
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.
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Wees wijs 
in de 
warme natuur!

Bedevaart naar 
Kevelaer vanuit 
Nuenen en 
omgeving

Oproep 
voor 
sportieve 
meiden
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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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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

Puzzel    

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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Helpt Elkander start renovatie 
kantoren Vincent van Gogh Plein
Door Gerrit van Ginkel

onderdag 19 juli is een bouwbord onthuld op het van Goghplein dat 
de renovatie aankondigt van twee kantoorpanden naar 14 huurap-
partementen die volledig gasloos gebouwd gaan worden. 

De gevels en het dak worden opnieuw 
geïsoleerd en via zonnepanelen wordt 
een hi-tech warmtepomp aangestuurd 
die voor warmte gaat zorgen.
Ad interm  directeur Ben Wouters  
van Helpt Elkander vertelde dat gas-
loos bouwen de laatste tijd veel impact 
heeft gekregen.

De visie op duurzaam bouwen maakt 
een grote ontwikkeling door en dat is 
in Groningen begonnen. In de bestaan-
de bouw is nog veel te doen. In de be-
groting van Helpt Elkander voor 2019 
is hier al aan gedacht. We kijken nog 
naar de laatste ontwikkelingen maar de 
overheid moet met ons meedenken. 
Wouters roemde de samenwerking 
met de Gemeente en met een knipoog 
naar de wethouder zei hij dat er al een 
subsidieaanvraag onderweg was.

Nuenens wethouder Caroline van 
Brakel, met onder meer woningbouw 
in haar portefeuille, ziet de vraag naar 
sociale huurwoningen toenemen en 
voorziet tot 2028 in een behoefte van 
300 woningen. Vooral voor de kleinere 
en oudere huishoudens zijn nog veel 
appartementen nodig, schatte zij in. 
Op locatie hoek Parkstraat/Voirt en 
op de Wederikdreef zullen woningen 
komen waarbij het duurzaam bouwen 
een grote uitdaging zal zijn.
Cas  de Haan, directeur van Caspar de 
Haan onderhoud en renovatie vertel-
de niet zonder trots het oudste bedrijf 
van Eindhoven te zijn. Het is opge-
richt in 1749 en de 9de generatie staat 
nu aan het roer. Er is al gezorgd voor 
een 10e, wijzend naar zijn twee zonen.
Vooral projecten die gericht zijn om 

Vlnr: Joris Verbeek (manager Klant & Markt Helpt Elkander), Caroline van Brakel (Wet-
houder gemeente Nuenen), Tina Klep (lid Huurdersplatform Helpt Elkander), Ben Wou-
ters (directeur-bestuurder Helpt Elkander), Cas de Haan (directeur Caspar de Haan onder-
houd & renovatie) en zijn zonen en uiterst rechts Ruud Moviat (Huurdersplatform)..

de aarde goed achter te laten passen 
goed in ons bedrijf. Sinds kort is zijn 
gezin gevestigd in Nuenen.
Tijdens de openingsceremonie wer-
den ballonnen met wensen en bood-
schappen opgelaten.

Met de bouw van de appartementen 
speelt Helpt Elkander in op de behoef-
te aan woningen voor één- en twee 
persoonshuishoudens in Nuenen. “De 
huurprijs is zodanig dat de woningen 
bereikbaar zijn voor mensen die recht 
hebben op huurtoeslag”, aldus Tina 
Klep van het Huurdersplatform Helpt 
Elkander. Het Huurdersplatform is ac-
tief betrokken bij het project waarover 
ook afspraken zijn vastgelegd in de 
prestatieafspraken tussen Helpt Elk-
ander, de gemeente en het Huurders-
platform. Aan de Vincent van 
Goghstraat worden 14 gasloze appar-
tementen gerealiseerd en het oude 
kantoor van Helpt Elkander aan de 
Bergvinkhof wordt omgebouwd tot 6 
gasloze appartementen.

Een briljanten huwelijk, een briljant paar
 

Swies [ordebewaarder met carnaval], 
Ton Neijts, komt van haar hand. Hij 
draagt deze nog steeds. Helaas is haar 
hobby tot stilstand gekomen maar be-
langstelling hiervoor heeft ze nog 
steeds.
Een lang en gelukkig leven, daarvan ge-
nieten ze nog iedere dag en ze zijn dan 
ook heel blij dat ze dit Briljanten huwe-
lijksfeest op 22 juli samen mochten vie-
ren, met hun 7 kinderen, 17 kleinkin-
deren en 5 achterkleinkinderen.
Koosje en Frans, van harte proficiat 
met deze mijlpaal in jullie mooie leven 
en bedankt voor de prachtige verha-
len. Ik had nog wel uren kunnen ge-
nieten. 

Door Karin Aarts-Janssen 

65 jaar geleden, op 22 juli 1953 trouwde Frans van der Velden met zijn 
Koosje, Koosje Karremans. Frans is een echte Nuenenaar geboren aan de 
Parkstraat 13 en Koosje, geboren in Zevenbergen , bracht haar jeugd door 
in Eindhoven,  aan de Tongelresestraat,  als 2e dochter in een gezin met 12 
kinderen. Frans komt  uit een gezin met 10 kinderen en heel toevallig, ook 
de 2e oudste van dat grote gezin van der Velden.

Grote gezinnen 
waren normaal in die tijd
Frans leerde zijn Koosje kennen tij-
dens het bevrijdingsfeest van Eindho-
ven. Frans fietste op zaterdagavond 18 
september 1945 met zijn vrienden van 
Nuenen naar Eindhoven om het be-
vrijdingsfeest te vieren, de oorlog was 
voorbij.   Op de Wolvendijk in Eindho-
ven zagen zij twee mooie meisjes lo-
pen. Ze raakten aan de praat. De meis-
jes waren op weg naar de Club van 11, 
een buurthuis in de wijk en de jongens 
gingen met de meisjes mee. Limonade 
en een friettent. Meer was er niet in die 
tijd. Onder het dansen vroeg Frans aan 
Koosje of ze al ooit een frietje had ge-
geten? Koosje dacht van niet en Frans 
trakteerde Koosje op een puntzak 

friet. Daarna bracht hij haar naar huis.
Frans was 16 en Koosje 17, maar ze 
kregen niet meteen verkering, dat 
duurde even, er kwam steeds iets tus-
sen, twijfels, geen tijd, ik wil nog niet, 
totdat het eindelijk duidelijk was. En 
zo begon een lang en gelukkig leven 
voor Frans van der Velden en Koosje 
Karremans.
Mooie verhalen komen op tafel, van 
de woningnood net na de oorlog, 
waardoor een woning zoeken heel 
moeilijk was, hoe ze samen een deel-
huisje betrokken in Eindhoven voor 2 
gulden per week, hoe ze hun eerste 
huisje betrokken aan de Julianastraat 
in Nuenen en 22 jaar later verhuisden 
naar de Brederostraat waar ze nu nog 
steeds wonen. Vooral Frans voert het 

