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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

Gedeputeerde niet 
bereid honderden 
bezwaren tegen 
annexatie in ont-
vangst te nemen

  

De Kleine 
Zeemeermin 
verrast en geeft
 stof tot nadenken 

Stijn van Bree 
naar loodzware 
wedstrijd in 
West Brabant 
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Feestelijke 25e editie 
buitenevenement Bloem & Tuin!
Van 13 tot en met 22 juli is het weer tijd voor hét tuinevenement van het 
jaar: Bloem & Tuin! Tijdens dit sfeervolle buitenevent maken tuinliefheb-
bers uit binnen- en buitenland kennis met de nieuwste trends, producten 
en innovaties op het gebied van bloemen, planten, tuinen en het buitenle-
ven. Dit jaar bestaat Bloem & Tuin 25 jaar en belooft het een extra feestelij-
ke editie te worden!

Outdoor living, 
luxe buitenkeukens en meer
Net zoals ieder jaar wordt er ook tij-
dens deze editie veel aandacht besteed 
aan de nieuwste trends. De afgelopen 
jaren is het buitenleven namelijk 
steeds populairder geworden, waar-
door de functie van de tuin behoorlijk 
is veranderd. 

Al een kwart decennium weet Bloem 
& Tuin al het moois op het gebied van 
buitenleven samen te brengen in een 
sfeervol evenement. De prachtige bos-
sen van Landgoed Gulbergen in Nue-
nen worden daarbij traditiegetrouw 
omgetoverd tot een inspirerende plek 
voor alles in en om de tuin. Bezoekers 
kunnen zich hier gedurende tien da-
gen lang laten inspireren door de 
nieuwste trends en innovaties, unieke 
bloem- en plantsoorten, de mooiste 
producten en de beste leveranciers. 

Spetterende jubileumeditie 
Centraal tijdens de 25e editie van 
Bloem & Tuin staat een wandeling 
door het prachtige natuurgebied Gul-
bergen, waarbij bezoekers al lopend 
kennismaken met verschillende bloe-
men en planten, aangelegde tuinen, 
tuinornamenten en nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van buitenleven. 
Ook is er veel kunst en design van 
(veelal) aanwezige kunstenaars te be-
zichtigen. Daarnaast worden er leuke 
demonstraties georganiseerd en kun-
nen bezoekers in contact komen met 
talloze specialisten op het gebied van 
bijvoorbeeld tuinarchitectuur en 
duurzame innovaties. Verschillende 
internationale kwekers delen hun ken-
nis, passie en vakmanschap op het ge-
bied van bijzondere bloem- en plant-
soorten en er zijn diverse sfeervolle 
eetkraampjes en zitjes om te genieten 
van een lekker hapje en drankje. 

Foto’s John geven studio’s

Was de tuin eerst en vooral een aparte 
omgeving, vandaag de dag zien we de 
tuin steeds meer als het verlengstuk 
van onze woning, een sfeervolle ruim-
te waar we het gehele jaar door van 
willen genieten. Dagelijks worden er 
nieuwe producten ontwikkeld die aan 
dit gevoel van ‘outdoor living’ beteke-
nis geven. Denk aan luxe loungesets en 
buitenkeukens. Daarnaast speelt ook 
duurzaamheid een steeds grotere rol 
in onze tuin en zijn er steeds meer mo-
gelijkheden om uw tuin energieneu-

traal te maken. Tot slot zien we een 
toename in het aanbod aan verschil-
lende waterelementen in de tuin, zoals 
zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s. 
Tijdens de 25e editie van Bloem & 
Tuin worden al deze trends op het ge-
bied van buitenleven gepresenteerd en 
laten wij u zien hoe u deze zelf kunt 
toepassen om een eigen droomomge-
ving te creëren. 

Speciaal jubileumticket 
Extra genieten van het evenement kan 
dit jaar met het jubileumticket. Dit tic-
ket biedt toegang tot het evenement 
voor twee personen en kost slechts      € 
25,-. Daarnaast ontvangt u met het ju-
bileumticket twee stukken taart en een 
recente uitgave van het magazine 
Groei & Bloei. Ook is het ticket goed 
voor een keer draaien aan het rad van 
Intratuin, waardoor u kans maakt op 
een leuke prijs. Na afloop krijgt u een 
leuk presentje mee: een feestelijke 
plant met de naam SmileyZ™ (een Rud-
beckia hirta). Deze plant, van het merk 
‘Sense of Nature’, is niet alleen een ju-
weel om te zien, maar wordt ook veel 
bezocht door bijen en hommels. Hier-
door draagt u op een leuke manier bij 
aan de instandhouding van deze insec-
ten en het voortbestaan van bijzondere 
bloemen en planten. Wilt u deze ex-
tra’s niet? Dan kunt u kiezen voor 25% 
korting op de reguliere ticketprijs van 
€ 12,- (prijs van één ticket in de voor-
verkoop). Dit ticket is enkel online te 
koop via www.bloementuin.nl/kaart-
verkoop tot en met 10 juli. Uiteraard 
zijn er ook tickets aan de kassa te koop. 

Kom genieten 
van onze jubileumeditie!
Wilt u al het moois van Bloem & Tuin 
ervaren? Koop dan snel uw kaartje via: 
www.bloementuin.nl/kaartverkoop. 
Kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis 
welkom. Ieder jaar doen wij boven-
dien ons uiterste best om het gebied 
zo rolstoelvriendelijk mogelijk te ma-
ken. Bij mooi weer zijn de paden dan 
ook goed begaanbaar. Bij slecht weer, 
zoals regen, kunt u het beste telefo-
nisch contact opnemen om de actuele 
situatie op te vragen, via telefoonnum-
mer: 040-2831231. 

 RKSV Nuenen 
zoekt vrijwilligers
RKSV Nuenen, de grootste voetbal-
club van Nuenen c.a. zoekt met spoed 
coördinatoren en trainers/leiders voor 
onze jeugdelftallen. Heb je affiniteit 
met voetbal en vind je het leuk om een 
aantal uur in de week sportief bezig te 
zijn met meiden en jongens die graag 
voetballen, neem dan eens contact op 
met John van Doren, voorzitter-
jeugd@rksvnuenen.nl of met Valesca 
Waleson vrijwilligerscoordinator@
rksvnuenen.nl. Wij zijn enorm blij 
met jouw hulp!

 

 

 

 

? 
Nieuw   Concept! 

 

  www.cvdewetters.nldewetters.n  dewetters.nl  

NieuwNieuw
  

De Wettense 
Zomermarkt is 

verzet van 15 juli 
naar 9 september. 

Kijk voor meer 
informatie op    

www.cvdewetters.nl.

Religieus Erfgoed Nuenen c.a.

Kerken, kloosters en 
kapellen in Nederwetten, 
Gerwen en Nuenen
Binnenkort verschijnt het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a., kerken, 
kloosters en kapellen in Nederwetten, Gerwen en Nuenen’. Het boek is 
samengesteld door Jos Thielemans en wordt uitgegeven door heemkunde-
kring De Drijehornick. 

Het boek over de kerken, kloosters en 
kapellen is een full colour uitgave met 
ruim 450 professionele foto’s. Alle be-
staande en verdwenen religieuze ge-
bouwen in Nederwetten, Gerwen en 
Nuenen met hun geschiedenis worden 
uitvoerig belicht. Van elke kerk is ook 
een rondgang opgenomen met een 
beschrijving en toelichting op de vele 
bijzondere objecten en kunstvoorwer-
pen, zoals glas-in-loodramen, heili-

genbeelden, altaren en kruiswegsta-
ties. De presentatie van het boek is 
begin september. Vanaf die datum is 
het boek te koop voor 25 euro. 
Bij voorinschrijving tot 28 juli is het 
boek over het religieus erfgoed van 
Nuenen c.a. te bestellen door overma-
king van 20 euro op nummer NL08 
RABO 0187 6587 30 van heemkunde-
kring De Drijehornick onder vermel-
ding van ‘kerkenboek’.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEmEEntE nuEnEn, GErwEn En nEDErwEttEn  |  GEmEEntEhuis: Jan van schiJnvEltlaan 2  |  postbus 10.000  |  5670 Ga nuEnEn  |  t 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Rond de Linde  Nr. 28 Donderdag 12 juli 2018

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

Bijplaatsen van afval bij ondergrondse 
containers is nooit toegestaan. 
U kunt er een boete voor krijgen.

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

      
 

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.

politiEstEunpunt 
nuEnEn GEslotEn
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnvelt-
laan 2 in Nuenen is tijdens de zomervakantie gesloten. Dit betreft 
de data tussen 15 juli en 26 augustus 2018. 

bureau Geldrop-mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in Geldrop 
blijft in deze periode wel open volgens de normale openingstijden 
(maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, 
zon- en feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen kan daar ook 
terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een afspraak 
maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.

vErGunninGEn 
pErioDE 01-07-2018 En 08-07-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

binnengekomen omgevingsvergunningen
locatie omschrijving
Houtrijk 8 Oprichten woonhuis  
Boordseweg 3 Oprichten woonhuis  
Nuenen West, bouwveld C, kavel 57 Oprichten woonhuis  
Eeneind 41 Vervangen bestaand kozijn 
  en rollaag  
Oranjestraat 1C Plaatsen dakkapel   
Goudhoeksland 49 Oprichten woonhuis  
  
verleende omgevingsvergunningen
locatie omschrijving
Kapmeeuwhof 3 Wijzigen gebruik tbv kapsalon 
 
binnengekomen aanvraag apv en bijzondere wetten
locatie    omschrijving
Pastoorsmast Aanvraag circus Barani 
  26-30 sep.  

Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Brabant-Noord Drenthe

Flevoland Fryslân Gelderland-Midden Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek Groningen Haaglanden Hollands Midden

IJsselland Korps Landelijke Politiediensten Kennemerland Limburg-Noord

Limburg-Zuid Midden en West Brabant Noord- en Oost-Gelderland Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond Twente Utrecht Zaanstreek-Waterland

Zeeland Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Hoekstraat De Wettense Zomermarkt 
  9 sep.  
Nassaustraat Buurtbarbecue Boordseweg 
  8 sep.  
Acaciastraat Buurtbarbecue BAB 1 sep.  

verleende vergunningen apv en bijzondere wetten
locatie omschrijving
Lissevoort 6 Kindervakantieweek Nuenen
  13-17 aug.  
De Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen
  8-10 aug.  
Herikhof Feestdag Hofwijk 25 aug.  
Park Horeca poffertjeskraam 
  6-10 jul.  
Vincent van Goghplein Roze zaterdag Nuenen 7 jul.
  

DiGitalE bEkEnDmakinGEn

Datum locatie   omschrijving
05-07-2018 Nuenen c.a.  Emigratie naar onbekend van 
   R. Kacprzak, geboren 6 december 
   1986  
04-07-2018 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthouder 
   Drank- en Horecawet  

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

Summercamp Nuenen
Op d onderdag 5 juli heeft Rotary Nuenen 14 jongeren uit heel Europe, Rus-
land, Mexico en Taiwan ontvangen. De jongeren, rond de 19 jaar, zijn voor 
een tweeweekse Summercamp in Nederland. Dit Summercamp wordt geor-
ganiseerd door samenwerkende Rotaryclubs in de regio Helmond. 

Ze werden donderdagochtend officieel ontvangen in het Vincentre. Ze gingen te-
rug in de tijd om te beleven hoe de schilder Vincent Van Gogh in Nuenen leefde. 
Daarna volgde een sportieve fietstocht door Nuenen, om alle monumenten te be-
kijken die Van Gogh schilderde en te ervaren dat Nuenen eigenlijk een ‘buiten-
museum’ is, zoals wethouder Joep Pernot het omschreef tijdens de lunch op het 
terras van de Opwettense Watermolen. Ook vertelde Pernot de jongeren over de 
doelen die Nuenen zichzelf gesteld heeft wat betreft milieu en duurzaamheid. Tij-
dens de gezellige lunch aan een lange tafel, vertelde Aaltje Schouten-Saarloos nog 
kort over het thema water en de urgentie voor Brabant en de rest van Nederland. 
Na de lunch stapte de hele groep opnieuw op de fiets. Met het prachtige weer was 
het natuurlijk extra genieten van de landelijke Brabantse sfeer. En tenslotte stond 
een ontspannen middag bij het strandbad van Enode op het programma. 
De tweede week gaat de Summercamp verder in Oss. De internationale groep 
jongeren verheugt zich ook op een dag Amsterdam. Hopelijk denken ze dan nog 
eens terug aan de heerlijke rust in Nuenen, wanneer ze zich in het Van Gogh Mu-
seum verdringen voor het ‘Hervormde Kerkje’.

