
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
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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

Afwezig van 30-7 t/m 17-8
J.R. Rutten en D. van den Top, 

huisartsen
Huisartsenpraktijk Anderegglaan 
info waarneming via telnr. eigen praktijk

IN MEMORIAM

Piet van Dun, oud bestuurslid/
secretaris KBO Nuenen c.a.
Hoewel al enige tijd bekend was dat de gezondheid van Piet van Dun, oud 
bestuurslid/secretaris van onze KBO, te wensen overliet, werden we 
onlangs toch nog verrast door de mededeling dat hij was overleden. 

Aanvankelijk zou hij tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering in maart jl. 
zijn functie als secretaris neerleggen, 
aangezien dan zijn termijnen van drie 
maal drie jaar verstreken waren. Het 
mocht echter niet zo zijn, daar zijn ge-
zondheid het niet toeliet om nog lan-
ger zijn bestuursfunctie te vervullen.
Overeenkomstig de wens van Piet 
werd daarom op donderdag 21 sep-
tember 2017 in ons Trefpunt, op in-
formele wijze en in besloten bestuur-
lijke kring van hem en zijn echtgenote 
Marij afscheid genomen.
Piet heeft zich bijna negen jaar als be-
stuurslid/secretaris (2009-heden) vol-
ledig ingezet voor KBO Nuenen c.a. 
Zijn gedrevenheid, soms ook zijn fel-
heid, zijn grote kennis van zaken, 
maar ook zijn gezelligheid, zullen bin-
nen het bestuur node worden gemist. 
Het belang van de KBO in het alge-
meen en van de leden en alle ouderen 
in Nuenen in het bijzonder, stelde hij 
altijd voorop. 

Piet vertegenwoordigde ook onze 
KBO in het toenmalige ONO (Orga-
nisatie Nuenense Ouderen), een sa-
menwerkingsverband van de oude-
renbonden: KBO, PVGE en ANBO, 
ten behoeve van alle ouderen in Nue-
nen. Nadien was hij, namens de KBO, 
bestuurslid van de Seniorenraad Nue-
nen c.a. Meestal vertegenwoordigde 
hij onze KBO bij de Algemene Leden-
vergadering en de Regionale Afde-
lingsvergaderingen van KBO Brabant. 
Ook was Piet secretaris/penning-
meester van de KBO Bridgeclub.
Namens het bestuur en alle KBO le-
den zijn wij Piet bijzonder dankbaar 
voor zijn belangeloze en volle inzet en 
verdiensten gedurende de bestuurlijke 
periode voor de KBO Nuenen c.a.
Bestuur en leden wensen zijn vrouw 
Marij, de kinderen, kleinkinderen en fa-
milie voor de komende tijd alle kracht 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur KBO Nuenen c.a.

Afscheid van dirigent Paul Hotterbeekx   
van het Nuenens Mannenkoor 
20 jaar dirigent van Het Nuenens Mannenkoor (NMK). Paul Hotterbeekx 
heeft het altijd met enthousiasme, toewijding en plezier gedaan. Vanaf de 
oprichting in 1997 heeft Paul het NMK met verve en vakkundigheid 
gebracht tot waar het nu staat: een kwalitatief mooi koor met een hechte 
onderlinge band, niet meer weg te denken uit de Nuenense gemeenschap. 
Op maandag 9 juli jl. kwam aan Pauls dirigentschap een einde. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de Raadzaal in Het Klooster, samen met familie, 
vrienden en bekenden en natuurlijk ‘zijn’ eigen koorleden, heeft Paul het 
dirigeerstokje overhandigd aan zijn opvolger, Ton van de Weem. 

Het was een bijeenkomst waarin de 
weemoed om Pauls vertrek als diri-
gent het aflegde tegen de gevoelens 
van dankbaarheid, waardering en re-
spect voor alles wat hij voor het NMK 
betekend heeft. Voor Paul was deze 
groots opgezette afscheidsbijeen-
komst een complete verrassing. Na 
binnenkomst met zijn gezin in de 
Raadzaal werd hem gevraagd nog één-
maal het lijflied van het NMK te diri-
geren, voor deze gelegenheid tot zijn 
verbazing voorzien van een nieuwe 
passende tekst met als refrein: “Nu 
staat voor u een treurend koor, de diri-
gent gaat er vandoor”. Paul raakte, zo-
als het een echte vakman betaamt, 
daardoor echter niet van de wijs maar 
dirigeerde rustig door. Na afloop van 
dit lied overhandigde Paul het diri-
geerstokje aan zijn opvolger Ton van 
de Weem. Deze staat al enkele weken 
voor het front van de NMK mannen 
en Paul kan er op rekenen dat zijn mu-
zikale erfenis door hem goed wordt 
bewaard en uitgebouwd. 

De voorzitter van het NMK, Nico 
Smid, roemde vervolgens Pauls bij-
drage aan zowel de muzikale ontwik-
keling van het NMK als aan het sme-
den van een hechte onderlinge band 
tussen de leden. Wars van autoritair 
optreden was het met name zijn inne-
mende persoonlijkheid die hem het 
vanzelfsprekende gezag deed krijgen 
dat voor een succesvolle dirigent zo 
onontbeerlijk is. En hij kreeg ook tel-
kens weer alle leden met overtuiging 
en inzet op één lijn wat betreft reper-
toire en uitvoering, ook als het om het 
instuderen van uitdagende stukken 
ging. Voor alles wat hij voor het NMK 
betekend heeft kreeg hij van de voor-

zitter namens de leden een reischeque 
aangeboden om samen met Hannie, 
zijn vrouw, aan een mooi reisdoel te 
besteden. 
Namens de gemeente Nuenen sprak 
vervolgens wethouder Ralf Stultiëns 
Paul toe. Voor al zijn verdiensten, niet 
alleen voor het NMK maar met name 
ook voor zijn actieve rol als oud-Prins 
carnaval binnen de club van oud-Prin-
sen alsmede andere sociale activitei-
ten, speldde hij hem de gemeentelijke 
erepenning in brons op. Paul was 
zichtbaar geroerd door dit bijzondere 
blijk van waardering. 

Toen was het aan de koorleden om 
onder leiding van hun nieuwe diri-

Nuenens Mannen Koor

gent, Ton van de Weem, nog éénmaal 
een paar topnummers uit het rijke re-
pertoire van het NMK ten gehore te 
brengen, als afscheidssaluut aan Paul  
in zijn rol als hun langjarige dirigent. 
Wat vervolgens lang niet alle aanwezi-
gen wisten: Paul is al sinds jaar en dag 
als tweede dirigent verbonden aan het 
Vriendenkoor in zijn vroegere woon-
plaats Echt in Limburg. Een delegatie 

van dat koor kwam hem dan ook lof 
toezwaaien en met een grote bos bloe-
men fêteren. Dat deden ook een aantal 
oud-leden van het NMK zelf voor wie 
hun tijd bij het NMK mede door de in-
spirerende leiding van Paul een onver-
getelijke periode is geweest. 

Tenslotte, het NMK is weliswaar een 
mannenkoor maar de partners van de 
mannen horen er in het sociale karak-
ter onverbrekelijk bij. Met een uit volle 
overtuiging gezongen lied “Wij zijn de 
meisjes van Het Nuenens Mannen-
koor, zonder ons gaat het feest niet 
door” onderstreepten zij dat nog eens 
enthousiast met elkaar op het podium. 
En toen was het tijd voor een hapje en 
een drankje in de Broedersbar van Het 
Klooster.  Een talrijke schare vrienden 
en vriendinnen van het NMK waren 
ook daarheen gekomen om Paul de 
hand te drukken en samen met zijn fa-
milie en vrienden herinneringen en 
verwachtingen voor de toekomst de 
revue te laten passeren. Want Paul 
verdwijnt niet uit het oog noch uit het 
hart. Hij blijft als markant inwoner 
van Nuenen verbonden met de Nue-
nenaren en als een altijd goede vriend 
met de mannen van het NMK. 

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Bloem & Tuin 
Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Bloem & Tuin de bronzen 
erepenning van de  gemeente Nuenen c.a. ontvangen. Bloem & Tuin ont-
ving deze onderscheiding als blijk van waardering voor de organisatie van 
dit jaarlijkse tuinevenement dat Nuenen op de kaart zet. 

