige muziek. De 
kinderen kunnen worden geschminkt 
en voor de inwendige mens worden er 
pannekoeken gebakken. 
Voor meer informatie: 
www.weverkeshof.nl
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GENIET van
 de SALE

want het scheelt véél!
Dus fi jne korting 

op de collectie
*uitgezonderd hoog zomer en basis

Zoals broeken-rokjes-shirts-
bloesjes-jasjes én tricots

Nu profi teren 
voor de vakantie

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Gevonden 
geldbedrag
Onlangs vond ik binnen onze ge-
meente Nuenen c.a. een geldbe-
drag. Iemand moet dit echt missen.

Bent u dat, dan kunt u u melden via 
mijn e-mailadres en antwoordt u mij, 
op de volgende vijf vragen:

• Wanneer bent u het geld kwijt ge-
raakt?

• Kunt u ongeveer aangeven waar het 
geld is verloren.

• Om welk bedrag gaat het?
• Hoe zag de verpakking er uit?
• Uit welke coupures was het bedrag 

samengesteld? 

Geef tot slot uw naam en adres aan mij 
door in dezelfde e-mail. 

E-mailadres: 
p.vandenberg01@onsnet.nu

Senioren blijven zitten
Ik schreef al eerder over de honkvastheid van de Nederlandse woonconsument. 
De senioren - en dat worden er steeds meer - dragen daar flink aan bij. Inmid-
dels wordt 22% van de 3,6 miljoen eengezinswoningen in de koopsector be-
woond door mensen van 65 jaar en ouder, blijkt uit gegevens van het Kadaster. 
Reken er maar op dat zij voorlopig blijven zitten waar ze zitten. 

Onderzoeker André Buys van het onderzoeksinstituut Rigo analyseerde alle ver-
huizingen sinds het jaar 2000. Wat blijkt? Middelbare en oudere stellen van wie 
de kinderen het huis uit zijn, maar ook alleenstaande 65-plussers blijven vaker 
en langer in hun oorspronkelijke huis wonen. En dat is meestal een eengezins-
woning. “Daar zijn ze aan gehecht en ze wonen er vaak goedkoop, want de hypo-
theek is grotendeels of geheel afgelost. Zouden ze verhuizen naar een apparte-
ment, dan gaan ze vaak meer betalen voor minder vierkante meters”, aldus Buys 
in De Volkskrant. De krant publiceerde nog een paar leuke interviews met actie-
ve echtparen van 60 tot 80 jaar oud. “Met negen kleinkinderen beleef je momen-
ten dat het hier nog veel te klein is”. Er waren overigens ook een paar interviews 
met ouderen die wel blij waren met de overstap naar een appartement.

Het is in ieder geval duidelijk dat de toename van kleinere huishoudens, vaak dus 
bestaande uit ouderen, niet per definitie betekent dat er behoefte ontstaat aan 

kleinere woningen of meer appartementen. Er moet aan veel 
voorwaarden worden voldaan, willen de ouderen hun een-

gezinswoning verlaten voor een appartement of een klei-
nere, levensloopbestendige woning. En daarmee ruim-
te bieden aan de starters die er op dit moment vrijwel 
niet aan te pas komen op de woningmarkt. Eén drem-

peltje is onlangs wat verlaagd door een versoepeling in 
de regels voor het verstrekken van hypotheken aan se-
nioren die wél een verhuiswens hebben. De acceptatie-

criteria voor hypotheken met een Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) zijn verruimd, omdat ouderen door de eer-

der aangescherpte eisen moeilijk een nieuwe hypotheek 
konden afsluiten, zelfs als de lasten daarvan lager uit-

vielen dan die van hun lopende hypotheek. Op de 
websites www.nhg.nl vindt u er alle informatie over. 

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Ik schreef al eerder over de honkvastheid van de Nederlandse woonconsument. 
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Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Foto Frank van Welie
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Tienerkamp Kids Society Erica
Op het jaarlijkse Tienerkamp van Kids Society Erica, van 1 tot 3 juni bij de 
Coxse Hoeve, gingen dit keer maar liefst 87 kinderen mee. Op dit weekend 
komen de tieners van de bso’s  van onze verschillende locaties bij elkaar.

ook een van de jaarlijks terugkerende 
favorieten. Tot slot speelden wij met 
de staf ook dit keer weer ‘Wie is de 
Mol?’ met de kinderen.
Het werd nog spannend, want de Mol 
(Stefan) haalde ook op kamp de nodige 
streken uit.

Met het hechte stafteam kijken we te-
rug op een super weekend en koeste-
ren wij en de kinderen de fijne herin-
neringen. Hier gaan we met zijn allen 
nog lang van nagenieten!