Dieptepunt van 
bestuurskracht van Nuenen
De Nuenense gemeenteraad stelde in november 2017 drie miljoen euro be-
schikbaar voor renovatie van de woonwagenlocaties Bosweg in Gerwen en 
Kremersbos in Nuenen. In het raadsvoorstel van het college van B. en W. 
werd aan de raad het bestaan van een rapport verzwegen dat de grond on-
der de locatie Bosweg ernstig verontreinigd is. Het in oktober 2017 opge-
steld rapport werd pas op 29 mei 2018 aan de Sint in Gerwen bekend 
gemaakt en op 31 mei 2018 aan de gemeenteraad van Nuenen. Ruim 7 
maanden later! 

Wederom een gebrek aan samenwer-
king tussen B. en W. en gemeenteraad, 
waar de provincie al zo vaak op heeft 
gewezen. Weer een gebrek aan be-
stuurskracht! Waarom werd dit rap-
port pas op 31 mei officieel naar buiten 
gebracht?  W70 wethouder Jansen wist 
het al in oktober 2017 en het is niet 
aannemelijk dat Stultiëns, toen nog 
fractievoorzitter van W70, van het be-
staan van dit vernietigend rapport met 
zeer grote financiële gevolgen voor de 
gemeente Nuenen, niet op de hoogte 
was. Bodemsanering gaat vele miljoe-
nen euro extra kosten. Deze komen 
nog bovenop de al gereserveerde drie 
miljoen. Waarom die verzwijging?   
Kwam het niet in hun kraam te pas of 
paste het niet in de verkiezingsflyer 
van W70 waarin gesteld werd dat Nue-
nen alles financieel op orde had? Mis-
leiding van de kiezer?
Even terug in de geschiedenis en wat 
verder van belang is. Per 1 maart 1999 
is de Woonwagenwet ingetrokken. 
Daarmee is natuurlijk geen eind geko-
men aan de noodzaak om aandacht te 
besteden aan het wonen in woonwa-
gens en standplaats. In tegendeel. Pri-
mair de gemeenten, maar ook de cor-
poraties zijn verantwoordelijk voor het 
vervullen van die woonwens. Net zoals 
ze dat zijn voor de woonwens van an-
dere inwoners en woningzoekenden. 
Bron : Circulaire ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer van 14.2.2002. Wat deed 
de gemeente hiermee? Enkele voor-
beelden in chronologische volgorde: 1 
oktober 2004 voor Sinti in Het Kloos-
ter voorlichtingsavond. Geen keuze 
tussen woonwagens of stenen wonin-
gen. 2. op 1 oktober 2009 zijn de pro-
jecten Bosweg en Kremersbos door 

vaststelling van de begroting 2010 
door de raad geprioriteerd. Bij de be-
handeling van de begroting 2011 wor-
den hiervoor voorbereidingskredieten 
beschikbaar gesteld. 3. Raad van 15 de-
cember 2010: integraal planhuisves-
ting Sinti vaststellen en het college 
opdracht geven het plan huisvesting 
Sinti nader uit te werken in een ont-
wikkel-voorstel en kredietaanvraag 
voor de uitvoering van de revitalise-
ring van de woonwagenlocaties Bos-
weg en Kremersbos en deze medio 
2011 ter besluitvorming aan de raad 
voor te leggen. 4. Raadsbesluit novem-
ber 2017 renovatieplannen locaties 
Bosweg en Kremersbos met spoed af-
wikkelen en uitvoeren. 5. Raad 31 mei 
2018 : de grond onder het woonwa-
genkamp Bosweg in Gerwen blijkt 
ernstig verontreinigd. Dat is gebleken 
uit een alarmerend rapport van okto-
ber 2017 waar de raad niks van wist. 6. 
Raad 5 juli 2018: Voor de rest van 2018 
anderhalve ton extra beschikbaar stel-
len voor o.a. 2 projectleiders die de 
verhoudingen met de Sinti in betere 
banen moeten leiden. In het najaar 
2018 wil de raad beslissen wat er moet 
gebeuren met de bodemverontreini-
ging onder de woonwagenlocatie aan 
de Bosweg. Wederom worden de Sinti 
aan het lijntje gehouden! Wederom 
rekken en trekken.
Conclusie: Tussen 2004 en 2018 zeg 
maar in 14 jaar tijd is de gemeente er 
niet in geslaagd om een definitieve be-
slissing te nemen ten aanzien van reno-
vatie en sanering van de Sinti locaties. 
Daarmee is de bestuurskracht van Nue-
nen op een absoluut dieptepunt beland. 

Jacques Leemans en Hans Pijs, 
Vrienden van Eindhoven 
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 Rondje 
Roosdoncken
IVN-Nuenen organiseert de jaarlijkse 
Roosdoncken-wandeling. Tijdens de 
ruim twee uur durende excursie leiden 
natuurgidsen de deelnemers langs his-
torische en nostalgische plekjes. Er 
wordt volop aandacht besteed aan het 
graanveld, de bomen en de planten 
langs de route. Bij het IJsbaantje kijken 
we uit naar het zeldzame waterlepeltje. 
De libellen zijn waarschijnlijk actief bij 
de paddenpoelen. Zij zetten er eitjes af 
of jagen op andere insecten. De jonge 
kikkertjes springen er nog rond hun 
geboorteplaats. Op de bloeiende plan-
ten in de Roosdonken zijn veel vlin-
ders te verwachten. 
De wandeling start zondagmorgen 22 
juli om 09.00 uur op de parkeerplaats 
van Begraafplaats De Roosdoncken 
naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen. Ieder-
een is welkom. Deelname is gratis. In-
fo: Jannie Bottema 040-2833954.    

 Lezing westerse 
astrologie
Op woensdag 18 juli van 10.00 tot 
12.00 uur geeft Esther Engelen een le-
zing over westerse  astrologie bij Bio 
Kracht aan de Parkstraat 3F in Nue-
nen. Aanmelden kan middels een 
emailbericht naar: info@bio-kracht.nl. 13 t/m 22 juli

Landgoed Gulbergen 
Koop online ons jubileumticket

www.bloementuin.nl



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

KOOPJE

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

KOOPJE

GEMAK

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 juli

Courgette
 2 stuks 0,79
Bleekselderij        
pan klaar   per struik 0,99

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,99

Blauwe druiven     
 1/2 kilo 1,49

Witte druiven         
 1/2 kilo 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Voor als het ECHT lekker en 
verantwoord moet zijn!!!

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

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

Hoezo vakantie sluiting
Rond de Linde 

Dé enige echte Nuenense 
krant ook tijdens de vakantie 

www.ronddelinde.nl 

Duitse Biefstuk
per stuk ...................................................1,50
Mini Kip Rollade
“van puur kipfi let”, per stuk ....................5,50
Rib Roast
100 gram .................................................1,65
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Rauwe Ham ....................3,50
Caprese Al Forno
100 gram .................................................2,45
Gevuld Stokbrood
per stuk ...................................................2,50

De best belegde broodjes!!

KOOPJE

VLEES-
WAREN

  Hello Sunshine !
Acties week 28 : geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 juli
_____________________________________________________

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

Brood van de week: 
Woudkorn 
donker meergranenbrood, rijk aan vezels.
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Aardbeien-
slagroomtaartje   € 895
_____________________________________________________

Citroencake
een heerlijk frisse cake   NU VOOR € 375
_____________________________________________________

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

FijneVakantie

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Tweede editie Roze Zaterdag groot succes
Kermis zaterdag was voor de tweede keer een ‘Roze Zaterdag’ met vele live- en travestie-acts. Nuenen heeft er een 

kleurrijk evenement bij. Het was gezellig druk op het DIVA-plein, mensen genoten zichtbaar van zon, zomer en 
een geweldig feest met optredens van Mark Elbers en Karin Bloemen. De foto’s zijn gemaakt door Frank van Welie, 

hij kreeg alle ruimte van de organisatie. Met dank aan de organisatie, alle artiesten, bezoekers. 

Hieronder een impressie Kermis Nuenen 2018

Foto’s: Frank Wellie en Peter Coppens en vele anderen
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

3….2….1….. en blaaaazen     
maar…..

Na een jaar lang hard werken en veel nieuwe dingen geleerd te hebben was van-
daag dan eindelijke de laatste schooldag aangebroken. Het schoolplein was voor-
zien van een springkussen, ijssalon, popcornkraam, schminkende ouders en een 
lekker muziekje. De kinderen konden in school genieten van een heerlijke film, 
bingo en swingen op Just Dance. 
Vanaf 11.00 uur waren alle ouders en alle andere belangstellenden welkom om sa-
men het schooljaar af te sluiten. Om 12.00 werd de picknick geopend en hebben 
we allemaal genoten van de meegebrachte hapjes. Om 12.30 hebben we samen 
het schooljaar uitgeblazen, met een heuse Dassenburchtbellenblaas!

 Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe 
en zien jullie graag weer op maandag 20 augustus 2018!!

Jaarlijks uitstapje voor de 
gasten van de Zonnebloem
Op 4 juli was het jaarlijkse uitstapje gepland voor onze gasten. Het was een 
stralende dag. Er zouden 35 gasten en 21 vrijwilligers meegaan Om 09.00 
uur was het verzamelen en om 09.30 uur vertrok de bus. 

Ons uitstapje ging dit keer naar Maas-
bracht. Bij Rederij Cascade hadden we 
een boot gereserveerd, en zouden we 
3,5 uur gaan varen De bus arriveerde 
op tijd en na het inschepen kon de 
vaart om 11.00 uur beginnen. Eerst 
werd iedereen getrakteerd op koffie/
thee met vla .Terwijl de boot aan het 
varen ging, konden de gasten op het 
dek heerlijk genieten. Iedereen kon 
naar boven omdat er een lift aan boord 
was Er werd door de schipper een uit-
leg gegeven over dit mooie waterge-
bied en de omgeving. Om 12.30 uur 
volgde de lunch waarna iedereen weer 
aan dek ging. Het was natuurlijk een 
spektakel dat deze grote boot door 2 
sluizen ging. Voor sommige gasten een 

hele belevenis. Ondanks de hitte had-
den weinig mensen daar last van. Ie-
dereen werd getrakteerd op een drank-
je en de stemming zat er goed in. Om 
14.30 uur meerde de boot weer aan en 
konden onze gasten met behulp van 
onze vrijwilligers weer veilig naar de 
bus lopen. Om ongeveer 15.15 uur 
vertrok de bus weer richting Nuenen. 

Alle gasten en vrijwilligers waren zeer 
tevreden. Na een applaus voor de 
chauffeur die iedereen weer veilig 
thuis bracht en een groot applaus voor 
onze vrijwilligers,  stapten alle gasten 
om 16.15 uur weer tevreden uit. Velen 
bedankten de zonnebloem medewer-
kers nogmaals voor deze heerlijke dag. 

Gemeenteraad over kaderbrief
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen donderdag vergaderde de raad ondermeer over de kaderbrief. 
Het was geen zware of overvolle agenda maar met de extra aansluitende 
commissievergadering over zienswijze, werd het toch weer gemakkelijk 
23.00 uur.

De kaderbrief die op de agenda stond, 
moet een opmaat zijn voor de begro-
ting. Er werd vaak de opmerking ge-
hoord dat deze brief ook ruimte moet 
bieden voor de oppositie. De VVD 
diende er zelfs een motie over in. De 
wethouder zegde later toe dat men ze-
ker naar de ingebrachte speerpunten 
van de VVD zou kijken. De VVD trok 
toen haar motie in. 
Omdat de leefbaarheid in ons dorp 
steeds meer onder druk komt te staan 
door het toenemende verkeer op de 
oost-west routes, werden er door de 
Combinatie en de VVD moties inge-
diend om nou eindelijk eens werk te 
maken met de metingen van het ge-
luidsniveau, fijnstof en verkeersinten-
siteit. Op 1 maart zouden die al ge-

plaatst moeten zijn op drie belangrijk 
drukke punten. Tot nu toe is er niets 
geplaatst.
Wethouder van Brakel vertelde dat we 
in een regionaal lopend proces zitten 
en dat de uitslagen in oktober ver-
wacht kunnen worden. Het meten zou 
dan half 2019 kunnen beginnen. Voor 
de Combinatie ging dat veel te ver 
want het gaat hier om de kwaliteit van 
het leven, vonden zij. Ook het CDA 
vond dat er nu gestart moet worden. 
Een wethouder wierp nog tegen dat 
apparatuur zich maandelijks ver-
nieuwt en dat er levertijd op zit. Met 
het eerder beschikbaar gestelde bud-
get van 25.000 Euro plus het extra be-
schikbaar gestelde budget van 160.000 
uit de algemene reserve, kan de wet-

Dak langgevelboerderij 
Gerwenseweg ingestort
Het dak van de langgevelboerderij aan de Gerwenseweg 3 is ingestort. Het 
gemeentelijke monument tegenover windmolen De Roosdonck in Gerwen 
mag die naam eigenlijk niet meer dragen. Het was een van de weinige lang-
gevelboerderijen in de gemeente Nuenen c.a. Alleen boven het voormalig 
woongedeelte van het pand is nog iets van een dak waarneembaar. 