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen 

Koop online ons jubileumticket
www.bloementuin.nl

Ruim 45.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland en meer dan 120 standhou-
ders komen ieder jaar naar Nuenen. 
Op het prachtige bosrijke terrein van 
Landgoed Gulbergen is het voor tuin-
liefhebbers volop genieten. Het evene-
ment is in 25 jaar uitgegroeid tot het 
grootste en kleurrijkste buitenevent 
van de Benelux!  Loco-burgemeester 
Ralf Stultiëns heeft de erepenning uit-
gereikt tijdens de jubileumreceptie op 
maandag 16 juli in de feesttent op het 
Bloem & Tuin terrein op Landgoed 
Gulbergen aan de Schoutse Vennen te 
Nuenen. 

Bloem en Tuin 2018 
foto: Cees van Keulen
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Vlees over van de bbq; het mag in de groene con-
tainer. Tip, doe het in de vriezer tot de dag van in-
zameling of kook het voordat je het in de GFT+E 
container of ondergrondse gooit. 

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.

MOGELIJKE TECHNISCHE FOUT IN 
REISDOCUMENTEN
Op 12 juli 2018 werd bekend gemaakt dat bij de productie van een 
beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaarten) een 
technisch probleem heeft voorgedaan. Het gaat om paspoorten en 
ID-kaarten die zijn uitgegeven in de periode van 1 april tot en met 
30 juni 2018. Het gaat alleen om documenten met een serienummer 
dat eindigt op 03. Het kan zijn dat één van de elektronische echt-
heidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Deze reis-
documenten blijven wel geldig. U kunt hier gewoon mee reizen. U 
krijgt een brief als het om uw reisdocument gaat. U kunt zelf con-
troleren of uw paspoort of ID-kaart dit technische probleem heeft 
via de gratis app BZK-ID. Of u kunt terecht op het gemeentehuis 
om uw document te laten controleren. 

TUSSENSTAND TAXUS TAXI
Op 4 juni van dit jaar is de inzameling van taxussnoeisel weer van 
start gegaan. De éénjarige twijgjes van deze groene heester, worden 
gebruikt voor de kanker remmende medicijnen Paclitaxel en Doce-
taxel. Stichting Taxus Taxi die de inzameling van het snoeisel verzorgd 
zegt een mooie start van het seizoen te hebben gehad. Tot op heden 
werd er voldoende snoeisel ingezameld voor de productie van 1.700 
chemotherapieën.  

Eerder dit jaar stelde Taxus Taxi zich het doel voldoende snoeisel in 
te zamelen voor 2.700 therapieën. Door een toename in de vraag 
naar haar product heeft ze dit bijgesteld naar 3.500 behandelingen. 
Gezien de huidige stand zijn er nog heel wat taxi ritjes nodig om dit 
mogelijk te maken.

Ondanks de voorspoedige start, hebben de aanhoudende droogte 
en het warme weer, ook zijn weerslag op het enthousiasme van de 
mensen om te tuinieren. Dit is bij de stichting goed te merken. Aan 
het begin van het seizoen stond de telefoon roodgloeiend en maak-
te deze overuren. Met de komst van de warme dagen was dit snel 
bekoeld.

Snoeisel aanbieden
Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen 
of half gevulde Taxus Taxi Tas. De inzameling loopt dit jaar zeker 
nog tot en met eind augustus. Na die tijd is de kans groot dat de 
hoeveelheid werkzame stof in de plant dusdanig afneemt, dat het 
niet langer bruikbaar is. Houdt voor de exacte einddatum van de 
Taxus Taxi Actie 2018 de website of sociale media van de stichting 
in de gaten.

Voor het indienen van een ophaal verzoek kunt u terecht op www.
taxustaxi.nl/afspraak. Ook vind u hier de uitgiftepunten van de 
Taxus Taxi Tassen op locaties van onder andere: Den Ouden, Intra-
tuin, Boerenbond en Welkoop.

 

 

 

SENIORENGIDS 
NUENEN 2018/2019
Twee weken geleden is de Seniorengids 
Nuenen 2018/2019 verspreid onder alle 
inwoners van 65 jaar of ouder. Dit is een 
informatiegids voor senioren en hun 
mantelzorgers. Heeft u de gids niet ont-
vangen, dan kunt u deze gids gratis 
ophalen bij het gemeentehuis, het CMD 
of de bibliotheek. U kunt de senioren-
gids ook digitaal inzien via: www.nue-
nen.nl/laatstenieuws/seniorengids 
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 Verwijder klimmateriaal 
(ladders, containers etc.) 

 

Laat op Social Media niet 
weten dat u weg bent 

 Vraag de buren een oogje  
in het zeil te houden 

 

 Laat verlichting aan  
 (gebruik een tijdschakelaar) 

 

SAFETY CHECKLIST                                                   

 

BOARDING PASS 
Passenger 
___ 
 
From 
Nuenen  
 
To 
The Sun 
  
Date   Time 
____   ____  
 
Flight Gate  Seat     
____   ____  ____ 
 
   

Sluit ramen en deuren goed af 
(zorg voor goed hang- en sluitwerk) 

 Laat uw post ophalen en  
uit het zicht leggen 

 

VERGUNNINGEN 
PERIODE 08-07-2018 EN 15-07-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Park 75 Vervangen bestaande handelsreclame 
De Spijkert 12 Plaatsen van dakopbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Lissevoort 10 Realiseren twee padelbanen 
Wettenseind 20 Uitbreiden bestaande sportaccommodatie 
Oranjestraat 1C Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Beekstraat 48 Plaatsen overkapping 
Heikampen 5-7 Uitbreiden accommodatie kinderopvang 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Nuenen West, bouwveld D Oprichten van 87 woningen, 
 verlengd tot 24 augustus 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
12-07-2018 Nuenen c.a. Verordening rechtspositie wethouders,  
   raads- en commissieleden gemeente  
   Nuenen c.a. 
12-07-2018 Soeterbeekseweg 52 Melding activiteitenbesluit milieu  
   beheer voor het veranderen van het  
   bedrijf 
11-07-2018 Nuenen c.a. Archiefverordening van de gemeente 
   Nuenen c.a. 2018 
11-07-2018 Nuenen c.a. Verordening raadplegend referendum
    voorgenomen samenvoeging Nuenen
   c.a. en Eindhoven 2018 

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

KWIEK BEWEEGROUTE
Heeft u ze al gezien? De groep van ongeveer 20 personen die de 
Kwiek beweegroute loopt, onder begeleiding van een geriatriefysio-
therapeut. U kunt gratis meedoen. Iedere dinsdagmiddag om 13.00 

uur verzamelen bij de praktijk van 
Fysiotherapie Kwiek aan de Vincent 
van Goghstraat 139 te Nuenen. Het 
duurt ongeveer tot 14.00 uur. Aan-
melden is niet nodig. U kunt natuur-
lijk ook op ieder ander moment de 
route lopen. Kwiek maakt gebruik 
van het straatmeubilair in je buurt. 
Volg de stoeptegels op de route en 
train je balans, kracht en uithou-
dingsvermogen. Leuk om te doen en 
goed voor je lijf. 

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
Met dit warme weer een heerlijke frisse en gemakkelijke salade.

Salade met kiwi en kip
Ingrediënten voor 2 personen 
1 grote kipfilet
1 theelepel cajunkruiden
2 kiwi's
75 - 100 gr  sla
50 gr geitenkaas
2 eetlepels pecannootjes
4 radijsjes

Dressing
1 eetlepel citroensap
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel azijn
1 eetlepel honing
 peper en zout

Recept van de week 
Bereiding
Meng de ingrediënten van de dres-
sing door elkaar in een kommetje. 
Kruid de kip met de cajunkruiden en 
bak gaar en mooi goudbruin in onge-
veer 15 minuten. Schil de kiwi en snijd 
in plakken. Snijd de radijs in plakjes. 
Verdeel de sla over twee borden of 
kommen. Voeg de kiwi en radijs toe. 
Snijd de kip in plakjes en verdeel over 
de sla. Schep de dressing er over of 
doorheen. Kruimel de geitenkaas en 
pecannootjes er over.
Deze salade is lekker als lunch of met 
wat brood of soep als maaltijd.