Zoals elk jaar hadden we een leuk en 
uitdagend programma. Ook boften we 
enorm met het weer. Vaste favorieten 
zoals de grote ballonnen, laserguns, 
cupcakes versieren en graffiti mochten 
niet ontbreken. En uiteraard was er za-
terdagavond weer een dropping, waar-
bij we verborgen moesten blijven voor 
de busjes van Kids Society Erica.

De grote verrassing van dit jaar was 
een escape room! De kinderen genoten 
er enorm van, dus wie weet wordt dit 

Het gala van het Nuenens College had op woensdag 20 juni een erg 
mooie afsluiter: de laatste twee dames (Meike Wouters en Tessy 
Joosten) werden begeleid door Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen.



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.

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

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

A A N B I E D I N G E N*

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

EXCLUSIEF:  
GARDEROBEKASTEN EN INLOOPKASTEN 

Silverline matras 
als beste getest

N I E U W  bij Profita:
COUTURE VOOR UW SLAAPKAMER

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

Norma Accent matras: 
van € 699,-- voor € 525,--

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Treca complete boxspring
(boxspring + matrassen 
+ hoofdbord):
Gratis Rivoli Elysée opdekmatras

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

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 19 augustus 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.

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

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

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

1 JULI GRAVER SPEK-
TAKEL Mega vlooienmarkt 
200 kramen. Kerstroos-
straat, Valkenswaard. 9.00-
16.00 uur, gratis entree. 
Kraamhuur 06-20299824.

TE KOOP: BESSEN Ro-
de, zwarte & kruis. Graag 
bestellen. Tevens autostal-
ling. Goossens, Vaarle 8. 
Tel: 040-2831509.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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 13 t/m 22 juli

Landgoed Gulbergen
Nuenen

www.bloementuin.nl

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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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 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

Zaterdag 30 juni
Vanaf 09.00 uur Inzamelactie Voedselbank 

Nuenen. Bij de supermarkten in Nuenen
10.00 uur Open Brabantse Kubb kampioen-

schappen. HSCN Nuenen Lissevoort

Zaterdag 30 juni
13.00 uur Opening Expositie Iet van de Burgt

t/m zondag 22 juli iedere vr.za.zo.13.00-
17.00 uur. Weefhuis Nuenen

Zaterdag 30 juni
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
14.00-17.00 uur Informatiemiddag Actie-

comité Nuenen c.a. Zelfstandig. Het Klooster

Zaterdag 30 juni
Kamperen in speeltuin De Kievit

Kerkstraat 10

Zondag 1 juli 
08.00-18.00 uur Triathlon 2018 

Squadra Events
Start en fi nish Enodedreef 3, 

op en om het Laco Strandbad Nuenen

Zondag 1 juli 
10.00 uur Paardensportspektakel 

Impuls marathon Nuenen
terreinen aan de 

Bosweg en Tweerijtensedreef in Nuenen

Zondag 1 juli
10.00 uur De Nachtwacht Rally 2018

Start puzzelrit met auto bij Het Klooster Park 
11.00-17.00 uur Zilverschoon Summer 

Event. Berg 51, Nuenen

Zondag 1 juli
11.00-17.00 uur Biologische Boerenmert

Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen
11.00-17.00 uur Zilverschoon Summer 

Event. Berg 51, Nuenen

Zondag 1 juli
Nuenens Muziekfestival

13.00-17.30 uur Showkorps O & V i.s.m. 
drie andere Nuenense muziekkorpsen
voetbalvelden aan Pastoorsmast 14

Zondag 1 juli 
13.00 uur Koningsschieten Nederwetten

De Schutsboom, Koutergat 1 Nederwetten
13.00 uur Nuenens Muziekfestival

Sportpark Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 1 juli
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Dinsdag 3 juli
10.00+13.00 uur Grote Fietsdag 

KBO Lieshout. Scouting Lieshout Mariahout, 
Herendijk 7 Lieshout

Maandag 2 t/m zaterdag 7 juli
Collecte Showkorps Oefening & Volharding

Donderdag 5 juli
20.00 uur Jubileum De Stam Gerwen 
Wim Daniëls over De taal van de fi ets

wielercafé De Stam, Gerwen

Vrijdag 6 t/m dinsdag 10 juli
Kermis Nuenen

Centrum Nuenen

Zaterdag 7 juli 
11.00-15.00 uur Honing slingeren

Dorpsboerderij Weverkeshof
 14.00-01.00 uur Roze Zaterdag
Vincent van Goghplein Nuenen

Zondag 8 juli 
14.30 De kleine zeemeermin - Toneelver. 
Mariahout. Open Lucht Theater Mariahout
15.00 uur opening zomerexpositie 2018
Atelier Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a

Donderdag 12 juli
De avonturen van Pinokkio

Open Lucht Theater Mariahout

Donderdag 12 juli
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Secret in 

their Eyes’. Het Klooster 
14.00-16.00 uur Kienen!! 17.00 uur Eten 

wat de Pot Schaft. Jo van Dijkhof

Vrijdag 13 t/m zondag 22 juli
Openlucht tuinbeurs Bloem & Tuin

voormalige steenoventerrein 
van landgoed Gulburgen

Hartverwarmend was het dat zo velen ons 
bij het afscheid van mijn  lieve man en lieve vader

Jack Adams
 * 26-04-1961 † 20-04-2018

terzijde stonden.