Eerder al hebben het gemeentebestuur, dorpsraad Gerwen en ook de plaatselijke 
Heemkundekring hun zorgen over het monument uitgesproken. De laatste be-
woner was Jos van de Water. Hij zag jaren geleden wel iets in de sloop van de lang-
gevelboerderij om dan op die locatie in een kleiner nieuw pand te kunnen gaan 
wonen. Familie Van de Water is nog eigenaar van de vervallen boerderij. Het ge-
meentelijke monument vormt nu een ‘schandvlek’ aan de Gerwenseweg. Er is nog 
dreiging van instortingsgevaar en een hekwerk moet voorkomen dat nieuwsgieri-
ge mensen op de locatie gaan rondkijken (foto Cees van Keulen).
       

houder meteen starten en de raad in-
formeren wanneer de metingen zullen 
starten. De motie hierover werd door 
alle partijen onderschreven behalve 
W70 en dus aangenomen.
De discussie over de tunnel op het 
Eeneind is volgens wethouder van Bra-
kel wel erg duur. Er wordt weer een 
nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis 
bijgeschreven.  Er wordt eerst onder-
zocht of ondertunneling de beste 
maatregel is.  

Nieuwe gemeente
 
Woensdagavond 6 juli had de provincie Noord Brabant een informatie 
avond georganiseerd in het kader van de mogelijke herindeling.

Daartoe was de provincie met een zwa-
re delegatie in Het Klooster aanwezig 
ondersteund door ter zake kundige 
ambtenaren van de gemeente Eindho-
ven. Een prima initiatief om inwoners of 
belangstellenden te helpen met hun 
zienswijze of openstaande vragen. De 
opzet met info stands en één op één 
contacten was prima en voldeed m.i. 
Dan ook aan de doelstelling. Maar….de 
ruim bemeten uitingen in de gespreks-
ruimte zijn niet alleen voorbarig maar 
kunnen ‘ongemerkt’  de mening beïn-
vloeden. Nieuwe gemeente: alsof de 
gemeente Nunehoven al een feit is. 
Alsof de door provincie beoogde her-
indeling van Nuenen bij Eindhoven al 
is geregeld. Al maanden lang hanteert 

de communicatie afdeling van de pro-
vincie deze sluwe wijze van berichtge-
ving die toch echt beneden de waar-
heid is. Veel inwoners worden op on-
heuse wijze gemanipuleerd. Veel 
inwoners weten inmiddels niet beter 
dan dat de beoogde fusie een voldon-
gen feit is. 
Niets is minder waar. Het besluitvor-
mingstraject tot de mogelijke herinde-
ling moet nog helemaal gebeuren. Het 
zou fijn en noodzakelijk zijn als de 
provincie en media in hun berichtge-
ving, tot die tijd, correct formuleert en 
spreekt over de beoogde fusie of door 
provincie gewenste herindeling.

 
Erik Groothoff 

Gemeentelijke onderscheiding 
voor de heer Paul Hotterbeekx
Op maandag 9 juli ontving de heer Hotterbeekx een gemeentelijke onder-
scheiding. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als 
muzikaal leider en dirigent van het Nuenens Mannenkoor. 

Daarnaast is de heer Hotterbeekx 
“trouble-shooter” en voorzitter van 
carnavalsvereniging De Dwèrsklippels 
geweest, wat destijds (2006) de redding 
is geweest voor het carnaval in Nue-
nen. Wethouder Ralf Stultiëns heeft de 
bronzen erepenning van de gemeente 
Nuenen c.a. uitgereikt bij het afscheid 
van de heer Hotterbeekx in de raadzaal 

Nuenens Mannen Koor

in het Klooster tijdens een repetitie van 
het Nuenens M annenkoor.

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

 60 

Wim alvast gefeliciteerd 
met je 50ste verjaardag morgen

Gemeentelijke samenwerking, maar met wie?
De voorzitter van de Nuenense SP-afdeling gebruikt in een artikel in Ronde de Linde en in 
het ED een treffende beeldspraak. Hij vergelijkt het fusievoornemen met het spel ‘landje-
pik’. Toen er jaren geleden sprake was van een mogelijke samenvoeging van de gemeente 
Nuenen ca bij grote buur Eindhoven was de slogan: “Dorpelingen houden van een stad op 
afstand”. Inmiddels is er voor wat betreft bestuurlijke samenwerking sprake van ‘schuiven-
de kaders’. Aan de gemeentelijke overheden worden in steeds grotere mate taken toege-
wezen die specifieke deskundigheden vereisen. Onmiskenbaar betekent dit dat er samen-
werking en taakverdeling vereist is binnen regionale verbanden om die taken op een ade-
quate wijze te vervullen. Op welke wijze geef je aan de bedoelde samenwerking gestalte: 
ligt samenvoeging of fusie van gemeenten in deze voor de hand? De door de provincie in 
Eindhoven en Nuenen huis aan huis verspreide herindelingskrant ademt de sfeer van an-
nexatie. SP-voorzitter Smouter stelt daarentegen dat er gestreefd kan worden naar een fu-
sie met Son en Breugel en wellicht wil Geldrop-Mierlo aansluiten. Onze regio is gebaat bij 
een sterke centrumstad met eromheen een groene rand van gemeenten die het aantrek-
kelijk maken om hier te werken, te wonen, te recreëren, zo geeft hij aan. In de jaren ‘70-‘90 
was de mantra: groter, groter, ja dat leidt tot schaalvoordelen. Voorbeelden uit o.a. het on-
derwijs en bij zorginstellingen leert intussen met welke bureaucratie en uitdijen van het 
management dit gepaard gaat! 
Het houden van een fusiereferendum is een goede keuze. Immers op die wijze wordt recht 
gedaan aan meedenken en zelfstandige keuzes maken door de Nuenenaren: geheel in stijl 
met de Nuenense ‘dwèrse’ volksaard zo zal menige inwoner beamen. Bij de voorgestelde 
vorm voor het Nuenens referendum kan een keuze gemaakt tussen twee antwoorden. De-
ze enquêtevorm nu doet geen recht aan de verscheidenheid van opvattingen die er in de 
Nuenense gemeenschap leven met betrekking tot het al of niet samenwerken van de ge-
meente Nuenen met buurgemeenten. Dus of deze voor de hand ligt, noodzakelijk is en 
met wie dan? Gelet op deze vragen past een referendum op basis van de volgende items 
waarbij de respondent zijn / haar keuze kan bepalen beter. Op zich volstaat dan èèn vraag 
die vervolgens uitloopt op een zevental alternatieven als volgt:
Ik geef de voorkeur aan:
O het handhaven van de huidige zelfstandigheid van de gemeente Nuenen ca;
O de samenwerking van Nuenen ca, Son / Breugel en Geldrop / Mierlo in het reeds be-

staande samenwerkingsverband ‘De Dommelvallei’ versterken en uitbreiden, dus in-
tensiveren;

O een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Son / Breugel;
O een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Geldrop / Mierlo;
O een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeenten Son / Breugel en Geldrop / 

Mierlo;
O een fusie van de gemeente Nuenen ca en de gemeente Eindhoven;
O een fusie van de gemeenten Nuenen ca, Son / Breugel, Geldrop / Mierlo en Eindhoven;

Pieter Janssen, Constantijnstraat 13 Nuenen

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

Ingezonden brieven

 Nuenense kermis in Den Bosch te horen?
Het was warm tijdens de afgelopen Nuenense kermis. Ik slaap graag met open raam zodat 
de frisse lucht te voelen is. Op het gezamenlijke Horecaplein traden allerlei artiesten en en-
tertainers op. Dat ging vaak door tot 1 uur 's nachts. Het aantal decibellen dat over Nue-
nen werd heen gestort was heel groot. De bewoners van het centrum zullen er ongetwij-
feld enorm van genoten hebben. Waarschijnlijk was het ook de bedoeling dat mevr. Anne-
Marie Spierings in Den Bosch moest horen hoe gezellig Nuenen wel is. Zodoende kreeg ze 
de meest actuele informatie. Dat is ook wel nodig bij de herindelingsplannen. Toch vraag 
ik me af of het aantal decibellen van de muziek niet wat minder kan. Het kan niet de be-
doeling zijn dat iedereen met oordopjes in probeert te gaan slapen en/of ramen en deuren 
gaat afsluiten. Je kunt dat veel makkelijker bereiken door de knoppen van de luidspreker-
boxen wat minder open te draaien. Dat voorkomt het aantal geluidtrauma's en de toena-
me van tinnitus- (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden) patiënten. 
Beste gemeente: "Houd Nuenen leefbaar".

Daan Vossebeld, Molvense Erven 82, Nuenen

Waterpret op basisschool     
Sint Jozef in Nederwetten
Het schooljaar op basisschool Sint Jozef in Nederwetten werd op feestelijke 
wijze afgesloten. De laatste schooldag (of liever gezegd ochtend) was een 
heel speciale dag voor de school in het algemeen en voor groep 8 in het 
bijzonder. 

De ochtend begon goed met een zes-
kamp voor de hele school. In groepjes 
vermaakten de leerlingen zich met di-
verse (water)activiteiten op het speel-
terrein. Zo was er een springkussen 
waar je met een wasknijper zo hard 
mogelijk overheen moest rennen. En 
natte sponzen die je moest gooien, 
vangen en uitknijpen. Verder moest je 
op doelwitten schieten met een bal en 
er waren een levensgroot vier-op-een-
rij-spel en helmen met een bekertje er-
op, waarmee je rond moest lopen zon-
der te morsen. Tot slot waren er ook 

zeer speciale watertuinbroeken, die 
gevuld werden met sponzen waarmee 
je een parcours moest afleggen. Kort-
om, dolle pret en het weer hielp na-
tuurlijk ook een handje mee.

Om half twaalf verschenen de ouders/
verzorgers. Er werd afscheid genomen 
van twee ouderraadleden en twee 
nieuwe leden werden hartelijk verwel-
komd. Ook kreeg de school een mooi, 
duurzaam en symbolisch cadeau van 
de ouderraad. Vervolgens mocht groep 
8 in het bijzijn van alle leerlingen van 

de school, ouders/verzorgers, onder-
wijspersoneel en willekeurige dorps-
genoten een aantal vragen beantwoor-
den. Vragen over wie als wat verkleed 
was met carnaval in groep 2, in welk 
gebouw ze toen zaten, hoe de juf heet-
te, en waarover de spreekbeurt van een 
van de leerlingen ging. De leerlingen 
uit groep 8 moesten heel diep graven 
in hun geheugen. 

Na deze inspanning mocht de hele 
school een frietje plus snack halen bij 
de frietkar, die voor de gelegenheid aan 
de rand van de speelplaats stond. In de 
tussentijd waren de juffen druk met 
verschillende soorten ranja in de weer . 
Dat was nog eens een speciale lunch, 
heerlijk buiten in het zonnetje en ge-
zellig met elkaar eten. Toen het tijd 
was, heeft groep 8 door een haag van 
vrolijk gekleurde linten, enthousiaste 
kinderen en onder luid applaus van 
ouders en andere familieleden de 
school verlaten. Tijn, Quinn, Thomas, 
Job, Bram en Anouk: veel succes op de 
middelbare school! En voor iedereen 
een fijne zomervakantie!

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

 Bijzonder...
Zoveel mensen, zoveel wensen: Als 
uitvaartverzorger ervaar je steeds 
opnieuw hoe uniek elke uitvaart is 
en hoe mooi het is als je daar aan 
mag bijdragen. Zoals ook die keer 
dat een van de eerste opmerkingen 
was: “We hebben eigenlijk een rare 
vraag. Ons pap heeft zelf een pipo-
wagen gebouwd, deze is net klaar 
en nu zouden we het eigenlijk zo 
fijn vinden als hij daarin zijn laatste 
rit kan maken, dat zou hij helemaal 
geweldig vinden”.

“Ons pap was niet zo doorsnee en dat 
willen we graag terug laten komen in 
zijn afscheid”. Dat was het begin van 
een bijzondere uitvaart. Toon werd 
opgebaard met zijn cowboylaarzen 
aan, in zijn Amerikaanse blouse, 
zo’n zelfde als die zijn jongste klein-
zoon droeg tijdens de uitvaart. In 
zijn eigen pipowagen met een oude  
tractor ervoor, maakte hij de rit naar 
de plek waar het afscheid was.

Pilsje voor de spreker
Geen kerk of aula maar een feest-
zaal waar ‘hun pap’ wist hoe een 
pilsje smaakte. De bloemen op de 
kist werden vervangen door spullen 
die karakteristiek waren voor Toon; 
ze stonden symbool voor zijn leven. 
De spreekplek werd een barkruk 
bij de kist, een flesje bier verving het  
glaasje water, statafels en onze in-
formele kleding completeerden de 
ongedwongen sfeer die gewenst was. 