Bron: https://www.leukerecepten.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

weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 juli

Broccoli
 1/2 kilo  0,79
Kastanje champignons       
pan klaar   250 gram 0,99

4 Seizoenen salade     
 250 gram 1,99

Minneola     
 hele kilo 1,79

Avocado         
 per stuk 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Heerlijk en Eerlijk vlees
met passie voor u klaar gemaakt.

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.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 

4 Hamburgers +
4 Barbecue worsten  7,50
Gegrilde Kip Poten
2 stuks .....................................................3,50
Rib Roast
100 gram .................................................1,65
100 gr. Gebraden gehakt +
100 gr. Cervelaatworst ..............2,25
“Worstjes enzo”
“Heerlijk roerbak gerecht”     100 gram ...1,60
Berliner Bol
“Zoet gehakt in bladerdeeg”    per stuk ...1,75

De best belegde broodjes!!

  Hello Sunshine !
Acties week 29 : geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 juli
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS !    

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

Brood van de week: 
Landbrood 
100% volkorenbrood, roggebloem op 
de korst.   2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Aardbeien-
slagroomtaartje   € 895
_____________________________________________________

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen 

Koop online ons jubileumticket
www.bloementuin.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

FijneVakantie
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 29

Horizontaal: 1 alg 7 herrieschopper 13 ego 14 wisselloop 15 onzes inziens 
16 vierhandig zoogdier 17 godin van de aarde 18 vanaf 20 titel 21 Ierse verzetsgroep 
23 domina 25 en volgende 26 moment 28 taart 30 halfaap 32 werkplan 34 knijpbril 
36 mager 37 herkauwer 38 palingsteker 41 gewoonte 44 plaats in Noord-Brabant 45 elk 
47 vlijt 48 tegenover 49 voegwoord 51 wedstrijdslee 52 met name 53 blijkens de akten 
54 tennisterm 56 Noorse godheid 58 United States 60 nabeschouwing 
62 bouwkundig ingenieur 63 haringrol 64 gymnastiekoefening

Verticaal: 1 edelmetaal 2 maanstand 3 persoonlijk voornaamwoord 4 rivier in Duitsland 
5 Baskische verzetsgroep 6 wapen 7 wettig 8 onheilsgodin 9 grote plaats 10 voorzetsel 
11 als onder 12 vogel 19 vrucht 20 embleem 22 rubidium 24 Afrikaan 25 kluizenaar 
27 en omstreken 28 jamsoort 29 etui 31 voorvoegsel 33 afslagplaats bij golf 35 zeehond 
38 schrijver 39 Frans lidwoord 40 opstandig 41 geste 42 ultraviolet 43 flink 46 zangnoot 
50 verdragsorganisatie 52 dienstbode 55 hoofddeksel 57 bevel 59 schoolonderzoek 
60 emeritus 61 boom 62 uitroep van afkeer

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

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

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

Oplossingen wk 28
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

DWARSVERBAND

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.

ABEEL
ADDER
ASBEST
BESSENJENEVER
BOTER
CAHIER
CHANSON
EIKEN
ETHIEK
ETSEN
EXACT
FEEKS
GLUIPERIG
HUMUS
INLEG
KAASGLAS
KAMFER
KANSEL
MANTELZORGER
MILIEU
MORSE
MUZIEKEVENEMENT
NELSON
OBERON
OLIEBOL
ONGEL
ONHEILSBERICHT
RANDWEG
ROEBEL
ROEST
ROMANFIGUUR
ROUTE
SCHOOLFEEST
SESAM
SOKKEL
SUIKER
VANILLE
VERLEKKERD
VIEUX
WASBAK
WEBLOG
WONEN

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

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

2 8 9
5 7 8

2 9 6 7
6 8

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

3 1 8
8 4 2

Sudoku

week 27, Dhr. / Mw. R. Wansink, Nuenen.

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

“Melk is goed voor elk” luidde de slogan halverwege de 
vorige eeuw. Elke dag drie glazen melk volgens Joris Driepinter, dat was toch 
booming business? Zo ventte melkboer Jan de Greef uit de  Dubbestraat 
2 meer dan 35 jaar lang door weer en wind, maar met veel liefde en plezier 
over Nuenens’ dreven. In die tijd was moeder de vrouw nog thuis met de kin-
deren en was het bij gebrek aan een auto de normaalste zaak van de wereld 
dat de melkboer, groenteboer, visboer, kolenboer en zelfs ‘IJzeren Bert’ hun 
koopwaar huis-aan-huis verkochten. Op 3 februari 2000 reed Jan zijn laatste 
ronde. We missen hem nog elke dag.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het Randje blz. 91-92-93.

Cultuur Overdag in actie
In 2018 sponsort het Jan Linders Fonds Cultuur Over-
dag  door middel van het bieden van de mogelijkheid 
tot het organiseren van een aantal activiteiten.

Afgelopen zaterdag 14 juli was er weer een actiedag, een 
loterij deze keer. Zelf vergaarde en geschonken spullen 
dienden als prijsje. Het was een gezellige drukte en de re-
acties van het winkelend publiek waren positief richting 
de activiteiten die Cultuur Overdag organiseert. 
Veel mensen deden mee aan de loterij en aangezien het 
motto ‘altijd prijs’ was ging niemand met lege handen 
naar huis. Ook is gedragen kleding ingeleverd, de op-
brengst van de kledingcontainer is dit jaar eveneens voor  
Cultuur Overdag.

De vrijwilligers van Cultuur Overdag danken de deelne-
mers voor de steun,  het is weer een stimulans om en-
thousiast door te gaan.

Gevraagd, Gevraagd
KBO Nuenen is druk bezig zichzelf opnieuw uit te vinden 
en zich te verjongen. Daar is talent voor nodig en de inzet 
van mensen die zo'n omslag mee kunnen begeleiden en vormgeven. Met name de 
vernieuwde activiteitencommissie speelt een voorname rol in deze verandering, 
die deze mooie vereniging nu aan het maken is. Dus kunnen ze in deze commissie 
jouw creatief talent en frisse ideeën heel goed gebruiken! Vind je het een uitda-
ging om samen met andere enthousiastelingen aan die omwenteling te werken, 
meld je dan aan.  Heb je zin om aan deze verandering mee te werken en je kunt 
hier voor deze vereniging wat betekenen, je bent van harte welkom.
Voor aanmelding of verdere info bel of mail met: Else-Marieke van Os, Voorzitter 
Activiteitencommissie KBO Nuenen, 040-284.56.25, mvanos@onsnet.nu.

Kindervakantieweek Nuenen 
zoekt vrijwilligers
Kindervakantieweek Nuenen is hard op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen komen 
versterken tijdens de leukste week van het jaar!  Vind je het leuk om een groepje 
kinderen te begeleiden of een spelletje te coördineren dan zijn wij op zoek naar 
jou! De week vindt plaats in de week van 13 t/m 17 augustus 2018. Je kunt je in-
schrijven via onze website www.kvwnuenen.nl  Hopelijk tot dan! 

Netwerkbijeenkomst voor 
vrijwilligersorganisaties in de mantelzorg
 
Mantelzorgers hebben het druk. Ze geven, vaak naast hun werk, alle zorg en 
liefde die van hen gevraagd wordt. Dat kan wel eens te veel van hen 
vergen.

Om mantelzorgers te ontlasten is er 
het Steunpunt Mantelzorg. Maar om 
het toenemende aantal mantelzorgers 
in de gemeente Nuenen goed te kun-
nen blijven ondersteunen, organiseert 
het steunpunt mantelzorg, in samen-
werking met de ouderenbonden KBO 
en PVGE, een netwerkbijeenkomst 
voor vrijwilligersorganisaties in de 
mantelzorg.
 
Tijdens deze bijeenkomst gaan deelne-
mers op een interactieve manier met 
elkaar aan de slag. Ervaart uw organi-
satie knelpunten bij het ondersteunen 

Wij rekenen op 2 deelnemers per orga-
nisatie.
Uitnodiging met agenda volgt eind au-
gustus 2018.
 