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, 
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw 
steun, vriendschap, liefde, hulp, bloemen en kaarten.

Margé Adams-Aben en Laura Hendriks

De vogeltjes fluiten, maar plots wordt het stil...
Mijn leven was nog lang niet af.

Jan van der Loo
echtgenoot van

Anne van der Loo-van Rooij

* Son, 5 september 1937 † Eindhoven, 20 juni 2018

 Nederwetten: Anne van der Loo-van Rooij

 Heeswijk-Dinther: Han van der Loo en Nancy Jacobs
   Joyce en Corné, Youri

 Kaulille (B): Wim en Ankie van der Loo-Vissers
   Joëlle, Mathijs, Tobias, Floris

 Son: Anja en Stijn Lathouwers-van der Loo
   Ricardo, Reno, Sharon

 Deurne: Gerrie en Mariëlle van der Loo-Raijmakers
   Tinus, Dorus

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Van der Loo
Emopad 56, 5663 PB Geldrop

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 27 juni.

 

 

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: viering, ab-
dijviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 1 juli 09.30 uur: Oecumeni-
sche viering, m.m.v. jongerenkoor Jo-
canto, voorgangers pastoraal werker 
mevrouw M. Feuth en gastpredikant 
mevrouw E. van Iperen.

Misintenties 
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege sterfdag).
Zondag 01 juli 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Ben van 
Rooij; Marietje de Vries - Klomp; Ger-
ry Siebers - Passier; Lucia Rooijakkers; 
overleden ouders Rooijakkers - Raaij-
makers en overleden broers en zussen; 
Willy en Mieke Spaanjaars - Vossen; 
overleden ouders Cees van Laarhoven 
(vanw. sterfdag) en Gertrude van Laar-
hoven - Dacus; Tonia en Harrie Reijn-
ders - Smulders; overleden ouders van 
Rooij - Kuijten; overleden ouders van 
Rooij - van Gennip; voor een bijzonde-
re intentie.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Tonny 
Verhappen - Aarts, Wilhelminastraat 
10, Gerard van der Lubbe, Dalkruid-
dreef 27 en Jo Janssen uit de Sneeuw-
gorshof 14. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 juli 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger J. Vossenaar.

Misintenties  
Gerda Rooijakkers-van den Acker; Toon 
van Erp, vanwege verjaardag; Wim van 
Erp en Anna van Erp-Wuijtenburg.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 juli 9.30 uur: viering met me-
dewerking van het St. Annagilde en Mu-
ziekvereniging Allegretto's uit Eerde.
 
Misintenties
Karel Foolen; Theo en Dora van der 
Putten-van Rooij; Levende en overle-
den leden van het St. Annagilde; Jan 
van der Loo.

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Jan van 
der Loo, Nieuw Ervensestraat 17, Ne-
derwetten. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op 1 juli zullen we met leden van beide 
kerkgenootschappen het seizoen af-
sluiten. Dat gebeurt in een oecumeni-
sche viering in de H. Clemenskerk. 
Aanvang 09.30 uur. Voorgangers zijn 
pastoraalwerker M. Feuth en namens 
de PGN ds. E. van Iperen. Aan deze 
dienst wordt meegewerkt door jonge-
renkoor Jocanto o.l.v. Maud Broek-
steeg. De collecte is voor het Bijna-
thuishuis in Nuenen. U wordt uitgeno-
digd om deze dienst met ons mee te 
vieren. Om 19.30 uur is er in het Van 
Goghkerkje een Taizé-vesper. In de in-
timiteit van dit kleine kerkje wordt 
maandelijks een meditatieve dienst ge-

houden. Ook bent u, zoals altijd, op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website 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 28 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, vigilie van de H. Pe-
trus en Paulus, apostelen. 
Vrijdag 29 juli. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, Feest van de H. Apostelen Petrus 
en Paulus. 
Zaterdag 30 juli. 08.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Paulus, apostel. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 1 juli. Feest van het Kostbaar 
Bloed van Onze Heer Jezus Christus. 
10.30 uur gezongen Hoogmis; gedach-
tenis van de zesde zondag na Pinkste-
ren. Na de H. Mis kinderzegen. 
Maandag 2 juli. 18.30 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw Visitatie; gedachtenis 
van H. Processus en Martinianus, 
martelaren.
Dinsdag 3 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Rumoldus, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van H. Ireneüs, bisschop en 
martelaar. 
Woensdag 4 juli. 07.15 uur H. Mis. 
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').