woord. Koosje is iets stiller. Hij vertelt 
over zijn werk bij de DAF, de bedrijfs-
school van Philips, zijn baan als ma-
chinist en het werk als monteur bij de 
sigarenfabriek Karel 1 in Eindhoven. 
Helaas deze fabriek brandde tot de 
grond toe af en Frans solliciteerde op 
een baan bij de Sociale Werkplaats in 
Eindhoven, later de Ergon bedrijven 
waar hij als leidinggevende de rest van 
zijn leven met heel veel plezier heeft 
gewerkt en veel mensen een zinvol  
bestaan heeft kunnen geven. Frans 
had ook vele bijbaantjes en kwam bij 
veel Nuenenaren over de vloer. Jaren-
lang maakte hij muziek bij Brassband 
de Vooruitgang en speelde tot zijn 75e 
bij het Seniorenorkest.  Jarenlang was 
hij reserve opperwachtmeester van de 
RijksReservepolitie. In 1989 kreeg 
Frans voor al zijn goede werk met Ko-
ninginnedag een lintje en werd hij lid 
in de orde van Oranje Nassau. In 1990 
kreeg hij een gemeentelijke onder-
scheiding. 
Koosje leerde al vroeg het handwerk 
vak, ze zat graag achter de naaimachi-
ne. Haar leven lang is ze coupeuse ge-
weest. Vele bruidsjurken komen van 
haar hand Op haar 69e is ze nog cum 
laude geslaagd voor hoedenmodiste, 
een vak apart en  hoeden maken werd 
haar nieuwe hobby . De hoed van de 

De witte raaf is 
verhuisd
De Witte Raaf is per 1 juli 2018 ver-
huisd naar De Sleutel 1, 5662 AS Eind-
hoven. Ons telefoonnummer is onge-
wijzigd 040-2511611. Onze website is 
www.witteraafeindhoven.nl.  Wij zijn 
nog op zoek naar chauffeurs. Interesse 
in zinvol vrijwilligerswerk meld je dan 
aan op 040-2511611.



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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schap doen. “Binnen 30 seconden 
is een inbreker dan binnengeslo-
pen en heeft je portemonnee, te-
lefoon, laptop of tas weggeno-
men”, waarschuwt van der Waal. 

Vakantiegangers
Een ander makkelijk doelwit zijn 
natuurlijk de huizen waarvan de 
bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het 
verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. 
“Maar vraag hen dan ook om deze ergens uit het zicht neer te leg-
gen”, adviseert Van der Waal. “Een grote stapel post op tafel laat 
ook weinig te raden over.”
 
Handige tips om inbraak te voorkomen
Zo zijn er volgens hem nog talloze andere voorbeelden. “Vermeld 
nooit in je voicemail of social media dat je op vakantie bent. Laat 
de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op 
gezette tijden het licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook 
als goede gelegenheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig, 
als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.” 

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

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

AFVALINZAMELING: GROENCONTAINER 
EN HET WARME WEER
De warme zomermaanden houden maar aan. Bij warm weer kan 
de groencontainer onaangenaam ruiken of beestjes aantrekken. 
Gelukkig kunt u de container iedere week aanbieden voor slechts 
één euro! Enkele tips:
• Verpak etensresten, zoals vlees, in een biologisch afbreekbare 

afvalzak. Vliegen leggen hun eitjes graag in etensresten, dus als 
ze daar niet bij kunnen, is de container minder aantrekkelijk voor 
vliegen.

• Zet de container in de schaduw en sluit alle afvalzakken in de 
container goed af. In de zon komen eitjes van vliegen sneller uit.

• Maak geleegde containers regelmatig schoon met bijvoorbeeld 
een scheut azijn en water. 

• De klimop 'hedera' is giftig voor maden. Je kunt een tak in de 
container leggen om maden te bestrijden.

• De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand. Doe ze in 
een panty en hang die aan het handvat van de container. Dat 
houdt vliegen op afstand.

• Een handje zout of kalk in de bak zorgt ervoor dat maden uit-
drogen.

• Goed afval scheiden helpt ook. Iedere week is ook de PMD in-
zameling. Daardoor blijft de restafvalbak schoner en frisser. De 
GFT-container legen is minder duur dan de restafvalcontainer.

De vakantie periode is volop aan de gang. Daarom wordt er nu 
minder afval aangeboden en is de inzamelaar wellicht eerder bij u 
in de straat dan u gewend bent. Zet uw container op tijd buiten. De 
gemeente heeft op de meeste plaatsen clusterplaatsen aangewezen 
en gaat er samen met de inzamelaar strenger op toezien dat de 
container op de juiste plaats staat. Is dat niet het geval, dan blijft 
de container vol staan.    

BLAUWALG EN/OF BOTULISME IN VIJVERS
In verschillende Nuenense vijvers is blauwalg en/of botulisme ge-
constateerd. Deze bacteriën kunnen schadelijk zijn voor de volks-
gezondheid. Waterschap De Dommel blijft periodiek controles 
uitvoeren.  

Gevolgen van blauwalg en botulisme 
Bij hoge temperaturen in de lente en 
zomer ontwikkelt zich blauwalg en 
botulisme in vijvers en open water. 
Contact met oppervlaktewater met 
blauwalg kan leiden tot huidirritatie, 
zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen 
of dieren het water via de mond bin-
nen krijgen kan het maag- en darm-
klachten veroorzaken. De gevoeligheid 
bij mensen is zeer verschillend. Bent u 
in contact gekomen met water dat blauwalgen bevat? Pas dan een 
normale hygiëne toe, zoals handen wassen en/of douchen. 

W aarschuwing
Waterschap De Dommel plaatst waarschuwingsborden bij de be-
smette waterpartij. De borden worden weer verwijderd als er bij een 
volgende meting geen blauwalg en/of botulisme meer in het water 
zit.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 15-07-2018 EN 22-07-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berkenstraat 4 Plaatsen dakopbouw op aanbouw 
Houtrijk 8 Geheel slopen woning 
Aardappeleterssteegje 4-4a Verhogen bestaande erfafscheiding 
Beukenlaan 25 Uitbreiden woonhuis 
Collse Heide 38 Wijzigen gevels en constructie 
Bergvinkhof 1 Realiseren 6 appartementen  
Vincent v Goghstraat 74-76 Realiseren 14 appartementen 
Hoekstraat 22 Uitbreiden woning 
Witte Hondpad Plaatsen 16 tijdelijke woningen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie        Omschrijving
Berg 42 Vernieuwen bestaande aanbouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvelplein Vlooienmarkt Gerwen 26 aug. 
Ouwlandsedijk Buurtbarbecue 11 aug. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
20-07-2018 Nuenen c.a. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-
  verordening Nuenen 2018 
20-07-2018 Nuenen c.a. Regeling advisering 
  bezwaarschriften 2018 
19-07-2018 Nuenen c.a. Actieplan Richtlijn 
  Omgevingslawaai 3e tranche 
16-07-2018 Nuenen c.a. Gedragscode burgemeester 
  gemeente Nuenen c.a. 
16-07-2018 Nuenen c.a. Gedragscode wethouder 
  gemeente Nuenen c.a. 
16-07-2018 Nuenen c.a. Gedragscode Integriteit 
  gemeenteraad Nuenen c.a. 

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

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

De klimop ‘hedera’ is giftig voor maden. Je kunt een 
tak in de container leggen om maden te bestrijden.

