
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

ZE
 W

EE
K:

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

Brasserie/Café 
De Kruik 
in Nederwetten 
bestaat 20 jaar

Aandacht 
Prinses Beatrix 
voor uitvinding 
Nuenense ondernemer 
Ramon de Roij 

Mathieu grijpt 
titel voor ogen 
van Nuenense 
Wielervrienden 
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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! 
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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

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

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

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

OPENINGSTIJDEN 

Van 1 juli t/m 1 september 
is het informatiecentrum  

alleen geopend op afspraak.

Bel voor een afspraak naar 
040 - 340 00 09. Wij zijn  

de gehele vakantieperiode  
tijdens kantooruren gewoon 

telefonisch bereikbaar.

GerwenZO! is hét nieuwbouwproject  
van 72 woningen in het dorpse, groene 
en eigentijdse Gerwen.

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

25 XL WOONWINKELS OP 1 PLEIN! • 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN • DIRECT AAN A50 (AFRIT 6)

afrit 
6

 Gezamenlijk Horecaplein 
tijdens de kermis Nuenen
Tijdens de kermis in Nuenen zullen Café René en Café Ons Dorp van vrijdag 
6 tot en met maandag 9 juli weer een gezamenlijke muzikale programme-
ring hebben. Ieder met zijn eigen terras maar met één gezamenlijk podium. 
De line-up bestaat dit jaar uit maar liefs 26 artiesten/entertainers. Zij zullen 
op een schitterend podium aangekleed met prachtige lichtshow en super 
geluid van JVD-SOUND vier dagen lang zorgen voor een grandioos feest. 

DER LEE, JACK VAN RAAMSDONK, 
DANNY CANTERS en onze eigen 
MARK ELBERS op het programma. 
Een interactieve show met leuke give-
aways en met een hoog meezinggehalte. 

Bent u op zoek naar gezellig kermis-
vertier dan bent u van harte welkom 
op het Gezamenlijk horecaplein van 
Café René en Café Ons Dorp.

Programma
Vrijdag om 21.00 uur trapt de allround 
coverband MOTION af. Een afwisse-
lend feestrepertoire van Pop, Rock en 
Nederlandstalig. 

Zaterdagavond is het de beurt aan de 
DE HEEREN VAN. Op elke party waar 
deze ‘heeren’ verschijnen, weten zij met 
een groot gevoel voor sfeer, show en en-
tertainment alle harten te stelen. En dat 
zal deze zaterdag niet anders zijn.

Zondag begint het feest al in de middag, 
vanaf 16.00 uur zal coverband CASTLE 
aftrappen. Een 9-mans formatie die met 
hun stijlvolle look en een evenzo stijlvol 
repertoire bestaande uit de grootste 
maar zeker niet alledaagse pop- en soul, 
klassiekers ten gehore brengt.
In de avond wordt het muzikale stokje 
overgenomen door DUO TWO FOR 
YOU, met voor ieder wat wils, zolang 
het maar feest is. Verder zal tussen 
deze acts door THE VOICE OF HOL-
LAND-deelneemster MELISSA JANS-
SEN haar heerlijke muzikale stem laten 
horen.

Maandagavond staan naast de JND 
ROADSHOW en de TURBO TEAM 
DJ’s, live optredens van RONALD VAN 

Kermis zaterdag - Roze Zaterdag

Nuenen kleurt alle tinten roze
Zaterdag 7 juli kleurt Nuenen vanaf een uur of vijf in de middag, langzaam roze. 
Het is de dag waarop in het Nuenense de 2e editie van ‘Roze Zaterdag’ gevierd 
gaat worden en waarop vele live- en travestie-acts de revue zullen passeren.

Het wordt een mega-feest op het 
Vincent van Goghplein
Op het Vincent van Gogh DIVA-plein 
wordt een tien meter groot podium op-
gesteld met de rug naar Arcadia. Er aan 
vast zit een zes meter lange catwalk, 
waarop de artiesten richting de kermis 
het publiek in kunnen lopen en naast 
het podium bevindt zich een gigan-
tisch groot LED scherm dat het moge-
lijk maakt om zelfs de meest verre toe-
schouwers een dichtbij gevoel te geven.

Voor ieder wat wils
Het DIVA-plein gaat open om 17.00 
uur. Er zullen diverse spetterende op-
tredens zijn van travesties en heel veel 
BN-ers, zoals Mariska van Kolck, 
Mart Hoogkamer, Novi Dijk, Petra 
Schreurs en natuurlijk van ons eigen 
Nuenens talent Mark Elbers. En als 
klap op de vuurpijl betreedt Koningin-
Moeder van de Gay’s , Karin Bloemen 
het podium. 
Het is zeker meer dan de moeite waard 
om, naast een rondje kermis, het Vin-
cent van Goghplein met een bezoek te 
vereren. Mocht het onverhoopt regenen 
of de zon te heftig schijnen, een deel van 
het plein zal voorzien zijn van parasols 
en vocht is meer dan voorradig.
De toegang is volledig gratis, de dress-
code een tintje roze. Kom ook genie-
ten en kleur mee! 
Roze Zaterdag Nuenen wordt mede 
mogelijk gemaakt door Hoevenaars 
geluid, AP Events, Xtreme LED, Druk-
kerij Messerschmidt en vele anderen.

Maandag 9 juli: 
13.30 uur kermis open. 
14.00 uur tot 16.00 uur: 
Een GRATIS kop koffie en een portie 
poffertjes voor dorpsgenoten van
65 jaar en ouder. U bent welkom bij de 
poffertjeskraam. 
19.00 uur: ‘Clown Desalles’ bezoekt de 
kermis en vermaakt groot en klein.

Dinsdag 10 juli: 
13.30 uur kermis open
19.00 uur: Clown Desalles, bezoekt 
wederom de kermis en vermaakt 
groot en klein.
Natuurlijk is er volop gelegenheid om 
met hem op de foto te gaan.

Kermis in Nuenen 6 t/m 10 juli 
De kermis komt naar Nuenen. De kermis wordt rondom het Park geplaatst 
en draait vanaf vrijdagmiddag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli. De Nuenen-
se gilden komen op zaterdagavond 7 juli traditiegetrouw bij burgemeester 
Houben officieel ‘de kermis aanzeggen’. Wij nodigen u uit deze gebeurtenis 
te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort om 19.00 uur. 

Vrijdag 6 juli:
14.30 uur. : kermis open.

Zaterdag 7 juli: 
13.30 uur kermis open.
19.00 uur wordt de kermis traditioneel 
aangezegd door de Nuenense Gilden 
bij het Gemeentehuis aan de Papen-
voort 15. Na de aanzegging door de gil-
dehoofdman en een kort woordje van 
de burgemeester brengen de gilden 
een vendelgroet aan het college van 
B&W. Daarna is er een rondgang over de 
kermis waar een drankje gedronken 
wordt bij Schafrath en Auberge Vincent.

Zondag 8 juli: 
13.30 uur kermis open.

Kermistoepen gaat altijd door
Door Gerrit van Ginkel

Wat ze in Den Bosch of Eindhoven nu of in de toekomst nog mogen beden-
ken, het Nuenens Kampioenschap Siertoepen voor Heren zal altijd door-
gaan. Fons Linders is hier stellig over. “We kunnen makkelijk het Philips Sta-
dion of het Jan Louwers Stadion vullen met onze wachtlijst voor deelname. 
Maar 100 Nuenenaren op kermismaandagmorgen om 11.00 uur aan 25 tof-
felkes bij Schafrath kan toch nooit geëvenaard worden”. 

De stijlvolle uitnodigingskaart voor 
dit toepfeest is zoals altijd weer gran-
dioos verzorgd door de Heeren van 
Vonder, een Eindhovens reclamebu-
reau met Nuenense roots. De in-
stroom van enkele nieuwe jonge be-
stuursleden zoals Gunther Leijten, 
Marcel Coolen en Joris Rooyackers 
wordt door de oudere lang zittende 
bestuurders als zeer welkom ervaren. 
De ervaring van de langer zittende 
Dré Coolen is nog steeds onmisbaar. 
Verder is de medewerking van John en 
Simone van Schafrath een belangrijke 
ondersteuning aan het evenement.
De mededeling op de uitnodiging om 
geen introducees mee te brengen is 
vooral gebaseerd op het ruimtegebrek 
dat op de toeplocatie zal ontstaan.
Aan de deelnemers wordt verzocht dat 
hun partners, begeleiders of sponsors 
pas na 15.00 uur welkom zijn. De mees-
te gewone toepers liggen dan al uit het 

 

 

 

 

toernooi en de eventuele latere ‘me-too’ 
claims zijn voor eigen rekening.
Linders houdt van tradities en wil die 
graag in stand houden. De Ficus regelt 
al vele jaren de artiesten en zal dat ook 
dit jaar weer doen. Hij houdt de kaar-

ten nog voor de borst en wil niets los-
laten welke contracten zijn afgesloten 
en met wie. Zeker is al wel dat Nuene-
naar Mark Elbers weer present zal zijn. 
Voor de rest moeten we maar afwach-
ten welke sterren de Ficus weer van 
stal zal halen. Feit is in ieder geval dat 
de sterren nooit lang bij hem op stal 
zullen staan. Nuenen kermis is voor 
hen vaak het begin van een stormach-
tige carrière. 
De toernooi bestuurders delen verder 
nog mee dat bij de aanhoudende tro-
pische temperaturen de kans op uit-
droging vrij groot is. Alle deelnemers 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
vochthuishouding en dienen die zelf 
op peil te houden.



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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organisaties KBO en PVGE. Tus-
sen alle informatie staan foto’s 
die gemaakt zijn tijdens activitei-
ten van de Dorpswerkplaats en 
de KBO en PVGE. Veel senioren 
weten online hun weg goed te 
vinden. Vorig jaar is de digitale 
sociale kaart tot stand gekomen 
met de website www.nuenen-
helpt.nl. Met de Seniorengids is 
er nu ook een naslagwerk voor de 
groep senioren die niet online is.  

  
MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK
Inbrekers gaan niet met vakantie. Maar jij wel? Laat je woning vei-
lig achter.
Wanneer de zomerse temperaturen zich aandienen, zwaaien overal 
de ramen en deuren open. “Waakzaamheid is echter geboden, want 
gelegenheid maakt de dief”, waarschuwt Joop van der Waal, expert 
bij de politie op het gebied van woninginbraak. Het aantal inbraken 
in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie 

doet er alles aan om inbre-
kers te pakken, maar voor-
komen van een inbraak is 
stap 1. En juist daar kunt u 
zelf heel eenvoudig allerlei 
maatregelen voor nemen. 
De komende periode geven 
we allerlei tips die kunnen 
helpen om inbrekers buiten 
de deur te houden.

Waar maken inbrekers gebruik van 
• Openstaande ramen en deuren
Van der Waal wijst erop dat er in deze periode kwaadwilligen zijn 
die achterpaden in woonwijken afstruinen op zoek naar openstaan-
de ramen en deuren. Soms wordt het hen wel heel gemakkelijk ge-
maakt. Achterpoorten en ramen die open staan, een ladder naast 
een raam of de huissleutel aan een spijkertje in de schuur. Maar ook 
insluipingen komen vaker voor, met mooi weer laten mensen hun 
ramen en deuren open staan als ze even naar boven zijn of een bood-
schap doen. “Binnen 30 seconden is een inbreker dan binnengeslo-
pen en heeft je portemonnee, telefoon, laptop of tas weggenomen”, 
waarschuwt van der Waal. 

• Vakantiegangers 
Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de 
bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het 
verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. 
“Maar vraag hen dan ook om deze ergens uit het zicht neer te leggen”, 
adviseert Van der Waal. “Een grote stapel post op tafel laat ook wei-
nig te raden over.” 

Handige tips om inbraak te voorkomen
Zo zijn er volgens hem nog talloze andere voorbeelden. “Vermeld 
nooit in je voicemail of social media dat je op vakantie bent. Laat 
de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op 
gezette tijden het licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook 
als goede gelegenheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig, 
als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.” 

• Schakel buren in
In plaats van via social media wereldkundig te maken dat je op vakan-
tie bent (want ook daar kijken inbrekers of ze slachtoffers kunnen 
vinden die op vakantie zijn), is het wel goed om de buren op de hoog-
te te stellen. “Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen. 
Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, 
gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdach-
te geluiden bij de buren hoort terwijl die op vakantie zijn, moet dan 
ook niet aarzelen om 112 te bellen”, benadrukt Van der Waal. 

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op va-
kantie gaat op de website van de www.nuenen.nl  Ook kunt u op 
de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeur-
merk.nl/preventietips. 

NUENEN CONTROLEERT    
OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
parkeren en (brom)fi etsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor het gehele 
centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in 
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde 
vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet 
toegestaan. U herkent de par-
keerverbodszone aan de vol-
gende verkeersborden. Voor 
een overzicht van de parkeer-
verbodszone in het centrum 
van Nuenen zie de bijgevoegde 
plattegrond.  

Parkeren is NIET toegestaan: 
• op het trottoir;
• bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daar-

van;
• langs een gele onderbroken streep;
• op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en los-

sen van goederen;
• in plantsoenen;
• op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
• voor een inrit of uitrit;
• op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeer-
plaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is? 

(Brom)fi etsen
Fietsers en bromfi etsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom)fi etspaden. Wanneer een verplicht fi etspad ontbreekt, moe-
ten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fi etsen op het trottoir of in 
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, 
omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan 
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aan-
wezige verkeersborden. Als u toch (brom)fi etst op het trottoir ris-
keert u een boete.

Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fi etsen. 
Als u toch over de weekmarkt (brom)fi etst riskeert u een boete.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden 
via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er 
door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct 
een proces-verbaal worden opgemaakt. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan 
contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt 
uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

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

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

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

AFVALWEETJE

Voor één euro kunt u in deze warme zomermaand 
uw GFT+E container wekelijks aanbieden.

uw melding ook altijd kwijt op 
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS IVM ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie van week 29 t/m 33 (16 juli t/m 17 augustus) 
zijn de publieksbalies in het gemeentehuis van Nuenen gesloten op 
woensdagmiddag en -avond (18 en 25 juli + 1, 8 en 15 augustus). U 
kunt wel terecht van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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 week-
markt eenmalig verplaatst naar het 
Vincent van Goghplein.

RAADSVERGADERING- GECOMBINEERDE 
COMMISSIEVERGADERING 5 JULI
5 juli Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19:30 uur

 Onderwerpen o.a.
• Kaderbrief 2018-2022
• Mobiliteitsbudget
• Aanvullend budget woonwagenlocaties 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
Aansluitend is er een extra Gecombineerde commissievergadering

5 juli Gecombineerde commissievergadering 
Locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang na de raadsvergadering

• Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de ge-
meente Nuenen c.a. en Eindhoven

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

SENIORENGIDS NUENEN 2018/2019
Deze week ontvangen ruim 3000 adressen met bewoners van 65 
jaar of ouder, de Seniorengids Nuenen 2018/2019 in de brievenbus. 
Wethouder Ralf Stultiëns reikte op maandag 2 juli op feestelijke 
wijze het eerste exemplaar uit aan de heer Gerrie Beks.  Hij is de 
samensteller van de ‘Nuenense vraagbaak Welzijn Wonen Zorg’, de 
voorganger van de Seniorengids. 