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

Elke eerste woensdag van de maand aan de Heerendonk Nederwetten

Natuurspeelmiddag bij         
St. Vrienden van de Walhut

broodjes bakken..... Dus heb je zin om te 
komen? Geef je dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Datum: Elke eerste woensdag van de 
maand. Tijd: Van 14.00 tot 17.00 uur .
Leeftijd: Ideaal voor kinderen van on-
geveer 5 t/m 12 jaar. Locatie: Hee-
rendonk in Nederwetten. Als je je op-

Stichting Vrienden van de Walhut wil 
kinderen de gelegenheid bieden om lek-
ker buiten te spelen in de natuur. De lo-
catie Heerendonk in Nederwetten leent 
zich daar uitstekend voor. Afhankelijk 
van het seizoen en de weersomstandig-
heden is er het hele jaar door van alles te 
beleven. Wat dacht je van spoorzoeken, 
waterbeestjes vangen, vuur stoken en 

Verveel jij je thuis en wil je eens lekker buiten kunnen ravotten? Kom dan 
aanstaande woensdag (4 juli) naar de natuurspeelmiddag op Heerendonk, 
Nederwetten. Lekker buiten spelen, er is van alles te beleven. 

Natuurspeelmiddag bij         

geeft sturen wij je een routebeschrij-
ving. Prijs: Je kunt een knipkaart 
kopen. Dan mag je 5 keer meedoen 
voor € 30,-. Je kunt ook een los kaartje 
kopen voor € 7,50. Begeleiders hoeven 
niet te betalen. Aanmelden: Stuur een 
mail naar info@imkerijdewalhut.nl en 
geef aan met hoeveel kinderen je komt 
en wat de leeftijd is.  Groepsgrootte: Er 
kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen. Geef je snel op want vol is vol. 

Foto Frank van Welie
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SPORT
Henri Maas nieuwe  
hoofdtrainer RKVV Nederwetten
Na ongeveer een maand zonder hoofdtrainer is het bestuur van RKVV Neder-
wetten er in geslaagd om een nieuwe hoofdtrainer voor de selectie van onze 
voetbalvereniging aan zich te binden. Vanaf 1 augustus 2018 zal Henri Maas, 
uit Mariahout, zich over de enthousiaste groep Nederwettense vaandeldra-
gers ontfermen.

Henri heeft jarenlang als linksbuiten 
gespeeld in zijn woonplaats, bij VV 
Mariahout. Door toedoen van enkele 
blessures heeft hij na een korte af-
bouwperiode in de lagere elftallen be-
sloten om het trainersvak in te stap-
pen. Naast een zeer succesvolle perio-
de als hoofdtrainer van RKSV 
Boerdonk, is Henri ook assistent ge-
weest bij VV Ravenstein, Sparta ’25 en 
VV Mariahout. Vanwege een verande-
rende werksituatie kon dat de laatste 
jaren niet meer en heeft Henri een rol 
als jeugdcoördinator bij VV Maria-
hout vervuld. Onlangs is de werksitua-
tie van Henri weer wat gunstiger ge-
worden, waardoor er weer ruimte 
kwam om zijn grote passie, het hoofd-
trainerschap, te kunnen oppakken.

Privé
Henri is 49 jaar oud, geboren en geto-
gen in Mariahout. Getrouwd met Ria, 
samen hebben ze drie dochters tussen 
15 en 20 jaar.
In het dagelijks leven werkt Henri op 
kantoor bij Kanters Special Products 
B.V. in Lieshout, waar hij lekker op de 
fiets naartoe kan. Deze multinational 
produceert onder andere voedings-
supplementen voor dieren.
Naast zijn werk en het voetbal is dui-
zendpoot Henri ook nog actief als vrij-
williger in het verenigingsleven van 
Mariahout.
Voor Henri is het belangrijk dat het 
goed zit met de sfeer in een vereniging 
en dat is iets wat Nederwetten volgens 
hem uitstraalt; een positieve vereni-
ging, waar zaken goed voor elkaar zijn, 
met aandacht voor iedereen.

Wij wensen Henri Maas heel veel ple-
zier en succes bij het hoofdtrainer-
schap van RKVV Nederwetten.

De persoonlijkheid en mentaliteit van 
Henri sluiten aan bij de kernwaarden 
die wij in Nederwetten voorstaan. 
Transparantie, communicatie, een-
heid en positiviteit zijn woorden die in 
de gesprekken regelmatig voorbij 
kwamen.

