
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

De film vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin. Nadat 
zijn oudere broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt een 
stugge klusjesman Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn 16-jarige neefje Pa-
trick (Lucas Hedges). Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te 

zorgen. Daar, in de omgeving waarin hij is opge-
groeid, wordt hij herinnerd aan een tragisch verle-
den met zijn vrouw Randi (Michelle Williams).
Voor zijn vertolking van Lee won Casey Affleck in 
2017 een Golden Globe en een Oscar voor beste 
acteur.

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

Kraamcenter voor Brufut

Onze uitdaging 7200 km 
in 20 dagen

voor het goede doel

Wil je meer informatie?
Kijk op: www.antwerpenbanjul.com
of mail naar jchrmboek@gmail.com

Like onze facebookpagina 
www.facebook.com/brufutkraamcenter 
om op de hoogte te blijven van onze reis.

Toon Verhoeven en Hanneke Boek.

D R U K W E R K

O N T W E R P

R E C L A M E

P R O M O T I E

Nog één vakantie 
kien avond 
bij KBO Lieshout

 Ruim 
honderdvijftig 
� etsen te koop 
op � etsenbeurs

Antwerpen - Banjul 
uItdaging voor
Kraamcenter Brufut

Er moet nog een nieuwe versie komen

Bestemd voor 
patiënten van 

Medisch Centrum 
Aan de Berg

Binnenkort is het voor alle geïndiceerde 
patiënten weer tijd voor de griepprik. Net 
als vorig jaar zal iedereen die voor de 
griepvaccinatie in aanmerking komt een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het 
verzenden van deze persoonlijke uitnodi-
gingen kost veel tijd. Deze tijd besteden 
we liever aan patiëntenzorg. Daarom 
hebben wij als huisartsen, net als vorig 
jaar besloten om voor het verzenden van 
de griepoproep gebruik te maken van een 
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met adresge-
gevens van de geïndiceerde patiënten. Er 
worden vanzelfsprekend GEEN medische 
gegevens meegestuurd. Het adressenbe-
stand blijft vertrouwelijk en wordt alléén 
voor de griepoproep gebruikt. Direct na 
het versturen van de mailing wordt het 
gehele bestand vernietigd. Mocht u in 
aanmerking komen voor een griepprik en 
ernstige bezwaren hebben tegen het een-
malig doorgeven van uw NAW gegevens 
voor de oproep, dan kunt u dat tot vrijdag 
14 september schriftelijk kenbaar maken 
aan uw huisarts. 
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Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk
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Brandweerfestijn     
in speeltuin de Kievit 
Hét jaarlijks terugkerende Brandweerfestijn. Een inmiddels mooie traditie in 
Speeltuin de Kievit, vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 augustus. Dit spette-
rende evenement is niet mogelijk zonder de medewerking en het enorme en-
thousiasme van de brandweer in Nuenen. Kennismaken met echte brand-
weermannen en -vrouwen, klimmen in de brandweerauto en zelfs je vriendjes 
en vriendinnetjes natspuiten met een echte brandweerspuit. Het kan dit jaar 
weer allemaal in de Kievit. Nu hopen en duimen dat de weergoden ons goed 
gezind zijn. 
 Speeltuin de Kievit in Nuenen is zaterdag 18 augustus open vanaf 13.30 uur. 

Rigoureuze verbouwing 
Schijvens mode Nuenen
Vanaf maandag 13 augustus zal Schijvens mode aan de Parkstraat 16 
enkele weken gesloten zijn in verband met een rigoureuze verbouwing.

Al ruim 50 jaar is Schijvens mode met 
haar 14 filialen een begrip in de regio. 
In Nuenen is dit familiebedrijf begon-
nen op de Berg en sinds 1994 geves-
tigd aan de Parkstraat. Het huidige 
pand wordt verbouwd naar het nieu-
we concept van Schijvens mode. Hier-
door zal de uitstraling door een fris 
interieur en passende verlichting een 
heel andere beleving krijgen.

Tijdens de verbouwingsweken is 
Schijvens mode haar klanten toch 
graag van dienst. Kijk online op www.
schijvensmode.nl of in de omliggende 
filialen te Helmond, Winkelcentrum 
Woensel en Geldrop. Hier kunt u al-
vast een voorproefje nemen op de 
nieuwe najaarscollectie.