De Seniorengids is tot stand gekomen dankzij een intensieve samen-
werking tussen de gemeente en de cliëntondersteuners van ouderen-

in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie 



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

500 gr. Saté vlees +
250 gr. Saté saus ..... samen 6,95
Pulled Roast Beef
100 gram .................................................2,75
Kippendijenreepjes
“Naturel of gemarineerd”, 500 gram .......5,50
100 gr. Gebraden kipfi let +
150 gr. Gerookte kipsalade ...3,45
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”, per stuk ...................1,50
Pep Wrap
“Wrap gevuld met kalfsvlees, spinazie
en zoete ui”, per stuk ..............................2,25

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 juli

Hollandse bospeen
 per bos  0,99
Galia meloen        
pan klaar   per stuk 0,99

Tropische Hawaï salade     
 250 gram 1,99

Kiwi geel     
 1/2 kilo 2,49

Kiwi groen           
 1/2 kilo 1,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Lekker, vertrouwd 
en veel uit eigen keuken!!!

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

Hello Sunshine !
Acties week 27 : geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 juli

_____________________________________________________

NIEUWE TOPPERS !    
Grootmoeders 
appeltaartje   € 400
4 Reuze eierkoeken  € 200
5 Worstenbroodjes  € 500
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood 
Mals meergranenbrood in ronde vorm.
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Aardbeien-
slagroomtaartje   € 895
_____________________________________________________

Hartige snacks
Combineren is mogelijk 3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Diverse heerlijke 
broodsoorten voor bij de BBQ
( Ook huisgemaakte kruidenboter en aioli )

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

www.slijterijvanlieshout.nl

Jonge Jenever 1lt. €11,50 

London Dry Gin
+ Gin glas  0,7lt.    €19,95 

Chardonnay/Sauvignon Blanc
Bobal Rosé

Of 100% Chardonnay
5+1 gratis       Per fles:€7,50

Scotch whisky 
1lt.    €14,95

Acties geldig t/m 2 augustus 

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

VOOR OP
BROOD
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Ondernemers, een goed verhaal
Vaak heb ik ondernemers als klant die een leuk huis hebben gezien, maar 
lastig de hypotheek rond kunnen krijgen. 

Ik vroeg laatst één van die onderne-
mers waarom kom je naar mij en ga je 
niet naar je bank waar je al heel lang 
bankiert. "Nou, dat zal ik je vertellen! 
Ik wil graag weten wat bij meerdere 
geldverstrekkers de mogelijkheden 
voor mij zijn. De banken lijken tegen-
woordig graag iedereen in hokje te 
willen stoppen en als ondernemer, 
heb ik gemerkt, pas je daar eigenlijk 
nooit in. Ik voel me onbegrepen. Ik 
werk keihard, mijn omzet is prima, er 
zijn veel kansen in de markt en ik heb 
een mooi product. Ik werk me drie sla-
gen in de rondte en toch voldoe ik 
blijkbaar niet aan de criteria! Ik vind 
het fijn dat ik mijn verhaal nu alleen 
aan jou hoeft te doen. Jij snapt hoe 
het werkt en weet hoe ik het beste 
mijn plan kan realiseren"! 

Nu zit ik al lang in het vak en heb ook 
een tijd bij een bank gewerkt voordat 
ik zelf ondernemer werd. Ik begrijp 
goed wat die ondernemer bedoeld. 
Het zijn echt twee verschillende werel-
den. Ondanks alle reclames van geld-
verstrekkers dat een financiering voor 
een ondernemer zo geregeld is, is de 
praktijk toch veel weerbarstiger. Ze 
spreken namelijk twee verschillende 

talen. Kort gezegd, en nu maak ik het 
wat algemeen. Een ondernemer denkt 
in kansen en kijkt vooruit. Een geldver-
strekker denkt in risico’s en kijkt terug 
in de tijd. En dat is een wezenlijk ande-
re benadering. En vaak is het lastig om 
elkaar te vinden. In dat geval kan een 
financieel adviseur die beide werelden 
kent de verschillen overbruggen. Voor 
deze ondernemer heb ik de hypotheek 
geregeld en hij woont nu met zijn ge-
zin in zijn droomhuis. 

Praktisch gezien hoe werkt het meest-
al bij de beoordeling van een hypo-
theek voor ondernemers? De geldver-
strekker kijkt naar de gerealiseerde 
resultaten van de laatste 3 jaren. Daar 
wordt een gemiddeld inkomen op 
vastgesteld. Als daar een jaartje tus-
sen zit dat het even wat minder was, 
drukt dit de hoogte van de hypotheek 
aanzienlijk. Kansen in de markt en 
vooruitzichten tellen dan helaas niet 
mee. Maar! Met een goed verhaal is 
veel mogelijk. 
Daar moet ik ook bij zeggen dat er 
enorm veel variëteit in de markt is hoe 
geldverstrekkers ondernemers beoor-
delen. In de wirwar van partijen is het 
ook een hele puzzel om te achterha-
len waar met de persoonlijke situatie 
van die ondernemer de beste oplos-
sing voor de financiering van zijn huis 
te krijgen is. 

Daarom is mijn advies voor onderne-
mers die op zoek zijn naar een hypo-
theek. Raadpleeg een financieel advi-
seur en dan het liefst een die zelf ook 
ondernemer is én de bankwereld 
goed kent. Als gids in het woud van 
geldverstrekkers en voor het vertellen 
van het goede verhaal met de juiste 
toon. Er is veel mogelijk. 

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

Ondernemers, een goed verhaal

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

UITVERKOOP
Vakantie 
voor de deur

de beste korting
heeft Primeur!

Nu uitzoeken
tot 50%

*grote sortering moderokken € 25,-

Rabobank Dommelstreek 
zoekt een nieuwe commissaris
Rabobank Dommelstreek is een coöperatieve ondernemende bank van en 
voor leden en klanten. Onze deskundigheid, betrokkenheid en onderne-
merschap zetten wij in om de dromen en ambities van onze particuliere en 
zakelijke klanten te realiseren. Bij de bank werken circa 60 medewerkers. 
Het werkgebied wordt gevormd door de plaatsen Geldrop, Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten, Heeze, Leende en Sterksel en heeft ongeveer 75.000 in-
woners. Ruim de helft van de inwoners heeft op enige manier een relatie 
met onze bank.

Wij zijn actief op zoek naar een com-
missaris met een goed netwerk in dit 
werkgebied, waardoor hij/zij een ver-
bindende factor kan vormen tussen 
de lokale gemeenschap en de bank. 
Deze lokale betrokkenheid kan zich 
uiten in een betrokkenheid in een van 
de strategische thema’s van de bank: 
zelfredzaamheid, ondernemerschap, 
lokale leefomgeving en food.

Het pro� el van de nieuwe commissaris
De nieuwe commissaris is een erva-
ren ondernemer of bestuurder met 
een HBO of academisch werk- en 
denkniveau. De commissaris is onaf-
hankelijk en heeft gevoel voor be-
stuurlijke verhoudingen en het hou-
den van toezicht. De commissaris 
kenmerkt zich als zowel strategisch 
als coöperatief denker, heeft kennis 

van regionale ontwikkelingen en 
woont en/of werkt in het werkgebied 
van Rabobank Dommelstreek. Ge-
zien de huidige samenstelling van de 
raad van commissarissen is het ook 
mogelijk om meerdere kandidaten te 
benoemen.

Informatie
Kijk voor de gehele vacature op www.
rabobank.nl/dommelstreek. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de raad van com-
missarissen van Rabobank Dommel-
streek, de heer Andries Mulder (tele-
foonnummer 088 - 883 00 04 ), of met 
commissaris mevrouw Astrid Mimmel 
(tel. 06 -22 46 88 22). Stuur voor het 
ontvangen van de uitgebreide functie-
omschrijving een e-mail naar directie.
dommelstreek@rabobank.nl

Fusie, annexatie      
of landjepik?
Welke term is het meest toepasselijk op de herindeling die Nuenen mis-
schien te wachten staat. Jawel: misschien!! Want wat gedeputeerde Anne-
marie Spierings ook beweert: er is nog steeds niets beslist. Het besluit wordt 
genomen in de Provinciale Staten en daarna in de Tweede Kamer. Zo werkt 
in Nederland het democratisch proces.

onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit 
bleek dat Nuenen bestuursmatig zeer 
zwak opereerde. Nuenen zette een ver-
beteringstraject in en liet het bestuurs-
krachtonderzoek herhalen (december 
2017). Conclusie: de bestuurskracht is 
sterk verbeterd en gemiddeld dik in or-
de. (Hoe anders is ook dat inmiddels in 
Eindhoven!)
Annemarie Spierings weigert echter de 
nieuwe feiten over Nuenen mee te ne-
men. 
Maar er is nóg iets belangrijks: De ge-
meenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son 
en Breugel werken samen in de Dom-
melvallei. Als Nuenen, fuseert met 
Eindhoven wordt dit samenwerkings-
verband opgeblazen. De bestuurskracht 
in deze regio wordt dus niet versterkt 
maar juist verzwakt. 
En dus komt nu de grote vraag:
Wat is de meerwaarde van de fusie van 
Eindhoven en Nuenen?
Wat betreft het antwoord op deze vraag 
blijft Annemarie Spierings angstvallig 
stil. Ze heeft er geen antwoord op. 
De SP heeft het antwoord wel.
Onze regio is gebaat bij een sterke cen-
trumstad met eromheen een groene 
rand van gemeenten die het aantrekke-
lijk maken om hier te werken, te wonen 
en te recreëren. Op termijn kan Nuenen 
streven naar een fusie met Son en Breu-
gel en wellicht wil Geldrop-Mierlo aan-
sluiten. Maar op dit moment is een fusie 
zinloos. 
In meerdere onderzoeken is het klip en 
klaar aangetoond: fusies van gemeenten 
hebben nog nooit geleid tot kostenbe-
sparing en al helemaal niet tot meer be-
stuurlijke slagvaardigheid.
De feiten negeren is misschien een beet-
je dom Annemarie! En landjepik spelen 
is een gevaarlijk spelletje. Straks gooi je 
het mes nog in je eigen voet!

Bas Smouter, voorzitter SP | Nuenen 

Bij de term ‘fusie’ denk ik aan een wel-
overwogen proces dat voorafgaat aan de 
herindeling van twee, of mogelijk meer-
dere, gelijkwaardige partners. 
Bij ‘annexatie’ denk ik meer aan een 
proces van twee ongelijkwaardige part-
ners waarvan er één geheel tegen zijn 
zin wordt ingelijfd door de ander. 
Maar vreemd genoeg herinnert dit her-
indelingsproces mij vooral aan mijn 
kinderjaren.
Toen ik op de lagere school zat, speelden 
we tijdens het speelkwartier “Landjepik”. 
Met zakmessen tekenden we een speel-
veld. Om beurten gooiden we ons zak-
mes in het gebied van een tegenspeler. 
Als jouw mes bleef steken, trok je een lijn 
en mocht je dat gebied inpikken. Dit 
laatste lijkt verdacht veel op de huidige 
situatie. Eindhoven, dat te kampen heeft 
met ruimtegebrek, kan in één keer haar 
grondgebied met bijna 40% uitbreiden 
en haar inwonertal met 23.000 inwoners 
vergroten. Dat is van belang om de vijfde 
stad van Nederland te blijven. De mes-
sen die gegooid worden, zijn hierbij de 
valse argumenten die Annemarie Spie-
rings gebruikt om die gebiedsuitbreiding 
te rechtvaardigen. Maar die argumenten 
kloppen niet. 
Nuenen staat er financieel niet slecht 
voor. In het verleden was dat wel zo. De 
oorzaak was dat Nuenen had ingestemd 
om een deel van de regionale woning-
bouwbehoefte op zich te nemen. En dus 
werd Nuenen-West aangekocht. Maar 
toen in 2008 de woningbouwmarkt in-
stortte gaf de regio niet thuis en liet 
Nuenen voor de kosten opdraaien. In-
middels is Nuenen alweer ruim drie jaar 
financieel gezond. (Hoe anders is dat in 
Eindhoven!)
Nuenen beschikt over voldoende be-
stuurskracht. Enkele jaren geleden kre-
gen alle gemeenten rond Eindhoven 
(behalve Eindhoven zelf ) van de provin-
cie de opdracht om een bestuurskracht-

Gezellige 
Gerwense  
Middig    
is echt gezellig!
Om ongeveer 14.30 uur stonden de 
Gildebroeders en Zusters van het 
Heilig Kruisgilde klaar om hun gas-
ten te ontvangen. Alle gasten wer-
den welkom geheten door de 
hoofdman waarna het o�  ciële ge-
deelte kon beginnen. 

Voor de Burger Jeugdprins waren er vier 
gegadigden en voor de Burger Koning(in) 
waren er vijf dames en twee heren die de 
titel een jaar lang wilden hebben waar-
door ze ook een jaar lang eregast kunnen 
zijn van het Gilde.
Voor de jeugd was de nieuwe schiet-
baan in orde gemaakt zodat de jeugd op 
een veilige manier om de titel kon strij-
den. De jeugd schoot drie rondes van 
zeven schoten, Camiel Pols, Daan v. 
Hout, Mika Kuyten en Luca Kuyten 
streden om de eer van burger jeugd-
prins. Luca kan zich een jaar lang Bur-
ger Jeugdprins van Gerwen noemen. 
Bij de Burgerkoning streden vijf dames 
en twee heren om de titel burger-
koning(in) te worden. De dames weer-
den zich flink en wisten met goed ge-
richte schoten de koningsvogel flink te 
raken. Toch was het Patrick Maas die, 
met het 78ste schot, de vogel naar be-
neden wist te halen. Hij mag zich een 
jaar lang Burgerkoning van Gerwen 
noemen en eregast zijn van het Gilde.

De GGM is opgezet als promotie van 
het Gilde met de intentie om dames en 
heren, maar ook jeugd te interesseren 
om Gildezuster of Gildebroeder te 
worden. Door de GGM kan men zien 
wat het gilde zoal doet en wat de her-
komst. Voor de jeugd heeft het gilde 
een speciaal uniform, zij zijn ook van 
harte welkom. Op 15 juni heeft het 
Heilig Kruisgilde de leerlingen van 
groep 7-8 van basisschool Heuvelrijk 
ontvangen. Gerwen is een kleine ge-
meenschap met een groot verenigings-
leven. Gilden hebben de naam ‘een 
club van oude mannen’ te zijn. Niets is 
minder waar, vele gilden hebben ook 
veel jeugdleden.
Een mooie promotie voor het gilde is 
de Kringgildedag in 2019. 50 Brabantse 
gilden en enkele buitenlandse gastgil-
den zijn dan te gast in onze gemeente. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem ge-
rust eens contact op met het Heilig 
Kruisgilde of bekijk de  webpagina 
http://heiligkruisgilde.nl

 Brabanders halen € 58.209,20   
op tijdens Oranje Fonds Collecte
In Noord-Brabant hebben collectanten 58.209,20 euro opgehaald tijdens de 
landelijke Oranje Fonds Collecte. In totaal leverde de collecte dit jaar 
558.390,95 euro op. 953 organisaties uit heel het land hebben deelgeno-
men aan de collecteweek die van 22 t/m 26 mei gehouden werd. De vrijge-
vigste gemeente van Noord-Brabant is Eersel. Daar kregen de collectanten 
gemiddeld 0,88 euro per bereikte voordeur.