H.S. Kubb Nuenen    
derde van Nederland!
Afgelopen zaterdag wist het Nuenense KUBB team van Honk- en Softball 
Club Nuenen de derde prijs te veroveren bij de Nederlandse kampioen-
schappen. Na de afgelopen twee jaar kampioen van Brabant te zijn gewor-
den durfde het team de uitdaging aan om Brabant te vertegenwoordigen op 
de NK. Deze werd gehouden in Nijeveen, nabij Meppel, in Drenthe.

blok’ in het Gotlands dialect van het 
Zweeds. Kubb is zowel een behendig-
heids- als een tactisch spel en wordt 
vaak omschreven als een combinatie 
van bowling, petanque en schaken. 
Het wordt steeds vaker gespeeld en is 
bezig Nederland te veroveren. 

Aanstaande zaterdag staan de derde 
Brabantse Kampioenschappen KUBB 
op het programma. Er wordt gespeeld 
op de velden van Honk- en Softball 
Club Nuenen  aan De Lissevoort. Kom 
kijken en maak kennis met KUBB.

Na de vele voorrondes waarin de maar 
liefst 128 deelnemende teams steeds in 
poules van vier de strijd met elkaar 
aangingen, rukte het team uit Nuenen 
steeds verder op om pas in de halve fi-
nale het hoofd te moeten buigen. Er 
kon uiteindelijk de derde plaats wor-
den genoteerd, een zeer verdienstelijke 
en zeer knappe prestatie. 

Kubb is een buitenspel met als doel het 
omvergooien van houten blokken door 
er houten stokken tegenaan te gooien. 
Het woord ‘Kubb’ betekent ‘houten 

Het winnende team!

Henri staat voor het deze week splinter-
nieuw geplaatste speeltoestel op het ter-
rein van onze voetbalvereniging.
Het speeltoestel is mogelijk gemaakt door 
de Club van 50 en vrijwilligers.

Voetbal Honkbal

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub NuenenWandelen in de 

vakantiemaanden 
bij WSV Nuenen
 
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij 
WandelSportVereniging Nuenen. De 
startlocatie voor de zondagmorgen- en 
woensdagavondwandeling bij de Nue-
nense wandelsportverenging WSV is 
in de maand juli de parkeerplaats aan 
de vijverzijde bij het gemeentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
U kunt mailen naar het secretariaat: 
secretariaat-wsv@outlook.com
Voor meer info: www.wsvnuenen.nl

PUZZELHOEKWeek 26

Horizontaal: 1 haardracht 6 dringend 12 land in Azië 14 zwaardwalvis 16 wandversiering 
18 groente 21 spoedig 23 Spaanse titel 25 plaats in Gelderland 26 slijtage 28 plak brood 
29 inkeping 31 regelmaat 32 spil 33 stroombron 34 voormalig 35 bijbelse figuur 
36 voor de vuist 37 cum tempore 38 sterke drank 39 als onder 40 pijnlijk ongemak 
42 ad interim 44 grote plaats 46 vertrek 47 delfstof 49 boetedoening 51 thans 
52 loodrecht 53 water in Utrecht 54 Italiaanse herberg 57 godin van de aarde 
5858 Ierland 60 telwoord 62 rangtelwoord 63 leest

Verticaal: Verticaal: 22 rivier in Frankrijk 3rivier in Frankrijk 3 public relations 4 rivier in Duitsland 5 plaats in Flevoland 
7 vis 8 kiezelzandsteen 9kiezelzandsteen 9 maanstand 10 dichterbij 11 Indonesisch dorp 13 pluim 15 melksap 
17 uiteindelijk 19uiteindelijk 19 doordringend 20doordringend 20 beroep 22 betoog 24 land in Afrika 27 knijpbril 
29 plaats in Friesland 30plaats in Friesland 30 wondvocht 39 provinciehoofdstad 41 gezicht 43 godsdienst 
45 leger 48 schrijflijn 50schrijflijn 50 zwaargebouwd 52zwaargebouwd 52 Indiaas gewaad 55 tennisterm 
56 berg op Kreta 59 titel 61titel 61 ter plaatseter plaatse

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

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

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

Oplossingen wk 25
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

MEESTERBREINMEESTERBREIN

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.

ALPEN
AMMONIAK
BETUTTELING
EMMER
ETHEEN
GEMAK
GEVAT
INTREK
KAPEN
KNEEP
KWAST
LINKERBOCHT
MAANREIZIGER
MEESTERSTUK
OEVEROEVER
OVERGAVEOVERGAVE
PIZZERIAPIZZERIA
PLOOIPLOOI
PRIMAIRPRIMAIR
RAVENRAVEN
ROLTRAPROLTRAP
SCHAAKTOERNOOISCHAAKTOERNOOI
SCHROEIENSCHROEIEN
SECTOR
SEGMENT
SLUIMER
SMOUS
SPRONG
STRAFMAATREGELSTRAFMAATREGEL
SUIKERPOT
TACKLE
TAPIR
TEINT
UITBATER
VREKKIG
WEEFSEL
WIPPEN
WRAAK
ZODRA
ZWEED
ZWERM

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

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 60 61

62 63

9 3 2
2 6 9 7

1 7 4 3
4 5

9 3
2 5

9 1 8 4
8 3 7 1

1 5 3

Sudoku

week 24, Dhr. M. Boersma, Nuenen.