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.

HITTEPLAN GEACTIVEERD
Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de 
komende dagen op naar waarden hoger dan 30 graden. Ook in de 
nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Aanhoudend 
warm weer brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwets-
bare groepen mensen zoals ouderen, mensen in verzorgingshuizen 
of chronisch zieken. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging 
en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht 
nodig om koel te blijven en genoeg te drinken. Let ook op dat de 
zonkracht de komende dagen hoog is. De huid kan snel verbranden. 
Enkele tips:
• Drink voldoende: neem een fl esje water mee, matig het gebruik 

van alcohol.
• Houd uzelf koel: draag dunne kleding, blijf in de schaduw en 

beperk inspanning in de middag tussen 12 en 16 uur.
• Hoge zonkracht: uw huid kan al binnen 15 minuten verbranden, 

volg de tips op van het KWF: smeren, kleren, weren.
• Houd uw woning koel: maak gebruik van zonwering, ventilator 

of airconditioning
• Zorg voor elkaar: Let extra op mensen in uw omgeving die mis-

schien uw hulp kunnen gebruiken. Vooral in de vakantieperiode 
wanneer familieleden 

Kijk voor meer informatie en tips op de GGD website: zomerhitte

POLITIESTEUNPUNT NUENEN GESLOTEN
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis 
aan de Jan van Schijnveltlaan 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.

MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK
Inbrekers gaan niet met vakantie. Maar jij wel? Laat je woning vei-
lig achter.

Wanneer de zomerse temperaturen zich aandienen, zwaaien overal 
de ramen en deuren open. “Waakzaamheid is echter geboden, want 
gelegenheid maakt de dief”, waarschuwt Joop van der  Waal, expert 
bij de politie op het gebied van woninginbraak. Het aantal inbraken 
in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie 
doet er alles aan om inbrekers te pakken, maar voorkomen van een 
inbraak is stap 1. En juist daar kunt u zelf heel eenvoudig allerlei 
maatregelen voor nemen. De komende periode geven we allerlei tips 
die kunnen helpen om inbrekers buiten de deur te houden.

Waar maken inbrekers gebruik van
Openstaande ramen en deuren
Van der Waal wijst erop dat er in deze periode kwaadwilligen zijn 
die achterpaden in woonwijken afstruinen op zoek naar openstaan-
de ramen en deuren. Soms wordt het hen wel heel gemakkelijk ge-
maakt. Achterpoorten en ramen die open staan, een ladder naast 
een raam of de huissleutel aan een spijkertje in de schuur. Maar ook 
insluipingen komen vaker voor, met mooi weer laten mensen hun 
ramen en deuren open staan als ze even naar boven zijn of een bood-

 

 

 

 



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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 26 juli t/m woensdag 1 augustus

Paraguayos
  1/2 kilo  0,99
Ruccola        
pan klaar   per bakje 0,99

Aardappel salade     
 hele kilo 3,99

Huzaren salade     
 hele kilo 4,99

Komkommers         
 2 stuks 0,99

Perssinaasappels
hele kilo 1,49

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Business to Business Congrescentrum
Parkstraat 54, Nuenen

verhuist naar Conferentiecentrum Eindhoven

I.V.M. VERHUIZING 
OPHEFFINGSUITVERKOOP
DE GEHELE INVENTARIS,  

INBOEDEL EN EXCLUSIEVE 
SCHILDERIJEN, MOET WEG!

Vrijdag 27 juli 12.00 - 17.00 uur
Zaterdag 28 juli 12.00 - 17.00 uur 
Zondag 29 juli 12.00 - 17.00 uur

SALE     weg=weg        SALE
PARKSTRAAT 54, NUENEN

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

Rond de Linde ook op uw vakantieadres
 www.ronddelinde.nl 

  Hello Sunshine !
Acties week 30: geldig maandag 23 t/m zaterdag 28  juli
_____________________________________________________

NIEUWE TOPPERS !    

4 Thuisbak Ciabatta’s

wit of meergranen    nu slechts € 150 

4 Muffi ns vanille of chocolade  NU € 200

5 Worstenbroodjes  € 500
_____________________________________________________

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

Aardbeien-
zomerschelp   € 750
_____________________________________________________

Verschillende heerlijke 
broodsoorten voor bij de BBQ   
en /of borrel 

FijneVakantieVeel lekkers voor 
alle thuisblijvers!!

Houthakker Steaks
4 stuks .....................................................6,95
Blije Dijen Spiesen
4 stuks .....................................................5,95
Carpacio Porchetta
100 gram .................................................2,10
Quiche Lorraine
“uit eigen keuken”              per stuk .........1,00
Bij 150 gr. Gebraden kipfi let 
100 gr. Eiersalade .....................Gratis
Peper Steaks
2 stuks .....................................................5,00

Bijna al onze belegde broodjes 
gaan warm de deur uit!

SPECIAL

KOOPJE



LINDEBLAADJES

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 30

Horizontaal: 1 werklust 7 rookgerei 12 telwoord 13 plaats in Gelderland 15 geestdrift 
17 unaniem 21 hetzelfde 23 rijschool 25 dyne 26 en volgende 27 zangstem 29 per expresse 
30 emeritus 31 beroep 34 verandering 37 mythologische figuur 42 gevierd sporter 
46 blijkens de akten 47 zangnoot 48 grootmoeder 50 ambtshalve 51 water in Friesland 
52 plotseling 55 blunder 57 onkreukbaarheid 60 regelmaat 61 plechtige gelofte 62 sip 
64 lastig 65 voelspriet

Verticaal: 2 Nederduits (afk.) 3 roemen 4 slagzin 5 pl in Zwitserland 6 voordat 7 droog 
8 populair 9 deel van een geschrift 10 bevlieging 11 voegwoord 14 stuk hout 16 betoog 
18 titel 19 lengtemaat 20 gevarieerd 22 takje 24 scheepstouw 27 slee 28 tot en met 
32 deel van een wet 33 Zwitsers kanton 35 tijdstip 36 voorzetsel 38 gemalin van Aegir 
39 Turkse titel 40 kledingstuk 41 salvis omissis 42 vanaf 43 overmoedig 44 verfstof 
45 afslagplaats bij golf 49 tijding 53 Ierland 54 selenium 55 meterton 56 vuurwapen 
58 zot 59 berg op Kreta 60 onderofficier 63 United Nations

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

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

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

Oplossingen wk 29
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

K I N D E R V R I E N D

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.

ARENA
CLOWN
CRASH
ESCORT
FOLIE
GALEI
GETAL
GROTESK
HONDERD
JUIST
KERSTMENU
KNIPTOR
KOGELVIS
LEISTEEN
NEVEL
OCTROOI
ODEUR
OPENLATEN
ORIGAMI
PERSGAS
REIGER
REKENEENHEID
ROEST
ROOFRIDDER
SCHEUR
SINTEL
SNERT
SPIES
TANGCONSTRUCTIE
TARIEF
TAUGE
TEELT
TOUPET
TRAWANT
TREDEN
VEEDIEF
VERDELGING
VLAGGETJESDAG
WAFEL
WINNARES
ZWEEP

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

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

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

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

3 1 2
2

Sudoku

week 28, Dhr. / Mw. Z. van Twuijver, Nuenen.