Collecte
Het was de vierde keer dat het Oranje 
Fonds deze landelijke collecteweek or-
ganiseerde. Deelnemende stichtingen 
en verenigingen ontvangen de helft 
van hun opbrengst en besteden dit aan 
hun doelstelling. Het Oranje Fonds be-
steedt de andere helft aan sociale orga-
nisaties in de provincie waar is gecol-

lecteerd. Alle kosten van de collecte 
(organisatie, materiaal) zijn voor reke-
ning van het Oranje Fonds. RegioBank 
neemt de kosten voor het geldtrans-
port op zich. Hierdoor wordt elke euro 
uit de collectebussen besteed aan so-
ciale initiatieven. Dat maakt de Oranje 
Fonds Collecte uniek.
www.oranjefonds.nl

En wat denk je van onze Vincent van 
Gogh? Zou Vincent al voor vijven een 
bezoek brengen aan een museum? 
Mooi niet, hij had het overdag te druk 
met Margot Begemann, met Sien de 
Groot en met andere aardappeleters.  
De dames uit Antwerpen luisteren 
naar de adellijke namen Queen Bie, 
Sister Dorothy, Contesse Cassandra 
en Lady Jane. Op hun uitstap naar 
Nuenen liep ik deze dames toevallig 
tegen het lijf. Nabij het statige Nune 
Ville op de Berg (www.salonnuneville.
nl). Margot Begemann woonde daar 
en kunstschilder Vincent van Gogh 
was haar buurjongen.     
Het leek wel of die Red Hatters zo uit 
het niets opdoken. In een geanimeerd 
gesprekje werd een en ander snel dui-
delijk. Dames van boven de vijftig jaar 
met een rood hoofddeksel of rode 
hoed: Red Hat. Minstens een keer per 
maand gaan deze gelijkgestemde zie-
len uit hun bol. De bontgekleurde da-
mes zetten de bloemetjes buiten en 
maken regelmatig een wandeling, 
een culturele trip of gaan lekker een 
vorkje prikken.
De Red Hat Society stamt uit de Ver-
enigde Staten. Het gaat om een paar 
versregels van het gedicht Warning 
van Jenny Joseph. Lees even mee: 
"When I am an old woman, I shall wear 
purple. With a red hat which doesn't 
go, and doesn't suit me." Vrij vertaald: 
wanneer ik een oud vrouwtje ben, ga 
ik paarse jurken dragen. Met een rode 
hoed die me niet staat doen, zie ik 
mezelf al lopen. Dat was anno 1961.

Het idee kreeg navolging, ook in ons 
land. Daar zijn inmiddels al een paar 
honderd van die ‘Red Hat’-vriendin-
nengroepjes. Bij onze zuiderburen 
zijn twee afdelingen van vijftigplus-
sers actief, eentje in Antwerpen en de 
ander in Diksmuide. Met die rode 
hoed en paarse kledij vallen ze zeker 
op. Jammer dat een kleurrijk gezel-
schap, dat eens lekker op zwier gaat 
in Nuenen, aan een gesloten deur 
komt bij Vincentre. Misschien dat Vin-
centre toch eens wat langer open kan 
blijven voor toeristen, met of zonder 
rode hoed….

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 5 juli 2018

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Vincentre gesloten      
voor Antwerpse Red Hatters…..
Kom je helemaal uit het buitenland voor een cultureel tripje naar Nuenen en 
om een bezoek te brengen aan het Vincentre, is de deur dicht. Ervaar het leven 
van Van Gogh in Nuenen, kom naar Vincentre op de Berg. Niet na vijf uur ’s mid-
dags, dan is ‘museum’ Vincentre gesloten! Vier ‘Red Hat’-dames uit Antwerpen 
keken lelijk op hun neus. Het is vrijdagmiddag, inderdaad net na vijven. Bel-
gen beginnen dan pas actief te worden, zeker dames van boven de vijftig… 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 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:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 6Gemeente Nuenen 

Sommige stukken bos laten we helemaal met rust. We kappen er 
geen bomen waardoor deze gebieden de ‘OAD‘ netwerken verbinden 
met elkaar. Ook voor het bos buiten het netwerk met natuurkernen 
is er naast recreatie en houtproductie aandacht voor natuur. Plek-
ken met specifi eke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburch-
ten, roofvogelhorsten, mierenhopen e.d. worden altijd ontzien.

Waar komt het ‘OAD-netwerk’?
Het Nuenense ‘OAD-netwerk’ 
wijzen we aan in de vier grotere 
bosgebieden van de gemeente. 
Dit zijn de Collse- en Refelingse 
Heide, Papenvoortse heide, 
Vaarlese Heide en de Pastoors-
mast. Bosgroep Zuid Nederland 
voert in opdracht van de ge-
meente het beheer van deze ge-
bieden uit. Zij zijn daarmee het 
eerste aanspreekpunt via tel. 
040-3034941 of per e-mail via 
m.griek@bosgroepen.nl

VERGUNNINGEN      
PERIODE 24-06-2018 EN 01-07-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 39 Dakkapel voorzijde woning 
Duivendijk 4 Verbouwen en nieuwe façade 
Goudhoeksland 47 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 18 Wijzigen gebruik, vestiging nagelstudio 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Mulakkers (Jo Arts terrein) Ezeltjesdag 2 september 
Nuenen c.a. Ronde van Nuenen 19 augustus 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 51 Open dag Instituut Zilverschoon 1 juli 
Boschhoeve/Gondelierhof Buurtbarbecue 30 juni 
Tomakker 113-147 Straatfeest 18 augustus 
Biesveld Straatbarbecue 18 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst Fiets3daagse van Asten 1 aug. 
Opwettenseweg 203 Schieten t.g.v. huwelijksceremonie 14 juli 
Park 25 Terrasuitbreiding Nuenen Kermis 6-10 juli 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-06-2018 Nuenen c.a. Vastgesteld “Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
  uitwerkingsplan 3” 
29-06-2018 Nuenen c.a. Verleende omgevingsvergunning Laan door 
  de Panakkers 10 t/m 20, Middelste Dubbe 1
  t/m 7 en 6 t/m 12 en 11 t/m 19 
28-06-2018 Nuenen c.a. Verleende omgevingsvergunning brandveilig 
  gebruik Margot Begemannstraat 9 

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

NUENEN KOESTERT   
WAARDEVOLLE BOMEN IN HAAR BOSSEN
Bouwen aan gezonde, gevari-
eerde en aantrekkelijke bossen
Wij streven in onze bossen naar 
het behouden en verhogen van 
de recreatieve waarde, natuur-
waarde en biodiversiteit. Daar-
voor passen we in de bossen 
geïntegreerd bosbeheer toe. Bij 
deze aanpak streven we naar 
een combinatie van natuur, re-
creatie en houtproductie. De 
meest zichtbare maatregel voor 
u als bezoeker van het bos, is 
het kappen van bomen. En af-
gelopen winter hebben we in 
delen van het bos op de Papen-
voortse Heide nieuwe bomen aangeplant. Sommige bomen willen 
we niet kappen omdat ze extra waardevol zijn voor de biodiversiteit 
en zo een waardevol ‘OAD’ natuurnetwerk vormen. OAD staat voor 
Oude, Aftakelende en Dode bomen. Deze bomen vormen zoge-
naamde ‘habitatbomen’. Ze sterven op natuurlijke wijze af maar zijn 
bijzonder waardevol voor veel planten en dieren. Denk aan insecten, 
paddenstoelen, mossen en vogels zoals spechten. 

Zorgvuldige selectie, met veiligheid voorop
Bij het uitkiezen van de bomen die de functie ‘habitatboom’ krijgt, 
staat veiligheid van de bezoekers voorop. Dus kiezen we alleen bo-
men die minimaal één boomlengte van paden en wegen staan. 

Referendum op 10 oktober
Door Gerrit van Ginkel

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni is besloten een referendum te 
houden voor de samenvoeging van Nuenen met Eindhoven. Een paar dagen eer-
der is in een commissievergadering al besloten om het woordje ‘gedwongen’ uit 
de tekst te verwijderen. Dat haalde al veel kou ui t de lucht.

Bij de stemming over dit onderwerp 
stemde de VVD tegen. Alle andere 
fracties waren voor de voorliggende 
verordening over het referendum.

Er werd ook een amendement inge-
diend bij de behandeling van de jaarre-
kening. Het ging over de bestem-
mingsreserve van diverse projecten en 
investeringen. Die kan men laten vrij-
vallen en over brengen naar de reserve 
vrije bestedingsruimte. Momenteel 
zijn er (vrijwel) geen projecten meer 
die hiervoor in aanmerking komen. 
Het handelde hier op een fors bedrag 
van anderhalf miljoen Euro dat toege-
voegd zal worden aan de algemene re-
serve. W70 en SP waren tegen het 
amendement omdat het voor hen geen 
meerwaarde bevatte. De andere frac-
ties waren voor en dus werd het amen-
dement over de toevoeging aan de al-
gehele reserve, aangenomen.

Het opkomstpercentage voor een gel-
dig referendum, vastgesteld in een ver-
ordening, vormde nog een struikel-
blok. De SP vond 30% een juiste norm. 
W70 kon met de voorgestelde 35% ook 
goed leven. De VVD is tegen een refe-
rendum. Ze had meer lef verwacht van 
de coalitie dan de genoemde 35% in de 
verordening.
De PvdA was aangenaam verrast maar 
vond de 35% wel erg magertjes. Zij wil-
den naar 50%.
D66 wilde een percentage dat hoger lag 
dan in de voorgestelde verordening.
De burgemeester wilde een hoge op-
komst van betrokken burgers. Het gaat 
tenslotte, vertelde hij, om een samen-
voeging van de door Gedeputeerde 
Staten opgelegde samenvoeging.
Het referendum is geldig indien het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen 
meer bedraagt dan 35 % van het aantal 
kiesgerechtigden. 

Extra vrijwilligers bij luisterlijn 
nodig voor opvangen 
zomereenzaamheid
Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo voelen als de feestda-
gen. Iedereen is met vakantie of doet iets anders leuks. Wekelijkse activitei-
ten stoppen. Hierdoor neemt het gevoel van eenzaamheid toe. Een praatje 
kan dan enorm helpen. Vrijwilligers van Sensoor, de landelijke luisterlijn 
bieden een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. 
Via chat, telefoon en e-mail. Vrijdag 14 september start er een training in 
Eindhoven om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

aantal vrijwilligers op te vangen. Als 
vrijwilligers zich aanmelden, vindt er 
een intakegesprek plaats en wordt ge-
keken waar ruimte is om de training te 
volgen. Nieuw is de e-learning die ge-
volgd kan worden naast de praktijk-
training. De training wordt door vrij-
willigers als heel leerzaam ervaren. 
Gerben: “Ik dacht altijd dat ik goed 
kon luisteren en goede vragen wist te 
stellen, maar in de training leerde ik 
pas écht wat aandacht geven is. Ook 
privé en in mijn werk pluk ik daar nu 
de vruchten van”.

 Geïnteresseerden in het vrijwilligers-
werk kunnen zich melden via www.
sensoor.nl. De luisterlijn wordt gefi-
nancierd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
www.sensoor.nl

De landelijke luisterlijn wordt vaker ge-
beld dan ooit. Afgelopen mei beant-
woordde Sensoor bijvoorbeeld 1.800 
telefoontjes méér dan in diezelfde 
maand vorig jaar. Het aantal vrijwilli-
gers is te laag om de groei te kunnen 
opvangen. Ook deze zomer verwach-
ten we veel telefoontjes, want hoewel je 
het misschien niet zou verwachten, ligt 
juist in de zomer eenzaamheid op de 
loer. Wanneer je weinig zelfvertrou-
wen hebt of je eenzaam voelt, vergroot 
mooi zomerweer het gevoelsmatige 
contrast met al die vrolijke mensen die 
je ineens overal voorbij ziet komen. 
Verder zijn familieleden in deze perio-
de vaak op vakantie en het verenigings-
leven ligt stil. Zelfs op TV houden de 
series op. Wil jij helpen deze mensen 
gehoor te geven, dan biedt Sensoor je 
graag een training aan bij jou in de 
buurt om je op te leiden als vrijwilliger.

Extra trainers
Er worden extra trainers ingezet om 
trainingen te geven en de groei van het 

Honderden bezwaren   
tegen annexatie ingediend 
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft inmiddels honderden ziens-
wijzen, ofwel bezwaarschriften, ingezameld tegen het ‘Herindelingsont-
werp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven’.

blijven, ik ben in Nuenen geboren en 
heb daar binding mee en daarom moet 
het geen onderdeel van de stad wor-
den, Nuenen heeft het allemaal goed 
voor elkaar, Nuenen wordt straks on-
dergesneeuwd door Eindhoven, Eind-
hoven weet ons dorp Nederwetten 
niet eens te vinden, dit annexatiepro-
ces moet gestopt worden, Eindhoven 
heeft grote financiële problemen”. 

Provinciale Staten De officiële datum 
waarop de zienswijzen bij de provincie 
binnen moeten zijn, is 10 juli 2018. Het 
actiecomité gaat vóór die datum alle 
ingekomen zienswijzen persoonlijk bij 
de provincie aanbieden. Provinciale 
Staten van Noord-Brabant nemen ui-
terlijk in december een beslissing op 
het voorstel van Gedeputeerde Staten. 
Uiteindelijk beslissen Provinciale Sta-
ten of de annexatie van Nuenen c.a. 
door Eindhoven wordt doorgezet. 

 
Het actiecomité had huis-aan-huis 
voorbeeld-zienswijzen verspreid waar-
op veel reacties zijn binnengekomen. 
Ook tijdens de informatiemiddag in 
Het Klooster afgelopen zaterdag, zijn 
veel mensen geweest die daar hun be-
zwaren hebben gedropt of ter plaatse 
alsnog een zienswijze hebben ingevuld. 
Dat gebeurde onder de klanken van de 
Nuenense zanger Mark Elbers die het 
Nuenen-lied ten gehore bracht. Ook de 
Nuenense zangeres Els Verhappen 
droeg haar muzikale steentje bij in de 
vorm van een ‘annexatie-protestlied’.