Heeft u nog vragen over deze bijeen-
komst? Neem dan gerust contact op 
met: Ellen.vangils@levgroep.nl
Steunpunt Mantelzorg Nuenen (Berg 
22c, 5671 CC Nuenen, 040 2831675)
Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel 
(Europalaan 2, 5691 EN Son en Breu-
gel, 0499 491470)
Kansen voor iedereen bij Leren met 
LEV met workshops, trainingen en 
cursussen voor bewoners, vrijwilli-
gers, verenigingen en beroepskrach-
ten. Kijk op www.lerenmetlev.nl

   

Foto: Theonie Seubring  van:   Fotogra� e Theonie

Na gedane arbeid ziet de molen er 
prachtig en pittoresk uit

van mantelzorgers? Heeft u suggesties 
voor verbetering? Wilt u deze met el-
kaar delen? 
Zet u dan alvast deze bijeenkomst in 
uw agenda.
 Woensdag 26 september van 15.00 tot 
17.00 uur. Scarabee, Mantelmeeuw-
laan 10.

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WSV Nuenen
 
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij Wan-
delSportVereniging Nuenen. De start-
locatie 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 Nuenen-
se omgeving. Iedereen is welkom om 
ook eens vrijblijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startlocatie. 
U kunt mailen naar het secretariaat: se-
cretariaat-wsv@outlook.com. 
 Voor meer info: www.wsvnuenen.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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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Vrije inloop bij      
het Nationaal Ouderenfonds 
Het Nationaal Ouderenfonds organiseert op donderdagmiddag  van 13.30 
uur tot 15.30 uur een vrije inloop voor (eenzame) Ouderen ‘Samen breien'. 
Wat is er gezelliger, dan onder het genot van een kopje ko�  e of thee, met 
een haak- of breiwerkje in de hand samen te komen, elkaar te ontmoeten en 
verhalen te horen of te vertellen. Erbij te horen....

Bijzonder aan deze groep is dat ze breien 
voor anderen. Stichting Kringloop de 
Tweede Kans in Ridderkerk levert de 
wol en de 'opdrachten'. Na verloop van 
tijd wordt alles weer opgehaald en ko-
men er nieuwe verzoeken. Zo is er in 
de afgelopen periode een groot aantal 
kerstboompjes gebreid, babyslofjes in 
alle soorten en kleuren, kindertruitjes 
en mutsjes en slingers van vlaggetjes. 
Donderdag voor de vakantie is een vol-
le tas met gebreide producten opge-
haald. Dit alles wordt verkocht in Rid-
derkerk idem vanuit het Ouderen-
fonds.
 
Ook onze afdeling heeft een zomerre-
ces en wij starten weer op donderdag-
middag 9 augustus aanvang 13.30 uur, 
dus hebt u zin om ook te komen, dan 
bent u van harte welkom in een van de 
ruimtes van de Zuidzorg aan de Kloos-
terstraat 15.

Liefst breien wij als afdeling van het 
ouderenfonds ook voor onze omge-
ving. Dus ook u kunt een verzoek in-

RESPECT
Enorm veel respect heb ik voor Jack Leemans en Hans Pijs. Ze zijn ongetwijfeld de 
baas thuis want elk thuisfront zou toch zeggen: jongens, hou eens op.
Tachtiger Jack Leemans is jaren raadslid geweest, was overal tegen, zelfs dat het             
s ’avonds donker wordt, maar is vooral bekend van de OZB. Jack wilde terug komen 
en zou bij de verkiezingen namens Nuenens Belang drie zetels halen. Ik heb hem 
rond zien snuffelen bij de Kringloopwinkel maar het werden 0 zetels.

Zeventiger Hans Pijs heeft het talent van zijn vader, maar is in de leer geweest bij 
Jack. Plotseling ging hij de goede kant op richting het CDA en ineens was het lijst Pijs. 
Hans dacht samen met de al Europees denkende nummer twee, twee zetels te halen 
maar het werden er ook 0.
Twee keer nul dan trek je toch je conclusie. Ook verliezer zijn kan met opgeheven 
hoofd.
Maar nee ze blijven de media halen met een nieuwe club Vrienden van Eindhoven. 
Dat deze Vrienden dan de plaatselijke politiek onder de loep blijven nemen, is eigen-
lijk natrappen, zou een scheidsrechter zeggen.
Gemakkelijk scoren via de Sinti die, evenals alle inwoners, rechten en plichten heb-
ben volgens mij.
Het maakt niet uit of je op de Gerwenseweg, Beekstraat, Bosweg, Berg of Margriet-
straat woont, iedereen moet zich houden aan de opgelegde plichten en heeft de-
zelfde rechten.

Laten we de nu verantwoordelijken hun kans pakken en geniet van ons mooie Nue-
nen. Kom eens langs bij de Roosdonck, nu met ambachtelijk oogsten en een heuse 
hooimijt uit de jeugd van Jack en Hans. Geniet op je leeftijd van dingen die er zijn en 
wat je nog kunt. Wanneer ik buiten kijk denk ik “laat de boeren maar dorsen “. Zou-
den Jack en Hans ook moeten doen.
Heb ik nog meer respect voor ze.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2,  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

Droogte slaat ook 
toe in 't Nuenens Broek
Het Nuenens Broek, van zichzelf altijd even 
drassig en nat, heeft nu ook zeer te lijden 
van de extreme droogte.
 
Sloten staan geheel droog (zie foto's) en 
normaal staat de waterpeil  op de peilstok 
op ca. 60 à  70 cm hoogte.   Zelfs de 
Hooijdonkse Beek, die door dit natuurge-
bied stroomt, vertoont op vele plaatsen ook 
reeds een uitgedroogde bodem.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

dienen om iets te laten breien of ha-
ken. Hetbt u een patroon en heeft u 
wol voor iets wat u graag gebreid wilt 
hebben? Tegen een kleine maakver-
goeding gaan we voor u aan de slag. 
Ook kunnen we adviseren over de aan-
schaf van de wol en we  kunnen zelfs 
dat voor u regelen.
  
Neem gerust contact met ons op           
via Liesbeth Deckers 040-284 58 55, 
Diana Lamberts 040-2839208 of Ruud 
Moviat 040-2835000 (secretaris afde-
ling Nuenen c.a.).

De Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op dins-
dagavond 21  augustus de Wolfsven-
loop. Sportievelingen van jong tot oud 
zijn van harte welkom op bospark ’t 
Wolfsven in Mierlo om deel te nemen 
aan deze trimloop. Start vanaf 19.00 
uur. Afstanden van 820 m tot 10 km. 
Inschrijven is mogelijk via  www.in-
schrijven.nl  of vooraf tot 18.45 uur. 
Voor meer informatie:
zie www.geldroprunners.nl

Jubileumwandeling     
IVN Geldrop 
Natuurliefhebbers kunnen op dinsdag 31 juli mee met de jubileumwande-
ling van IVN Geldrop. De start is om 13.30 uur bij natuurinformatiecentrum 
de Paardestal in het kasteelpark. Deelname is gratis, zonder honden. 

15 jaar 
maandelijkse landschapswandeling
IVN natuurgidsen nemen geïnteres-
seerden sinds 2003 iedere laatste dins-
dag van de maand van 13.30 tot 16.30 
uur mee op pad, de ene keer dichtbij 
Geldrop een andere keer wat verder 
weg. In de afgelopen vijftien jaar heb-
ben ze samen al veel gebiedjes ontdekt 
en ze zijn nog lang niet uitgekeken. De 
belangstelling van het publiek is nog 
steeds groeiende.
De doorstapwandelingen gaan meestal 
door een gevarieerd landschap en de 
aandacht gaat vooral uit naar de land-
schappelijke kenmerken en waarden 
van het gebied. Onderweg is een pauze 
in de natuur ingelast. 

Jubilarissen en nieuwe gidsen
Lucy van den Berg begeleidt de wan-
delingen al vanaf het begin en slaat zo 
mogelijk geen maand over. Ze is al vele 

jaren actief binnen IVN Geldrop. Ma-
riet Vissers, al even trouw, is na twee 
jaar ingestapt. Zij worden al jaren bij-
gestaan door Leo Donders, vogeldes-
kundige bij uitstek. Onlangs hebben ze 
versterking gekregen van enkele pas 
afgestudeerde natuurgidsen.

Inlichtingen en lidmaatschap
De wandeling op 31 juli start om 13.30 
uur bij IVN’s clubgebouw De Paarde-
stal in het kasteelpark van Geldrop. 
Waterdichte schoenen kunnen nodig 
zijn. Parkeren aan de Helze. Bij de in-
gang van het park staan fietsenrekken. 
Voor verdere inlichtingen kunt u bel-
len naar: Lucy van den Berg, tel. 040-
2857086, of Mariet Vissers, tel. 040-
2856622. Wie IVN Geldrop wil steu-
nen, kan lid of donateur worden. Kijk 
daarvoor op www.ivn.nl/geldrop. IVN 
Geldrop is ook op facebook.