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.

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Telnr. 06-
87536070.

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.

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend: maandag en dinsdag vanaf 17:00uur
donderdag t/m zondag vanaf 12:00uur

www.restaurantolijf.nl

ZOMER BIJ OLIJF
LUNCH EN DINER
Ook tijdens de zomermaanden is Olijf gewoon geopend.
Een heerlijke lunch, verfrissende cocktails, een snelle 
hap of een uitgebreid diner. Het keukenteam heeft een 
menukaart bedacht, voor elk wat wils.

SUMMERVIBES
De zomer is bij uitstek het seizoen voor schaal- en schelp-
dieren. Naast onze reguliere menukaart is een complete 
pagina gewijd aan deze heerlijke vruchten van de zee.

TERRAS
Ons nieuwe schaduwdoek zorgt ervoor dat u heerlijk 
buiten kunt eten. Bij voorkeur een meer koelere plek, 
binnen staat de airco aan.

Wij wensen iedereen een ontspannen maar bovenal 
culinaire vakantie toe. 
Voor de thuisblijvers, tot snel ;) 

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

Fietstocht door bloeiende 
heidegebieden

Zondag 12 augustus organiseert het IVN een fietstocht 
van ca 45 kilometer door afwisselende landschappen en 
heidegebieden. Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de 
Kloostertuin. Info: Kees Planken, tel. 0402421423.  IVN 
Nuenen, www.ivn.nl/nuenen

PME legend Norway 
BBQ FLY-IN
20 juli 2018 – De winnaar van de PME Legend Norway 
BBQ Fly-in actie is bekend! De gelukkige  winnaar van 
de “the experience of a lifetime” is Jaap van de Kerk-
hof. De prijs is dit jaar gevallen bij Lenssen Mannen-
mode in Mierlo  op Dorpsstraat 95,, waar de prijs op 
donderdag 26 juli om 10.00 uur  wordt overhandigd.

Dit voorjaar gaf PME Legend – na het grote succes van de 
PME Legend USA Tour de consument wederom de mo-
gelijkheid het echte cargo gevoel te ervaren; een onverge-
telijke trip waarin de prijswinnaars geheel verzorgd, 
-dagen gaan rondvliegen van Sandefjord naar Haugesund 
tot Voss, allemaal in een klassiek Dakota DC-3. Deze 
unieke trip is bestemd voor een echte man, een ware 
avonturier, iemand die de dynamische wereld van PME 
Legend en de cargo pilot zélf mee zou willen maken! 
Naast de vluchten in de Dakota DC-3, gaan de prijswin-
naars ook zelf leren vliegen, wild kamperen, bungee jum-
pen, paragliden, gaan op avontuur in een watervliegtuig 
om tussen de fjorden een spash down te maken en te lun-
chen op de gletsjers, de trip wordt afgerond met het ultie-
me gevoel van vliegen, te weten een ware parachute 
sprong uit de DC-3. De PME Legend Norway BBQ Fly-in 
is een geheel verzorgd avontuur voor in totaal 7 winnaars.

PME Legend organiseert unieke winactie
10 winnaars gaan op avontuurlijk mannenweekend in 
klassieke Dakota DC-3
PME Legend bouwt met haar mannelijke, functionele col-
lecties voort op de authentieke kleding die cargo piloten 
droegen in hun legendarische Douglas DC-3 vrachttoe-
stellen. Om die rijke historie van vrijheid en avontuur le-
vend te houden presenteert het merk in het voorjaar van 
2018 een unieke winactie, de Norway Dakota BBQ Fly-in. 

Authentiek en avontuurlijk
Voor dit ultieme mannenweekend is PME Legend op zoek 
gegaan naar avontuurlijke kerels die zich een lang week-
end willen onderdompelen in de grenzeloze en ongepo-
lijste wereld van de propeller luchtvaart. De Norway 
Dakota BBQ Fly-in bestaat uit een vierdaagse vliegreis in 
het mooie Noorwegen in een klassieke Dakota DC-3. Ie-
dere dag staan er diverse mannelijke, stoeren en avon-
tuurlijke activiteiten op het programma, waarin het 
ultieme gevoel van vrijheid ervaren kan worden. Na iede-
re dag staat de eigen DC-3 weer klaar om de winnaars 
naar het volgende kleine vliegveldje te vliegen, voor weer 
een onvergetelijk avontuur. In vier dagen land je in San-
defjord, Haugesund en Voss. Vanzelfsprekend word je als 
winnaar van top tot teen in een adventure-ready outfit 
van PME Legend gestoken. 

Over PME Legend
Zwaar geïnspireerd op de authentieke kleding van piloten 
uit vervlogen tijden, combineert PME Legend nostalgi-
sche, functionele stijl met een hedendaagse look en feel. 
Mooie, hoogwaardige items met een perfecte balans tus-
sen stijl, comfort en functionaliteit. Het merk presenteert 
complete collecties, met alles van leren jassen tot shirts, 
truien, jeans en cargo pants. Met een diepe buiging naar 
de rijke cargo heritage van PME Legend vertelt ieder item 
een uniek verhaal. PME Legend is onderdeel van Just 
Brands BV in Lijnden.

Recti� catie:
Afgelopen week is per abuis het 
verkeerde emailadres van Else-Marieke van Os in on-
derstaand artikel opgenomen. Vandaar nu wederom 
de aankondiging met de juiste contactgegevens.

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 activiteitencom-
missie speelt een voorname rol spelen in deze verander-
ing, 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 uitdaging om 
samen met andere enthousiastelingen aan die omwentel-
ing te werken, meld je dan aan.  Heb je zin om aan deze ve-
randering 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, emvanos@onsnet.nu
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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

 Scouting Rudyard Kipling  
gaat op kamp
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er toch wordt gedaan met de op-
brengst van de Neuzelmarkt? De meeste speltakken gebruiken een deel van 
de opbrengst voor hun zomerkamp. Ook dit jaar stond de eerste week van 
de zomervakantie weer in het teken van kampen opbouwen, hiken, spellen, 
excursies , zwemmen, speelparadijzen en deze keer gelukkig ook van erg 
lekker weer.