Met excuses voor het ongemak, wenst 
Schijvens mode samen met het vaste 
team van filiaal Nuenen u allen nog een 
paar mooie zomerweken toe. 12 sep-
tember staan zij graag voor u klaar tij-
dens de heropening van Schijvens mode 
nieuwe stijl. Kom langs in deze gezellige 
openingsweken en maak kans op een e-
bike of vele andere leuke prijzen.

 Inloopochtend Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen
Hierbij nodigen wij u uit voor de inloopochtend van de peuterspeelzaal van 
uw keuze op zaterdag 18 augustus. U bent van harte welkom om binnen te 
lopen samen met uw peuter, die over kortere of langere tijd mogelijk op de 
speelzaal komt spelen. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte 
welkom, koffie/thee staan klaar.

Op deze dag worden ook de peuters 
uitgenodigd die al voor de vakantie 
naar de speelzaal kwamen. En zo kun-
nen zij, vlak voor we starten, weer even 
een kijkje nemen na een lange vakan-
tieperiode. 
De vaste leidsters en een aantal vrij-
willige leidsters zullen aanwezig zijn, 
zodat u met hen kunt kennismaken. 

De peuterspeelzalen zijn tussen 10.00 
en 12.00 te bezoeken op de onder-
staande adressen:

• ’t Dwersliggertje, van Duynhoven-
laan 15 (in Kindcentrum De Nieuwe 
Linde)

• ’t Kwetternest, Jacob Catsstraat 1-3 
(in Brede School de Dassenburcht) 
en Heikampen 5 -7 (De speelzaal zit 
in het achterste lokaal van Kids Soci-
ety Erica, gezien vanaf de Braban-
tring): U gaat bij de zoen-en zoef-
strook het voetpad in, tussen de twee 
gebouwen door. Aan het einde ervan 
gaat u linksaf en na ongeveer 20 me-
ter gaat u de omheinde buitenspeel-

 

plaats van ons op. Daar is ook de in-
gang van de peuterspeelzaal). 

• Peuterhof, Heuvel 5 ( in Brede 
school Heuvelrijk in Gerwen)

• De Klompjes, Jacobushoek 5 (in 
Brede School de Wentelwiek)

Wij ontmoeten u graag op deze dag.
Voor meer informatie: 
www.peuterspeelzalen.nl

Ook augustus is � lmmaand    
bij Cultuur Overdag
Op dinsdag 12 augustus vertoont Cultuur Overdag in Het Klooster de film 
‘Manchester by the Sea’.

zorgen. Daar, in de omgeving waarin hij is opge-
groeid, wordt hij herinnerd aan een tragisch verle-
den met zijn vrouw Randi (Michelle Williams).
Voor zijn vertolking van Lee won Casey Affleck in 
2017 een Golden Globe en een Oscar voor beste 
acteur.

Aanvangstijd van de films: 10.30 uur. Toegangs-
prijs: € 6,50 (inclusief koffie/thee). Toegangs-



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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EXTRA RAADSVERGADERING
Op 23 augustus is er een Extra Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19.30 uur

Onderwerpen 
• Zienswijze herindelingsontwerp - Samenvoeging van de gemeen-

te Nuenen c.a. en Eindhoven. De raadsstukken zijn gepubliceerd 
op nuenen.raadsinformatie.nl

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

REFERENDUM
Op woensdag 10 oktober 2018 
is er een referendum over de 
samenvoeging van Nuenen c.a. 
en Eindhoven. De vraag die bij 
dit referendum aan u wordt 
voorgelegd is de volgende: 
“Bent u vóór of tegen de sa-
menvoeging van de gemeente 
Nuenen c.a. en Eindhoven? U 
ontvangt een stempas thuis.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 
15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de 
samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 
per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. 
heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide 
gemeenten, maar zal na het referendum nog een nader besluit nemen 
of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Sta-
ten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven.