Vakantiegangers kopen 
souvenirs, maar wat zijn de 
douaneregels? 
Hoewel een derde van de Brabantse reizigers ko� erruimte vrijhoudt voor 
aankopen en souvenirs, is er veel onwetendheid over wat nu wel en niet 
mee mag door de Nederlandse Douane. De helft van hen heeft hier weleens 
over getwijfeld blijkt uit onderzoek in opdracht van de Douane. Om duide-
lijkheid te bieden voert de Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De 
Wereldreiziger’. Via een handige app check je snel en eenvoudig per be-
stemming wat wel en niet mee terug mag naar Nederland.
 

foto: Frans van den Boom

Hoe zit het met die exotische souve-
nirs en aankopen?
Je ziet ze steeds vaker terug als woon-
accessoire: schoongemaakte en sierlijk 
bewerkte dierenschedels van bijvoor-
beeld een koe of buffel. Maar of je dit 
nu wel of niet mee naar huis mag ne-
men uit Indonesië is een lastige vraag. 
Dit blijkt uit een peiling van de Doua-
ne onder 1046 Nederlanders die een of 
meerdere bestemmingen uit de top-10 
reisbestemmingen heeft bezocht. 
76,8% van de Brabanders denkt dat dit 
niet mag, maar dit mag gewoon mits 

deze goed is schoongemaakt. Ook over 
de vraag of een literfles Mexicaanse 
Mezcal met de bekende worm mee 
naar huis mag is veel twijfel. 68,5% 
denkt dat dit niet mag. Dit mag wel 
omdat een worm geen bedreigde dier-
soort is. Wie in New York een nieuwe 
pro tablet of laptop koopt met een aan-
koopwaarde boven de € 430 kan juist 
niet zomaar langs de Douane lopen. 
Deze hoor je aan te geven en je moet 
hier belasting over betalen. Slechts 
33,9% van de Brabanders is hiervan op 
de hoogte.
 
Eenvoudige check
Vertrek jij binnenkort naar een vakan-
tiebestemming buiten de EU? Met de 
Douane Reizen App voor  An-
droid  en  iOS  check je eenvoudig wat 
mee terug naar huis mag. Twijfel je als-
nog? Check Douane.nl of deel je vraag 
of foto op  Facebook  of  Twitter  via 
#magditmee en de douaniers zoeken 
het voor je uit.
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Mgr. Cuytenlaan 36 Nuenen
Royale twee-onder-een kapwoning met privacybiedende achtertuin, 4 slaap-
kamers en 1 badkamer op de verdiepingen. Deze woning is onderscheidend 
vanwege de aanwezigheid van een slaapkamer met badkamer en suite op de 
begane grond. Dit zorgt ervoor dat de woning levensloopbestendig is. De wo-
ning is gelegen in het centrum van Nuenen en is een bezoek meer dan waard!

•	 Inhoud:	540	m3
•	 Woonopp:	184	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

te koop

De Beekse Tuin 16 Nuenen
In jonge woonomgeving, zeer solide uitstekend onderhouden gebouwd ruim 
hoekhuis, berging, fraai aangelegde achtertuin, op uitstekende woonstand 
gelegen in kindvriendelijke groene woonomgeving in Nuenen-Oost (woon-
plan Pinetum) op loopafstand van het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	350	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

Soeterbeekseweg 11 Nuenen
Opknapper! Hoekwoning met badkamer begane grond gelegen in het kerk-
dorp Nederwetten doch op slechts 10 autominuten van Eindhoven alsmede 
het buitengebied van Nuenen. Op de eerste verdieping is er de mogelijkheid 
voor eigen indeling.

•	 Inhoud:	265	m3
•	 Woonopp:	86	m2
•	 Bouwjaar:	1938
•	 Vraagprijs:	€	180.000,00	k.k.

te koop

Schepen	van	Collhof	3	Nuenen
Aan een rustig hofje gelegen bungalow met een inpandige garage, ruime 
woonkamer, drie slaapkamers, berging en een privacy biedende tuin gele-
gen op het noordwesten. Deze woning is rustig en groen gelegen nabij de 
Hooidonkse Beek maar ook het gezellige centrum van Nuenen is op fiets-
afstand.

•	 Inhoud:	537	m3
•	 Woonopp:	138	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	389.000,00	k.k.

•	 	

Dalkruiddreef 11 Nuenen
Royale twee-onder-een kapwoning met 4 slaapkamers en een garage en een 
op het zuiden gesitueerde achtertuin. De woning is gelegen aan een rustige 
straat in Nuenen-Zuid nabij het centrum van Nuenen alsmede het winkelcen-
trum Kernkwartier, scholen, sportaccommodaties en de uitvalswegen.

•	 Inhoud:	525	m3
•	 Woonopp:	164	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

Bronziet	5	Eindhoven
Royale uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met inpandige garage, 
maar liefst 5 slaapkamers en een royale privacybiedende achtertuin. De wo-
ning is gelegen in een kindvriendelijke omgeving in de wijk “Blixembosch I” 
in stadsdeel Woensel nabij alle gewenste voorzieningen, waaronder scholen, 
speelvoorzieningen, winkels en uitvalswegen.

•	 Inhoud:	590	m3
•	 Woonopp:	170	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	399.500,00	k.k.

Schout	Leytengaarde	7	Nuenen
Instapklare tussenwoning gelegen in een rustige en kindvriendelijke woon-
omgeving in Nuenen Oost. De woning is o.a. voorzien van een 3 tal slaapka-
mers, een moderne keuken en een vernieuwde achtertuin gelegen op de zon-
zijde. Deze woning is ideaal voor starters en kan worden aangekocht met de 
Nationale Hypotheek Garantie.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonopp:		90	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	239.500,00		k.k.

te koop

Refelingse	Erven	163	Nuenen
Geschakelde eengezinswoning met royale woonkamer, kantoor- en hobby-
ruimte en extra badkamer  op de begane grond, 3 slaapkamers en een bad-
kamer op de verdieping.  De woning is gelegen in Nuenen zuid nabij diverse 
voorzieningen, winkelcentrum Kernkwartier en sportgelegenheid.

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonopp:	165	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	289.000,00		k.k.

te koop

Schietbergen	91	Nuenen
Modern geschakeld woonhuis met een aangebouwde berging, 3 slaapka-
mers en een geheel vrij gelegen achtertuin. De woning is rustig gelegen aan 
een woonerf in een groene en kindvriendelijke omgeving, op korte afstand 
van winkelcentrum ‘Het Kernkwartier’, scholen en sportgelegenheden alsme-
de de uitvalswegen.

•	 Inhoud:	261	m3
•	 Woonopp:	93	m2
•	 Bouwjaar:	1981
•	 Vraagprijs:	€	229.000,00	k.k.

Laan	ter	Catten	140	Nuenen
Royale tweekapper voorzien van 4 ruime slaapkamers, een vernieuwde boven-
verdieping met luxe badkamer, een inpandige garage en een privacy biedende 
onderhoudsvriendelijke tuin gelegen in Nuenen-Oost in directe nabijheid van 
De Hooidonkse beek alsmede het buitengebied tussen Nuenen en Stiphout.

•	 Inhoud:	523	m3
•	 Woonopp:		163	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	395.000,00		k.k.

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

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

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

Medische acupunctuur: vaak het enige 
middel bij oorsuizen (tinnitus)
Mijn vitale, 85-jarige patiënte was naar Spanje op vakantie geweest. En nu 
suisden haar oren weer. Jaren  geleden zag ik haar voor het eerst. Ze klaag-
de toen over : ‘het geraas van een autoweg in mijn hoofd.’ Het was al een tijd-
je bezig, dat suizen in haar oren. Het begon met : ‘het geluid van een koelkast.’ 
Langzamerhand was het erger geworden. Tot ze er bijna gek van werd. Neu-
rologen en KNO-artsen konden haar helaas niet helpen. Er was niets aan te 
doen dan: ‘ermee leren leven.’ 