De belangstellenden werden actief 
uitgenodigd om vanaf hun plekje in 
de zaal te vertellen over een eigen 
mooie herinnering.
 
Zijn kleinkinderen speelden aan een 
tafeltje vlakbij hun opa. Ook vertel-
den ze  over de snoepjes die hij altijd 
mee bracht, over de dingen die ze 
samen gedaan hadden. Met het bla-
zen van bellen stuurden ze hem als 
het ware nog post. Het werd een 
samenzijn in de stijl van zijn leven, 
waarbij de lach zeker een rol mocht 
spelen.

Door een haag van mensen, onder 
luid applaus, vertrok Toon naar zijn 
laatste bestemming. Zijn kinderen 
vergezelden hem op de bok van de 
pipowagen, zijn kleinkinderen op 
de tractor, denkend aan de belofte 
dat ze nog een keer met opa op reis 
zouden mogen… Het werd zijn laat-
ste reis, niet gepland, wel bijzonder, 
zoals hij zelf ook bijzonder was.

Deze column is met goedkeuring 
van de familie geplaatst.

 

Henny Rooyackers 
wint kermistoepen 
2018
Door Gerrit van Ginkel

Met groot overwicht won Henny 
Rooyackers de � nale van de 27ste 
editie van het kermistoepen. Bijna 
100 deelnemers streden om de eer 
om de beste toeper van Nuenen te 
worden. Rond 15.00 uur werden de 
vier � nalisten naar hun tafel 
geroepen.

Naast Henny waren het Noud van 
Deursen die als tweede eindigde,        
Anthony de Rooy en Erik van Gils.
 Opmerkelijk was de keuze van Henny 
Rooyackers over de bestemming van 
zijn eerste prijs. Hij zal die prijs aan de 
Gemeente Nuenen schenken als Nue-
nen zelfstandig blijft.
Het toernooi wordt steeds meer een 
weerzien van vele Nuenenaren die, 
dankzij een perfecte organisatie, een 
zeer gezellige dag beleven.

Henny Rooyackers
de winnaar van het kermistoepen 2018

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 verstillende pianoklanken 
klinken. Al improviserend word je tij-
dens 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 vooral 
de eigen klank van de pianist. Aanvang 
is om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
Na afloop is er een collecte voor de 
‘Wilde Ganzen’.
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De Kleine Zeemeermin verrast 
en geeft stof tot nadenken
Recensie door Ilse van Rooij

Als ik aan toneelvereniging Mariahout denk, is het eerste wat in me opkomt; 
‘sprookjes’. Toen ik zag dat ze de kleine zeemeermin gingen spelen, was ik 
benieuwd naar wat ik kon gaan verwachten. Ik ben er met een open blik 
heen gegaan en wilde me laten verrassen.

Mezelf laten verrassen is zeker gelukt! 
De verhaallijn was duidelijk en de spe-
lers zaten goed in hun rol en lieten dat 
in hun spel zien!  Het verhaal wordt zo 
verteld dat zowel jong als oud de aan-
dacht er goed bij kunnen houden en 
dat er voor elke leeftijd wat te genieten 
valt.

Elk jaar stoppen ze er veel enthousias-
me en energie in en dat is ook nu weer 
te zien. Er is een hele creatieve manier 
bedacht om het stuk wat zich voorna-
melijk in de zee, en dus in het water, af-
speelt vorm te geven. Ze geven een he-
le andere twist aan ‘de zee’ en geven on-
dertussen ook een boodschap mee die 
hopelijk de mensen aan het denken zet.

Maar wat mijn aandacht nog het meest 
trok waren de spelers zelf met hun fan-

tastische outfits. De outfits voor deze 
voorstelling zijn zo uniek en verster-
ken de voorstelling enorm. Ze sluiten 
prima aan bij de boodschap van het 
verhaal. Alles klopt. Van de pruiken tot 
aan de kleren van de zeedieren, de 
mensen, en natuurlijk dat van de klei-
ne zeemeermin. 

Het is een mooie, speelse en unieke 
voorstelling geworden die bij iedereen 
aan te raden is. Zowel jong als oud zal 
zich zeker amuseren bij ‘De Kleine 
Zeemeermin’. 

Ga zeker kijken en laat je, net als mij-
zelf, verrassen.

Nog te zien op zaterdag 21 juli, 19.00 
uur en donderdag 26 juli 14.30 uur in 
het openluchttheater van Mariahout.

Het Kwetternest nog zeker        
vijf jaar honk van PVGE Nuenen
Voorzitter Ronald Rueb verblijdde de aanwezigen op de jaarlijkse BBQ op 6 
juli met de mededeling dat het Kwetternest in de Hongerman voorlopig het 
honk van de PVGE zal blijven. De sloop van de sporthal laat nog zeker vijf 
jaar op zich wachten.

En dit geeft een stukje zekerheid. De 
kookclubs kunnen een beetje naden-
ken over een uitbreiding van hun keu-
ken en de clubs kunnen zich verdiepen 
in het gezelliger maken van hun ruim-
te. Want dat is veel leuker als je weet 
dat je ergens wat langer kunt blijven.
De evenementencommissie had ook 
dit jaar weer goed zijn best gedaan. 
Rondom het jeu-de-boule-veld stond 
een viertal witte partytenten, waaron-
der de ruim 100 deelnemers op zoek 
konden naar wat schaduw. Achter de 
bbq’s draaiden de leden van een van de 
kookclubs, goed te herkennen aan hun 
koksjas, de stokjes. En zo kon iedereen 
genieten van vlees, zalm en garnalen. 

De bavette was speciaal voor deze na-
middag door één van de kookclubs be-
reid. Leuk om zo kennis te maken met 
de culinaire kwaliteiten van de koks. 
Kees van Liempt en zijn kompanen 
kunnen terugkijken op een gezellig 
event. 

Voor wie het nog niet weet: het Kwet-
ternest beschikt over een eigen keu-
ken, waarin maar liefst zes kookclubs 
actief zijn. De PVGE  Nuenen telt meer 
dan 1000 leden en heeft meer dan 40 
clubs. Meer weten over de activiteiten 
van deze actieve seniorenvereniging, 
kijk dan op de website van PVGE Nue-
nen: https://nuenen.pvge.nl. 

Graanoogsten 
bij ‘De Roosdonck’ Gerwen
De enthousiaste Leo van de Sande, Gerwenaar van geboorte, had gezegd: 
het is in kannen en kruiken. Het graan mocht van het land, zijn Mc Cormick 
Zelfbinder kwam in actie en zijn hulpboeren hadden de gemaaide oogst op 
tijlen gezet, zodat alles goed kon drogen. 

De Mc Cormick is een graanoogstma-
chine die tot het midden van de vijfti-
ger jaren in ons land gebruikt werd. 
Een vernuftige machine, die zelf kno-
pen kon leggen om het graan bijeen te 
houden. De graanoogst werd opgela-
den en thuis op een mijt gezet, tot aan 
de dorsttijd. Inderdaad, Leo had niet te 
veel gezegd….
De hulptroepen werden geleverd door 
vriendenclub De Krum uit Lierop en 
Leo van de Sande wordt door die club 
op handen gedragen. Op de clubsite 
staat Leo beschreven als “een fanatieke 
agrariër die er met zijn oude tractors 
flink op los boert.” En natuurlijk lever-

de dat op zaterdag 7 juli zo rond wind-
molen De Roosdonck aan de Ger-
wenseweg in Gerwen prachtige tafere-
len op. En genoemde windmolen kan 
het graan straks ook nog eens gaan 
malen. Nu dus werkend volk tussen 
korenschoven, fotogeniek vastgelegd 
door onze fotograaf Cees van Keulen 
uit Gerwen.

Het Kwetternest BBQ (Foto: Henk Verberne)

Roze lintje 
Borstkanker-
vereniging 
Nederland
Elkerliek Ziekenhuis, Anna zieken-
huis, Catharina Ziekenhuis hebben 
het roze lintje voor patiëntgerichte 
borstkankerzorg toegekend gekre-
gen van BVN.

Dit lintje wordt alleen uitgereikt aan 
ziekenhuizen waar de zorg voor borst-
kanker voldoet aan de normen die de 
vereniging stelt. Naast zorginhoudelij-
ke informatie (hoe heeft het zieken-
huis de borstkankerzorg georgani-
seerd) maakt BVN ook inzichtelijk hoe 
patiënten de borstkankerzorg hebben 
ervaren. Een thema waar BVN ook 
veel gewicht aan toekent, is samen be-
slissen. De patiënt wordt uitgenodigd 
en ondersteund om samen met de 
zorgverlener na te denken en te beslis-
sen over de behandeling die het beste 
bij de patiënt past. 

Via www.monitorborstkanker.nl kunt 
u meer lezen over de uitstekende 
borstkankerzorg in de ziekenhuizen.

Catharina Ziekenhuis 
verwelkomt drie nieuwe leden 
in de raad van toezicht
Het Catharina Ziekenhuis heeft drie nieuwe leden benoemd in de raad van 
toezicht. Het zijn prof. dr. Suzanne Geerlings, mr. Martika Jonk en drs. Tiny 
Sanders. Zij nemen de plaatsen in van een drietal leden die vanwege het be-
reiken van de maximale zittingstermijn aftreden.

Suzanne Geerlings is sinds 2003 werk-
zaam als universitair medisch specialist 
aan het Amsterdam UMC (locatie 
AMC). Sinds 2014 is zij  hoofdoplei-
der  Inwendige Geneeskunde  en sinds 
2015  hoogleraar  Inwendige Genees-
kunde, in het bijzonder Kwaliteit van 
Zorg. Ze is jaren voorzitter geweest van 
de commissie Kwaliteit van de Neder-
landse Internisten Vereniging.  Geer-
lings volgt prof. dr. Bert Schadé op. 

Martika Jonk is advocaat/partner onder-
nemingsrecht bij CMS Derks Star  Bus-
mann en bekleedt daarnaast een aantal 
toezichthoudende functies, waaron-
der tot het eind van dit jaar in het St. An-
tonius Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwe-

gein.  Zij volgt mr. Jan Wolter  Wabe-
ke op. 
Tiny Sanders  bekleedt diverse toe-
zichthoudende functies. Tot 2014 was 
hij  directeur van PSV. Daarvoor  ver-
vulde hij diverse leidinggevende func-
ties in het bedrijfsleven in binnen- en 
buitenland. Zo was hij directievoorzit-
ter van Campina en daarvoor  onder 
meer  werkzaam  voor Mars. Sanders 
volgt eind van het jaar Kees van 
der Waaij op als voorzitter van de raad 
van toezicht. 
Het Catharina Ziekenhuis is zeer ver-
heugd met deze nieuwe leden. Door de 
uitgebreide kennis en kunde  die  de 
drie nieuwe leden inbrengen, blijft de 
brede expertise van de raad geborgd.

Controleer je vaccinaties voor 
je op vakantie gaat 
In een aantal landen in Europa is een uitb raak van mazelen. Op dit moment 
geldt een waarschuwing vooral voor Roemenië, Griekenland, Frankrijk en 
Italië. Ga je op reis naar een van deze landen, controleer dan jouw vaccina-
ties en die van je reisgenoten.

Ben je gevaccineerd tegen mazelen? 
Dan ben je beschermd.
In Nederland zit de vaccinatie tegen 
mazelen (BMR) sinds 1976 in het 
Rijksvaccinatieprogramma: één keer 
op de leeftijd van 14 maanden en een 
herhaling op 9-jarige leeftijd. Heb je 
deze vaccinaties gehad dan ben je vol-
doende beschermd. Nog een keer vac-
cineren is dan niet nodig.

Ben jij niet of onvolledig gevacci-
neerd tegen mazelen?
Voor Roemenië geldt een algemeen 
advies om gevaccineerd te zijn tegen 
mazelen. Voor Italië, Frankrijk en 
Griekenland is vaccinatie alléén nodig 
als je heel nauw contact hebt met de 
lokale bevolking. Verwacht je ook Ita-
liaanse, Franse of Griekse gezinnen te 
bezoeken? Of logeer je bij mensen 
thuis? Dan is vaccinatie zinvol.

Kinderen van 6 tot 14 maanden
Kinderen tussen de 6 en 14 maanden 
die naar deze landen op vakantie gaan, 
kunnen een vervroegde vaccinatie te-
gen mazelen krijgen. Overleg met 
jouw consultatiebureau of het verstan-

dig is om jouw kinderen vervroegd te 
vaccineren tegen mazelen.

Tussen de 14 maanden en 54 jaar en 
niet gevaccineerd?
Maak dan een afspraak via GGDreis-
vaccinaties.nl. De kosten van de vacci-
natie en de spreekuurtijd zijn voor je 
eigen rekening. Personen geboren 
voor 1965 hebben als kind mazelen 
doorgemaakt. Zij zijn beschermd en 
hebben geen vaccinatie nodig.  