Meer informatie
Heeft u vragen over de organisatie van het referendum dan kunt u 
bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de 
website www.nuenen.nl 

WESPENOVERLAST
Vanaf augustus verwachten we overlast van wespen. Het goede 
voorjaar heeft er voor gezorgd dat de wespenkolonies fl ink zijn ge-
groeid. Ergens einde juli zijn de nesten uitgegroeid, het aantal larven 
neemt af. De wespen hebben niets meer te doen en krijgen ook geen 
zoetstof meer van de larven. Ongeveer tot augustus hebben we 

weinig of geen “last” van wespen, dan zijn ze druk bezig met het 
bouwen van hun nest en het verzorgen van de larven. Naast dat 
wespen bij vele mensen voor overlast zorgen zijn ze ook nuttig. Hun 
larven voeren ze met muggen, rupsen, bladluizen, vliegen en andere 
insecten. 

Wat doet de gemeente tegen wespen?
Openbaar gebied: Als wespen met hun nest op een hinderlijke plaats 
zitten, dan overwegen we om het nest te bestrijden. Bij de bestrijding 
maken we gebruik van een professionele ongediertebestrijder die 
met een bestrijdingsmiddel werkt om het nest op te ruimen. Wan-
neer het nest geen directe overlast geeft, dan laten we het zitten en 
maakt het verder deel uit van de natuur, waar het in thuis hoort. 
Particulier terrein: De gemeente bestrijdt wespen niet op particulier 
terrein. Daarvoor kunt u zelf op eigen kosten een ongediertebestrij-
der inschakelen. 

Tips om de overlast van wespen zo klein mogelijk te houden:
Blijf rustig en sla niet om je heen. Als je een wesp hebt doodgeslagen, 
ruim hem op. De geur kan namelijk andere wespen aantrekken. 
Wespen hebben een hekel aan rook, bijvoorbeeld wierook aanste-
ken. Maak je tafel schoon met azijn of leg schijf jes citroen of sinaas-
appel neer met kruidnagel erin. Daar houden wespen niet van.

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

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

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

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Tempex (piepschuim) is GEEN PMD. 
Breng tempex gratis naar de milieustraat.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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

POLITIESTEUNPUNT NUENEN GESLOTEN
Het politiesteunpunt in het gemeen-
tehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen is tijdens de zomerva-
kantie 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.

VERKEER
Afsluiting N615 in Beek en Donk van 13 augustus tot 3 september
In de komende fase zijn er gedurende drie weken werkzaamheden 
aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk van-
af de Muzenlaan (Beek en Donk) tot en met de kruising Bosscheweg 
(Beekse brug). Het gedeelte Muzenlaan tot de kruising Oranjelaan/ 
Kerkstraat zal voor doorgaand (fi ets)verkeer worden afgesloten van 
maandag 13 augustus (06.00 uur) tot en met maandag 03 septem-
ber (06.00 uur).
 
Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270. Lo-
kaal (fi ets)verkeer wordt omgeleid met bebording. 
 
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ down-
loaden. Via de website van de provincie Noord-Brabant (www.
brabant.nl/N615) kunt u op de hoogte blijven of aanvullende in-
formatie vinden over het groot onderhoud N615. U kunt zich hier 
ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres: 
grootonderhoudN615@boskalis.com. Bellen kan ook naar 06-55 
48 27 19. Elke donderdag kunt u terecht bij aannemer Boskalis met 
vragen in het inloopspreekuur van 13.00-15.00 uur op het kantoor 
aan De Stater 20 in Lieshout.
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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 29-07-2018 EN 05-08-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collseweg 26 Wijzigen gebruik tbv tijdelijk bewonen pand 
Kapperdoesweg 8 Wijzigen gebruik tbv realiseren dierenkliniek 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen West, 
bouwveld D Oprichten 19 woningen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 1 Nuenen Bevrijdingsherdenking 21 sep 
Collse Hoefdijk 24 Ontheffi ng horeca Bedrijfsfeest in tent 
 11 aug 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
30-07-2018 Nuenen c.a. Referendum 10 oktober 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



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

Shoarma pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes en 1 bakje saus ..6,95
“Kotelette Suise”
Varkens fi let gevuld met 
ham en parmezaanse kaas spread, 2 stuks 4,95
100 gr. Leverkaas +
150 gr. Achterham ............ samen 3,25
Bavette Grillkaas
Brochette
100 gram .................................................2,95
Tok en Surf
Kipfi let gevuld met gamba’s en spinazie
100 gram .................................................1,95
Caprese al forno
100 gram .................................................2,45