De jongste leden van de scouting, de 
Bevers, verbleven drie dagen en twee 
nachten in de Blokhut en reisden terug 
naar de oertijd. Een heerlijk bezoek 
aan Dippie Doe stond ook op het pro-
gramma.
De Welpen en de Esta's vertrokken 
naar een prachtige scouting in Velp. 
Bovenop een berg, midden in de bos-
sen. Op het programma stond onder 
andere lekker zwemmen en een excur-
sie naar Burgers Zoo. Best wel zwaar 
om weer die berg op te moeten fietsen. 
Het thema van dit jaar was ‘ontdek-
kingsreizigers’.
De Scouts (Verkenners en Padvind-
sters) waren dit jaar te vinden in het 
prachtige Mook. Ook een heuvelach-
tig gebied met een heel mooi scouting-
terrein dat dit jaar werd gedeeld met 
twee andere scoutings. Op één dag na 

was het de hele week prachtig weer. 
Begonnen met een hike, waarbij werd  
overnacht op een ander scoutingter-
rein waarna weer werd teruggelopen 
naar het basiskamp. De rest van de 
week stond in het teken van spellen, 
zwemmen, laser gamen en glow in the 
dark midget golf en dat allemaal in het 
teken van het thema ‘Prison Break’.
De Explorers, leden vanaf 15 jaar, ver-
trokken dit jaar naar Zwitserland voor 
een heerlijke week in de bergen. De 
OUT-Stam , leden boven de 18 waren 
toen al terug uit de Ardennen waar een 
fantastische survival kamp werd geor-
ganiseerd.
En nu is het tijd voor de welverdiende 
grote vakantie. In september is ieder-
een weer welkom op zaterdag op de 
Blokhut aan de Papenvoortse Heide.
www.rudyardkipling.nl

Wie zwijgt, stemt toe !
Blijkens mededeling van de provincie zijn er tot 11 juli jl. 658 zienswijzen/reac-
ties bij het provinciaal bestuur ingediend op het Herindelingsplan om Nuenen 
bij Eindhoven te voegen. Van deze reacties is het overgrote deel afkomstig uit 
Nuenen, 8 uit Eindhoven en 13 uit andere gemeenten.  Het merendeel van de 
reacties worden door de provincie gekwalificeerd als zijnde negatief (ED 19-07). 
Nuenen telt bijna 23.000 inwoners. Als men er theoretisch van uit gaat en er de 
volgende analyse op los zou laten, dan is bij een inwonertal van 23.000 inwo-
ners, waarvan ca. 18.500 van hen tot de kiesgerechtigde leeftijd behoren en dus 
hadden kunnen reageren, het aantal ingediende reacties slechts iets meer dan 
3% zijn geweest.  Of in het andere theoretisch aannemelijk geval dat, als men er 
van uitgaat dat er op de door het actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig bij de ca 
10.000 bewoonde adressen in geheel Nuenen c.a. een, met tegen-argumenten 
voor samenvoeging met Eindhoven, voorgedrukte zienswijze/bezwaarschrift 
bezorgd is en er slechts een 500-tal getekende al dan niet met nader gemoti-
veerde reacties is teruggekomen, en nadien bezorgd zijn bij de provincie, dit 
dan slechts 5 % betekent van de direct benaderde bewoonde adressen. In beide 
uitkomsten is dus het resultaat de totaal ingediende 658 reacties slechts een 
enkele druppel op de gloeiende plaat.
Het overgrote deel ( ruim 90 %) van de Nuenense inwoners heeft het dus blijk-
baar niet de moeite waard gevonden om te reageren op de oproep van het pro-
vinciaal bestuur en wacht af wat er verder gaat gebeuren Men zou en kan er 
derhalve van uitgaan dat hier het gezegde opgaat: wie zwijgt, stem toe. Met 
andere woorden: het overgrote merendeel van de Nuenense inwoners kan het 
niet schelen of men door de hond of de kat gebeten wordt. 
Maar er komt nog een herkansing om bij het door de bij meerderheid van de 
gemeenteraad zelf aangekondigde ( overigens vrijblijvend) referendum dat op 
10 oktober a.s. gehouden wordt, zijn of haar voorkeur uit te spreken om wel of 
niet voor samenvoeging van Nuenen bij Eindhoven te kiezen. Het opkomstper-
centage is daarbij bepaald op 35%. Weerspiegelend op het nu geringe aantal 
schriftelijk ingediende reacties, is het nog maar zeer de vraag of dit vastgestelde 
opkomstpercentage van 35% gehaald zal gaan worden. 
Misschien een wenk naar “Het ‘Orakel van de Roosdonkse molen” ( Hennie 
Merks) om voor al die inwoners, die nu gereageerd hebben of nog zullen reage-
ren bij het a.s. referendum, of zij wel of niet voor samenvoeging van Nuenen 
stemmen, toch “respect” te tonen, zoals ook de coalitie op voorhand al heeft 
verklaard dit zal doen bij welke uitslag van het referendum dan ook!

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 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

Uitzendingen LON-TV

LON TV voortaan op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt voortaan dagelijks ver-
verst met nieuwe onderwerpen. De volgende onderwerpen komen in de loop 
van week 30 en 31 ( onder voorbehoud ) in de uitzending van Nuenen Nú :
• Brandweeroefening 
• Trollenbos in Stad van Gerwen
• In memoriam Piet van Dun
• Veiligheid bij senioren
• Zandkunstenares Elvira Wersche
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 u, 14.00 u, 17.00 u,
20.00 u  en 23.00 u. De programma’s van LON TV zijn ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube en Facebook en via www.youtube.com/
lokaleomroepnuenen
Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen ?
Ziggo analoog  (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met CI+ module kanaal 334
Ons Brabant Net analoog  (frequentie 792 MHz, kanaal 61+)
Ons Brabant Net Nuenen HD via een DVB-C ontvanger
Ons Brabant Net Nuenen Interactief (Amino set-up box, kanaal 2009)
Ons Brabant Net Nuenen interactief (Arcadyam set-up box kanaal 609)
KPN (kanaal 1436)
Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 u en 12.00 u.

Kindervoorstellingen bij 
Openluchttheater Mariahout
Terug van vakantie maar het gevoel nog niet kwijt willen raken? Geniet dan 
samen met je kinderen van heerlijke kindervoorstellingen. Ook in de maand 
augustus staan er weer gave acts op het programma!

Broer en zus - Koekepeer 
Donderdag 2 augustus om 14:30 uur 
speelt Theater Koekepeer ‘Broer & 
Zus’. Dit is een vrolijke, interactieve 
voorstelling over rivaliteit, de lol in 
het ontdekken van onderlinge ver-
schillen en over familie die je af en toe 
wel achter het behang wilt plak-
ken!  Ook leuk als je enigst kind bent! 

Het grote piratenavontuur - 
I&L Entertainment
Vervolgens gaan alle hens aan dek! 
Met volle kracht vooruit speelt don-
derdagmiddag 9 augustus I&L Enter-
tainment een spannende familiemusi-
cal vol spetterende muziek, zeewaar-
dige avonturen en een flinke vloedgolf 
humor.

Ook voor de senioren onder ons heb-
ben we een gezellige middag georga-
niseerd:
Ten Blakke -  georganiseerd door de 
Laarbeekse KBO’s

Dinsdagmiddag 14 augustus zit Henrie 
Bouwmans aan tafel met onder andere 
burgemeester Frank van der Meijden 
en expert wijkagent Gerrit van Zanten. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door het Seniorenorkest van 
Laarbeek en de “Brabantse Jonges” 
met Henk van Beek en Gerie van Ger-
wen.

Natuurlijk mogen de bezoekers van 
Ten Blakke ook mee komen genieten 
van Dirk Scheele - Zijn leukste liedjes!
Lievelingsliedjes? Iedereen heeft er 
wel één. In deze solovoorstelling op 
donderdag 16 augustus speelt Dirk 
Scheele er een heleboel. Alle genres 
komen voorbij, van Rock & Roll en 
Blues, tot pop en wereldmuziek. Maar 
dan op z’n Dirks natuurlijk. Verzoek-
nummertjes? Kom maar op! Z’n leuk-
ste liedjes is een vrolijke voorstelling 
vol met meezingers voor het grote en 
kleine kinderpubliek. 