De zienswijzen lopen uiteen van: 
“Nuenen moet Nuenen blijven, van 
een fusie van gelijkwaardige gemeen-
ten is geen sprake, ik ben bewust uit 
Eindhoven verhuisd naar het dorp 
Nuenen en dan zou ik weer onder 
Eindhoven komen, Nuenen heeft ons 
genoeg te bieden om zelfstandig te 

Mark Elbers zingt zijn Nuenen-lied tijdens de informatiemiddag van het actiecomité

“Eczeem middel wereldwijd succes dankzij bouwvakker”
advertorial

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

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

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

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

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

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

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

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

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

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

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

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

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

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

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

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

advertorial

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

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

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

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

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

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

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

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

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

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

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

advertorial

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



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 27

Horizontaal: 1 driekroon 4 dochter van Cadmus 6 doodop 9 spot 11 vreemde munt 
13 opgeld 16 beneden 18 bijbelse figuur 21 klinkdicht 23 raad 25 innig 26 enzovoort 
27 plaats in Drenthe 28 zangnoot 29 persoonlijk voornaamwoord 31 ex cathedra 
32 voorzetsel 33 notabene 34 beroerd 35 achter 36 lichamelijke opvoeding 
38 Romanum Imperium 39 persoonlijk voornaamwoord 40 familielid 41 peilstift 
43 deel van het oor 44 muze van het minnedicht 47 voordracht 49 lichaamszwakte 
5050 plaats in Noord-Brabant 51plaats in Noord-Brabant 51 land in Azië 54 rivier in Duitsland 55 Griekse letter 
5757 voegwoord 59voegwoord 59 verlichting 60 fut 61 metaal

Verticaal: 11 geroosterd brood 2geroosterd brood 2 rivier in Frankrijk 3 als onder 4 rivier in Oostenrijk 
5 vreemde munt 6vreemde munt 6 uitroep van afkeer 7uitroep van afkeer 7 leerling 8 volzin 10 wilde haver 12 Ierse verzetsgroep 
14 sul 15 halfbloed 17halfbloed 17 idee 19idee 19 zoutig 20 betoog 22 aanstoot geven 24 verordening 
30 profeet 31 water in Utrecht 37water in Utrecht 37 bezittelijk voornaamwoord 40 perceel 41 neerhangend 
42 vreemde munt 45 oxidatie 46oxidatie 46 Russisch gebergte 48 venijn 49 streling 52 drinkbakje 
53 Internationaal Monetair Fonds 56Internationaal Monetair Fonds 56 de lezer heil 58 toets alleen

K A P S E L U R G E N T
D I R A N V O R K A L
E T S A S P E R G E D R A
S E N O R E D E S L E E T
S N E E S N E D E O R D E
A S G E N E R A T O R E X

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

E E R S T E T A I L L E

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

Oplossingen wk 26
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

KRAAMCENTRUMKRAAMCENTRUM

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.

ACHTERUIT
AEGIR
ASTER
CELLO
ETAGE
FACTO
GARDE
GEVAT
GEWOON
GRETIG
HAARD
INSTELLING
JAWEL
KAASMES
KLATERENKLATEREN
KNIPBROODKNIPBROOD
LEEUWLEEUW
LEGMEELLEGMEEL
LEUKERDLEUKERD
MEIROOSMEIROOS
NOBELNOBEL
ODEUR
OMBOUWOMBOUW
OPPONENTOPPONENT
ORAAL
POLKA
POPBLAD
PUREE
RAMMENAS
REGENKLEDINGREGENKLEDING
REIGER
SABEL
SPLINTER
TABOE
TEGOED
TEKEN
TOURRADIO
TREINCONDUCTEURTREINCONDUCTEUR
TROMMELSTOKJESTROMMELSTOKJES
VERMINKEN
WENTELTEEFJE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61

3
8 7 3 5
2 6 4 1

3 1
1 6 9 8

8 6
7 8 4 9

5 9 6 7
5

Sudoku

week 25, Mw. M. Verbruggen, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Vacature 
Preventieassistent(e) 

16-24 uur

Wie zijn wij?
Tandartsenpraktijk Lieshout is gevestigd in het Noord-Brabantse Lieshout, 
een echte gemoedelijke dorpspraktijk. Lieshout ligt onder de rook van 
Helmond-Eindhoven en 30 autominuten van ’s-Hertogenbosch vandaan. Ons 
jonge, enthousiaste team bestaat uit 4  tandartsen, een mondhygiëniste, een 
praktijkmanager en diverse assistentes. We hebben een fi jne, open werksfeer.

Wie zoeken wij?
We zijn per direct op zoek naar een preventieassist(e) voor 16-24 uur per week.

Functie eisen:
• In bezit van erkend diploma
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goede communicatieve vaardigheden
• Representatieve verschijning
• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke, afwisselende, parttime baan aan voor twee of drie 
werkdagen. Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken, die zin heeft in een 
échte uitdaging?
Wij zien nu al uit naar jouw motivering en cv die je opstuurt naar Carolijn Cramer, 
praktijkmanager@tandartslieshout.nl

Reserveer nu: 040 7440270

De ultieme bbq experience!
kleine gerechtjes van onze kaart! 

(alléén per tafel te bestellen)

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

€29,95

PARKSTREET EXPERIENCE

Onbeperkt lekkere hapjes!ALL YOU CAN EAT!
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Foto’s Peter Coppens 

Toneelvereniging Mariahout speelt 

‘De Kleine Zeemeermin’
Een vrolijk sprookje in een nieuw jasje, dat brengen de jeugdspelers van To-
neelvereniging Mariahout op 8, 21 en 26 juli in Openluchttheater Maria-
hout. Het bekende sprookje van Hans Christian Andersen is speciaal voor de 
groep spelers bewerkt. Naast vrolijke spelmomenten bevat het stuk ook een 
modern thema; de plastic soep.

prinses Arial, die met haar prachtige 
stem valt voor die knappe man met 
twee benen. Haar moeder, de Koningin 
van de zee, wil niets van deze liefde we-
ten. “Alle mensen zijn smerig en zorgen 
ervoor dat het koninkrijk verandert in 
een plastic soep.” Natuurlijk wil de drie-
koppige zee heks Arial wel helpen om 
haar liefde te vinden. Met een handte-
kening kan dat wel geregeld worden. Dit 
gaat waarschijnlijk niet helemaal goed.

Wil je weten hoe deze vrolijke, muzi-
kale voorstelling afloopt? Bezoek dan 
‘De Kleine Zeemeermin’. De voorstel-
ling met haar mooie kleuren is ook 
voor jonge kinderen geschikt maar 
vanaf vier jaar is het verhaal goed te 
volgen. Zelfs voor volwassenen is dit 
sprookjesachtige avontuur een erva-
ring om intens van te genieten.

Speeldata ‘de Kleine Zeemeermin’:
zondag 8 juli 2018 en donderdag 26 juli 
om 14.30 uur en zaterdag 21 juli om 19.00 
uur in Openluchttheater Mariahout. 

Waardevol afval
Al maanden zijn vrijwilligers van TV 
Mariahout bezig met deze kleurrijke 
voorstelling. Niet alleen tekst en mu-
ziek zijn speciaal voor de spelers ge-
schreven, ook de kostuums worden 
voor alle spelers nieuw ontworpen en 
gemaakt. Bijzonder is dat aan alle in-
woners van Laarbeek naar plastic afval 
gevraagd is. Doppen van flessen en 
netjes van bijvoorbeeld sinaasappels 
en citroenen werden bij de Toneel-
vereniging ingeleverd. Materiaal dat 
door de meeste mensen als waardeloos 
wordt ervaren, is door creatieve kleer-
makers tot schitterende kostuums 
‘omgetoverd’. Het is prachtig om te 
zien hoe mooi kosteloos afvalmateri-
aal hergebruikt kan worden.

Zeemeermin verstrikt in plastic soep?
Het verhaal, gebaseerd op het bekende 
sprookje, is speciaal voor de Toneel-
vereniging geschreven.
Een knappe, gespierde prins vangt een 
mooie zeemeermin in zijn net. Het is 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen komen in de loop van week 27 
en 28 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú:
• Internationaal Gipsyjazzconcert 

Gerwen
• ie e a leverin en serie 

nieuwe raadsleden
• rand eer e enin
• en a  r erderi  
 Krakenburg
• nl av nd erindelin s nt

werp Nuenen en Eindhoven

 d nderda   li rdt de e
tra-raadsvergadering rechtstreeks 
uitgezonden.
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.

e r ra as van   i n 
ook te volgen via de livestream op 

r e n enen nl  evens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 

na es eki ken   k nt 
alle reportages ook apart bekijken 
op Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Heerlijke plek voor ontspannen eten en drinken

Brasserie/Café De Kruik    
in Nederwetten bestaat 20 jaar
Door Caroline van Nes

In het centrum van Nederwetten, in de schaduw van de St. Lambertuskerk, 
zorgen Wilfred en Esther Clermonts dat het de gasten van Brasserie/Café De 
Kruik aan niets ontbreekt. Ruim 20 jaar geleden namen ze het stokje over van 
de vorige eigenaar en sindsdien hebben ze veel zien veranderen. Wilfred en 
Esther kenden elkaar net toen ze de kans kregen De Kruik over te nemen. Ze 
kregen twee zoons en bouwden al snel een vaste klantenkring op. Het is nog 
steeds het mooiste vak dat er bestaat, vinden zij.

 Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen: 
gezellige en zeer muzikale week
Niet minder dan dertig gipsyjazz-muzikanten hebben de talrijke concert-
gangers bij ’t Huysven in Gerwen een onvergetelijke avond bezorgd. De 24 
deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen sloten de Masterclass af 
met een virtuoos openlucht-concert. 

gitaristen: Fapy Lafertin, Paulus Schä-
fer en Romino Grünholz. Woensdag-
avond bracht het gezelschap per 
huifkar een bezoek aan windmolen De 
Roosdonck in Gerwen en aan het Park 
in Nuenen.

In 2019 eerste lustrum Guitar Camp
De muzikanten waren meer dan tevre-
den over het verblijf in Gerwen. Het 
was een gezellige en vooral zeer muzi-
kale week. Een aantal van de cursisten 
heeft al geboekt voor volgend jaar. 
Gerwen is het hart van de gipsyjazz. 
Daarom komen gitaristen uit de hele 
wereld naar Gerwen. Volgend jaar 
staat de vijfde editie van het Guitar 
Camp op het programma en de orga-
nisatoren zijn nu al bezig met de voor-
bereidingen van een speciaal eerste 
lustrum. 

De ‘leerlingen’ waren 24 gevorderde 
gitaristen afkomstig uit onder meer 
Amerika, Australië, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, 
Spanje, Tsjechië en natuurlijk ook uit 
ons land. De gipsy-muzikanten Paulus 
Schäfer, Fapy Lafertin en Romino 
Grünholz ’schoolden’ als ware mees-
ters de leergierige deelnemers. 

Openlucht-concert
Het Gerwense Guitar Camp is vrijdag-
avond 29 juni afgesloten met een open-
lucht-concert. De ‘leerlingen’ lieten 
het publiek horen wat ze opgestoken 
hebben van de meesters. Ook de mees-
ters traden op en nodigden daarbij en-
kele gasten uit. Vandaar dat er dertig 
muzikanten op het concert-podium 
verschenen. 
Het motto van dit Guitar Camp luidde: 
van wie kun je het beste gipsyjazz le-
ren? Natuurlijk van de beste gipsyjazz-
De topgitaristen Paulus Schäfer (links) en 
Fapy Lafertin uit Sas van Gent…..
(foto Monique van Grunsven)

De deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar 
Camp bij Vincent van Gogh in het Park…
(foto Monique van Grunsven)

lustrum. 

Onthulling Jan van Nuenen bank

avonden en doen mee met Happen en 
Trappen en acties op sociale media en 
momenteel loopt de Albert Heijn actie 
weer. Maar dat is ook leuk, want dan 
krijg je nieuwe gasten en we hopen na-
tuurlijk dat die nog eens terugkomen.
We hebben hier veel mooie feesten ge-
had. Bruiloften, familiefeesten maar 
ook mogen we wel eens de koffietafel 
verzorgen voor het afscheid van een 
van onze vaste gasten. Dat vind ik wel 
een hele eer, dat mensen zoveel ver-
trouwen in ons hebben.”

Piet Rendersbrug
Wat opvalt bij De Kruik is het ruimte-
lijke terras. De tafels staan zo opge-
steld, dat je lekker veel ruimte om je 
heen hebt en niet, zoals in sommige 
restaurants, bijna tegen de buren aan 
zit. “We hebben hier de ruimte dus 
daar maken we inderdaad goed ge-
bruik van”, zegt Esther. “Onze gasten 
kunnen hier ook altijd makkelijk par-
keren of hun fiets goed kwijt. Er ko-
men ook weer meer wandelaars langs, 
sinds in 2013 de Piet Rendersbrug is 
geopend. Wij hebben daar veel profijt 
van gehad, dat is een hele goede zet ge-
weest voor Nederwetten.” 

Beugelbaan
Bijzonder bij De Kruik is de beugel-
baan, in Nederwetten ligt een van de 
weinige echte beugelbanen die er nog 
zijn in Nederland. “Beugelen is een 
oud-Hollands spel, dat gespeeld kan 
worden met groepen van 10 tot 60 
mensen. Uiteraard verzorgen wij dan 
een hapje en een drankje of een volle-
dig diner. Erg leuk om met collega’s, fa-
milie of vriendengroep te doen.” 
Vooral in de avonden en de weekenden 
is het gezellig druk bij De Kruik. “We 
zijn daarom op zoek naar een fulltime 
kok en mensen voor in de bediening. 
Wat er de komende 20 jaar gebeurt kan 
natuurlijk niemand voorspellen, maar 
we hopen nog wel een flink aantal jaren 
mee te gaan hier. We willen in ieder ge-
val iedereen bedanken in het vertrou-
wen dat ze in ons hebben gesteld, zon-
der onze gasten hadden wij nu geen 20 
jaar bestaan”,  besluit Esther.
 
 

De onthulling afgelopen zaterdag van 
een bank genoemd naar (de overleden) 
Jan van Nuenen staat bij de hoek van de 
sportvelden en de begraafplaats Oude 
Landen.

Nuenen op het randje
r A  van den en en  enders n

e-mail: yhenderson1961@gmail.com

n de v ri e a leverin  k nden llie le en aar de e
nense e d i  e rek aan een e ad een risse d ik na  en ele 
da  naar et e ad as er v r de n e erenstand e ter niet i  i  
warm weer moest er gewerkt worden op het land, want het was belangrijk dat 
de oogst droog werd binnenge-
haald. En dat alles in de volle zon 
en vaak et de ele a ilie   de 

t  de eren nen arrie van 
den ie en  en e  i ten  
de tractor aan het werk. De voor-

ali e erderi  van de a ilie 
an den ie en  is n  inta t 

en staat op het  Wettenseind 11. 
Kijk ook eens in het boek Nue-
nen op het Randje op blz. 196.

Landen.

Nieuwe bestuurder 
de Zorgboog   
start eerder 
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bestuur. Gezien onze recente ervarin-
gen, hebben we goede hoop dat deze 
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Nuenen kan het zelf(standig) 
Onze zienswijze

De Provincie heeft het (dwingende) plan opgevat om Nuenen samen te voegen met grote buur Eindhoven. Wat 

vinden we daarvan? Onderstaand in grote lijnen de zienswijze die het college aan de raad heeft voorgelegd. De 

raad neemt in augustus een besluit over de defi nitieve reactie die naar de Provincie wordt gestuurd.