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 augustus

Bloemkool
 per stuk 0,99
Trostomaten        
pan klaar   hele kilo 0,79

Waldorf salade     
 250 gram 1,99

Nectarine     
 1/2 kilo 0,99

Triomphe de Vienne          
 hele kilo 1,79

Ook voor de 
best belegde broodjes!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

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

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

Een smakelijke Pinksteren !!
Acties week 32 : geldig maandag 6 t/m zaterdag 11 augustus

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood 
Meergranenbrood met diversen zaden
en pitten. 2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Wener Kersenvlaai
Hardewenerbodem, Zwitserseroom, 
gebonden kersen afwerkt 
met witte chocoladeschaafsel   NU € 1195
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
Worstenbroodjes
 
 5 STUKS NU € 500
Muffi ns
 Vanille of chocolade   
 4 STUKS NU € 200
Thuisbakciabatta’s
Blanc of meergranen
  4 STUKS NU € 150

Perssinaasappels
hele kilo 1,49

    
www.slijterijvanlieshout.nl 

 
Jonge Jenever 1lt. €10,95

 
Manderijn liqueur 

 0,5lt. €11,95
   
   

Chardonnay/Sauvignon Blanc 
Bobal Rosé, Chardonnay 
Tempranillo of Merlot 

5+1 gratis    Per fles:€7,50
  

  
 Vast laag 0.5 lt.€ 1, 0

Acties geldig t/m 6 september 

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

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

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN
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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

5 

Van Gogh onder de voet gelopen
Weer zo’n onzalige commerciële melkkoe rond de schilder Vincent van Gogh. De Ameri-
kaanse schoenenfabrikant Vans heeft , notabene in nauwe samenwerking met het Van 
Goghmuseum, sneakers en kleding, bedrukt met afbeeldingen van enkele meesterwerken 
van de beroemde schilder, op de commerciële markt gebracht (ED 04/08). Hoe diep kan 
men gaan. Van Gogh wordt hiermee letterlijk en figuurlijk onder de voet (plat ) gelopen en 
extravagant opgetuigd. Ocharm, de schilder zelf was, blijkens afbeeldingen, altijd sjofel 
en sober gekleed. Steeds weer wordt de naam van deze schilder misbruikt en onderge-
schikt gemaakt aan commercie, sensatie en amusement. En er is op dit gebied al zoveel 
prularia gefabriceerd en afgeknutseld dat Van Gogh onwaardig maakt. Immers aan alles 
wat maar enigszins met de naam van Van Gogh te maken heeft wordt te pas en te onpas 
uitgebuit en op de commerciële markt gegooid en probeert men er een stuiver aan te ver-
dienen. Voorbeelden te over. Zeker in de plaatsen waar deze Brabantse schilder voor kor-
tere of langere tijd gewoond, geleefd en gewerkt heeft wordt men, soms te overvloedig, 
herinnerd aan deze schilder, die nimmer deze sensatie gezocht heeft en alleen maar ge-
probeerd heeft het eenvoudige leven van alle dag uit te schilderen en te tekenen. Jammer 
dat met name het Van Goghmuseum daar op grote schaal aan meewerkt, gezien het gro-
te assortiment van Van Goghartikelen, die zij de belangstellende bezoekers en toeristen te 
koop aanbieden. Zeker de koopgrage buitenlandse toeristen zullen ‘voldaan’ gekleed met 
een Van Goghjasje en geschoeid met Van Goghsneakers huiswaarts keren.

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

 Ruim honderdvijftig fietsen te koop op fietsenbeurs

Psst � ets kopen?
Het speelplein van Kindcentrum De Sprankel in Lieshout wordt zaterdag ge-
vuld met tweedehands � etsen. Harmonie St. Caecilia organiseert dan haar 
jaarlijkse � etsenbeurs voor kopers en verkopers van � etsen. De muziekver-
eniging heeft er zo’n 150 verzameld en dat aantal neemt zeker nog toe.
 