5 

Afgelopen zondag werden er vuilnis-
zakken met hennepafval aangetroffen 
in het Broek in Nuenen. Enkele zakken 
lagen in het water. De politie is gaan 
kijken en heeft ver volgens de gemeen-
te ingelicht. De gemeente zal zorgen 
voor het afvoeren van het afval.

Politieberichten

Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus 
wordt er een heus va-
kantiepark gebouwd in 
Gerwen op het terrein 
aan De Huikert. Tijdens 
deze 3-daagse Kinder-
vakantieweek in Ger-
wen wanen de kinderen 
zich op een vakantie-
park waar volop gezel-
ligheid en bedrijvigheid 
is. In deze twaalfde edi-
tie van de Kindervakantieweek gaan 120 kinderen en 
ruim 80 vrijwilligers een waar vakantiepark bouwen. 

De kinderen verzamelen zich op woensdag 8 augustus bij 
de entree van het vakantiepark. De receptiemedewerkers 
en natuurlijk onze echte mascotte heten de vakantiegan-
gers van harte welkom. Al snel wordt duidelijk in welk va-
kantiehuisje de vakantieganger deze 3 dagen mag door-
brengen. Het animatieteam zorgt voor het nodige vertier 
en met ons eigen Kindervakantieweeklied wordt het start-
schot gegeven van deze Kindervakantieweek. Spannend! 
De hele dag zijn de kinderen op het terrein bezig met het 
opbouwen van hun eigen vakantiehuis en het spelen van 
spelletjes die met dit thema te maken hebben. Om 16.00 
uur sluiten we dag 1 gezamenlijk af. 
Donderdag 9 augustus begint de dag om 09.30 uur. In de 
ochtend zijn we allemaal druk bezig met allerlei work-
shops om na een stevige lunch te vertrekken richting het 
bos. Om 16.00 uur wordt dag 2 voor de jongste jeugd afge-
sloten met ons eigen Kindervakantieweeklied. Om 19.00 
uur begint op het terrein een leuke sportactiviteit. We 
gaan weer beachvolleyballen! Iedereen vanaf 12 jaar kan 
meedoen (dus ook volwassenen!) in een team van 4 perso-
nen. Inschrijven kan op het emailadres van kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com.
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen en vrijwilligers 
even bijkomen voordat we beginnen aan de laatste vakan-
tiedag. We beginnen dan om 12.00 uur met een gezamen-
lijk spel. Daarna is er nog tijd om een laatste hand te leg-
gen aan je eigen vakantiehuis. Om 19.00 uur kan iedereen 
een kijkje komen nemen op ons vakantiepark in Gerwen 
en worden de bezoekers getrakteerd op een feel good 
market! We eindigen de dag met de inmiddels bekende 
feestavond voor jong en oud. Kom tijdens deze dagen ge-
rust een kijkje nemen in ons vakantiepark. Kijk je ogen 
uit hoe de vakantiegangers hun eigen vakantiewoning in 
elkaar timmeren! 
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op onze 
site www.jeugdactiviteitengerwen.nl of kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com.  
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Impulsmarathon Nuenen
Zondag 1 juli vindt de jaarlijkse paarden- en ponymarathon van Nuenen 
plaats. Dit paardenspektakel wordt georganiseerd door Menvereniging ‘De 
Coovelsemenners op de schitterende terreinen aan de Bosweg en  Tweerij-
tensedreef in Nuenen.

snel mogelijk rijden om zo min moge-
lijk strafpunten te krijgen.

Er zullen enkel- en tweespan en enkele 
vierspanmenners met pony’s en paar-
den aan de start verschijnen. Voor de 
eerste aanspanning zullen de Equipes 
de strijd met elkaar aan gaan.
Voor de toeschouwers is het leuk om 
een kijkje te komen nemen op het ge-
weldige terrein aan de Bosweg in Nue-
nen. Er staan een grote consumptie-
tent en een springkussen voor de kin-
deren. Daarbij is er ook een leuke 
omroeper die het publiek de wedstrijd 
laat mee beleven. Er staan ook tijd-
klokken waarbij het publiek de tijden 
kan zien. Dus laat u met het hele gezin 
meevoeren in dit geweldige paarden-
sportevenement.
 