 

 

Wees wijs in de warme natuur!
Hitte en droogte vragen om verstandig handelen, zowel voor onze eigen ge-
zondheid als voor dieren. En uiteraard is voor een bos- of bermbrand niet 
veel nodig. Bij wind slaat het vuur ook nog eens snel over. 

Tips voor duurzaam gedrag
Bermbrand door hete uitlaat en glas:
-Parkeer auto’s niet op het gras, zeker 
niet hoog gras. Door de warmte van de 
uitlaat bestaat het risico dat het gras in 
brand vliegt.
-Laat geen glazen voorwerpen achter 
in de natuur en ruim glas(scherven) 
op. Zonlicht op glas kan op een droge 
ondergrond vuur veroorzaken
-Ga niet barbecueën en maak geen 
vuur in open gebied.

Open water
Ga niet zwemmen in open water in na-
tuurgebieden en laat ook hond en 

paard niet in het water. Het schaarse 
water is nu onmisbaar voor dorstig 
wild. Bovendien neemt met het stijgen 
van de temperatuur de kans op botu-
lisme, blauwalgen, vissterfte en onge-
wenste bacteriën toe.
Kijk op zwemwater.nl voor zwemplek-
ken waar de waterkwaliteit in orde is. 

Zoek koelte in loofbos:
Schaduwrijke bossen bieden verkoe-
ling bij warm zomerweer. Kies voor 
loofbossen. In naaldbos kan de tempe-
ratuur 5 à 10 graden hoger liggen.

(Bron: Staatsbosbeheer/Volkskrant)

Houd alvast vrij!!!
YES, de grootste vlooienmarkt van 
Nuenen staat weer gepland!! De or-
ganisatie is al druk aan de gang om 
te zorgen dat deze editie weer een 
geweldig evenement wordt. Zater-
dag 15 en zondag 16 september zal 
deze plaatsvinden. Niet anders dan 
u gewend bent, zal er op deze twee 
dagen tussen 12.00 en 16.00 uur 
� ink geboden gaan worden op alle 
vlooien die we de weken ervoor ver-
zameld hebben. Tevens zullen de 
welbekende happen gegeten kun-
nen worden onder het genot van 
een drankje en praatje in de tent of 
liever gezien in de zon! 

Deze vlooienmarkt is van groot belang 
voor onze vereniging. Denk aan on-
derhoud gebouw, terrein, groepsacti-
viteiten, gas, water, licht enz. Geld om 
te zorgen dat we wekelijks gave activi-
teiten kunnen organiseren. Dus alle 
hulp is welkom. Dit geldt in het geven 
van de vlooien, maar ook in het traject 
vooraf kunnen we handen gebruiken. 
Vindt u het leuk eens mee te helpen, 
meer te zien van onze scouting of ge-
woon hard mee te werken, meld u dan 
gerust eens aan om een kijkje te komen 
nemen. 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com
Bedankt voor het lezen en houdt 15 & 
 16 september alvast vrij! De vlooien-
marktcommissie Panta Rhei.

Broer en zus van Theater Koekepeer 
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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.

Maand juli
WSV-wandeling

Zo. 09.00 uur, wo. 9.00 uur parkeerplaats 
bij het gemeentehuis Maand augustus:  

EMK Wettenseind te Nuenen

 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

Elke dinsdag 
09.30-12.30 Foto expositie historische 

boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

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

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

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

 Zaterdag 18 augustus
Feestavond 15-jarig bestaan 

café De Stam
Gerwen

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
centrum van Nuenen

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

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt
Weverkeshof

Zondag 26 augustus
10.00-15.30 uur Vlooienmarkt Gerwen

Heuvelplein Gerwen

Vrij. 31 augustus t/m zo. 2 september 
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

Vrij. 7 t/m zo. 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

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt Scouting 

Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Donderdag 20 september
14.30 uur Cultuur Overdag: ‘Barbara’ door 

Agnès Bergmeijer (chansons)
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 20 september
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring 

Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo 

van Berckellaan 5, Nuenen

Zaterdag 22 september
Nationale Burendag

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag  29  juli 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties  
Cor van Lierop; Paul Perrée; Miet 
Meulendijk - de Haas en Frits Meu-
lendijk; Henk Rooswinkel; Herman en 
Truce (Truus) Campman - Heuijer-
jans; Marietje van Rooij - van Lith.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Zus 
van Overbruggen - van Haaren, uit 
Eindhoven, broeder Ambrosius Uitte-
waal, Margot Begemannstraat 9, en 
Riet van Wijk -  Verhallen, Pieter Dek-
kerstraat 24. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.
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 tot 12 geopend. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag  29  juli 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven. 

Misintenties 
Pastor Jan van Dooren, vanwege ver-
jaardag; Wies Rooijackers – Slegers; 
Wilhelmina Maria van Hout – Jansen; 
Overleden fam. De Groot – Vrijalden-
hoven.

Mededelingen:
Nu in de vakantieperiode gelieve de 
misintenties uiterlijk donderdag-
avond in de brievenbus van de kerk-
deur te Gerwen te deponeren, in 
plaats van zondags vóór 12 uur.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29  juli 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven.
 
Misintenties
Toon van Rooij; levende en overleden 
leden van het St. Annagilde vanwege 
St. Annadag;
Annie Renders-van der Heijden.
 
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 26 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Anna, moeder 
van de H, Maagd Maria.  
Vrijdag 27 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pantaleon, marte-
laar.  
Zaterdag 28 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Nazarius en Celsus, martelaren; H. 
Victor I, paus en martelaar; H. Inno-
centius I, paus en belijder. 
Zondag 29 juli. Tiende zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.  
Maandag 30 juli. 18.30 uur H. mis, ge-
dachtenis van H. Abdon en Sennen, 
martelaren. 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit Nuenen en omgeving
De jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen en omgeving naar het plaatsje Keve-
laer is een van de vele bedetochten die jaarlijks naar dit Duitse Maria-oord 
trekt. Het zijn meer dan een miljoen pelgrims die ieder jaar op pelgrims-
tocht gaan, waarvan er zo’n 800.000 deel uitmaken van bedevaarten zoals 
die van Nuenen. De grootte kan variëren van enkele personen tot honder-
den deelnemers.

Dinsdag 31 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H Ignatius van Loyola, belijder. 
Woensdag 1 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Makkabeeën, 
martelaren.  
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl
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').

Het is dit jaar voor de 58e maal dat Ke-
velaer met de bus wordt opgezocht. 
Vele duizenden uit onze omgeving 
maakten met de Nuenense bedevaart 
deze tocht naar Maria ‘Troosters der 
Bedroefden’. Kleine en grote proble-
men in de persoonlijke omgeving op 
het gebied van je eigen gezondheid of 
die van je naasten en materiële onge-
makken brengen mensen op weg.