Dienstapotheek 
Elkerliek in zomer 
‘s nachts gesloten 
De dienstapotheek van het Elkerliek 
ziekenhuis is deze zomer van 1 juli tot 
en met 30 september tussen 23.00 en 
07.00 uur geslote n. Deze nachtelijke 
sluiting betekent dat klanten voor 
spoedmedicatie in deze periode naar 
een andere dienstapotheek moeten 
uitwijken. In veel gevallen is de Cen-
trale Dienstapotheek Eindhoven, bij 
het Catharinaziekenhuis, de dichtsbij-
zijnde. Voor wie verder van het Elker-
liek in Helmond vandaan woont, zijn 
de dienstapotheken in Weert, Venlo of 
Uden mogelijk een goed alternatief. 
De (dienst)apotheek van het Elkerliek 
blijft overdag gewoon 7 dagen per 
week van 07.00 tot 23.00 uur geopend. 
Patiënten die ’s nachts via de Huisart-
senpost geholpen worden en met 
spoed medicatie nodig hebben, wor-
den daarvoor doorverwezen naar de 
dichtstbijzijnde dienstapotheek. 
In het geval dat iemand thuis met 
spoed ’s nachts op voorschrift van een 
arts medicatie nodig heeft en dit op 
geen enkele wijze zelf kan halen, kan 
een taxi ingezet worden die de medica-
tie thuis bezorgd. 
 Tot deze tijdelijke nachtsluiting van de 
dienstapotheek is besloten omdat er 
onvoldoende gekwalificeerd personeel 
is dat in de nacht ingezet kan worden. 
Omdat in de praktijk heel weinig een 
beroep op de dienstapotheek gedaan 
wordt, kunnen de zomermaanden ver-
antwoord gebruikt worden om de per-
sonele bezetting aan te vullen. 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.



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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
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verspreiding: 
040-2831200
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tot en met 

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 28

Horizontaal: 1 voldoende 7 beminnelijk 13 na de middag 14 stedenbouwkundige 16 mijns 
inziens 17 mager 18 kloosteroverste 19 steen 21 weefsel 24 deskundige 26 roem 27 Nederlands 
Olympisch Comité 29 insect 30 afslagplaats bij golf 31 niet voltooid 33 inhoudsmaat 34 half (in 
samenstellingen) 35 nieuw (in samenstellingen) 36 gevangenis 37 vleesgerecht 39 schrijfkosten 
41 wijnsoort 44 sprookjesfiguur 45 mannetjesbij 46 gebogen been 48 plaaggeest 49 mannelijk 
dier 52 Hongaarse steppe 54 vreemde munt 55 vreemde munt 57 aanwijzend voornaamwoord 
58 klein kind 60 participant 63 kilocalorie 64 grondstof 65 geneesmiddel

Verticaal: 1 mythologische figuur 2 frequentiemodulatie 3 vrij 4 maat van Noors hout 5 achter 
6 erfelijk materiaal 7 zangstem 8 in opdracht 9 grote hamer 10 plaats in Frankrijk 11 emeritus 
12 soort uniform 15 Japanse gordel 17 kinderlijk 20 belangstelling 22 elektrisch geladen deeltje 
23 zandheuvel 24 schrobnet 25 water in Utrecht 28 appelwijn 29 innig 32 sprookjesfiguur 
34 noodsein 37 geurwater 38 Engels bier 39 vernis 40 sneu 42 huisdier 43 droomtoestand 
45 plaats in Engeland 47 grond 50 smekend verzoek 51 grafvaas 53 Ierland 55 Spaanse uitroep 
56 voordat 59 vogel 61 vogelproduct 62 persoonlijk voornaamwoord 63 kunstmatige inseminatie
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Oplossingen wk 27
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

Z I E K T E V E R L O F

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

BENEDEN
CHORIZO
DOUCEUR
ENIGMA
FLORET
GLANS
HANDGELD
HARING
HONORAIR
INSTIGATIE
KAAIMANEILANDEN
KARNEN
KOGGE
KOMAF
KORAAL
KRANT
MYSTERIE
OMGEVING
OVERALL
PARTERRE
PIMPELAAR
PLAID
PLENAIR
POLITIECONTROLE
PROEF
RENNEN
ROEDEL
SNEEUWBAL
STEEN
STORM
TIRAN
TITELLOZE
TOOST
TREND
UITEN
VERHEVIGEN
VERMAAK
WENTELWIEK
WODKA
ZEVEN
ZOALS

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

7 8 4
2 5 1

8 3 2
7 1 9
9 5 1 2

6 2 5
3 2 4

2 6 3
1 7 6

Sudoku

week 26, Dhr. / Mw. F. von Kriegenbergh, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP: Fietsendrager, 
z.g.a.n. voor op de trek-
haak, merk Multidrager, 
compleet.  € 79,- tel: 06-
23023870

TE KOOP GEVRAAGD 
fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

Negen tips om het inbraakrisico                    
tijdens je vakantie te verkleinen
 Met de huidige zomerse dagen slaat bij velen de twijfel toe. Gaan we wel 
weg van huis of wordt het dit jaar ‘Balkonia’ of ‘Auszuhause’? Niet alleen 
het prachtige weer blaast die overwegingen nieuw leven in, ook de 
vrees voor inbraken speelt wellicht een rol. Vooral bij degenen die al 
eens een inbraak(poging) meemaakten. 

Overduidelijk niemand thuis
De gelegenheidsinbreker opereert 
vaak in zijn eigen wijk. Hij loopt daar 
rond en ziet al snel of iemand niet 
thuis is. Coen Staal, voorzitter van de 
Nationale Inbraakpreventie Weken 
(NIPW): ”Ik loop zelf ook regelmatig 
een rondje door de wijk en zie met-
een of mensen thuis zijn of niet. Zeg 
nou zelf: het valt toch op als er dagen-
lang ’s avonds maar één lampje in de 
woonkamer brandt. Of de lamellen of 
gordijnen ook overdag dicht zijn. 
Wanneer je (als inbreker) naar de 
voordeur loopt en vervolgens stapels 
post en kranten zichtbaar op de deur-
mat ziet liggen, dan is het toch vrij 
duidelijk dat er niemand thuis is?” 
Staal vervolgt: “Soms schakelt men 
buren of vrienden in om op het huis 
te passen. Zij halen dan de post van 
de deurmat en sorteren die keurig in 
het zicht op de eettafel. Een duidelijk 
signaal dat de bewoners weg zijn. Een 
inbreker heeft derhalve alle tijd om 
zich toegang tot je huis te verschaffen 
en de spullen waar je zo aan gehecht 

bent, mee te nemen. De ring die je 
van je ouders hebt gekregen of je lap-
top met alle vakantiefoto’s, om maar 
eens wat te noemen!” 

Negen tips om met een veilig ge-
voel op vakantie te gaan:
Plaats nieuw beslag met anti-cilin-
dertrekbeveiliging op je voor- en ach-
terdeur. Inbrekers zien dat op afstand 
en denken al snel dat de rest van het 
huis ‘ook wel goed beveiligd’ zal zijn. 
Doe sowieso eerst de inbraakpreven-
tiecheck op de website van de NIPW: 
www.inbraakmislukt.nl dan weet je 
meteen wat je moet doen in jouw si-
tuatie.
Vraag iemand om de post, reclame-
drukwerk en kranten regelmatig weg 
te halen. Laat ze niet in stapeltjes op 
tafel leggen, maar vraag de vriend of 
buur om ze uit het zicht, bijvoorbeeld 
in een kast op te bergen. 
Zet een tijdschakelaar op alle lampen 
die normaliter ’s avonds aan zijn en 
stel ze in op verschillende tijdstippen. 
Laat de lamp in de slaapkamer nog 
een kwartiertje aan nadat alle lampen 
in de woonkamer al uit zijn. Tegen-
woordig heb je lampen die via een 
router verbonden zijn met een appje. 
Hiermee kun je veel verlichting op 
het door jou gekozen tijdstip aan en 
uit laten gaan. 
Doe je je lamellen of gordijnen nor-
maal gesproken helemaal dicht bij 
het slapengaan, verander dat dan een 
paar weken voordat je op vakantie 
gaat. Laat ze half open zodat je over-
dag en ’s avonds wel naar binnen kunt 
kijken, maar geen zicht hebt op de 
hele kamer. Kijkt een inbreker stie-
kem naar binnen, dan overziet hij 
niet de complete ruimte.

Berg juwelen en andere kostbaarhe-
den op. “Ons onderzoek geeft aan dat 
ongeveer een op de drie dat doet”, 
volgens Staal. “Liefst natuurlijk in een 
gecertificeerde kluis. 
Maak je vuilcontainer met een hang-
slot vast of plaats ze in de schuur of 
berging. Inbrekers gebruiken ze als 
‘opstapje’ om het vaak veel minder 
goed beveiligde slaapkamerraam met 
een koevoet open te breken. 
Ruim je woonkamer en keuken juist 
niét perfect op. Laat een kopje op ta-
fel staan of wat afwas op het aanrecht. 
En leg een tijdschrift of open boek op 
tafel, alsof je zo weer verder kunt 
gaan lezen.
Vraag een van je buren om een oogje 
in het zeil te houden.
Post niet teveel op social media waar-
uit blijkt dat je langere tijd niet thuis 
bent. Of stel je privacy-instellingen 
van Facebook zodanig in dat alleen 
goede vrienden en familieleden je 
kunnen volgen.

Kijk voor nog meer vakantietips op 
Youtube naar:
https://youtu.be/9LpEGLURPiE
www.inbraakmislukt.nl 

Zorgboog informatie punt in 
het Elkerliek ziekenhuis 
De Zorgboog heeft op 9 juli een Zorgbooginformatie-
punt in de bezoekershal van het Elkerliek ziekenhuis 
in Helmond geopend. Met dit informatiepunt biedt de 
Zorgboog een laagdrempelig loket waar ziekenhuis-
bezoekers terecht kunnen met hun vragen over zorg. 

“De gezondheidsorganisaties in de regio werken steeds 
meer samen om integrale zorgconcepten aan de cliënt 
of patiënt te kunnen bieden", vertelt Eveline de Bont, 
voorzitter Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis. 
"Met als doel dat inwoners met een zorgvraag zo weinig 
mogelijk drempels ervaren tussen de ene en de andere 
zorgorganisatie. Dit is daar een mooi voorbeeld van 
en past goed bij het streven van het ziekenhuis om als 
een zorggids patiënten ook buiten de muren van het 
ziekenhuis verder te helpen.”  Petra de Regt, directeur 
wonen en welzijn van de Zorgboog: "De manier waarop 
we naar gezondheid kijken, verandert. De focus ligt 
vaker op de veerkracht en de eigen regie van mensen. 
Gezondheid gaat ook wat ons en het Elkerliek betreft niet 
langer alleen over al dan niet lichamelijk of geestelijk ziek 
zijn: gezondheid gaat over het hele leven." 

De juiste weg 
"We zien daarbij ook dat de zorg complex is voor 
burgers", vervolgt Petra de Regt. "Onder meer door 
regelgeving en de vele specialisaties in de zorg. Mensen 
zien door de bomen het bos niet meer waardoor het 
hen lastig wordt gemaakt om zelf regie te nemen. 
Zorgorganisaties dienen daar oog voor te hebben 
en zij kunnen samen burgers helpen de juiste weg te 
vinden in het zorgdoolhof. Vorig jaar heeft de Zorgboog 
de zorgmakelaar geïntroduceerd en nu maken we een 
volgende stap met een informatiecentrum dicht bij de 
ziekenhuisbezoeker." De Zorgboog en het Elkerliek 
willen ook de komende jaren blijven inspelen op de 
wensen vanuit alle generaties. Petra de Regt: "Wij zijn 
er voor iedereen die een bepaalde zorgvraag heeft en 
die zijn of haar zaken tijdig en goed wil regelen. We zijn 
er trots op om hier samen met een grote betrouwbare 
partij in op te kunnen trekken.” 
Het informatiepunt van de Zorgboog bevindt zich 
direct rechts bij de draaideur van de hoofdingang. Bij 
de informatiebalie kan ter plaatse kraamzorg worden 
aangevraagd, kunnen afspraken worden gemaakt met 
bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen én kunnen allerlei 
andere vragen worden gesteld over het brede zorg- en 
dienstverleningsaanbod van de Zorgboog. Ook is tal 
van informatiemateriaal beschikbaar.
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VVD Nuenen dient 
eigen zienswijze in 
De concept zienswijze van de Nuenense gemeenteraad lijkt een zienswijze 
te worden van de coalitiepartijen. Daarin is voor de zienswijze van de VVD 
fractie op het herindelingsontwerp geen plaats. Daarom heeft de VVD frac-
tie ervoor gekozen om tijdig een eigen zienswijze in te dienen.