Op de Tweerijtensedreef starten de 
menners om 10.00 uur met een vaar-
digheidsparcours. Bij de vaardigheid is 
een parcours uitgezet met plastic ke-
gels. Op iedere kegel ligt een (tennis) 
bal. De menner moet zijn span door dit 
parcours sturen zonder balletjes van de 
kegels af te rijden. Een goede test op 
gehoorzaamheid van het paard en de 
stuurmankunst van de menner! Nadat 
ze het parcours hebben afgelegd gaan 
ze een traject rijden van 5,5 km door de 
bossen van Nuenen naar het wedstrijd-
terrein aan de Bosweg in Nuenen.

Zodra ze op het schitterend terrein 
van Familie Henkelman aan de Bos-
weg in Nuenen zijn, gaan ze naar de fi-
nish toe. Daarna gaan ze het traject 
starten van de hindernissen op het ter-
rein. De eerste deelnemer start om 
11.00 uur aan dit traject van hindernis-
sen. Er liggen zes hindernissen op het 
terrein waarvan twee brughindernis-
sen en een tunnel hindernis. Een hin-
dernis is genummerd van A t/m F en 
moet in de goede volgorde van het al-
fabet worden afgelegd. De menners 
moeten zo snel mogelijk het parcours 
afleggen want elke seconde zijn straf-
punten en daardoor gaat iedereen zo 

2e prijs KNLTB 
Landskampioenschap voor eerste 
damesteam van TV de Lissevoort
Afgelopen zondag 24 juni hebben Marjolein, Nicole, Liselotte en Veerle van 
Lissevoort 1 Zaterdagcompetitie de 2e prijs gehaald bij het KNLTB Landskam-
pioenschap voor Regiocompetitie 2018 Dames, van harte gefeliciteerd!!

Nederlands Kampioenschap    
Opgelegd Schieten geslaagd

team bestaat uit: Raymond v.d. Meu-
len, Chris v.d. Meulen, Niels Thomas-
sen en Richard Straatman. Deze 

Het viertal dat de meeste punten wist 
te verzamelen was het team van Schut-
terij ‘de Milsbeek’ uit Milsbeek. Dit 

Vlnr Veerle Janssen, Liselotte Stienen, Nicole van de Reek en Marjolein Theeuwen winnen 
2e prijs KNLTB Landskampioenschap.

Elfde Open VET-toernooi bij 
TV Wettenseind groot succes
Van 16 juni tot 24 juni werd de elfde editie van het VET-toernooi bij TV Wet-
tenseind georganiseerd. Dit actueel rating toernooi staat in de omgeving 
bekend om de gezelligheid en de mooie spannende wedstrijden. Ook wordt 
er gedurende de hele week goed voor de deelnemers gezorgd. Iedere avond 
werden de lekkerste hapjes verzorgd door verschillende vrijwilligers. Ook 
had de organisatie wederom goed zijn best gedaan en was het park weer 
mooi aangekleed. De hapjes en aankleding werden mede mogelijk gemaakt 
door de diverse sponsoren. 

Veel gezelligheid bij het 11e open VET-toernooi 

Wij zijn apentrots op deze kinderen en 
wensen ze veel succes en plezier met oe-
fenen voor hun volgende diploma of an-
dere activiteiten binnen de vereniging. 
 Lijkt het jou nou ook leuk om te zwem-
men en/of te oefenen voor je diplo-
ma’s? Kijk dan eens op internet www.
zpvnuenen.nl / www.facebook.com/
zpvnuenenrecreatief en neem con-
tact op voor een proefles! 

Amy, Roos, Inoka, Mandy, Lars, Gijs, 
Imke, Karlijn, Stan, Daan, Nienke, So-
fie, Jochem, Noah, Pepijn en Joris de-
den het fantastisch en mochten aan 
het eind van de ochtend hun zwem-
vaardigheid 2 diploma in ontvangst 
nemen. Sam, Delia, Sophie, Jeroen, 
Bram en Lonneke namen aan het eind 
van de ochtend een prachtig zwem-
vaardigheid 3 diploma mee naar huis. 

Tennis

Paardensport

Jongste leden Z&PV Nuenen leveren 
wederom geweldige prestaties!
Nadat vorige week 9 toppers hun zwemdiploma C en zwemvaardigheid 1 
hadden behaald, hebben nogmaals 22 zwemmers afgelopen weekend een 
diploma ontvangen. Bij de recreatieve afdeling van Zwem- en Polovereni-
ging Nuenen kunnen de kinderen oefenen voor zwemdiploma C en zwem-
vaardigheid 1, 2 en 3. 

Zwemmen

Het toernooi wordt al elf jaar door de-
zelfde TVW-leden georganiseerd. Joris 
de Bok, Erwin van Dijk, Maria Lukken 
en Marian van Koesveld zijn de drijven-
de kracht achter dit toernooi en zorgen 
ervoor dat de wedstrijden perfect wor-
den ingedeeld. En dat is niet altijd mak-
kelijk met 283 deelnemers. Zij hebben 
243 wedstrijden ingepland in 27 ver-
schillende categorieën. Tijdens de fina-
ledag waren er veel toeschouwers en 
werd er druk aangemoedigd langs de 
banen. Een prachtig toernooi en op de 
foto’s is de gezelligheid goed te zien.