Referendum
De inwoners van de gemeente Nuenen krijgen de mogelijkheid zich uit 

te spreken over de plannen van Gedeputeerde Staten om de gemeenten 

Nuenen en Eindhoven samen te voegen. Daarom wordt op woensdag 10 

oktober 2018 een referendum georganiseerd. 

De vraag die wordt gesteld is: 

Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de 
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?

Uiteraard informeren we u in de aanloop naar het referendum over hoe u 

uw stem kunt uitbrengen.

En de regio?
Er zijn veel zaken die we al langer in goede samenwerking met de regio regelen. 

Denk aan openbaar vervoer, afstemming rond en aanleg van fi etspaden, 

(provinciale) wegen, industrieterreinen, etc. Dit zal door een samenvoeging met 

Eindhoven niet veranderen. Eindhoven zal ook na een fusie met Nuenen moeten 

blijven samenwerken met haar buurgemeenten om dit soort voorzieningen in 

stand te houden en te verbeteren. 

We vinden dat de Provincie wel erg weinig zegt over de toekomst van de 

bestaande  samenwerkingsverbanden in de regio. Of wat de plannen zijn in de 

regio op de wat langere termijn. Er is best een aantal mensen dat vindt dat er 

een grote gemeente Eindhoven moet komen. Is de samenvoeging met Nuenen 

daar dan de eerste stap in? En zo ja: is dat wel een logische gang van zaken? 

Je kunt je voorstellen dat in één keer samenvoegen van meerdere gemeenten 

veel e�  ciënter is dan druppelsgewijs één voor één. Kortom: we vinden dat er te 

weinig is gekeken naar de e� ecten voor de hele regio. Waardoor herindeling van 

Nuenen met Eindhoven wel eens een ondoordachte zet zou kunnen blijken met 

een averechts e� ect in plaats van dat het bijdraagt aan een sterke Brainportregio.  

Groter is niet persé beter
Groter is niet altijd beter. We werken vanuit Nuenen graag op het schaalniveau 

dat bij het onderwerp past. En soms is dat regionaal. Dan doet we dat binnen 

het Stedelijk Gebied Eindhoven (met negen gemeenten) of de Metropoolregio 

Eindhoven (met 21 gemeenten). Terwijl we bijvoorbeeld zorg en welzijnszaken 

heel graag op de Nuenense schaal oppakken, omdat we dat het beste dicht bij 

de inwoners kunnen organiseren. 

Haastige spoed…
We vragen ons sowieso af wat de haast is en de herindeling persé op 1 januari 

2021 plaats moet vinden. Het voorstel moet straks door Provinciale Staten 

goedgekeurd worden en vervolgens ook nog door de Tweede Kamer. Dat kan 

op zijn vroegst in de zomer van 2019 (en dat is erg optimistisch). Dan is er nog 

maar anderhalf jaar over om ‘alles’ (van afvalinzameling tot bouwregels tot 

subsidiebeleid) op elkaar af te stemmen, nieuwe verkiezingen te houden en op 

1 januari 2021 startklaar zijn om onze inwoners dan vanuit het Stadskantoor in 

Eindhoven van dienst te zijn.  

Echt nog geen gelopen race
De herindeling van Nuenen met Eindhoven is nog (lang) geen voldongen feit. 

Het is op dit moment een voornemen van Gedeputeerde Staten, een voorstel 

dat pas eind dit jaar in Provinciale Staten wordt besproken. Mocht ook die 

akkoord gaan, dan volgt nog de gang naar Den Haag: ook de ministerraad en 

de Tweede Kamer moeten het ermee eens zijn. 

Wat vindt u er van?
Zoals gezegd is de eerste stap de 

behandeling in Provinciale Staten. En die 

kijkt niet alleen naar het plan zelf, maar 

ook naar wat anderen (vooral inwoners 

natuurlijk) van het plan vinden. Wilt u ook 

laten weten hoe u erover denkt? Dat kan 

door een zogenaamde zienswijze in te 

dienen. Dat doet u bij de Provincie. In 

uw zienswijze kunt u alles melden wat u 

maar wilt en wat u instuurt hoeft niet aan 

bepaalde eisen te voldoen. De mogelijkheden:

• Per e-mail indienen via herindelingnuenen@brabant.nl

• Per brief indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant onder vermelding van ‘zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. 

en Eindhoven’, Postbus 90151, 5200 MC  ’s-Hertogenbosch. 

• Op www.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur/visie/gemeenten/

nuenen vindt u een formulier waarmee u, door beantwoorden van drie 

vragen, uw mening kwijt kunt.

Voor informatie kunt u kijken op de hierboven genoemde website van de 

Provincie, de gemeentelijke website, maar bijvoorbeeld ook de website 

www.nuenenzelfstandig.nl geeft veel informatie en publicaties.

www.nuenen.nl 

In het kort
• We kunnen het, voorlopig, heel goed zelf. Er is echt 

geen dringende reden Nuenen bij Eindhoven te 

voegen.

• Er is geen visie voor de toekomst van de regio. Wat 

draagt de samenvoeging van Nuenen en Eindhoven 

bij aan een sterke regio? En waarom alleen Nuenen 

eruit pikken?

• Groter is niet altijd beter. Niet alles is beter in een 

grote(re) stad. Sommige dingen kunnen veel beter op 

een kleine schaal worden geregeld. 

• We willen zélf beslissen over de toekomst van 

Nuenen. En onze inwoners daarin een stem 

geven. We zijn daarom tegen een gedwongen 

samenvoeging.samenvoeging.

Nuenen. En onze inwoners daarin een stem 

geven. We zijn daarom tegen een gedwongen 

We kunnen het zelf
Het laatste bestuurskrachtonderzoek toont aan dat we er heel goed in zijn alle 

gemeentelijke taken en dienstverlening voor onze inwoners uit te voeren. Beheer 

en onderhoud van openbaar gebied, wegen en riolering, afvalinzameling, maar 

ook als het gaat over zorg en welzijn (Wmo en jeugdzorg), werk, uitkeringen, het 

verstrekken van paspoorten en rijbewijzen… 

Ons bestuur staat dicht bij onze inwoners. Dat vertaalt zich in kwalitatief betere 

dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn dan dat dit bijvoorbeeld 

in Eindhoven aan de orde is. Natuurlijk heeft Eindhoven met meer stadse 

problematieken te maken zoals verslavings- en daklozenzorg, het weren 

van criminaliteit en waarborgen van veiligheid etc. In die zin zijn Nuenen 

en Eindhoven niet te vergelijken. Wat op zich nóg een reden is waarom 

samenvoeging met Eindhoven niet voor de hand ligt.

Willen we dan koste wat kost zelfstandig blijven? Nee, helemaal niet. Sterker nog: 

de gemeenteraad boog zich ook over de toekomst van Nuenen en gaf aan dat 

een herindeling op termijn best wel eens nodig zou kunnen zijn. Waarbij een 

fusie met een ander dorp dan eerder voor de hand ligt. Bovendien houden we in 

het najaar een referendum om te horen hoe de inwoners van Nuenen nu echt 

denken over deze herindeling. We willen die stem van de inwoners zwaar mee 

laten tellen voor we besluiten hoe we verder willen. We willen de kans krijgen om 

zélf vorm te geven aan onze toekomst en die niet van bovenaf (door de Provincie) 

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

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

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

DAMESMODE
VERKOOP

MET DIVERSE KORTINGEN!

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1

Nuenen

Datum: maandag 16 juli 2018
Tijd: 11.00 tot 13.00 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers 

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

Elke donderdag om 14:30 uur
in de zomervakantie:

Een leuke
kindervoorstelling!

Inclusief GRATIS ranja in de pauze!

Kijk voor het theaterprogramma 2018 op

www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?

W E E K D I E N S T E NSpoeddienst 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 EindhovenSpoedpost Catharina-ziekenhuis,Michelangelolaan 2, Eindhoven.TEL. 040 - 243 66 66Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.In het weekend en op feestdagenEXTRA 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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EE
K:
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Winkelcentrum Kernkwartier | T: 040 - 283 45 64Kijk 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 juliHuisartsen 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 NACHTKUNT U VOOR DRINGENDE SPOED CONTACT OPNEMEN MET:DE SPOEDPOST TEL: 0900-8861
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Alstublieft,uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch AutomotiveWorkshop Brand

10% korting op uw werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? Geef dan gerust de service van AutoCrew cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, NuenenTegenover Goossens meubelsTel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALINGVAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

  

 

De Stam in Gerwen bestaat 15 jaar Wielercafé, dartcafé, muziekcafé en voetbalcaféDoor 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-uit heel Nederland wa-
competatieve leden. Eens 

Schäfer (midden). Foto’s Cees van Keulen

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

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

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen

iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

Beleef de Papenvoortse Heide 
en maak de nieuwe interactieve 
wandeling met leuke extra’s! 
De route is uitgezet door vier nieuwe enthousiaste IVN-gidsen en start op het bos-
pad bij Scouting Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 5b.
Kijk op de Facebookpagina van Rond de Linde voor het hele verhaal. 

V.l.n.r.: Erik Jacobs, Dorothé Kuijten, Anne-Marie Allard en Peter van Beers.
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Als u acupunctuur overweegt:    
kies dan wel medische acupunctuur
In mijn praktijk behandel ik veel mensen die eerder te horen kregen: ‘u moet 
met uw klacht leren leven.’ Begrijpelijkerwijs vinden mensen dat geen pret-
tige boodschap. Daarom gaan ze dikwijls op zoek naar ‘iets wat misschien 
tóch nog kan helpen.’ Zo komen veel mensen bij een acupuncturist terecht. 

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...

Inderdaad kan acupunctuur uitste-
kend werken bij pijnen, ontstekingen 
en chronische aandoeningen. Ikzelf 
behandel bijvoorbeeld veel mensen 
met migraine, reuma, artrose, aller-
gieën, rug-, nek- en schouderklach-
ten. Zij hebben daar vaak veel baat bij. 
Ook behandel ik mensen tegen hun 
slapeloosheid, stress, burn-out en tal 
van psychische aandoeningen als de-
pressieve klachten en angsten. Meest-
al boeken we goede resultaten.

Echter, niet alle acupuncturisten zijn 
zo goed opgeleid als veel mensen 
denken. Jammer genoeg mag een 
doorsnee-Nederlander zich, na een 
deeltijdopleiding (vaak slechts een 
aantal weekenden) westerse genees-
kunde van 1 jaar en een deeltijdoplei-
ding van 3 jaar (dikwijls ook maar een 
aantal weekenden per jaar) als acu-
puncturist vestigen! 

Dat is merkwaardig. Iedereen begrijpt 
immers dat voor een juiste diagnose 
en een effectieve én veilige behande-
ling uitgebreide kennis van o.a. anato-
mie, fysiologie, celbiologie, neurolo-
gie en ziektenleer onontbeerlijk is. 
Helaas lijken zorgverzekeraars het 
ontbreken van diepgaande kennis bij 
veel acupuncturisten geen probleem 
te vinden. Zij vergoeden, als je aanvul-
lend verzekerd bent, ook de behande-
lingen van deze mensen. Daardoor 
denkt een gemiddelde verzekerde lo-
gischerwijs dat het wel goed zal wer-
ken en veilig is. Noem dat maar zorg 
voor de volksgezondheid…

Dit alles is extra opmerkelijk als je be-
denkt dat artsen eerst een zesjarige 
universitaire opleiding tot basisarts 
gevolgd hebben. Daarna mogen zij 

zich (en terecht!) nog niet zelfstandig 
als arts vestigen. Ze moeten bijvoor-
beeld eerst een driejarige opleiding 
tot huisarts of een zesjarige opleiding 
tot medisch specialist volgen. 

Overweegt u acupunctuur, kies dan 
een arts voor medische acupunctuur. 
Deze dokters zijn lid van (een van) de 
twee verenigingen voor acupunc-
tuurartsen in Nederland: de NAAV 
(Nederlandse Artsen Acupunctuur 
Vereniging) en/of de WAVAN (Weten-
schappelijke Artsen Vereniging voor 
Acupunctuur in Nederland). Zelf ben 
ik lid van beide beroepsorganisaties. 
De dokters die toegelaten worden tot 
deze beroepsverenigingen moeten 
aan strenge kwaliteitseisen en bij-
scholingseisen voldoen. Ook zijn zij 
allen BIG-geregistreerd. 

Aandacht Prinses Beatrix voor uitvinding Nuenense ondernemer Ramon de Roij 

Jubileum Jantje Beton gevierd met ‘stoepranden’

Hij is de bedenker van de vrolijk ge-
kleurde draagbare stoepranden en het 
initiatief om het spel van vroeger 
nieuw leven in te blazen. Ramon was 
bij het jubileum aanwezig en is er trots 
op dat de prinses zoveel belangstelling 
had voor het spel en zijn ‘Kerby’, zoals 
de kunststof stoeprand heet. Het spel 
wordt momenteel in het hele land veel 
gespeeld in de aanloop naar het Ne-
derlands Kampioenschap Stoepran-
den, dat door Ramon en zijn bedrijf 
Novasports Sport en Beweeg wordt 
gesponsord.

Daarmee zet niet alleen Jantje Beton 
zich in voor meer spelende kinderen. 
Ook Ramon draagt pro-actief zijn 
steentje bij: “Je ziet steeds minder kin-
deren op straat spelen. Deels komt dat 
door de computer en deels door het 
toenemend aantal auto’s. Probeer 
maar eens een plekje te vinden waar je 
rustig een potje kunt stoepranden. 
Stoepranden zijn tegenwoordig sowie-
so minder in het straatbeeld te vinden. 

Zo kwam ik op het idee voor deze 
kunststof stoeprand, die je echt overal 
kunt gebruiken” vertelt Ramon.

Hij wil graag jong en oud verbinden en 
mensen laten ervaren hoe leuk het is 
om te sporten en bewegen. “Sport en 
spel is niet alleen gezond, je wordt er 
vooral blij van!” lacht Ramon. Het is 
vooral goed voor de ontwikkeling van 
de motoriek. Hij heeft naast de stoep-
rand ook een driehoekige goal ontwik-
keld, de ‘Tridome’, en een hoepel met 

Nieuwe Savant-auto’s in straatbeeld

‘Aantrekkelijk blijven als werkgever 
voor thuiszorgmedewerkers’
Vanaf heden rijden er in het straatbeeld van Helmond, Asten, Deurne, 
Geldrop, Mierlo, Gemert, Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren  meerdere 
nieuwe Savant-auto’s rond. Een auto in de huisstijl van Savant voor Savant-
medewerkers die zorg bij de mensen thuis leveren. Op maandagmiddag 25 
juni zijn de eerste Savant-auto’s op feestelijke wijze uitgereikt.