Maar ook gaat men uit dankbaarheid 
dat zaken toch zijn gelopen zoals men 
had gehoopt en men van problemen en 
ziektes gespaard is gebleven. Tenslotte 
kan het ook doodgewoon een dagje uit 
zijn, met naast de diensten de moge-
lijkheden om de mooie kerken en ka-
pellen te bekijken, gezellig te winkelen 
en de horecagelegenheden te bezoe-
ken.

‘Met Maria op zoek naar de vrede’
De mens verlangt naar leven in vrede, 
maar het is een van de moeilijkst te rea-
liseren taken van de mensheid. Er zijn 
zoveel zaken die in het groot, maar ook 
in het klein, aanleiding zijn om het met 
elkaar oneens te zijn en dat met strijd 
op te lossen. Daarom is dit jaar con-
form de Marialitanie van Loreto, waar-
in we Maria ook eren als ‘De Koningin 
van de vrede’, voor het bedevaartthema 
‘Met Maria op zoek naar de vrede’ ge-
kozen. Laten we daarom, met hulp van 
de Moeder Gods, beginnen met vrede 
in onze eigen omgeving na te streven. 
Van daaruit kunnen we gaan werken 
aan een beëindiging van de oorlogen 
en terrorisme die onze wereld teiste-
ren. Des te meer mensen er op bede-
tocht gaan des te meer zal de onderlin-
ge saamhorigheid toenemen en kan de 
vrede worden uitgedragen.

Contactpersonen
Om mensen in de gelegenheid te stellen 
aan de bedevaart deel te nemen, zijn er 
een aantal mensen die zich beschikbaar 
hebben gesteld als contactpersoon, ook 
wel ‘broedermeester’ geheten. De bede-
vaartorganisatie is momenteel dringend 
op zoek naar aanvulling van het aantal 
contactpersonen. Verspreid over Nue-
nen ca. zou zij graag mensen ontmoeten 
die als aanmeldadres voor de Kevelae-
rpelgrims willen fungeren. 
Hebt u interesse in de eenvoudige, maar 
voor de bedevaart belangrijke taak, dan 
vragen wij u contact op te nemen met 
Lambert Vermeulen tel. 06 - 53 21 90 58.
Emai:l lvermeulensenior@gmail.com

De bedevaartgangers, die aan deze be-
devaart willen deelnemen, worden 
tussen 08.30 uur en 09.00 uur op de 
verschillende opstappunten opgehaald 
en zij zijn om ca. 19.00 uur weer thuis. 
Tot 9 augustus 2018 kunt u zich voor 
inlichtingen en aanmelding wenden 
tot een van onderstaande broeder-
meesters. De kosten bedragen € 16,00 
voor volwassenen. Kinderen t/m 12 
jaar betalen € 5,- en het tweede en vol-
gende kind uit één gezin € 2,50. 

Gerwen
P. Vermeulen, Alvershool 22, 2836242
Nuenen
J. Klomp , Park 31, 2836675
F. Vinke, Boordseweg 27, 2834842
M. Bunthof, Margot Begemannstr. 63, 
2831523
Nederwetten 
J. van Rooij, Heerendonk 6 , 2837312
Lieshout en Maria-Hout
T. Rooyakkers, Pater Becanusstraat 86B 
Beek en Donk 06-30339724

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 29 juli, 10.00 uur voorganger: 
kerkelijk werker Pieter Flach.

In de zomerperiode is er geen kinder-
nevendienst, maar wel opvang voor 
basisschoolkinderen in de kerkzaal. 
De collecte in de dienst is voor de 

Voedselbank in Nuenen. Na afloop 
van de dienst is er koffie en thee.

Zoals altijd bent u elke donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in 
het Open Huis voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. 

Ook in de zomertijd! Meer informatie 
op onze website en op Facebook.
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Oproep voor sportieve meiden
Beschik jij over de volgende eigenschappen?
- Gezellig
- Sportief ( een beetje sportief is al genoeg)
- 8 vrijdagavonden per jaar beschikbaar
- Zin om te voetballen 
  ( Ervaring is absoluut geen vereiste, motivatie wel!)

Wij, de veterinnen van Nederwetten, zijn op zoek naar een aantal leuke, gezellige  
meiden die met ons mee willen voetballen in ons veterinnenteam. We spelen 8 
wedstrijden per jaar op vrijdagavond in competitieverband. Trainen mag wel, 
hoeft niet. Als je interesse hebt of meer informatie wilt neem dan contact op met: 
06-52307632. Hopelijk tot op het voetbalveld!

Wij, de veterinnen van Nederwetten, zijn op zoek naar een aantal leuke, gezellige  

SPORT

Voetbal

Held van Alpe d’Huez.…
Steven Kruijswijk lijkt te gaan winnen op Alpe d’Huez. De Nuenense sport-
man is virtuele geletruidrager. Fans in wielercafé De Stam gaan uit hun dak 
en ere-� etsprofessor Wim Daniëls parkeert zijn gele Cannondalerace� ets 
onder het grote tv-scherm. Wielervrienden moedigen Steef aan en hopen 
dat ze de opvolger van Gertjan Teunisse straks kunnen toejuichen.

Gertjan won op Alpe d’Huez in 1989 en ook in dat jaar droeg Erik Breukink de 
gele trui in de Tour. Nu, bijna dertig jaar later, gaat er weer een landgenoot win-
nen op de Alpe. En na 1989 droeg geen enkele Nederlander meer het gele lei-
derstricot in de Tour de France. Winst voor Steef op de Alpe en weer geel voor 
Oranje?

Klimgeit Kruijswijk rijdt zo’n zeventig kilometer solo, eerst alleen over de top 
van de Col de la Croix de Fer, daarna solo op de steilste stukken omhoog naar de 
top van de Alpe d’Huez. Steef begint met een voorsprong van zo’n vier minuten 
aan de 21 haarspeldbochten. De Alpe telt 21 bochten, 21 is iets meer dan de 14 
staties van de kruisweg.

Diep gebogen over zijn stuur straalt de breedgeschouderde Steef onverzette-
lijkheid uit. Niks houdt hem tegen, geen Bengaals vuur, geen mafkezen, geen 
meehollende ‘selfie’-zot. Dan toch, op 3,5 kilometer van de top is de droom 
voorbij. Geen geel, geen etappewinst op de Alpe. De heroïsche aanval strandt in 
schoonheid. Steef wordt uitgeroepen tot ‘Held van de Alpe’, als strijdlustigste 
renner beklimt hij het podium.

Wielerjournalisten en columnisten raken in vervoering van de heldhaftige solo 
van Steven Kruijswijk. Een greep uit die pennenvruchten. “Het kan helemaal 
niet wat hij doet. Maar Kruijswijk wil historie schrijven. Net als twee jaar terug, 
toen hij op het punt stond de Giro d’Italia te winnen. Er werden al busreizen 
georganiseerd vanuit Nuenen naar Turijn. Verslaggevers stonden in de rij bij de 
fietshandel van Sjef Kisters, waar Kruijswijk zijn eerste fietsje kocht. En café De 
Stam serveerde roze drankjes – boswandeling met bessenjenever.” (Iwan Tol in 
De Volkskant).