Vrijwilligers
Dit toernooi is uiteraard niet alleen mo-
gelijk gemaakt door vier personen. Ook 
hebben een grote groep vrijwilligers ge-
holpen met het serveren van drankjes 
en het verzorgen van de aankleding. 
Mensen die mee hebben geholpen voor, 
tijdens en na het toernooi om het de 
deelnemers zo aangenaam mogelijk te 
maken. En dat is goed gelukt. 

Planning
Uiteraard staat het VET-toernooi weer 
op de planning volgend jaar. TV Wet-
tenseind kijkt er nu alweer naar uit om 
iedereen te verwelkomen. 

 De vijf regiokampioenen van de Top-
klasse voorjaarscompetitie tennis op 
zaterdag kunnen meedoen aan het 
Landskampi oenschap van de KNLTB. 
Deze vijf teams worden aangevuld 
met drie teams die een wildcard krij-
gen van de KNLTB. Het Lissevoort 1 
damesteam was één van de vijf regio-
kampioenen van de Topklasse zater-
dagcompetitie. Zij hebben afgelopen 
twee weekenden meegedaan aan het 
Landskampioenschap. 
De kwartfinale op zondag 16 juni 
wonnen ze met 4-0. Afgelopen week-
end werden de halve finales en finales 
gespeeld bij LTC Groeneveen uit 
Santpoort. De halve finale tegen TV 
Hasselo (Hengelo) van zaterdag 23 ju-
ni wisten ze eveneens te winnen met 
4-2. Dit betekende dat ze afgelopen 
zondag de finale mochten spelen te-
gen LTV De Bijvanck (Blaricum). Na 
zes spannende tennispartijen was de 
stand 5-1 in het voordeel van LTV De 
Bijvanck. Helaas, de dames van TV de 
Lissevoort werden geen Landskampi-
oen maar haalden wel de 2e prijs, een 
fantastische prestatie van Marjolein 
Theeuwen, Nicole van de Reek, Lise-
lotte Stienen en Veerle Janssen! TV de 
Lissevoort is trots op dit topteam!

 

Het N.K. opgelegd schieten dat zondag 24 juni door het Sint Catharinagilde 
Nuenen Boord samen met de Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten werd 
georganiseerd, is zeer goed verlopen. Onder prima weersomstandigheden 
streden 30 viertallen en veel individuele schutters om de eretitels op het 
schietterrein aan de Mulakkers. 

vereniging mag dus volgend jaar het 
N.K. organiseren.
Bij de individuele schutters werd Gert-
Jan Bukkems van scherpschuttersver-
eniging Sint Joris uit Geldrop Neder-
lands Kampioen Opgelegd. Reserve 
Kampioen werd Evelien v.d. Heijden - 
v.d. Loo van het Sint Joris en SintCa-
tharinagilde Gemonde. Schuttersko-
ning van Nederland werd Casper v.d. 
Ven van het Sint Willebrordusgilde uit 
Esch. 

Jeugd 
Zaterdagmiddag 23 juni werd het N.K. 
opgelegd schieten voor de jeugd ge-
houden. Nederlands kampioen bij de 
jeugd is geworden Wessel Groen van 
het Sint Jorisgilde uit Nieuwkuijk. Re-
serve kampioen was Kevin Wirken van 
het Sint Jorisgilde Dorst. Nederlands 
kampioen koppels werden Wessel 
Groen en Jikke van Ampting van het 
Sint Jorisgilde Nieuwkuijk. De tweede 
plaats ging hier naar Kevin Wirken van 
het Sint Jorisgilde Dorst en Thomas 
van Hooijdonk van het Sint Hubertus-
gilde Bavel. De derde plaats was voor 
Michael Weijtmans en Tymo Melis 
van het Sint Jorisgilde Udenhout.
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www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

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

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

Iets meer mode, iets meer keuze, IETS MEER bij KiK.

Jumpsuits

Iets meer mode, iets meer keuze, IETS MEER bij KiK.
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl
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voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

KOGA
E-NOVA 
Stille Bosch Active Plus motor
8 versnellingen en vering. 

Prijs vanaf 

2999.-
(400wh accu)

PEGASUS 
SIENA 
Stille Bosch Active motor
7 versnellingen en vering
 
Nu van € 2399.00 voor 

2199.-
(400wh accu)

Fietszadel naar keuze met bon

 25% KORTING
(geldig tm 7-07-2018)

Fietstas naar keuze met bon

 25% KORTING
(geldig tm 7-07-2018)

IEDERE DAG TESTDAG
Veel keus en de beste service!
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