Savant. Met ons team vullen wij open-
staande diensten in en komen zodoen-
de bij veel cliënten thuis in verschillen-
de plaatsen. Ik maak veel kilometers en 
voor mij is dankzij deze regeling het 
rijden stukken goedkoper. Ook fijn is 
dat ik nu meer service heb, als ik bij-
voorbeeld vroeg in de ochtend pech 
heb met de auto en meteen geholpen 
word. Bovendien wil ik met deze her-
kenbare auto graag kenbaar maken dat 
ik voor Savant werk, hier ben ik hart-
stikke trots op!”. Met de leaseauto zijn 
medewerkers verzekerd van een goede 
en veilige auto. En hebben ze geen om-
kijken naar onderhoud en geen vaste 
lasten. “Zeker in een tijd waarin perso-
neelstekort in de zorg steeds grotere 
vormen aanneemt, is het aantrekkelijk 
blijven als werkgever een belangrijk 
speerpunt van Savant Zorg” vult Mari-
an aan. www.savant-zorg.nl.

Medewerkers die zorg bij de mensen 
thuis leveren, kunnen de auto leasen 
middels een voordelige regeling. Tot 
op heden zijn er enkele tientallen me-
dewerkers die daarvan gebruik maken. 
Marian van Engelenburg, directeur 
Zorg thuis bij Savant, is blij met het en-
thousiasme. “We vinden het als werk-
gever belangrijk om onze medewer-
kers voordelen te geven. Kunnen kie-
zen voor deze mooie Savant-leaseauto 
is daar een voorbeeld van. Het is een 
extraatje en financieel interessant voor 
collega’s in de thuiszorg die veel zake-
lijke kilometers rijden.” 

Medewerkers vragen om
Savant-leaseauto
De vraag om leaseauto’s kwam van de 
medewerkers zelf. Verzorgende Mari-
elle van Lieshout is een van hen. “Ik 
werk in de zogenaamde flexpool van 

Mariëlle van Lieshout, verzorgende bij Savant Zorg, ontving de eerste sleutel van de nieuwe 
Savant-leaseauto, een spiksplinternieuwe Kia Picanto uit handen van directeur Zorg Thuis 
Marian van Engelenburg tijdens de feestelijke bijeenkomst van de uitreiking van de auto’s. 

Wat gebeurt er in Gerwen?
In een vierdelige reeks kleine artikeltjes wordt geschetst hoe Gerwen dreig-
de weg te zakken tot een dorp waar overdag 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?

of fietsen. Of mee te gaan op ‘Museum-
bezoek’ in de wintermaanden. Maar 
ook met een initiatief als ‘Ittemee?’ Nee 
ze bellen niet aan om je mee te trekken. 
Maar misschien zijn er wel bekenden 
of familie in de directe omgeving die 
daar een rol in kunnen spelen. WLG 
laat zich graag daarvoor uitnodigen!

Groeiend aanbod
En nogmaals past het de ‘Hulpdiensten’ 
in herinnering te roepen die WLG aan-
biedt aan eenieder die geconfronteerd 
wordt met een narigheid die niet kan 
worden opgelost binnen het eigen net-
werk: administratief, technische klus-
jes, eenmalige tuinwerkzaamheden… 
allemaal bedoeld om dorpsgenoten 
weer op gang te helpen. Het principe is 
dat op elke vraag in korte tijd een ant-
woord geboden wordt. Maar de rij van 
activiteiten groeit nog steeds. Komen-
de winter zal er bijvoorbeeld een vijftal 
‘Koffieconcerten’ worden geboden in 
de maanden november t/m maart. En 
allemaal mogelijk door inzet van dorps-
genoten die dat van gemeenschappelijk 
belang vinden en de moeite doen daar 
werk van te maken. Dat maakt dat er 
tussen de gebruikers van de diensten en 
degenen die zich daarvoor inzetten bij 
het organiseren, nauwelijks verschil is. 
Iedereen vaart er wel bij.
Hoe zou het er in Gerwen uitzien als 
we gewoon van dag tot dag doorgaan 
met eigen besognes en niet in actie ko-
men voor de mensen die misschien 
hulp kunnen gebruiken om beter te 
functioneren? Moest er toch maar iets 
in de steigers gezet worden om daar in 
te voorzien? Meer over WLG: www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Volgende keer: Slot maar niet het einde.

DEEL 3: Er is best veel in Gerwen

In voorgaande delen is aangegeven hoe 
Gerwen dreigde in slaap te vallen en wat 
er zoal is gedaan om daar verweer aan te 
geven. De vergrijzing van Gerwen is na 
de start van WLG gestaag toegenomen, 
de leegloop is versterkt door gebrek aan 
huizen voor jeugd die zelfstandig wilde 
gaan wonen. Zoals bekend wordt er in-
middels weer gebouwd in Gerwen. Daar 
heeft WLG al in een vroeg stadium van 
haar bestaan een pleidooi voor gehou-
den. Over de gevolgen van de vergrij-
zing heeft WLG ook een beeld gekregen 
toen ‘Nuenen Brandveilig’ WLG inzette 
(2014) voor het plaatsen van rookmel-
ders in heel veel huizen in Gerwen. 
Daarmee kom je achter de voordeur 
hoor en zie je wat mensen beweegt, 
hoeveel inzet ze hebben bij hun hobby’s, 
voor wie ze paraat staan. 

Steeds meer zichtbare actie
Bij de ‘Inloop’ komen dorpsgenoten 
langs die ervaring over hobby’s en rei-
zen delen. Daar ‘smullen’ de bezoekers 
enorm van. Het siert een kopje koffie en 
een praatje op tot een leuke gebeurte-
nis. De hechtheid binnen de dorpsge-
meenschap maakt bovendien dat in ‘no 
time’ iedereen op de hoogte is van alles 
wat in het dorp speelt aan ziekte, narig-
heid en nood. WLG startte om die re-
den een ‘Bezoekersgroep’ die zoveel 
mogelijk bij iedereen van wie zij het te 
weten komen even een kaartje in de bus 
doen en een bezoekje aanbieden.
WLG wil graag dat mensen meedoen 
in het dorp. Vooral de mensen die geen 
lid (meer) zijn of geen lid willen zijn 
van een club omdat dat verwachtingen 
wekt. WLG lokt ze de huizen uit om 
mee te doen in Inloop, bij het wandelen 

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van Jantje Beton, was vorige week aanwe-
zig bij het 50-jarig jubileum van dé organisatie die zich inzet voor meer 
speeltijd voor kinderen. Het jubileum werd feestelijk gevierd in Tilburg met 
allerlei activiteiten, waaronder een wedstrijdje stoepranden, een idee van 
de Nuenense ondernemer Ramon de Roij. 

net, de ‘Crazy Golf ’. Deze kunnen als 
trainingshulpmiddelen bij allerlei spor-
ten worden ingezet, van golf en hand-
bal tot voetbal. Hoe? Kijk maar eens op 
zijn website, daar zijn filmpjes en foto’s 
te vinden: www.novasports.nl 

Ramon verhuurt deze sportartikelen 
en organiseert er workshops mee. Tij-
dens de voorrondes van het NK is de 
‘Kerby’ tevens te leen via LEVgroep 
Nuenen, Esther Willemse (esther.wil-
lemse@levgroep.nl) of Michelle Dries-
sen (michelle.driessen@levgroep.nl) 
gevestigd in het CMD, Berg 22c in 
Nuenen. Op de Facebookpagina van 
Rond de Linde zijn foto’s en een film-
pje te zien van Prinses Beatrix en het 
‘stoepranden’.
www.jantjebeton.nl

Zomerdienst-
regeling start  
1 juli in de bussen 
van Hermes in 
Zuidoost-Brabant
 
De zomervakantie staat voor de 
deur en dat betekent dat de bussen 
in Zuidoost-Brabant binnenkort 
weer volgens de zomerdienstrege-
ling gaan rijden. Deze aangepaste 
dienstregeling geldt van 1 juli t/m 
25 augustus. Er rijden tijdens de 
zomerdienstregeling minder bus-
sen en er gelden aangepaste ver-
trektijden op een aantal lijnen. 
Bovendien wordt de reeds gepubli-
ceerde vakantiedienstregeling op 
de lijnen 319 en 320 aangepast. 

 Lijn 319
Lijn 319 gaat van maandag tot en met 
vrijdag in de vakantieperiode 2x per 
uur rijden. Op het traject Eindhoven - 
ASML worden in de vakantieperiode 
in de ochtendspits 3 extra ritten en in 
de middagspits 2 extra ritten ASML - 
Eindhoven gereden. Reizigers tussen 
Bladel en Eindhoven kunnen ook met 
lijn 19 reizen (2 per uur).

Lijn 320
Lijn 320 gaat van maandag tot en met 
vrijdag in de vakantieperiode 2x per 
uur rijden. Op het traject Mierlo - 
Eindhoven worden in de vakantieperi-
ode in de ochtendspits 3 extra ritten en 
in de middagspits 2 extra ritten Eind-
hoven-Mierlo gereden. Reizigers tus-
sen Mierlo en Eindhoven kunnen ook 
met lijn 24 reizen (2 per uur in de spits 
en 1x per uur in de daluren). 

In de volgende perioden rijden we 
een vakantiedienstregeling:
• Zomervakantie 1 juli t/m 25 augus-

tus 2018
• Herfstvakantie 14 oktober t/m 20 

oktober 2018 
 Lijnfolders over de aangepaste vakan-
tiedienstregeling op lijn 319 en 320 
zijn te verkrijgen in de Hermeswinkel 
op Station Eindhoven.



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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

€17,95

Maandmenu
(voor 2  á 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 21:30

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Gon Bao Kai
(Kip met cashewnoten)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Kou Lou Yuk 5 st.

***
Chun Kun Loempia 6 st.

***
Kroepoek

*** 
Bami, Nasi of Pandanrijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Ook voor bezorgingen!)

WIN DEZE ALFA ROMEO

18 JUNI T/M 22 JULI
EINDHOVEN

HEUVEL

WIN DEZE ALFA ROMEO

18 JUNI T/M 22 JULI
EINDHOVEN

HEUVEL

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

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

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

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

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

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

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

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

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!
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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.

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 13 juli
20.15 uur Zomerconcert Vasiliev Ostrov 

uit St.-Petersburg.
De Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zondag 15 juli
10.00 uur De Wettense zomermarkt

Koppeldreef te Nederwetten
11.00-16.00 uur Landelijke Open Imkerijdag

Maandag 16 juli  
11.00-13.00 uur Modehuis Rovers 

verkoop kleding Jo van Dijkhof

Woensdag 18 juli 
15-jarig bestaan Café De Stam in Gerwen

Zaterdag 21 juli 
19.00 uur De kleine zeemeermin

Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout

Zondag 22 juli
Tribute To The Cats Band

Open Lucht Theater Mariahout

Donderdag 26 juli
14.00-16.00 uur Kienen!!

17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Jo van Dijkhof

Donderdag 26 juli 
14.30 uur De kleine zeemeermin 

Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout

Woensdag 1 augustus
Doorkomst Fiets3daagse Asten

route via Collseweg, Langhei, Gulberg, Baroniehein, 
Heiderschoor, Broekstraat, Kaldersdijk, Oudvensestraat, 

Geldropseweg en Industrieweg in Nuenen.

Zondag 5 augustus
19.30 uur Zomeravondconcert 

door Paul Weijmans.
Van Gogh Kerkje 

aan de Papenvoort in Nuenen

Donderdag 8 t/m vrijdag 10 augustus
Kindervakantieweek Gerwen
Terrein aan De Huikert 35

13 t/m 17 augustus
10.00-16.00 uur Kindervakantieweek 

Nuenen
Sportpark De Lissevoort, Lissevoort 6

Dinsdag 14 augustus
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Manchester by the Sea’ 
Het Klooster

Zondag 19 augustus
10.00-23.30 uur KPJ Touwtrekken over water

weiland op de hoek Oude Torendreef 
en Hoekstraat in Nederwetten

Zondag 19 augustus
10.00-17.00 uur VAG techniek 

Ronde van Nuenen
route door centrum van Nuenen en 

start en fi nish t.h.v. Park 1

 25 en 26 augustus
Jaarlijkse grote boekenmarkt

De Weverkeshof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 8 juli 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties 
Grada van de Laar - Donkers; Harrie 
en Tonia Reijnders - Smulders; Jan en 
Drieka de Louw - van Happen; Geert 
Haex; Theo Saris; Jeanne Straathof - 
Scholtes; overleden familie IJzermans 
- van den Eijnden; Toos Hurkmans - 
Damen en overleden familieleden; Ti-
ny en Harrie van der Horst; Marjo de 
Boer - Sanders (vanwege sterdag); Jac 
Geven; Tineke van Gestel - Maas en 
Joris; Harry Schmitz.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Fenna 
Stultiёns, Berg 3. Wij wensen de fami-
lie van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Jo Mi-
chiels, Lange Akker 40. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Komend weekend is het kermis in 
Nuenen. Vanaf woensdag 4 juli t/m 11 
juli is de Clemenskerk en pastorie in 
Nuenen moeilijker bereikbaar.
 
Vakantieperiode 
Vanaf het weekend van 7 juli begint de 
vakantieperiode, ook voor onze paro-
chie. Dit houdt in dat er geen zaterdag-
vieringen zullen zijn en het secreta-
riaat alleen op dinsdag en vrijdag van 9 
tot 12 geopend zal zijn. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 juli 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties 
Theo van Duppen en Clasina van Dup-
pen - Heijl; Dora van den Boomen - 
Scheepers; Theo Knoops, vanwege 
verjaardag.
 
Mededelingen
Nu in de vakantieperiode gelieve de 
misintenties uiterlijk donderdagavond 
in de brievenbus van de kerkdeur te 
Gerwen te deponeren, in plaats van 
zondags vóór 12 uur.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 juli 9.30 uur: viering, volkszang, 
voorgangers leden van de werkgroep.
 
Misintenties
Martien v.d. Wetering; Jan v.d. Loo.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 8 juli: ds. A. Rebel. In de zo-
merperiode is er geen kinderneven-
dienst, maar wel een opvang in de 
kerkzaal. De collecte is voor de ZWO 
actie in Oeganda. U wordt uitgenodigd 
om deze dienst met ons mee te vieren. 
Na afloop van de dienst is er koffie en 
thee. Zoals altijd bent u op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in 

het Open Huis voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. Voor meer 
informatie: zie website/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 5 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Antonius Maria Zacca-
ria, belijder.  
Vrijdag 6 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 uur 
H. Mis, Eerste Vrijdag van de maand, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus. 
Zaterdag 7 juli. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, feest van 
Onze Zoete Vrouw van Den Bosch; ge-
dachtenis van H. Cyrillus en Methodi-
us, bisschoppen en belijders; daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 8 juli. Zevende zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 9 juli. 18.30 uur H. Mis, h. 
Martelaren van Gorcum. 
Dinsdag 10 juli. 18.30 uur H. Mis, de ze-
ven H. Broers, martelaren, en Rufina en 
Secunda, maagden en martelaressen. 
Woensdag 11 juli. 7.15 H. Mis, gedach-
tenis H. Pius I, paus en martelaar. 