De Fractie van de VVD laat zich in 
haar opvattingen over de voorgeno-
men samenvoeging van de gemeente 
Nuenen met Eindhoven vooral leiden 
door het resultaat, dat door die fusie 
verwacht mag worden. Zij laat zich na-
drukkelijk niet leiden door rationele en 
emotionele opvattingen over het fusie-
proces als zodanig, of over de oorzaak 
en de aanleiding ervan.
Een gemeente als het huidige Nuenen 
c.a. is, zeker in de toekomst, niet in 
staat om alle steeds complexer wor-
dende problemen en vraagstukken het 
hoofd te blijven bieden, ten einde de 
dienstverlening aan zijn inwoners te 
kunnen blijven continueren. 
De VVD Nuenen neemt de visie van de 
Provincie op de nieuw te vormen ge-
meente vrijwel 1 op 1 over uit het her-
indelingsontwerp. 
Het standpunt van de VVD Nuenen is 
duidelijk:
- Nuenen c.a. kan niet zelfstandig blij-

ven;
- De VVD heeft voorkeur voor een fu-

sie met Eindhoven;
-  Fusie van Nuenen met Son en Breu-

gel is niet aan de orde; 
- Niet meepraten en meewerken over 

het beste voor de toekomst van Nue-
nen       is je kop in het zand steken;

- De VVD fractie wil constructief 
meewerken aan een gezamenlijke 
toekomst  voor de regio!

 
De VVD fractie geeft in haar zienswij-
ze aan dat het dorpse karakter van 
Nuenen behouden moet blijven. De 
lasten voor de huidige inwoners van 
Nuenen niet hoger moeten worden na 
de fusie met Eindhoven. Er een depen-
dance van het gemeentehuis moet ko-
men met een loketfunctie voor pas-
poorten en rijbewijzen e.a.
Last but not least: de naam Nuenen 
mag niet verdwijnen. Wij zijn immers 
trots op de naam Nuenen en het daar-
bij behorende in de regio en interna-
tionaal, herkenbare erfgoed van Vin-
cent van Gogh.
Bezoek onze website: 
www.vvdnuenen.nl/nieuws
voor de complete zienswijze.

Gaby Scholder, 
Hans Spijkerman en Judith Tesser

Fractie VVD Nuenen c.a. 
Telnr. 06-53 37 67 04, 

Email: gaby.scholder@onsnet.nu

Tot eind augustus op Berg 9

Zonnige sfeerbeelden bij 
Galerie Bonnard
Stijlvolle stillevens in de klassieke stijl, realistische schilderijen, zonnige 
sfeerbeelden van terrassen en havens en ook keramische beelden die de 
spot drijven met dagelijkse beslommeringen. Dat zijn mijn eerste indruk-
ken van de Zomerexpositie van Galerie Bonnard. De druk bezochte opening 
op de zonnige zondagmiddag 8 juli kreeg extra cachet door de muzikale bij-
drage van het duo Lieveliedjes, met zangeres Daniëlle Lous en Harry Hen-
driks, gitaar en zang.

Galerie Bonnard is een gevestigde 
naam in de Nuenense kunstwereld. 
Bonnard bestaat ruim dertig jaar en 
sinds september vorig jaar runnen Re-
né Renders en David van der Linden, 
twee enthousiaste galeriehouders, op 
locatie Berg 9 een prachtige, ruime ga-
lerie. Er is werk van zestig kunstenaars 
te zien en te koop. De zomerexpositie 
loopt tot en met 26 augustus en toont 
werken van  Heidi von Faber, Henk 
Boon, Ronald Soeliman, Michiel 
Schrijver, Flip Gaasendam, Corry 
Kooy, Hinke Posthuma, Heleen Hobel-
man, Michiel Schrijver, Annelies Jonk-
hart, Yvon van Wordragen, Jos Leurs, 
Hermien Buytendijk en Christien Du-
toit.

Exposities, lezingen, cursussen
David en René organiseren niet alleen 
exposities, maar ook cursussen, work-
shops en lezingen. Na de zomerexposi-
tie volgen we er maandelijks nieuwe 
tentoonstellingen, soms zijn het 
groepsexposities en ook solo-exposi-
ties. Van alle kunstenaars uit de collec-
tie wordt zeer divers werk getoond. In 
Galerie Bonnard is steeds weer van al-
les te zien en te beleven. De gastvrije 
galeriehouders vertellen graag over het 
werk en over de kunstenaars.
En afgelopen zondagmiddag was het 

een komen en gaan van belangstellen-
den. “Hoe meer mensen, hoe breder de 
lach op de gezichten van David en Re-
né”, zo vertrouwde een vaste bezoeker 
mij toe. Galerie Bonnard, hedendaags 
realisme en figuratieve kunst, de toe-
gang is gratis.
  
Openingstijden van  Galerie Bonnard, 
Berg 9 in Nuenen: van donderdag 
tot  en met zondag van 11.00 tot 18.00 
uur en vrijdagavond tot 20.00 uur. Zie 
ook www.galeriebonnard.com. 

Toch ingeleverd

Gedeputeerde niet bereid 
honderden bezwaren tegen 
annexatie in ontvangst te nemen 
Uiteindelijk is het het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig gelukt om ruim 
400 zienswijzen, ofwel bezwaarschriften, tegen het ‘Herindelingsontwerp 
tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven’ op het Pro-
vinciehuis in Den Bosch af te leveren. 

Gedeputeerde mevrouw Spierings 
(D66) had eerder laten weten dat zij de 
Nuenense bezwaren niet persoonlijk 
in ontvangst wilde of kon nemen om-
dat haar agenda ‘te vol’ was. Na het 
sturen van een persbericht naar diver-
se kranten, ANP en omroep, wijzend 
op de ondemocratische handelwijze 
van Gedeputeerde Staten, kon uitein-
delijk het actiecomité afgelopen vrij-
dag de bezwaarschriften aan persvoor-
lichter Floris Ran aanbieden. Verkleed 
als boeren en boerinnen en met in het 
kielzog Bram Soetendal als Vincent 
van Gogh werden door het actiecomi-
té de bezwaren met een kruiwagen in 
een grote witte doos gedaan en overge-
dragen aan de provincie-ambtenaar. 
Voorzitter Gerda Hekker van het ac-
tiecomité laat weten dat de provincie 
de noodzaak om Nuenen c.a. op te hef-
fen baseert op oude feiten. “Het verle-
den telt niet. Het gaat veel beter in 
Nuenen nu’’, zegt ze. “Gedeputeerde 
Staten wekken de suggestie dat alles al 
in kannen en kruiken is en dat de her-
indeling doorgaat. Dat is misschien de 
wens van GS en van de burgemeester 
van Eindhoven, maar er is nog een lan-
ge weg te gaan. Niet GS, maar Provin-
ciale Staten moeten zich hier nog over 
buigen, en als die uiteindelijk groen 
licht geven daarna de Tweede en de 
Eerste Kamer na advies van de Raad 
van State. En alle bezwaarschriftindie-
ners laten het onomwonden overdui-

delijk weten: geen gedwongen annexa-
tie door Eindhoven, wij willen zelf-
standig en vrijwillig beslissen over 
onze democratische toekomst, laat 
Nuenen Nuenen blijven”, aldus Gerda 
Hekker. Omdat gedeputeerde Spie-
rings voortdurend schermt dat Eind-
hoven Vincent van Gogh beter in Den 

Leden van het actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig staan als Nuenense boeren en boerin-
nen met ‘Vincent van Gogh’ voor het Provinciehuis. De volle kruiwagen met bezwaren 
staat er nog verscholen bij (foto: Henk Daalder)

Haag kan promoten, dan dat dat nu 
door Nuenen gebeurt, zegt acteur 
Bram Soetendal verkleed als Vincent 
van Gogh het in Den Bosch nog maar 
eens duidelijk: “Ik heb Nuenen op de 
kaart gezet en jullie vegen het er weer 
af.” Omdat het actiecomité ook na af-
gelopen vrijdag nog veel bezwaren 
heeft ontvangen, zijn deze nagekomen 
zienswijzen apart naar het Provincie-
huis gebracht zodat deze nog voor de 
sluitingsdatum konden worden ingele-
verd. Uiteindelijk hebben de inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
en de bewoners van het Eeneind ge-
zorgd dat Gedeputeerde Staten ruim 
600 bezwaarschriften tegen de voorge-
nomen annexatie van de gemeente 
Nuenen c.a. door Eindhoven aan de le-
den van Provinciale Staten kunnen 
voorleggen. Provinciale Staten nemen 
uiterlijk in december de beslissing over 
het herindelingsvoorstel.

David van der Linden(links) stelt de exposerende kunstenaars voor aan het publiek….
Foto’s Cees van Keulen

Kunst en Vliegwerk, Hermien Buytendijk

Cultuur Overdag 
bij Jan Linders
Cultuur Overdag is in de zomer ook actief 
in het kader van het Jan Linders Fonds. Zo zijn er op 16 juni mini-appelflap-
pen verkocht. Er kwamen flink wat mensen die appelflappen kochten. 

Een speciale vermelding voor de eerste 
klant: hij stond klokslag 10.00 uur al te 
wachten om flink in te slaan en omdat 
hij ze zo lekker vond kwam hij later die 
middag terug om ook de allerlaatste 
appelflappen te kopen! Op zaterdag 7 
juli overhandigde de bedrijfsleider van 
Jan Linders Cultuur Overdag een che-
que met het mooie bedrag van € 454,- 
zijnde de opbrengst over het 1e half-
jaar van 2018. De vrijwilligers van Cul-
tuur Overdag waren daar erg blij mee 
en danken de klanten van Jan Linders 
hartelijk voor hun steun!

 
De volgende activiteit bij Jan Linders 
(Vincent van Goghstraat, Nuenen) 
vindt plaats op zaterdag 14 juli. Van 
10.00 uur tot 15.00 uur wordt een lote-
rij gehouden. Tegen betaling van € 1,- 
kunt u een envelop kiezen met daarin 
kans op een leuke prijs. De vrijwilligers 
van Cultuur Overdag ontmoeten u 
graag en kunnen u ook informeren 
over de komende activiteiten.

Ps: Hebt u nog oude kleding liggen? 
Neem deze dan mee: ook daarmee 
steunt u Cultuur Overdag.

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?

4. Slot maar niet het einde

In de voorgaande delen is aangegeven 
hoe in Gerwen sinds acht jaar een aan-
tal activiteiten is ontwikkeld, die voor 
veel dorpsgenoten een zeer welkome 
aanvulling zijn op hun beleving van de 
leefbaarheid in het dorp. En er zijn 
vergevorderde plannen om nog meer 
‘op de kaart’ te zetten. Alles wat er is, 
wordt gebruikt door mensen die daar 
iets in zien, die er van genieten. Zoals 
al gemeld: op stapel staat een reeks 
koffieconcerten met lichte muziek op 

zondagochtenden. Komende winter al! 
Houd de berichten in de gaten. Wie de 
berichten thuis wil ontvangen, kan dat 
op de site Digitaal Dorpsplein Gerwen 
aangeven. Dan ben je altijd van alle ac-
tiviteiten op de hoogte.

Vrijwilliger of deelnemer?
We weten best dat vrijwilligers niet al-
leen vrijwilligerswerk doen voor ande-
ren: het is ook voor hen zelf. Dat maakt 
dat dorpsgenoten onder elkaar alle-
maal gebruikers en aanbieders van 
vrijwilligers werk zijn. Zo deel je wel-

zijn (ben je medeverantwoordelijk 
voor elkaars welzijn) en zo maak je 
leefbaarheid.
En al die tijd, al sinds het eerste jaar 
van WLG heeft de gedachte postgevat, 
dat er iets moet worden gedaan voor 
dorpsgenoten die dreigen in de verge-
telheid te raken, die vereenzamen of 
last krijgen van ouderdomskenmerken 
waardoor het meedoen in het dorp be-
moeilijkt wordt.
Dat komt er nu aan: een dagactiviteit 
zonder indicatie! Vrijwillige deelname 
aan wekelijkse gerichte ondersteunen-
de activiteiten tegen een kleine ver-
goeding.  ‘Huiskamer Den Huikert’ 
gaat plaatsvinden in ’t Huysven. Daar 
worden de gasten ontvangen voor 
deelname aan een dagprogramma, ter-
wijl de mantelzorger die dag op een 
andere manier kan benutten. Binnen-
kort zal een info-avond worden geor-
ganiseerd, waarin nader wordt toege-
licht hoe de plannen zijn. Houd de be-
richten in lokale kranten en Digitaal 
Dorpsplein Gerwen nauwlettend in de 
gaten!!