En dat klopt ook… De reguliere ge-
neeskunde heeft geen remedie voor 
oorsuizen. Dat is jammer, want zo'n   
10 % van de, met name oudere, men-
sen lijdt daaraan. Het drijft deze men-
sen dikwijls tot wanhoop. En niet al-
tijd is de omgeving even begripvol. 
Heimelijk gezucht of openlijke dis-
kwalificatie valt iemand die over oor-
suizen klaagt, vaak ten deel.

Mijn patiënte was een van hen. Haar 
klachten had ik kunnen verhelpen 
door een maand of drie, wekelijks in-
tensieve acupunctuurbehandelingen 
te geven. Af en toe zag ik haar weer als 
ze enige tijd aan harde geluiden had 
blootgestaan. Zoals aan het alarm dat 
per ongeluk was afgegaan in haar 
huis. Haar oren reageerden daar met 
het nodige protest op: de oorsuizin-
gen kwamen terug. Dan kwam ze te-
rug voor enkele ‘herhalingsoefenin-
gen,’ zoals zij de behandelingen 
noemde.

En nu was het weer zover. Ze moest 
op het vliegveld langs het vliegtuig 
lopen. Door de enorme herrie waren 
de oorsuizingen weer geactiveerd. 
Dus kwam ze opnieuw bij me langs. 
Gelukkig waren twee behandelingen 
genoeg om het leed wederom te ver-

helpen. Zo kan deze vieve dame haar 
vliegreizen blijven maken met af en 
toe een acupunctuurbehandeling.

In mijn praktijk behandel ik regelma-
tig patiënten met oorsuisklachten of-
tewel tinnitus. Zo’n 80 % van hen kan 
ik helpen: de klachten verminderen 
sterk of verdwijnen geheel. Wel zijn er 
vaak meer dan de 6 tot 10 behande-
lingen nodig waarmee veel andere 
klachten verholpen kunnen worden, 
zoals pijn-, ontstekings- of mentale 
klachten. Oorsuizen is hardnekkig en 
acupunctuur is geen tovermiddel. 
Maar wie wat geduld heeft en door-
gaat, kan ik dikwijls helpen. 

 Veldsink Groep breidt uit in Zeeland
Veldsink Groep uit Nuenen zal per 1 januari 2019 haar positie in Zeeland en 
West-Brabant versterken door de overname van Driekleur verzekeringen. 
Met circa 90 medewerkers en zes vestigingen (Goes, Bergen op Zoom, Mid-
delburg, Spijkenisse, Terneuzen en Zierikzee) is Driekleur verzekeringen 
een grote speler op verzekeringsgebied in de regio. Met het oog op het na-
derende pensioen van Gerry Huis in ’t Veld, directeur van Driekleur verzeke-
ringen, is deze overname tot stand gekomen.

Jan Veldsink, directeur van Veldsink 
Groep, noemt de overname van Drie-
kleur verzekeringen een organische 
uitbreiding van Veldsink Adviesgroep. 
Het familiebedrijf Veldsink Groep, dat 
volgend jaar 40 jaar bestaat, is met di-
verse Veldsink Adviesgroep kantoren 
al sinds 2000 ook actief in Zeeland. 
Met deze overname wordt Veldsink 
Adviesgroep ook in deze regio de 
grootste speler. In totaal heeft Veld-
sink Adviesgroep 30 vestigingen. 
Dankzij dit omvangrijke netwerk is er 
altijd een vestiging in de buurt.

Veldsink Adviesgroep geeft financieel 
inzicht in de gelopen-, huidige- en toe-
komstige risico’s. We creëren hiermee 
totaal-oplossingen op het gebied van 
hypotheken, verzekeringen en pensi-
oenen. Met als doel het ontzorgen en 
beschermen van zowel privé situaties 
als zakelijke belangen.

Het familiebedrijf Veldsink Groep is 
naast Veldsink Adviesgroep actief met 
verschillende onderdelen in de finan-
ciële dienstverlening: VCN Samen 
Ondernemen (serviceprovider verze-
keringen), NBG (landelijke hypo-
theekketen), VCN United Capital (ser-
viceprovider hypotheken) en De Fi-
nanciële Makelaar (serviceprovider 
hypotheken).

De Veldsink Groep is een belangrijke 
speler op het gebied van werkgelegen-
heid in de regio. Met deze overname 
zijn er nu ruim 750 medewerkers 
werkzaam bij de Veldsink Groep. Om 
een groot gedeelte van de medewer-
kers te huisvesten, wordt er gebouwd 
aan een Veldsink Campus waar ook 
VCN Samen Ondernemen wordt ge-
vestigd. Tevens creëert Veldsink Ad-
viesgroep een nieuw kantoor in het 
centrum van Nuenen.

Meesterorganist geeft 
concert in Breugel
Zondag 5 augustus verzorgt meester-
organist Theo Jellema uit Leeuwarden 
een orgelconcert om 16.00 uur in de 
Sint Genovevakerk te Breugel. Be-
speeld wordt dan het fraaie historische 
Vollebregtorgel uit 1854. Dit orgel 
staat bekend om zijn warme klank.

Het programma van het concert is 
zeer gevarieerd en bevat muziek van 
de componisten Bach, Krebs, Boulan-
ger, Falcinelli en Lebrun. De toegang 
tot het concert is gratis.

Theo Jellema was jarenlang orgeldo-
cent aan de conservatoria van Arnhem 
en Zwolle. Nu is hij naast zijn werk-
zaamheden als organist van de Grote 
of Jacobijnerkerk en stadsorganist te 
Leeuwarden docent hoofdvak orgel 
aan het Prins Claus Conservatorium te 
Groningen. Hij heeft een uitgebreide 
concertpraktijk die hem voerde naar 
een groot aantal Europese landen, naar 
Rusland, Japan en Korea. In de loop 
der jaren speelde hij verschillende ‘in-
tegrales’ (Franck, Messiaen, Bach). 
Theo Jellema jureert bij belangrijke 
Europese orgelconcoursen (Vilnius, 
Alkmaar, Brugge, Toulouse, Pistoia, 
Groningen) en geeft masterclasses in 
binnen- en buitenland. Hij maakte cd-
opnamen van belangrijke historische 
orgels. Voor zijn verdiensten voor de 
Franse orgelcultuur werd hem de zil-
veren medaille ‘Arts-Sciences-Lettres’ 
toegekend.
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Brons voor Zilveren Bloem & Tuin
Een kleurrijk tuinevenement dat een zilveren jubileum viert. Bekend in binnen- 
en buitenland met reclamespotjes op de landelijke tv-zenders. De grootste in 
zijn soort in de Benelux. Landgoed Gulbergen in Nuenen herbergt Bloem & 
Tuin. De grote roerganger is Rini Geven uit Nuenen. Een op elkaar ingespeeld 
team van vijf mensen trekt aan de touwtjes. En natuurlijk wordt het team onder-
steund door diverse ervaringsdeskundigen, veel vrijwilligers, enthousiaste 
deelnemers en talrijke bezoekers. Een zonovergoten festival voor iedereen niet 
ver van huis. Beleef het mee in de Nuenense achtertuin Gulbergen. Het kan nog 
tot en met zondag.
Rini Geven stapte als ondernemende horecaman in 1994 op Landgoed Velder in 
Liempde in Bloem & Tuin. In Gerwen op Landgoed Henkelman beleefde hij het 
eerste lustrum met ‘zijn’ evenement. In een sprookjesachtig kabouterbos met 
feeërieke verlichting en échte kabouters ontving doorzetter Rini vele duizen-
den belangstellende mensen rond het thema tuin. Natuurlijk komen er dan ook 
bloemen bij aan te pas en in Gerwen destijds ook groente en fruit. Landgoed 
Henkelman was het hele jaar door beschikbaar voor Bloem & Tuin. Met verras-
sende attracties en openingstijden tot tien uur ’s avonds wist het regionaal eve-
nement Bloem & Tuin zich nationaal en zelfs internationaal in de kijker te spelen.
Culturele verenigingen uit Gerwen en de werkgroep Leefbaarheid Gerwen zijn 
vaste leveranciers van een keur aan vrijwilligers. Daar kan Rini en zijn team op 
blindvaren. En plaatselijke clubs van landelijk bekende organisaties zoals Zon-
nebloem, Liliane Fonds en KBO steken ook helpende handen toe. De kassen van 
die ondersteuners varen er wel bij….
Het Geven-team is opgebouwd rond één organisatiemodel: Rini’s wil is wet. Als 
trendsetter en innovator neemt Bloem & Tuin dat model tegenwoordig wel met 
een korreltje zout. Voor de buitenstaanders is dit driehoekmodel handig: bezoe-
kers, deelnemers en de Bloem & Tuin-organisatie. Binnen het Geven-team is al-
les helder en duidelijk. Rini doet het veldwerk en de contacten met de stand-
houders, Nicole is de spin in het web van de administratie en John is de man van 
de reclame en organisatie. En Arvid Schellens is het oliemannetje, het manusje 
van alles. Ieder doet zijn eigen ding en blijft zo veel mogelijk in het eigen vaar-
water. “En tijdens Bloem & Tuin geniet ik samen met mijn vrouw Tonny enorm”, 
aldus de nog altijd ondernemende Rini.
Het Bloem & Tuin-team beleeft deze week het zilveren jubileum van het kleur-
rijke jaarlijkse evenement met maandag 23 juli om klokslag 18.00 uur show-
plantenverkoop. Tijdens de zilveren receptie op maandagavond ontving het 
Geven-team de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen Neder-
wetten. Een gouden felicitatie is hier zeker op zijn plaats. Proficiat voor alles en 
iedereen rond Bloem & Tuin!