“Bij het uitrijden bleef hij stil en ingetogen. Niet één verwijzing naar zijn hero-
isch nummertje. Alsof hij even op weg was naar de bakker in Nuenen, zo zat hij 
op de fiets. Later zal hij zeggen dat de prestatie hem gelukkig heeft gemaakt, 
niet de glorie ervan. Steven heeft tegenslag gekend, het heeft hem te nederig 
gemaakt. De bijna-winnaar van de Giro kijkt nog steeds in verwondering om 
naar zijn goeie benen.” (Hugo Camps in NRC).

Steef, dankjewel voor jouw soloactie op de Alpe!   

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Held van Alpe d’Huez.…

Cees van Keulen, Gerwen

Cees
Tour de France live

Gratis uitsmijter bij       
Pyreneeën-bergrit in wielercafé De Stam 

Wijziging startplaats bij WandelSport 
Vereniging Nuenen 

Wielercafé De Stam in Gerwen biedt een gratis uitsmijter aan bij het live vol-
gen op groot TV-scherm van de koninginnenrit over de Pyreneeëncols. De-
ze Tour de France-etappe is vrijdag 27 juli live te volgen vanaf 12.15 uur op 
groot tv-scherm. De uitsmijters kunnen tussen 12.00 en 13 uur genuttigd 
worden. Wielerliefhebbers kunnen in De Stam tot en met zondag de Tour 
volgen op diverse tv-schermen. Het wielercafé bestaat 15 jaar en viert dit 
met speciale acties.

Vorige week werd de lunchetappe naar 
Alpe d’Huez een sportief succes. De 
Nuenense wielrenner Steven Kruijs-
wijk trok solo ten aanval en reed virtu-
eel in het geel en dat trok meteen de 
aandacht van de media. Wielervrien-
den gingen vanuit De Stam live de 
ether in bij Omroep Brabant en kleur-
den vrijdag de voorpagina van Eind-
hovens Dagblad. Wie weet, gaat Ste-
ven het in de Pyreneeën nog eens dun-
netjes overdoen.   

Laatste klimklapper
Morgen, vrijdag 27 juli is de uitsmijter 
van de Tour de France met de koningin-
nenrit in de Pyreneeën. De laatste klim-
klapper gaat over de mythische cols As-
pin, Tourmalet, Soulor en Aubisque. De 
19e etappe Lourdes - Laruns meet ruim 
200 kilometers en is ’s middags te zien 
vanaf 12.15 uur. De allerbeste renners in 
koers zullen de afdaling van de Aubisque 
als een komeet naar beneden schieten 

richting de bevrijdende finish in Laruns. 
Gaat de Nuenense sportman Steven 
Kruijswijk nog met zijn ploegmaat Pri-
moz Roglic in de aanval op het geel? Ver-

Nuenenaar Steven Kruijswijk in gesprek met NOS-Sport……(foto NOS.nl)

Fans volgen de Tour de France op de voet in wielercafé De Stam…(foto Cees van Keulen) 

Gebroeders Beerens helpen scouting 
Rudyard Kipling weer uit de brand
Iedereen die wel eens een bezoek heeft gebracht aan de Blokhut van scou-
ting Rudyard Kipling heeft vast de containers zien staan die gebruikt wor-
den om materialen in op te slaan. De containers met de prachtige namen ‘oe’ 
en ‘chil’, vrij naar twee karakters uit Jungle Boek worden niet alleen gebruikt 
voor opslag. Groene container ‘oe’ gaat ook altijd mee met de scouts als zij 
op kamp gaan. Hij vervoert dan alle materialen die nodig zijn om keukens te 
pionieren, tafels en banken en patrouillekisten. Een enorme berg spullen 
die op een andere manier nauwelijks te vervoeren zijn.

Natuurlijk kun je de container niet zo even op een aanhangertje vervoeren. Ge-
lukkig zijn de mannen van de gebroeders Beerens praktisch buren van de scou-
ting en schieten zij graag te hulp. Het bedrijf in grond- en sloopwerken, bouw en 
renovatie beschikt over vrachtwagens die zeecontainers kunnen vervoeren en ie-
der jaar opnieuw mag de scouting een beroep doen op Beerens om de container 
te brengen en te halen op het kampterrein. Zonder de gebroeders Beerens zou dit 
niet mogelijk zijn. Scouting Rudyard Kipling is daar heel erg dankbaar voor. We 
hopen nog op een lange samenwerking. http://www.gebr-beerens.nl/

 Vakantie 
kienavonden 
Lieshout
Seniorenvereniging/KBO Lieshout or-
ganiseert in het Dorpshuis in de vakan-
tietijd op de dinsdagen 31 juli, 7 en 14 
augustus vakantie kienavonden met 
mooie prijzen. De prijzenpakketten be-
staan deze avonden uit levensmidde-
lentassen, koffiepakketten, en envelop-
pen met geld. De prijzen voor de loterij 
zijn mooie, waardevolle cadeaus. Ie-
dereen, jong en oud, is van harte wel-
kom. In de vakantietijd is het wellicht 
een idee om uw (klein)kinderen eens te 
trakteren op een gezellig avondje kie-
nen. We beginnen te kienen om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het 
Wettenseind.

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 vrijblijvend mee te wan-
delen. Vooraanmelden daarvoor is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mai-
len naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com.

Het peleton, voorgrond Steven Kruijswijk , bij de Cote de fanjeaux, 24 juli 2018.
(foto Guido Messerschmidt)
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Garagesale 
Lieshout
In de straten Sluiter en Wolwever or-
ganiseerde het bestuur van SMW in 
samenwerking met bewoners al jaren 
een vlooienmarkt waar de mensen van 
de buurt naar uitkeken, ook goed voor 
de kas. Maar door wisseling van de 
wacht (bestuurlijk) werd meteen be-
sloten geen vlooienmarkt en geen ou-
deren activiteit meer te organiseren. 
Iedereen weet dat als je evenementen 
laat vallen deze niet meer terugkomen. 
Bij de oudere is behoefte samen een 
praatje te maken, een kopje koffie te 
drinken of een fietstochtje te maken of 
een balletje te gooien op de verlegde 
jeu de boules baan als deze door ge-
meente speelklaar gemaakt wordt . Nu 
hebben enkele bewoners het plan ge-
vat een garagesale te houden in de 
straten Sluiter, Melter en Wolwever op 
19 augustus van 10 tot 14.00 uur waar 
van alles te koop zal zijn. Van gereed-
schap tot huishoudelijk en van klokken 
tot hengelsport. De toegang is gratis. 
Er zijn nog plekken beschikbaar voor 5 
euro info via 0651256440

overt de Nederlandse  toprenner Tom 
Dumoulin de eindzege? Of blijven de Sky-
kopmannen Thomas en Froome voorop? 
Zaterdag volgt de individuele tijdrit over 
31 km en zondag de finish in Parijs.   
Parijs is niet zo ver meer, de Ronde van 
Frankrijk finisht zondag 29 juli in de 
Franse hoofdstad. Samen met je wie-
lervrienden gezellig de slotritten van 
de Tour de France volgen, dat kan in 
wielercafé De Stam in Gerwen. 



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
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Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

Hoezo 
vakantie 

sluiting??

Rond de 
Linde 

De enige 

échte 

Nuenense 

krant ook 

tijdens de 

vakantie 
www.

ronddelinde.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
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