Het houdt nooit op
En ook nu weer: allemaal uitgevoerd 
door betrokken dorpsgenoten, voor 
velen hoogstwaarschijnlijk bekenden. 
Je bent op die manier voortdurend en 
zolang als het mogelijk is onder elkaar. 
Wat het leven ook in petto heeft: als je 
met veel anderen kunt delen wat te 
dragen valt, is het voor niemand té 
zwaar. Om een suggestie te geven 
waarvoor menskracht nodig is: Bege-
leiding van de groep, ondersteuning bij 
individuele activiteiten (bijv. hobby), 
een keer de krant voorlezen, hulp bij 
de maaltijd, vervoer, creatieve activi-
teiten leiden, een spelletje met enkele 
gasten samen, contacten met mantel-
zorgers, maken van roosters  voor be-
zetting en vervoersplanning, bezoeken 
van  gezin voor afspraken voor deelna-
me als gast in de groep, allerlei dingen 
die u zelf bedenkt etc. etc.
Alleen daardoor kan je samen thuis 
blijven wonen…..zo lang als mogelijk.

Mocht deze informatie voor u aanlei-
ding zijn om mee te willen doen: zowel 
gasten, mantelzorgers als vrijwilligers 
kunnen zich melden tel. 06 41102625 
om in gesprek te gaan over de moge-
lijkheden wederzijds.
Meer over WLG: http://www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl/
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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.

 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 dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 
139, Nuenen 09.30-12.30 Foto expositie 
historische boereninterieurs het Heemhuis

Elke woensdag
19.30-21.30 Foto expositie historische 

boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, Papen-

voort 15A

T/m 26 augustus 
Zomerexpositie met zonnige sfeerbeelden 

bij Galerie Bonnard Berg 9 Nuenen 

t/m oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag 

van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

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

their Eyes’
Het Klooster

Donderdag 12 juli
De avonturen van Pinokkio

Open Lucht Theater Mariahout

Donderdag 12 juli
14.00-16.00 uur Kienen!!

17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Jo van Dijkhof

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

landgoed Gulburgen

Vrijdag 13 juli
20.15 uur Zomerconcert Vasiliev Ostrov 

uit St.-Petersburg
De Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zaterdag 14 juli
10.00-15.00 uur Cultuur Overdag

Jan Linders loterij
Vincent van Goghstraat, Nuenen

Zondag 15 juli
10.00 uur Excursie historisch Gijzenrooi met 
IVN Nuenen, Start wandeling vanaf kapelletje 
aan Riel, 09.30 uur. Vertrek per fi ets vanaf 

Het Klooster Nuenen

Zondag 15 juli
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 
10.00-12.00 uur Lezing westerse astrologie

Bio Kracht, Parkstraat 3F Nuenen. 

Zaterdag 21 juli 
19.00 uur De kleine zeemeermin - 

Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout

Zondag 22 juli
09.00 uur Rondje Roosdoncken

Parkeerplaats van Begraafplaats De Roos-
doncken

 naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen

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

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 tot en met 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 2018
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

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
Jaarlijkse grote boekenmarkt

De Weverkeshof

Zondag 26 augustus
10.00-15.30 uur Vlooienmarkt Gerwen

Heuvelplein Gerwen

Vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 
september 

Harleyweekend 2018 H.D.C. Gerwin
 Huikert 35 Nuenen

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken 
voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden 
van mijn man, ons pap en opa 

Wim Derks
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, 
de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan 
en een grote steun voor ons zijn.

Nellie Derks en kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 15 juli 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
René Elst; Jan en Miet Dijstelbloem 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Henk Donath; 
Drieka van de Tillaart en familie; Berry 
Cuppers; Toos Lijten - van Kessel; Leo 
van Hevelingen en Lotte van Rooij; 
Theo Kuijpers; Piet Joosten.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Corry 
Raaijmakers - van der Wijst, Margot 
Begemannstraat 9.
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

VAKANTIEPERIODE 
Tijdens de vakantieperiode (vanaf 7 ju-
li tot en met  17 augustus) is er geen 
viering op zaterdagavond.
Het secretariaat is alleen op dinsdag en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 geopend. 

Zuster Bonnie:
De tussenopbrengst van de sponsorac-
tie voor zuster Bonnie bedraagt per 
eind juni € 902,-. Heel hartelijke dank 
aan de gevers. Indien u de actie hebt 
gemist, kunt u nog altijd meedoen tot 
einde juli. 
U kunt uw eventuele gift ook per bank 
overmaken op bankrek.nr. NL 32 RA-
BO 0137 4042 47 t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca., onder ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’.    
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 juli 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties 
Pastor Jan van Dooren (vanwege sterf-
dag); Wies Rooijackers – Slegers; Jo-
hannes Raijmakers en Johanna Rooij-
akkers; Petrus Raijmakers; Wilhelmus 
Rooijakkers; Elisabeth Bastiaans; Bas-
tiaan Rooijakkers; Sjef Saris en Lena 
Saris - Swinkels; Wim de Groot; Mien 
van Hoof - Brugmans; Hann de Brou-
wer – Coolen.

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 12.00 uur.

Zuster Bonnie:
Zie kerkberichten H. Clemenskerk 
Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb.

Misintenties
Piet Coolen; Jo Teunisse-Biemans; Sjef 
Versantvoort; Toon Meijers; Jan van 
der Loo.

Zuster Bonnie:
Zie kerkberichten H. Clemenskerk 
Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 juli: kerkelijk werker P. 
Flach. In de zomerperiode is er geen 
kindernevendienst, maar wel een op-
vang in de kerkzaal. De collecte is voor 
het Educatiefonds Vluchtelingen in 
Nuenen. U wordt uitgenodigd om deze 
dienst met ons mee te vieren. Na af-
loop van de dienst is er koffie en thee. 
Zoals altijd bent u op donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer in-
formatie: zie onze website en op Face-
book. 

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 12 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Joannes Walbertus, abt; 
gedachtenis van H. Nabor en Felix, 
martelaren.  
Vrijdag 13 juli. Geen H. Mis. 
Zaterdag 14 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Bonaventura, bisschop en kerkleraar.
Zondag 15 juli. Achtste zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis.
Maandag 16 juli. 18.30 uur, gedachte-
nis van Onze Lieve Vrouw van de berg 
Karmel. 
Dinsdag 17 juli. 18.30 uur, gedachtenis 
H. Alexis. 
Woensdag 18 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Camillus de Lellis, belijder; gedachte-
nis van H. Symphorosa en haar zeven 
zonen, martelaren. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Excursie historisch Gijzenrooi 
met IVN Nuenen 
Een Excursie met als thema ‘water’ in het Geldropse buitengebied Gijzenrooi 
vindt plaats op zondag 15 juli. De wandeling start om 10.00 uur bij het ka-
pelletje aan Riel, terugkeer rond 12.00 uur. 

Middeleeuwse boeren
Gijzenrooi is bijzonder omdat er nooit 
ruilverkaveling is geweest. Hierdoor 
zijn oude relicten nog in het landschap 
terug te vinden, als je maar weet waar 
en hoe je moet kijken! De excursie 
voert langs eenentwintig punten in 
Gijzenrooi, met name gericht op de 
nog zichtbare kenmerken van het wer-
ken met en het gebruik van water door 
de middeleeuwse boeren. Het water 
werd vooral gebruikt voor de bevloei-
ing van de graslanden. Het gras was 
voer voor het vee. De uitwerpselen van 
het vee (en de mens) werden uitgere-
den over de akkers. Deze manier van 
boeren staat bekend als de potstalcul-
tuur. De zes kilometer lange thema-
wandeling is voortgekomen uit een in-
dividuele eindopdracht van de Na-
tuurgidsenopleiding IVN Brabant 
Zuidoost, die recentelijk is afgerond.

Bereikbaarheid en inlichtingen
Alleen bij te hoge temperaturen en be-
nauwdheid, dreigend onweer of hoos-
buien gaat de wandeling niet door. 

Kijk daarvoor 's morgens of eventueel 
daags tevoren op de website van IVN: 
www.ivn.nl/nuenen. Inlichtingen bij 
natuurgids Tinus de Gouw, Tel.: 06-12 
14901.
De start is bij het kleine kapelletje in 
het gehucht Riel. Fietsend vanuit het 
centrum van Geldrop, Papenvoort: ga 
de Rielsedijk op, vervolg die over de 
Gijzenrooiseweg heen en sla een stuk-
je na de golfbaan (aan de rechterhand) 
links af naar Riel. Het kapelletje ligt di-
rect na de Rielsedijk links. Autover-
keer moet via de Eindhovense weg. Er 
is een afslag bij restaurant Minos Pal-
las. 
Als u liever gezamenlijk per fiets naar 
het vertrekpunt aan Riel wilt gaan dan 
dient u om 09.30 uur bij het Klooster 
in Nuenen te zijn. Deelname is gratis.
Voor algemene inlichtingen: Kees 
Planken, 0402421423/0610566487.
 www.ivn.nl/nuenen

 Afdeling Nuenen

Zonnebloem 
bestaat dit jaar 40 jaar
Zoals altijd zijn wij tijdens Bloem en Tuin ook dit jaar weer met een stand 
aanwezig. Deze keer, dankzij de meer dan welwillende medewerking van 
John en Nicole Geven van Bloem en Tuin, hebben wij geheel belangeloos 
stand nr. 40 toegewezen gekregen; heel toepasselijk natuurlijk. Wij hopen 
dan ook dat velen ons zullen bezoeken waarbij onze vrijwilligers klaarstaan 
om het reilen en zeilen van onze organisatie uit te leggen. Allerlei folderma-
teriaal ligt uiteraard voor u klaar. En… natuurlijk ballonnen voor onze klei-
ne bezoekers.

Tevens zijn dan zoals elk jaar loten te 
koop van de Zonnebloem en allerlei 
wenskaarten, gemaakt door onze vrij-
willigers. Ook de zelfgemaakte vogel-
huisjes (vorig jaar een groot succes) 
zijn weer in de stand aanwezig. De op-
brengst van dit alles komt natuurlijk 
ten goede aan onze gasten die wij daar-
mee meerdere keren per jaar een ge-
zellige en aangename dag en/of mid-

dag kunnen bezorgen. Op 3 november 
van dit jaar organiseren wij (wie jarig is 
trakteert) een feestmiddag voor onze 
gasten en onze vrijwilligers. Uitnodi-
gingen etc. aan onze gasten en sponso-
ren volgen uiteraard nog. Wij zien u 
heel graag bij Bloem en Tuin bij stand 
nummer 40!

Sjef van Griensven, Penningmeester
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Lissevoort 35+ en 55+ 
dubbeltoernooi
De inschrijving van  het Lissevoort Opwettensemolen toernooi staat open. 
Dit toernooi staat bekend als  een van de leukste toernooien in de regio 
dus zorg dat jij er bij bent.

Tennis

Er kan worden ingeschreven in 1 cate-
gorie; dames dubbel, heren dubbel of 
gemend dubbel,  35+ of 55+, de inde-
ling is op basis van actuele rating. 
Net als voorgaande jaren worden de 
deelnemers verwend met lekkere hap-
jes en is live muziek op het terras aan-
wezig. 
Het toernooi begint zondagavond 23 
september.
Schrijf je snel in via de volgende link:
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/
tournament .aspx?id=660E024D-
90FE-47B2-AEBB-F07E833C38D5

Tour de France live volgen in 15-jarig café

Gratis lunch bij Alpe d’Huez-
bergrit in wielercafé De Stam 
Wielercafé De Stam in Gerwen biedt een gratis lunch aan bij het live volgen 
op groot TV-scherm van de koninginnenrit over de Alpencols Madeleine, 
Croix de Fer en Alpe d’Huez. Dat is donderdag 19 juli, de 12e etappe van de 
Tour de France live te volgen vanaf 12.25 uur op groot tv-scherm. 

Aanmelden voor deze gratis lunch ui-
terlijk een dag eerder via cafedestam@
hotmail.com of via 06 5396 5925. De 
soep en belegde broodjes kunnen dan 
tussen 12.00 en 13.00 uur genuttigd 
worden. Wielerliefhebbers kunnen in 
De Stam alle etappes volgen op diverse 
tv-schermen. Het wielercafé bestaat 
15 jaar en viert dit met speciale acties 
tijdens een aantal Tourritten.

Zo gaan de consumptieprijzen dras-
tisch omlaag op dinsdag 17 juli tijdens 
de 10e etappe van Annecy naar Le 
Grand Bornand met finish op de Co-
lombière. Live op tv in De Stam vanaf 
13.30 uur en 1,50 euro voor koffie/
bier/wijn/ fris.
 
Woensdag 18 juli trekt de karavaan 
van Albertville naar La Rosière, met 
vier cols verdeeld over 108 km met 
twee beklimmingen van  buitencatego-
rie. Op groot scherm vanaf 14.00 uur 
en tijdens de beklimmingen van bui-
tencategorie genoemde consumpties 
voor de halve prijs.  Donderdag 19 juli 
is de Koninginnenrit naar Alpe d’Huez, 
zie hierboven.