Het Geven-team met boven v.l.n.r.: Rini, Arvid en Nicole en onder: Tonny en John

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 19 juli 2018

Brons voor Zilveren Bloem & Tuin

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Bloem & Tuin:

Kleurrijk en zonovergoten
Vrijdag de 13de gestart en nog te bezoeken tot en met zondag 22 juli: Bloem & Tuin, het grootste tuinevenement van de    
Benelux op Landgoed Gulbergen in Nuenen. In en om de tuin is er van alles te zien en te beleven. Verrassende plant- en 
bloemsoorten, tuindesign, tuinmeubels en tuinhuisjes, hoveniers en planten-kwekers, trendvolgers en trendsetters. En je 
kunt oog in oog met komen klompenmaker Harrie van Aarle uit Aarle-Rixtel en ook met imkers van De Walhut. Bloemetjes 
en bijtjes, en zonder bijen geen bloemen en fruit.
In de schaduwrijke omgeving van Landgoed Gulbergen. Alleen al een prachtige wandeling 
langs de diverse standhouders is genieten voor de liefhebbers.
Tijdens de zilveren receptie op maandagavond ontving het Geven-team 
de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen Nederwetten. 
Onze fotograaf Cees van Keulen liep als vrijwilliger een paar dagen mee op de terrassen, 
waar de bezoekers kunnen bijpraten bij een hapje en een drankje. 
Hier een fotogenieke impressie van zilveren jubilaris Bloem & Tuin.    

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

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 AUGUSTUS EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

Summer SaleSummer Sale
NU ELK 2e PRODUCT

KOOPZONDAG
22 JULI 2018 

van 12.00 - 17.00 UUR

50% KORTING
O P  A L L E

Summer SaleSummer SaleSummer SaleSummer Sale
 PRODUCT

Summer Sale
 PRODUCT

Summer SaleSummer SaleSummer SaleSummer Sale
 PRODUCT

Summer SaleSummer SaleSummer Sale
50% KORTING

OUTDOOR ZOMERKLEDING

alle shorts • capri’s • t-shirts
polo’s • korte mouw blouses etc.

complete collectie 
running • biking • fitness • tennis

complete collectie 
Protest • Brunotti 2018

complete collectie 
Reef • Teva • Ipanema

en nog HÉÉL VÉÉL PRIJSPAKKERS en OPRUIMINGS ACTIES
o.a. CAMPING • RECREATIE • SPORT • BARBECUES* • ZWEMBADEN

*WEBER COMPLETE COLLECTIE 20% KORTING 
(UITGEKEERD IN ACCESSOIRES)

SPORTKLEDING

BAD & BEACH KLEDING SLIPPERS & SANDALEN

Stijn van Bree zeer verdienstelijk 
derde in de GTC Rally 
Afgelopen zaterdag werd de GTC Rally verreden. De GTC Rally geldt al jaren 
als één van de zwaardere rally evenementen in Nederland gekenmerkt door 
behoorlijk wat onverhard en de ‘Nacht van Achtmaal’ waarbij de deelnemers 
tot in de late uurtjes op hoge snelheid over de klassementsproeven rond het 
dorp Achtmaal rijden. 

Stijn van Bree kwam in de GTC Rally 
met een nieuwe navigator, in de per-
soon van Sander van Barschot, aan de 
start en het nieuwe duo wist de wed-
strijd uiteindelijk af te sluiten op de 
derde plaats in hun klasse en de 
twaalfde plaats algemeen. Stijn van 
Bree: “Dit was wel weer een rally 
waarin we weer van alles hebben 
meegemaakt. Het begon op de eerste 
klassementsproef al direct met een 
aantal afgebroken steunen van de uit-
laat. Dit had ik zelf veroorzaakt door 
een bocht te diep te snijden en we 
hebben dit na de finish van de proef 
met behoorlijk wat kunst en vlieg-
werk weten te repareren. De klasse-
mentsproef erna was een rondkoers 
met wat flinke stukken onverhard. 
Op één van die stukken brak een 
steun af die we ook weer moesten re-
pareren. Door die reparatie klokten 
we een paar minuten later in en daar 
hebben we eigenlijk de hele dag last 
van gehad. Ook hadden we nog een 
communicatieprobleem: de micro-
foon van de helm van Sander begaf 
het wat ons uiteindelijk deed beslui-
ten van helm te wisselen. Nadat de 

communicatie weer op orde was , kre-
gen we te maken met de volgende 
technische problemen. De v-snaar was 
eraf gelopen en na behoorlijk wat werk 
kregen we die van de waterpomp en 
dynamo er weer op. Die van de stuur-
bekrachtiging helaas niet op dat mo-
ment maar dat is tijdens de service 

weer zeer vakkundig opgelost door het 
serviceteam van Mats van den Brand. 
De wedstrijd wisten we vervolgens 
verder probleemloos met nog een aan-
tal goede tijden af te ronden en we wis-
ten uiteindelijk beslag te leggen op de 
derde plaats in onze klasse en de 
twaalfde plaats algemeen. Ik wil San-
der bedanken voor de geweldige sa-
menwerking maar zeker ook mijn 
dank uitspreken naar het serviceteam 
van Mats van den Brand. Uit alles wat 
er dit weekend is gebeurd, blijkt maar 
weer dat rally echt een teamsport is 
waarbij alles gewoon op zijn plek moet 
vallen.” 
De volgende wedstrijd voor Stijn van 
Bree en Sander van Barschot is de Hel-
lendoorn Rally welke half september 
zal worden verreden.

13 t/m 22 juliLandgoed Gulbergen Koop online ons jubileumticketwww.bloementuin.nl



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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

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

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

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

EXCLUSIEF:  
GARDEROBEKASTEN EN INLOOPKASTEN 

Silverline matras 
als beste getest

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

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

uw WONINGINRICHTERAIRCO

Gehele Auping assortiment:
15% korting

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

Pullman zomerkorting: 
Tot € 500,-- korting
op een boxspringcombinatie

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

Tempur gehele assortiment: 
2e artikel 50% korting

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

Lifetime kinderkamers:
Gratis matras 
bij aankoop v.a. € 750,--

“als beste 
getest”

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

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

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

LEER GITAAR SPELEN BIJ 
GITAARSCHOOL NUENEN

- Algemene muzikale vorming
- Instrumentbeheersing

- zoveel mogelijk spelplezier
- Ontwikkeling voor kind tot volwassene

- Muziek maken en spelen 
wat je leuk vind staat voorop!

Kijk voor meer info en een gratis proefles 
op www.gitaarschoolnuenen.nl, of mail 
naar info@gitaarschoolnuenen.nl of bel 

voor een afspraak 06-52685862.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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!
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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 gemeentenhuis

 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 

boereninterieurs het Heemhuis 

Elke woensdag
19.30-21.30 Foto expositie 
historische boereninterieurs

het Heemhuis van De Drijehornick,
 Papenvoort 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

t/m zondag 22 juli
Openlucht tuinbeurs Bloem & Tuin

voormalig steenoventerrein van 
landgoed Gulbergen

Woensdag 18 juli 
10.00-12.00 uur Lezing westerse astrologie

door Esther Engelen
Bio Kracht, Parkstraat 3F Nuenen. 