Taizé-vesper   
in het    
Van Gogh Kerkje
Komende zondag 1 juli is er weer een 
Taizévesper in het Van Goghkerkje in 
Nuenen. Het is de laatste viering voor 
de zomervakantie. Straks breekt de tijd 
weer aan om te genieten van alle din-
gen om ons heen. Soms zien we toe-
komst met goede verwachting tege-
moet, soms zien we het minder roos-
kleurig in. Het thema van de vesper is 
het ‘Wees niet bang, maar vertrouw’.
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig en 
mooi van melodie. Het zijn korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen, ze worden ook wel 
ervaren als een mantra. Paul Weijmans 
begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Maand juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis

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

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. OpenLuchtTheater Mariahout
15.00 uur opening zomerexpositie 2018
Atelier Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a

Donderdag 12 juli
De avonturen van Pinokkio

OpenLuchtTheater 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 Gulbergen

Cabaret en politiek. Het verschil ertussen is vaak onduidelijk. Een mooi voorbeeld daarvan 
is de ingezonden brief van de heren Pijs en Leemans in uw blad van 28 juni. Het betreft een 
oproep aan de Nuenenaren om de provincie per brief te vragen om Nuenen te laten over-
nemen door Eindhoven. Dat is politiek denk je dan. Beide heren zijn immers door de Nue-
nenaren overgeslagen bij de laatste verkiezingen. Maar ze willen waarschijnlijk toch ér-
gens op het pluche zitten. Dan heb je in een grotere gemeente als Eindhoven vast meer 
kans zullen ze gedacht hebben.
Maar dan vullen ze hun oproep aan met voorbeelden van redenen die de Nuenenaren 
kunnen gebruiken om de provincie te overtuigen van hun beweegredenen voor de over-
name. Stuk voor stuk redenen waarbij je denkt: het is tóch cabaret! Dat ik altijd naar een 
ziekenhuis in Eindhoven ga bijvoorbeeld. Ik weet niet waarom dat dan een reden is om 
Nuenen dan maar bij Eindhoven te voegen? Zelf ga ik naar het ziekenhuis in Geldrop als 
het nodig is, dus daar kunnen we dan net zo goed mee fuseren. Of dat de OZB veel lager is 
dan in Nuenen. Die is inderdaad een béétje lager, maar wie heeft opgelet weet dat Eindho-
ven die fors wil gaan verhogen (je moet je wanbeleid toch érgens van betalen nietwaar?). 
En zo zijn er nog meer kolderieke suggesties: bepaalde Eindhovense straten hebben hun 
eigen karakter behouden, door Glow is Eindhoven de evenementenstad van Nederland en 
voetballiefhebbers weten dat PSV uit Eindhoven komt. Zo lust ik er natuurlijk nog wel een 
paar. In Giethoorn zijn nog veel meer straten die hun eigen karakter hebben behouden 
dan in Eindhoven. Mooiere verlichting dan bij Glow heb je in Parijs. En de liefhebbers van 
écht voetbal zijn natuurlijk fan van Ajax. Zo bezien lijkt het me eigenlijk nog logischer om 
de provincie te vragen om samen te mogen gaan met Amsterdam.

Geld weer terug
Afgelopen woensdag heeft de heer Peter 
van den Berg mij een envelop met geld 
kunnen overhandigen die ik een aantal 
weken geleden ben verloren in Nuenen.

Hij heeft een advertentie in jullie blad ge-
plaatst met een aantal vragen om mij zo te 
kunnen vinden. Een aantal collega’s van 
de Akkers in Nuenen hebben mij hierdoor 
kunnen tippen en zodoende  kon ik dus 
contact met hem opnemen. Zo kon hij het 
geld teruggeven aan mij.

Peter mijn hartelijke dank en fijn dat er zo’n 
eerlijke mensen in Nuenen wonen.

Caren Mannens 
(adres bij 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

Films in juli en augustus
Ook in de zomermaanden vertoont Cultuur Overdag � lms in Het Klooster! 

Donderdag 12 juli: � lm ‘Secret in their Eyes’
Een team van FBI-onderzoekers, Ray en Jess (Julia Roberts), raakt verscheurd 
wanneer ze ontdekken dat de tienerdochter van Jess op brute en onverklaarbare 
wijze is vermoord. Dertien jaar later, na altijd op zoek te zijn geweest naar de on-
grijpbare moordenaar, heeft Ray een nieuw spoor ontdekt waarvan hij zeker is dat 
hij de zaak kan oplossen. Maar niemand is voorbereid op het onbeschrijfelijke ge-
heim dat laat zien wat de vernietigende effecten van wraak kunnen zijn.

Dinsdag 14 augustus: � lm ‘Manchester by the Sea’
De film vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin. Nadat 
zijn oudere broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt een 
stugge klusjesman Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn 16-jarige neefje Pa-
trick (Lucas Hedges). Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zor-
gen. Daar, in de omgeving waarin hij is opgegroeid, wordt hij herinnerd aan een 
tragisch verleden met zijn vrouw Randi (Michelle Williams).

Aanvangstijd van de films: 10.30 uur. Toegangsprijs: € 6,50 (inclusief koffie/thee). 
Toegangskaarten zijn te koop op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van 
Het Klooster. Informatie over alle activiteiten van Cultuur Overdag is te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl



Rond de Linde  Nr. 27 Donderdag 5 juli 2018

SPORT
Mathieu grijpt titel voor ogen 
van Nuenense Wielervrienden 
 
Het supertalent Mathieu van der Poel heeft op de Brabantse Wal de nationa-
le titel wielrennen op de weg voor profs veroverd. Voor de ogen van een 
groep enthousiaste Nuenense Wielervrienden klopte Mathieu de Jumbo-
Lotto-sprinter Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.

man Nuenenaar Steven Kruijswijk. 
Voor de 31-jarige Steven Kruijswijk is 
dit zijn vierde Tourdeelname en hij 
mikt als kopman op de Top-5 in het al-
gemeen klassement.
De NWV gaan volgend jaar naar de 
Tourstart in Brussel. Want de Tour de 
France 2019 gaat in de Belgische 
hoofdstad van start. Eerder al brachten 
de NWV bezoeken aan de start van de 
Tour in Utrecht (2015) en in Düssel-

 
Afgelopen zondag 1 juli waren de Nue-
nense Wielervrienden (NWV) present 
bij het Nederlands kampioenschap op 
de weg voor profrenners in het Bra-
bantse Hoogerheide. De wielervrien-
den en ook de talrijke andere wieler-
fans beleefden een prachtige wedstrijd 
met een zeer spannend slot. In de ge-
boorteplaats van zijn vader Adrie van 
der Poel liet zoon Mathieu (23 jaar) al 
vijftig kilometer voor de finish zien dat 
hij wat in zijn mars had. Hij sprong als 
een duveltje uit een doosje weg uit het 
peloton en kreeg een paar renners in 
zijn kielzog mee: Danny van Poppel 
(Jumbo-Lotto), Jan Willem van Schip 
(Roompot-NL) en Dennis van Winden 
(Israel Cycling Academy). In de slotfa-
se werden de vluchters teruggepakt en 
Mathieu liet zien dat hij nog niet al zijn 
kruit verschote n had. Hij klopte in een 
zinderende sprint iedereen.
 
Tourstart 2019 in Brussel
In de Tour de France gaat Sinkeldam 
aanstaande zaterdag 7 juli van start in 
de kleuren van de Franse FDJ-ploeg. 
Danny van Poppel maakt deel uit van 
de Jumbo-Lottoformatie en is niet ge-
selecteerd voor de Tour. Het Jumbo-
Lottoteam start de Tour met als kop-

Huldiging op 
het podium 
met v.l.n.r. 
Danny van 
Poppel, Ma-

thieu van der 
Poel, Matthijs 

de Haan (Neder-
lands kampioen 

9-jarigen) en Ramon 
Sinkeldam.....

Water, water, water….
drinkt winnaar Mathieu van der Poel!

Mathieu van der Poel wint de nationale 
wegtitel bij de profs op de Brabantse Wal.....
Foto’s Cees van Keulen

Meiden en jongens

 Kom ook 
voetballen   
bij RKSV Nuenen
RKSV Nuenen is een levendige voet-
balclub en heeft met bijna 1000 
jeugdleden de grootste jeugdafde-
ling van de regio, zowel bij de jon-
gens als bij de meiden. Toch kunnen 
we nog nieuwe leden gebruiken in 
onze teams. Zo zijn nog niet alle 
meidenteams goed op sterkte en 
zijn er ook nog wel wat plekken op 
te vullen bij de jongens.

Veel van onze leden vinden voetballen 
bij RKSV Nuenen zo fijn, dat ze er hun 
hele leven blijven en dat willen we heel 
graag zo houden, daarom:
• Heeft ie er team een eigen trainer
• rainen al on e teams t ee keer er 

week.
• s er eel veel onta t met en tussen 

ouders.
• Hebben e een ra tig s ort om-

plex met drie kunstgrasvelden.
• elen e van oof klasse tot er e 

klasse.
• Hebben e er leeftij s ategorie 

meerdere teams op meerdere ni-
veaus.

• Hebben we nog plek bij zowel meiden- 
als jongensteams.

Dus: Voor jou hebben we ook plaats in 
een team waar je op eigen niveau kunt 
spelen en waar je je helemaal thuis en 
op je plek voelt.
Heb je belangstelling om bij RKSV 
Nuenen te komen voetballen, of wil je 
graag een aantal keren komen meetrai-
nen om het voetbalgevoel te ervaren?
Stuur dan een mailtje naar: voorzitter-
jeugd@rksvnuenen.nl

RKSV Nuenen
Sinds 1922 Dé voetbalclub in Nuenen

 Koen van den Wildenberg   
in top 20 van Nederland
Waar de junioren, jeugd en senioren zwemmers de Nederlandse kampioen-
schappen hebben als hoogst haalbare toernooi, zijn er voor de jongste zwem-
mers de jaargang� nales. Daarvoor worden de beste minioren van Nederland 
uitgenodigd waaronder Koen van den Wildenberg van Z&PV Nuenen.

Top 20
Als eerste stond er voor Koen de 100m 
rugslag op het programma en ondanks 
een paar kleine schoonheidsfoutjes 
wist hij als 22e aan te tikken en zijn 
snelste tijd in een 50m bad ruim te ver-
beteren. Op de 100m schoolslag was er 
vervolgens een 24e plaats, maar ook 
hier wel in een nieuw PR. Na de mid-
dagpauze dook Koen het water in voor 
de 100vrij en ook hierop werd hij 22e. 
Gebrand om op zijn laatste afstand bij 
de eerste 20 te eindigen, ging hij voluit 
op de 50m vlinderslag en met 44.47 
wist hij plaats 18 binnen te halen.

Vakantie
Met deze wedstrijd achter de rug is het 
tijd voor Koen en zijn clubgenootjes 
om vakantie te gaan houden. Maar hij 
zal de ervaring die hij heeft opgedaan 
zeker kunnen gebruiken als seizoen 
2018-2019 op 20 augustus weer van 
start gaat.

Zeer sterke wedstrijd
Bij de regionale finales begin juni had 
Koen met twee zilveren en een bronzen 
medaille zeer mooie resultaten neerge-
zet en mede daardoor zich geplaatst 
voor de landelijke finale op 1 juli in het 
50m bad in Dordrecht. Deze wedstrijd 
is de sterkst bezette wedstrijd van het 
seizoen en alleen al deel mogen nemen 
is voor erg weinig zwemmertjes wegge-
legd. Ook voor toppers als Pieter van 
den Hoogenband of Ranomi Kromo-
widjojo was deze wedstrijd in het verle-
den hun eerste landelijke wedstrijd met 
alle spanning die daarbij komt kijken.

Koningschieten bij het        
Gilde St.Anna Nederwetten

Hierna werd Adrie van Uden gehul-
digd voor het 25-jarig lidmaatschap 
van het Gilde en kreeg hij een zilveren 
schildje opgespeld, zijn vrouw Anky 
kreeg prachtige bloemen overhandigd. 
Daarna gingen we verder met schieten 
om de Dorps Koning waar iedereen 
aan mee mocht doen, afgelopen jaar 
was het Marlon van de Sande. Ook 
voor deze wedstrijd hebben we een 
prachtige houten vogel, gemaakt door 
Harrie Migchels, op 16 meter hoog op 
de schutsboon staan. Het was weer een 

Het openingsschot werd verricht door 
wethouder mevrouw Hetty Tindemans, 
gevolgd door Koning Toon de Brouwer 
en volgens loting de andere gildeschut-
ters. Na een spannende strijd werd het 
laatste stukje houten vogel naar bene-
den gehaald door Sjef Teunisse, die 
hiermee voor twee jaar de nieuwe Ko-
ning is. Sjef, 79 jaar, is al een keer meer 
Koning geweest en ook Nederlands 
kampioen Wipschieten. In de 61 jaar 
die Sjef lid is van het Gilde heeft hij heel 
veel prijzen bij elkaar geschoten. 

 Jubilaris Adrie van Uden 

Wielersport

Eerste editie van Nuenens 
Muziekfestival een succes

drumfanfare Crescendo uit Krimpen 
aan de Lek zorgden zij voor een fantas-
tisch concert en lieten zij een geweldi-
ge show zien op het hoofdveld van 
RKSV in Nuenen.
Vele bezoekers genoten op deze zonni-
ge zondagmiddag van een grandioos 
spektakel. 

Een festival vol met muziek, show en 
dans georganiseerd door 4 Nuenen-
se muziekverenigingen, Drumfanfare 
Jongleven, Showkorps O&V, Brass 
Band Nuenen en het Gerwens Mu-
ziekkorps. 
Samen met gastoptredens van Jong 
Exempel uit Empel, UC Dance en 

dorf (2017) en ook aan de start van de 
Giro in Apeldoorn (2016). Voor 2019 
staat in ieder geval Brussel op het 
NWV-programma. 
 
Belangstelling voor 
Nuenense Wielervrienden?
De Nuenense WielerVrienden (NWV) 
hebben voor dit wielerseizoen al een 
bezoek gebracht aan het WK baan-
wielrennen in Apeldoorn, aan de Am-
stel Gold Race, de Kermis Ronde van 
Luyksgestel en afgelopen zondag dus 
aan het NK wielrennen op de weg voor 
profs in Hoogerheide. Belangstellende 
wielerfans kunnen voor informatie 
over de Nuenense WielerVrienden 
(NWV) terecht bij de bestuursleden 
René Coolen, Martien Jansen, Jan van 
Maasakkers en Jan Wesenbeek of via 
Nuenensewielervrienden@gmail.com. 
 

Zwemmen

voetballen   

Starten    
met hardlopen?
Altijd al eens willen hardlopen? Ben 
je beginner of heb je al wat erva-
ring? Heb je al een poosje niet meer 
gelopen en zoek je motivatie om 
weer te beginnen? Dan is ‘Loop nu 
met LONU’ iets voor jou!

Het programma start 27 september 
om 19.30 uur en duurt 12 weken.

 Loop jij mee? 
Aanmelden: info@lonu.nl. Kosten: € 25,-
Informatie: www.lonu.nl

Loop nu met LONU Loop nu met LONU

Starten met hardlopen?