Pyreneeënritten
De renners krijgen na de Alpencols de 
Pyreneeën  voor de wielen. Zondag 22 
juli Milau - Carcassonne over 181 km, 
vanaf 13.20 uur. Dinsdag 24 juli Car-
cassonne - Bagnères-de-Luchon met 
vijf cols over 218 km vanaf 14.30 uur. 
Koffie, wijn, bier en fris voor 1,50 euro. 
Woensdag 25 juli Bagnères - St-Lar 
Soulan over slechts 65 km met 38 km 
klimmen, twee cols van 1e categorie en 
eentje van buitencategorie. 

Gratis uitsmijter in De Stam
Vrijdag 27 juli is de uitsmijter van de 
Tour de France met de koninginnenrit 
in de Pyreneeën. Er volgen dan beklim-
mingen van de Aspin, de Tourmalet, de 
Soulor en de Aubisque, in totaal ruim 
200 kilometer, te zien vanaf 12.15 uur. 
In De Stam die 19e etappe vanaf 12.00 
uur een gratis uitsmijter naar wens voor 
iedere wielerliefhebber, geserveerd tot  
13.00 uur. Parijs is nog ver, de Ronde 
van Frankrijk finisht in de Franse hoofd-
stad op zondag 29 juli. Kom dus de ko-
mende dagen  gezellig naar wielercafé 
De Stam om samen met je wielervrien-
den de Tour de France te volgen.  

Wim Daniëls is tot ere-
FietsProfessor benoemd in 
wielercafé De Stam in Gerwen
Daar verzorgde schrijver Wim Daniëls 5 juli een voordracht over de taal van 
de � ets. Hij deed dat zo onderhoudend en vervuld van passie dat de organi-
satoren hem de titel ‘ere-FietsProfessor’ verleenden. Daniëls was verguld 
met de bijdrage van ‘good old’ Noud Leenders in zijn rol als sidekick, maar of 
Noud bij zijn volgende optredens als vaste assistent meegaat valt nog te 
bezien.

Schrijver Wim Daniëls (rechts) op het podium met Gerwenaar Noud Leenders. foto Peter 
Klomp). foto boven: Ere-FietsProfessor Wim Daniëls. foto Cees van Keulen)

   
Het deskundige publiek in het wieler-
café onthaalde de auteur met een kla-
terend applaus en de enthousiaste Da-
niëls op zijn beurt zorgde voor de no-
dige lachsalvo’s in de zaal. Zijn lezing 
handelde over de fiets, de liefde ervoor 
en de woorden die erbij horen. De le-
zing was de eerste feestelijke bijeen-
komst in verband met het 15-jarig be-
staan van café De Stam. 
Boek ‘taal van de fiets’ Onlangs ver-
scheen het boek ‘De taal van de fiets’ 
van Wim Daniëls. De schrijver belicht 
dit vervoermiddel van allerlei kanten: 
historisch, taalkundig en emancipato-
risch. Hij besteedt ook aandacht aan 
de onderdelen van de fiets en de tien-
tallen soorten fietsen die er zijn en 
deels zijn geweest. Aan de orde komen 
ook fietsliedjes en hoe de fiets in de li-

teratuur wordt beschreven. Er gingen 
na afloop van zijn lezing nogal wat ge-
signeerde boeken over de toonbank. 
Kortom, een geslaagde avond waar de 
belangstellenden zeker wat van heb-
ben opgestoken.

Wielersport

Nuenenaar Stijn van Bree met 
nieuwe navigator naar loodzware 
wedstrijd in West Brabant 
Zaterdag 14 juli staat de GTC Rally, van oudsher één van de zwaardere wed-
strijden van de Nederlandse rallykalender, op het programma. Na zijn op-
gave vanwege technische problemen tijdens de ELE Rally komt Stijn van 
Bree (Nuenen) erg gemotiveerd en met een nieuwe navigator aan de start 
van de tweede Brabantse wedstrijd van het seizoen. 

“Na onze opgave tijdens de ELE Rally 
is de BMW weer helemaal nagelopen 
en verbeterd. We hebben de ophan-
ging, wat de oorzaak van onze opgave 
vorige maand was, versterkt en nog 
een aantal kleine aanpassingen door-
gevoerd om de auto nog weer beter te 
maken. Ik verwacht in onze klasse en 
tussen de overige twee wiel aangedre-
ven auto’s weer goed mee te kunnen 
komen en ga dus ook voor een mooi 
resultaat,” vertelt Stijn van Bree. 
Tijdens de ELE Rally werd Van Bree 
nog genavigeerd door de zeer ervaren 
Belgische top navigator Martijn Wy-
deaghe. Vanaf de GTC Rally zal de 
eveneens zeer ervaren Sander van Bar-
schot op de hotseat van de snelle 
BMW M3 plaatsnemen. 

“De samenwerking met Martijn ver-
liep goed tijdens de ELE Rally dus vind 
ik het jammer dat onze samenwerking 
na deze ene wedstrijd al stopt. Het was 
voor Martijn echter niet meer moge-
lijk vanwege andere verplichtingen om 
naast mij te blijven zitten dit seizoen. 
Nu Martijn wegviel ben ik op zoek ge-
gaan naar een ervaren vervanger en 
deze al snel gevonden in Sander van 
Barschot waarmee ik aan het begin 

van het seizoen al contact heb gehad. 
Gelukkig heeft Sander de mogelijkheid 
om mij al tijdens GTC Rally over het 
parcours te begeleiden en ik ga er van-
uit dit seizoen een aantal mooie wed-
strijden met hem te gaan rijden,” ver-
volgt Van Bree. 

De GTC Rally wordt dit jaar verreden 
tijdens één wedstrijddag. De rally telt 
twaalf klassementsproeven waarbij er 
ongeveer 160 km op snelheid zal wor-
den gereden. Vanaf 14.00 uur zullen de 
deelnemers op snelheid over de ver-
schillende klassementsproeven jagen 
en pas diep in de nacht zullen de win-
naars bekend zijn. “

De GTC Rally is altijd een zware wed-
strijd, ook al wordt deze op één dag 
verreden. We beginnen op zaterdag al 
vroeg met verkennen en gaan na die 
verkenning eigenlijk direct over in de 
wedstrijd. En die wedstrijd duurt, met 
de fameuze Nacht van Achtmaal, tot 
diep in de nacht. Ik heb ontzettend 
veel zin in deze wedstrijd, de samen-
werking met het team van Mats v.d. 
Brand en natuurlijk ook de nieuwe sa-
menwerking met Sander,” sluit Stijn 
van Bree af. 

Zomerbridge 
in Nuenen: 
gezellig druk!
In juni zijn wij als gezamenlijke bridge-
clubs (De Oude Linde, Overdwars en 
Common Sense Nuenen ) gestart met 
Zomerbridge. Dit betekent heerlijk 
ongedwongen en ontspannen bridgen 
en spelen met clubgenoten en ook an-
dere, misschien voor jou nog onbeken-
de, bridgers. Je maakt altijd kans op 
een lekker flesje wijn omdat die niet al-
leen aan de nummers één worden uit-
gereikt. 

Inmiddels hebben we al veel oude en 
nieuwe bekenden mogen verwelko-
men en zijn de eerste weken gezellig 
vol geweest. Heb je ook interesse? 
Kom een keer meespelen. Tot en met 
21 augustus is er elke dinsdagavond 
Zomerbridge in Gemeenschapshuis 
Enode in Nuenen. Iedereen is van har-
te welkom! 

De gezamenlijke bridgeclubs hebben 
dit initiatief genomen om iedereen de 
gelegenheid te geven lekker door te 
spelen in het zomerseizoen.
Je kunt zo vaak komen als je wilt en 
vooraf aanmelden is niet nodig. Het 
entreegeld van € 4,- per paar wordt zo 
veel mogelijk besteed aan prijsjes. 
Aanmelden graag vóór 19.30 uur en 
starten om 19.45 uur. Neem vooral je 
lidmaatschapsnummer mee als je lid 
bent van de NBB.

Adres van de speellocatie: Eeuw Dries-
sestraat 1, 5674 TN Nuenen. Voor 
meer informatie: neem contact op met 
Jan van Heijningen: 06-51 17 95 63 en 
jvanheijningen@onsnet.nu. Graag tot 
ziens!

Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
  

GESLAAGDEN
        
Rob de Groot   Hbo werktuigbouwkunde Gefeliciteerd we zijn super trots papa mama Dennis en Nicole 
Dennis de Groot           Mbo automotieve  Gefeliciteerd we zijn super trots mama Nicole en Rob

Golfplaza Sons Open 2018
Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus organiseert Golfclub Son voor de 
18e keer de Golfplaza Sons Open. Deelname aan het kampioenschap is mo-
gelijk voor iedereen (dus ook voor golfers die niet in Son wonen) die 18 jaar 
of ouder is en een EGA-handicap heeft. Er wordt die dagen gestreden om de 
titel: ‘Sons Golfkampioen 2018’.

Er wordt gespeeld in twee categorieën en wel golfers met EGA-handicap lager of ge-
lijk aan 26 (heren) of 30 (dames) en golfers met EGA-handicap hoger dan 26 (heren) 
en 30 (dames). Bij de lage handicappers wordt strokeplay gespeeld, bij de hoge sta-
bleford. Er wordt gestreefd naar een fifty-fiftyverdeling tussen Sonse golfers en gol-
fers die buiten Son komen of geen lid zijn van de golfclub Son. De wedstrijd wordt 
gespeeld op Sportpark ‘De Gentiaan’, Rooijseweg 11, 5691 PA Son (tel 0499-842581). 
De prijsuitreiking voor beide categorieën zal op zondag 19 augustus plaatsvinden 
om 17.00 uur. De winnaars in de strokeplaywedstrijd worden gehuldigd als de Son-
se golfkampioenen en ontvangen de bijbehorende wisselbeker. Het inschrijfgeld 
voor de wedstrijd bedraagt € 15,- per persoon. Dit is inclusief een buffet op zondag.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 11 augustus. Het is voor het inschrijfgeld 
mogelijk gratis te  oefenen in Son (week van 12 tot 17 augustus), zonder greenfee te 
betalen. Zie voor verdere info de website. Meer informatie en het inschrijfformulier 
is te vinden op de website van Golfclub Son: https://www.golfson.nl.

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



INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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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Wij zoeken per 20 augustus 2018 een administratief medewerk(st)er voor 
16 uur per week ter ondersteuning van de directie van twee Eenbesscholen: 
Brede school Heuvelrijk te Gerwen en basisschool Sint Jozef te Nederwetten.

Je hebt:
 • minimaal mbo-werk- en -denkniveau;
 • affi niteit met (primair) onderwijs;
 • goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift);
 • verantwoordelijkheidsgevoel, fl exibiliteit en een proactieve houding; 
 • enige computerkennis (typevaardigheid, word, e-mail,  
  administratieprogramma)
 • bereidheid tot ontwikkelen.

Je krijgt:
 • een heel leuke, dynamische werkomgeving met twee gezellige teams;
 • de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen;
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO primair onderwijs;
 • fl exibiliteit bij de indeling van je werkzaamheden.

Reageren?
Mocht u meer informatie willen, kunt u een mailtje sturen naar de heer Jacobs, 
directeur van beide scholen: bredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl. Direct solliciteren 
kan door uw sollicitatiebrief met cv naar hetzelfde emailadres te mailen.

De Koppel 1, 5674 NW Nederwetten | T 040-2831207 | E directie@sintjozefnederwetten.nl | www.sintjozefnederwetten.nl

Administratief medewerk(st)er

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Ter aanvulling van ons team hebben wij diverse vacatures: 

Uitvaartverzorger regio Valkenswaard
Thuiscentralist

Algemeen Medewerker
Uitvaartassistente

Kijk voor meer informatie op www.vdstappen.nl/vacatures en solliciteer online.

Op zoek naar een uitdagende baan?
Van der Stappen uitvaartverzorging is een particuliere uitvaartorganisatie. 
We bestaan ruim 90 jaar en verzorgen uitvaarten in de regio Zuid-Oost Brabant. 
Onze betrokken medewerkers bieden voorlichting, uitvaartzorg en nazorg aan. 
Van der Stappen uitvaartverzorging is betrokken, professioneel en waarde-
toevoegend. Onze medewerkers doen er alles aan om de wensen van de 
nabestaanden op uitvaartgebied te vervullen.

Afscheid nemen
   begint bij vasthouden  
  wat je lief is.

www.vdstappen.nl  |  040 286 1383

In samenwerking met Yarden

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

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

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
JULI/AUGUSTUS

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen 

Koop online ons jubileumticket
www.bloementuin.nl

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

Nu weer volop blauwe bessen
Ook zelfpluk van blauwe bessen

Jam, sap, siroop, wijn en likeur van eigen teelt

Blauwe Bessencultuur

Van Grotel
Vorsterdijk 16a, 5674 AG Nuenen

Tel. 040-2842703

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