Aanmelden: info@bio-kracht.nl

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 Roosdoncken
 naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen

Zondag 22 juli
16.00 uur Tribute To The Cats Band

Open Lucht Theater Mariahout

Donderdag 26 juli
14.00-16.00 uur Kienen!!

17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Jo van Dijkhof

Donderdag 26 juli 
14.30 uur De kleine zeemeermin -

 Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout

Woensdag 1 augustus
Doorkomst Fiets3daagse Asten

route via Nuenen.

Zondag 5 augustus
10.00 uur Lange-afstandswandeling 

met IVN Nuenen 
Vertrek vanaf het bruggetje naar 

Weverkeshof

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

 Zaterdag 18 augustus
10.00-12.00 uur Inloopochtend Stichting 

Kinderspeelzalen Nuenen
’t Dwersliggertje, van Duynhovenlaan 15

Zaterdag 18 augustus
’t Kwetternest,Jacob Catsstraat 1-3,

Heikampen 5 -7 
Peuterhof, Heuvel 5 Gerwen 
De Klompjes, Jacobushoek 5

Zondag 19 augustus
10.00-23.30 uur KPJ Touwtrekken 

over water
weiland op de hoek Oude Torendreef en 

Hoekstraat in Nederwetten

Zondag 19 augustus
10.00-17.00 uur VAG techniek 

Ronde van Nuenen
route door centrum van Nuenen en start en 

fi nish t.h.v. Park 1

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
10.00-17.00 uur Jaarlijkse 

grote boekenmarkt
De Weverkeshof

Zondag 26 augustus
10.00-15.30 uur Vlooienmarkt Gerwen

Heuvelplein Gerwen

Vrijdag 31 aug. t/m zondag 2 sept. 
Harleyweekend 2018 H.D.C. Gerwin

 Huikert 35 Nuenen

Zondag 2 september
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

Terrein aan de Mulakkers (Jo Arts terrein)

Zondag 9 september
07.30-19.00 uur De Wettense zomermarkt

Hoekstraat te Nederwetten

 Vrijdag 7 t/m zondag 9 september
American Car Weekend 2018 

Backstage Chevyclub
Terrein Laco Strandbad Nuenen, 

Enodedreef 3 Nuenen

Donderdag 13 september
10.30 uur  Cultuur Overdag – 

fi lm ‘Bridge of Spies’
Het Klooster

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, 
laten we u weten dat na een kortstondige ziekte is overleden mijn lieve 
man, ons pap en trotse opa 

Piet van Dun
echtgenoot van

Marij van Dun-Lenaerts
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Lid van de gemeenteraad Nuenen c.a. 1982 - 2002
Wethouder van de gemeente Nuenen c.a. 1994 - 2000

 Tilburg, 16 december 1943                                   † Nuenen, 9 juli 2018
 
 Marij
 Daphne en Dirk 
 Sander, Jasper 
 Barry 
 
Klaprooshof 2, 5672 XC Nuenen

Naar de wens van Piet hebben we in besloten kring afscheid van hem 
genomen.

In nagedachtenis van Piet in plaats van bloemen, liever een donatie 
voor Voedselbank Nuenen. U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL43 RABO 0101383584 t.n.v. Voedselbank Nuenen o.v.v. Piet van Dun. 

       
PIET VAN DUN ..wij zullen hem missen.

Diep getroffen en verdrietig zijn we dat onze secretaris/penningmeester 
het gevecht met zijn zieke lichaam niet heeft kunnen winnen.
Team en bestuur van Voedselbank Nuenen hebben zijn deskundige inbreng zeer 
gewaardeerd  en denken met dankbaarheid en respect aan hem.
Zelfs nu nog laat hij zijn echt gemeende betrokkenheid bij de Voedselbank  
zien door ipv bloemen een donatie voor de Voedselbank te vragen. 

We wensen zijn gezin en familie veel sterkte 
met de verwerking van dit verlies.
www.voedselbanknuenen.nl

 
Wij hebben kennis genomen van het overlijden van

Piet van Dun
Piet was een markante persoonlijkheid en een zeer aimabel mens die 
zich op vele manieren heeft ingezet voor onze lokale samenleving. 
Hij is vele jaren actief geweest binnen de VVD Nuenen als raadslid en als 
wethouder. Wij zijn Piet dankbaar voor zijn grote inzet voor onze partij. 
Piet was Lid van Verdienste.
Wij zullen zijn positieve  inzet en betrokkenheid enorm missen.

Onze gedachten zijn bij zijn familie 
en bij allen die hem lief hadden, 
wij wensen hen veel sterkte toe.

Bestuur en fractie,     Nuenen c.a.

KBO Nuenen c.a. heeft bedroefd kennisgenomen van het overlijden van

Piet van Dun
van maart 2009 tot september 2017 bestuurslid/secretaris van onze Kring, het 

algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Piet was een zeer gewaardeerd bestuurslid, die bijzonder actief betrokken was bij 

het wel en wee van onze afdeling en te allen tijde het belang van onze KBO leden 

in het bijzonder en alle ouderen van Nuenen in het algemeen steeds voorop stelde.

Wij wensen zijn vrouw Marij, de kinderen, 

kleinkinderen en familie alle kracht toe

 bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden van KBO Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 22 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker M. Feuth. 

Misintenties
Tiny Matthijsse - Lemmens; Marie 
Kuijten van Kuijk; Joost van der Graaf; 
Tineke Hilberink; Marietje van Rooij - 
van Lith; Sjef van Santvoort (vanwege 
sterfdag).

Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode (vanaf 7 
juli tot en met 17 augustus) is er geen 
viering op zaterdagavond.
Het secretariaat is alleen op dinsdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 22 juli: pastor Huub Schuma-
cher. In de zomerperiode is er geen 
kindernevendienst, maar wel een op-
vang in de kerkzaal. De collecte is voor 
Vluchtelingen in de knel.. U wordt uit-
genodigd om deze dienst met ons mee 
te vieren. Na afloop van de dienst is er 
koffie en thee. Zoals altijd bent u op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website en op Facebook.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
 
Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders; Jan van der Loo.
 
Mededeling
In onze parochie is overleden: Han 
Koster, Hoekstraat 40. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 juli 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties 
Fam Mickers.

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.

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 19 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
H. Mis, H. Vincentius a Paulo, belijder. 
Vrijdag 20 juli. 07.15 uur. H. Mis, H. 
Hiëronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares. 
Zaterdag 21 juli. Geen H. Mis. 

Zondag 22 juli. Negende zondag na 
Pinksteren. 10.30 gezongen Hoogmis.  
Maandag 23 juli. 18.30 H. Mis, H. Ap-
polinaris, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van H. Liborius, bisschop en 
belijder. 
Dinsdag 24 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Christina, maagd en 
martelares. 
Woensdag 25 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Jacobus de Meerdere, apostel; gedach-
tenis van H. Christoforus, martelaar. 
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').

Zomeravondconcert  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 ver-
stillende pianoklanken klinken. Al improviserend word je tijdens het concertje 
meegenomen in het ‘eigen’ karakter van zijn pianospel. Elk jaar is er zo’n zomer-
avondconcert 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’.



Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens – Markiezen - Horsystemen

D.L.C. ZONWERING SPEGELT 102 5674 CD NUENEN 040-2857790 Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00uur – 17.00uur - of op afspraak

Geen BTW  bij aankoop van een verandadak Comfort+
AANBIEDING GELDIG TOT EN MET 31 augustus 2018

www.dlczonwering.nl/ info@dlczonwering.nl

D.L.C. Zonwering 1985 - 2018

D.L.C.	  ZONWERING	  	  	  SPEGELT	  102	  	  	  5674	  CD	  NUENEN	  	  	  	  040-‐2857790	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Openings(jden	  dinsdag	  t/m	  vrijdag	  9.00uur	  –	  17.00uur	  	  -‐	  of	  op	  afspraak	  	  

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

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

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

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

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

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

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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:

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 fiets 
of een karretje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent 
met een krantenwijk. Een fietstas en een schoudertas krijg 
je in bruikleen.

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

 Rond de Linde ook tijdens de vakantie
op www.ronddelinde.nl 

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen 

Koop online ons jubileumticket
www.bloementuin.nl
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