• Altijd al eens willen hardlopen? 

• Ben je beginner of heb je al wat ervaring? 

• Heb je al een poosje niet meer gelopen en zoek je motivatie 

om weer te beginnen? 

• Dan is  ‘Loop nu met LONU’  iets voor jou! 

• Het programma start  27 september

om 19:30 uur en duurt 12 weken. 

• Loop jij mee?

 Informatie: 

 www.lonu.nl

 Aanmelden: 

 info@lonu.nl

 Kosten: € 25,-

Starten met hardlopen?

• Altijd al eens willen hardlopen? 

• Ben je beginner of heb je al wat ervaring? 

• Heb je al een poosje niet meer gelopen en zoek je motivatie 

om weer te beginnen? 

• Dan is  ‘Loop nu met LONU’  iets voor jou! 

• Het programma start donderdag  27 september 

om 19:30 uur en duurt 12 weken. 

• Loop jij mee?

 Informatie: 

 www.lonu.nl

 Aanmelden: 

 info@lonu.nl

 Kosten: € 25,-

Helaas zijn er nog steeds mensen die hun tuinafval in de bossen ‘kwijtraken’. In de bossen 
tussen Nuenen en Stiphout lagen afgelopen week  diverse buxusstruiken op een plek waar 
ze niet horen te liggen. Het laten ledigen van je GFT-bak (van 240 liter) kost tegenwoordig 
€ 1,- en er staan in de gemeente Nuenen c.a. korven om tuinafval te deponeren…….

Zondag 1 juli om 13.00 uur was het dan zover: het Koningschieten bij het Gil-
de St. Anna Nederwetten. Het was prachtig weer en het gildeterrein zag er 
fantastisch uit. Er kwam na ruim 400 jaar een Keizer. Traditioneel wordt er 
om de 2 jaar om een nieuwe Koning geschoten. Nu was het extra spannend 
omdat Toon de Brouwer na 4 jaar Koning te zijn geweest zich tot Keizer voor 
het leven kon schieten. 

spannende strijd die werd gewonnen 
door Frans Konings, die dus één jaar 
de Dorps Koning is. We sloten de dag 
af met het viertal Wipschieten, dit is 
voor de echte scherpschutters en daar 
uit kwamen dezelfde winnaars als vo-
rig jaar: Marlon van de Sande, Andre 
Renders, Mark Spaan en Erwin van de 
Velde. Het was een prachtige dag. 

de Haan (Neder-
lands kampioen 

9-jarigen) en Ramon 
Sinkeldam.....

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

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

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

ADVENTURE STORE 1500m2 SPORT&OUTDOOR
BAD&BEACH RECREATIE BARBECUEN

OUTDOOR KAMPEREN SPORT

400 m2
 

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

PARTY GRILL

WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

BARBECUENRECREATIE BARBECUENBARBECUENRECREATIERECREATIE BARBECUEN

RUNNING
BADMINTON

VOETBAL
HOCKEY
BIKING

KAMPERENKAMPEREN

 
O.A. ZWEMBADEN

WATERSCHOENEN ETC.

WEBER 20% 
KORTING

UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

PARTY 

UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

SPORT

PARTY 

SPORT

UITGEKEERD IN UITGEKEERD IN UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRES

WANDELSCHOENEN

OUTDOOROUTDOOR

WANDELSCHOENEN

SPORTSPORTSPORT

RUNNINGRUNNING

ADVENTURE STORE 1500
BEACH RECREATIE

KOOPZONDAGEN
8 - 15 - 22 JULI 2018 

van 12.00 - 17.00 UUR

Uitslagen paardensport spektakel
Zondag 1 juli werd op het landgoed van de familie Henkelman in Gerwen 
een groots paardensportspektakel gehouden. De wedstrijd werd georgani-
seerd door Menvereniging De Coovelse Menners uit Nuenen.

Er verscheen een groots deelnemers-
veld van 63 aanspanningen en 14 rui-
ters afkomstig uit Nederland en België. 
Om half 10 begonnen de ruiters de 
strijd met elkaar aan te gaan voor de 
winst in hun rubriek. Om 10 uur ver-
trok de eerste deelnemer van de bos-
weg in Nuenen naar het prachtige ter-
rein aan de tweerijtensedreef in Nue-
nen dat 3 km verderop lag en waar de 
vaardigheidsproef uitgevoerd moest 
worden. Na de vaardigheid gingen ze 
5,5 km door de bossen van Nuenen en 
door het centrum van Gerwen terug 
naar de Bosweg in Nuenen waar ze na 
een rust van 15 min aan de hindernis-
sen begonnen. Op het grote prachtige 
veld lagen 2 veld hindernissen en 4 
boshindernissen met een brug en een 
waterbak. 

Juventud 
JO13-2 
Kampioen
Op zaterdag 16 juni werd gevierd dat 
JO13-2 van Juventud kampioen is gewor-
den. Het kampioenschap werd al op 26 mei binnenge-
haald in een zinderend slot van de competitie. Juventud moest uit tegen 
Nuenen JO13-7 en lag op de laatste speeldag 3 doelpunten achter op SBC. 
Juventud wist de wedstrijd te winnen met 7-0. De naaste concurrent SBC 
wist maar met 2-0 te winnen waardoor Juventud met 2 goals verschil in de 
eindklassering kampioen werd. Van de 11 wedstrijden werden er 9 gewon-
nen met een doelsaldo van 53 voor en 14 tegen.
 Het kampioenschap werd uitbundig gevierd met een rit op de platte kar 
door Gerwen en Nederwetten. Daarna stond er iets lekkers klaar in de 
kantine. De spelers werden bedankt voor hun inzet en kregen door de lei-
ders een beker aangeboden als aandenken.

Op zaterdag 16 juni werd gevierd dat 
JO13-2 van Juventud kampioen is gewor-

Nieuw erelid SDF Friends 
Op zaterdag 23 juni  is Anneke van Hoorn door de leden en het bestuur van 
SDF Friends ,wegens haar grote verdienste voor de vereniging, benoemd tot 
erelid. Dit gebeurde na een, mede door haar gegeven, Bo - workshop.Zomer Challenge bij     

TV Wettenseind van start gegaan
 
Vrijdagavond 29 juni is bij TV Wettenseind de Zomer Challenge van start ge-
gaan met een gezellige tennisclinic georganiseerd door hoofdtrainer Bas 
van der Leegte.

Laatste seizoen activiteiten bij BCL
Ook bij Badminton Club Lieshout loopt het seizoen ten einde. Met nog één 
speelavond te gaan heeft de vereniging, met een aantal leuke en gezellige 
nevenactiviteiten, alvast afscheid genomen van het seizoen 2017-2018. Ge-
lijktijdig moest het ook afscheid nemen van één van de vrijwilligers uit de 
jeugdbegeleidingsgroep.

Veel inschrijvingen 
Met ruim 40 inschrijvingen is de Zo-
mer Challenge nu al een succes te noe-
men. Verschillende spelers van de 
voetbalverenigingen in Nuenen gaan 
tijdens de zomerstop bij het voetbal nu 
lekker tennissen om ook in deze maan-
den sportief bezig te zijn. Ook oud-le-
den en nieuwe inwoners van Nuenen 
hebben de weg naar het park aan het 

zich prima kan uitleven. Gelijktijdig 
hebben de senioren een mooie fiets-
tocht gereden in de omgeving van 
Laarbeek met tevens een bezoek aan 
Outdoor Laarbeek. De senioren zijn 
ná de fietstocht nog samengekomen 
om te genieten van een goed verzorg-
de barbecue. 

Anneke is lid vanaf het eerste uur. Zij 
heeft bij het opstarten van de vereni-
ging hulpmiddelen en sportmatten 
mee voorgefinancierd. Gedurende alle 
jaren, nu reeds 24 jaar, heeft zij de 
vereniging sterk gepromoot, stukjes 
geschreven voor diverse weekbladen 
en kranten. Ook heeft ze altijd enthou-
siast meegeholpen met het organise-
ren van allerlei festiviteiten zoals, open 
dagen, jubilea, sportweekenden enz. 
Ze heeft de website ontworpen en ge-
maakt en is tevens onze webmaster. In 
2002 heeft ze haar 1e dan karate be-
haald. Jaren heeft Anneke de SDF-
jeugdleden lesgegeven. Ook is ze be-
stuurslid en secretaris geweest. Anne-
ke staat altijd klaar voor iedereen en is 
zeer betrokken bij de club.
Haar benoeming tot erelid van SDF 
Friends was voor haar een complete 
verrassing, maar deze benoeming is 
dik verdiend. 
SDF Friends hoopt nog vele jaren met 
haar te mogen samenwerken en te 
sporten.
www.SDFFriends.nl

 
De Zomer Challenge is een nieuw ini-
tiatief van de KNLTB waar TV Wet-
tenseind dit jaar ook aan mee doet. 
Deelnemers betalen in de maanden ju-
li en augustus een speciaal tarief en 
krijgen meteen een officiële KNLTB-
tennispas waarbij ze op het park van 
TV Wettenseind kunnen spelen, maar 
ook mee kunnen doen met officiële 
toernooien in de zomermaanden. 

Seizoensafsluiting
Ter gelegenheid van het ‘einde van het 
seizoen’ hebben de jeugd én de senio-
ren van Badminton Club Lieshout nog 
een gezellig uitje gehad. De jeugd en 
de jeugdbegeleiding zijn naar Out-
door Laarbeek geweest. Een gezellig 
en uitdagend klimpark, waar de jeugd 

Bianca Heuvelmans (r.) begeleid voor de laatste keer de jeugdgroep van BCL

Paardensport

De deelnemerslijst was goed gevuld 
ondanks de hitte en de droogte waar-
door het zwaarder was dan voorgaan-
de jaren.

De organisatie kan terugkijken op een 
geslaagd evenement. Een groot dank-
woord gaat uit naar de familie Henkel-
man voor het beschikbaar stellen van 
het terrein en alle vrijwilligers, spon-
soren en deelnemers die dit evene-
ment mede mogelijk hebben gemaakt. 

Zet de volgende evenementen alvast in 
u agenda:
21 April 2019 ‘T Nuenens Paarden-
rondje. 
7 Juli 2019 Impulsmarathon Nuenen.

Uitslagen
U1-pony
Linda Drost
Bram Lemmens

2-pony
Katrien Laenen
Marcel Coolen

4-pony
1ste   Nick Weytjens
2de Kenny Kanora

1-paard
1ste Senne Peys
2de Piet Peepers

2-paard
1ste Jonas Corten
2de Johan van Hooydonk

4-paard
1ste Bram Chardon
2de Tom Leys

Ruiters pony
1ste Kim van der Meer
2de Mandy Roijakkers

Ruiters Paard
1ste Joyce Beerens

Badminton

Tennis
Wettenseind in Nuenen gevonden. Al 
met al een supermooi resultaat waar 
TV Wettenseind enorm blij mee is. Dit 
ligt in lijn met de groei die de afgelo-
pen twee jaar is ingezet door het be-
stuur en een grote groep vrijwilligers.
 
Tennisclinic
Afgelopen vrijdag kon iedereen die 
zich had ingeschreven een tennisclinic 
volgen om alvast te werken aan zijn of 
haar tennis-skills. De clinic werd door 
alle deelnemers als leuk, nuttig en 
vooral gezellig ervaren. Na afloop 
kreeg iedereen namens het bestuur 
van TV Wettenseind een drankje aan-
geboden waarbij de eerste tennisaf-
spraken al werden gepland. Er werd 
meteen een WhatsApp-groep aange-
maakt, zodat de deelnemers makkelijk 
met elkaar kunnen afspreken de ko-
mende tijd. De verwachting is dat de 
zomerleden tijdens de zomermaanden 
veel op het park te zien zullen zijn. Op 
vrijdag 7 september wordt de Zomer 
Challenge afgesloten met een eind-
toernooi voor alle deelnemers.
De 1e avond  van de Zomer Challenge 
werd gezellig afgesloten met een bor-
rel en een korte uitleg over het nieuwe 
digitale afhangbord dat vanaf 1 juli ge-
bruikt gaat worden bij de vereniging. 
TV Wettenseind wenst alle zomerle-
den een hele fijne (tennis)zomer toe!
 

Vertrek jeugdvrijwilliger
Bianca Heuvelmans heeft afscheid ge-
nomen van de jeugd van Badminton 
Club Lieshout. Bijna vier jaar heeft Bi-
anca de jeugd, als vrijwilliger, begeleid 
en samen met hen de jeugdgroep weer 
opgebouwd. Kort voordat Bianca be-
gon was de jeugdgroep immers erg 
klein geworden. In de afgelopen paar 
jaar is de jeugdgroep, weer behoorlijk 
gegroeid en gesplitst in twee groepen: 
een groep aspiranten (7-12 jaar) en een 
groep junioren (12-18 jaar). Bianca 
was in haar vrijwilligersperiode één 
van de vrijwilligers die wekelijks de 
sportende jeugd bijstond. Op haar kon 
de vereniging altijd terugvallen: zij was 
er immers ‘altijd’. Mede om die reden is 
Bianca in januari 2016 benoemd tot 
‘Vrijwilliger van het Jaar’. 

Bij haar afscheid heeft zij mooie woor-
den ontvangen in een speech van voor-
zitter Stan van Vijfeijken, ten overstaan 
van ‘haar jeugdleden’. Ook was er een 
dank-geschenk namens het bestuur en 
mocht Bianca iets lekkers in ontvangst 
nemen namens alle jeugdleden, die 
haar met lede ogen zagen vertrekken. 
Bij haar afscheid als vrijwilliger heeft 
Bianca de deur tóch nog op een kier la-
ten staan: de vereniging mag immers 
altijd op Bianca terugvallen indien de 
vereniging te weinig begeleiding heeft. 

Juventud 

Kampioen
Op zaterdag 16 juni werd gevierd dat Op zaterdag 16 juni werd gevierd dat 

Zomeravond-
concert door   
Paul Weijmans in 
Van Gogh Kerkje 
Op zondag 5 augustus is er in het Van 
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen een ‘Zomeravondconcert’ 
door Paul Weijmans. 
Op deze avond zullen weer verstillen-
de pianoklanken klinken. Al improvi-
serend word je tijdens het concertje 
meegenomen in het ‘eigen’ karakter 
van zijn pianospel.
Elk jaar is er zo’n zomeravondconcert 
met muziek, waarmee je op reis gaat, 
rust en ruimte vindt, sferen oproept, die 
doet denken aan Bach en Pärt, aan Glass 
en soms een beetje ten Holt, maar voor-
al de eigen klank van de pianist.
Aanvang is om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Na afloop is er een col-
lecte voor de ‘Wilde Ganzen’.



www.kik-textilien.nl
Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

i  extilien und on- ood . .  a auplein    E  en aa  oo dkantoor 
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
oor de nieuw brie  ewoon klikken en op de oo te bli ven

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

IETS MEER 
voor de zomer.
Meer mode, meer keuze, MEER bij KiK.

Jurken
aten  -
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