De verkoop van fietsen vindt plaats 
tussen 10.30 tot 14.00 uur. Zoek je 
een goede tweedehands fiets? Of wil 
je er een kwijt? Dan is de fietsen-
beurs de ideale plek. Vorig jaar wist 
de muziekvereniging zo’n 200 fietsen 
te verzamelen. Van kinderfietsen, tot 
een degelijke fiets voor de middelba-
re school of een kroegfiets. Daar-
naast zijn er ook accessoires te koop.

Hoe werkt het? 
Verkopers kunnen van 9.00 tot 10.30 
uur de fiets inleveren bij het speel-
terrein aan de Grotenhof. De verko-

per bepaalt samen met een harmo-
nielid wat de fiets moet opleveren. 
De harmonieleden proberen de fiets 
later te verkopen. Tussen 14.00 en 
15.00 uur kan het geld, of een niet 
verkochte fiets weer opgehaald wor-
den. Natuurlijk mag een fiets ook ge-
schonken worden. Door een fiets te 
kopen of verkopen op de fietsen-
beurs, ondersteunt u de Lieshoutse 
en Mariahoutse muziekvereniging. 
Vijftien procent van de opbrengst 
gaat namelijk naar St. Caecilia, de 
overige vijfentachtig procent is voor 
de verkoper.

De Zomer 
door Vincent Oostrijck

Voor mij ben jij
Zo ontzettend
Buitensporig
Overgewaardeerd 
Manisch brandend
Overdreven vrolijk
En vreselijk uitbundig
Als verveelde tieners
Met gebruinde lichamen
Op gloeiende stranden
Zo oppervlakkig
Ik kijk er nooit naar uit
Als de kalender zegt
Dat jij weer komt

Als de thermometer
Bijna ontploft
Zit ik opgesloten
In mijn huiskamer
Te zweten 
Voor de ventilator
Geen puf voor wat dan ook
Ik verlang naar regen
Donkere en koele dagen
Of wat mij betreft
Een voorjaarszonnetje
Dat teder de wangen kust
Beter dan die zomerse
Koperen ploert
Die venijnig
En zonder genade
In je nek brandt

De zon brandde in juni
Tikte de 30 graden aan
Zweet liep 
In stroompjes 
Langs mijn voorhoofd
Iemand had het lef
Om mij te zeggen
Geniet
Van het mooie weer
Ik dacht
Mooi weer ??
Dat bepaal ik
Geloof ik
Zelf wel

Vrolijk openluchtconcert   
Tip Jar bij Hofdael
Op een zonovergoten plein bij cultureel muziekcentrum Hofdael in Geldrop 
gaf de Nuenense band Tip Jar onlangs een openluchtconcert. Bart de Win 
(toetsen, gitaar, zang) en Arianne Knegt (zang) speelden liedjes van hun 
nieuwste cd ‘Gemstone Road’, samen met Baer Traa (gitaar, zang). Ook leuke 
meezing- en meeswingnummers van hun twee eerdere cd’s ‘Let Go’ en ‘Back 
Porch’ kwamen voorbij, gekleurd met anekdotes over de achtergronden van 
hun zelfgeschreven nummers.

americanagenre met invloeden uit de 
pop en jazz is onderweg. Volg Tip Jar 
op Spotify!
www.tipjar.nl

Het duo timmert inmiddels al een aan-
tal jaren aan de weg; ze treden op met 
bekende artiesten uit binnen- en bui-
tenland en de vierde cd in hun folk- en 

Een New Deal     
voor de arbeidsmarkt
In Zuidoost-Nederland zijn bedrijven en instellingen verzekerd van men-
sen, en mensen verzekerd van werk. De (door)ontwikkeling van bedrijven 
en instellingen is afhankelijk van de (door) ontwikkeling van mensen – en vi-
ce versa. Daarmee is er een gezamenlijk belang. 

met scholing, opleiding en bemidde-
ling om aan de slag te kunnen blijven 
in een veerkrachtige arbeidsmarkt en 
economie. Daarbij wordt geen onder-
scheid gemaakt naar de contractvorm 
die werkenden kennen en zetten we 
ons in voor alle soorten werkzoeken-
den. Het bruist in onze regio’s al van 
uitstekende en veelbelovende initiatie-
ven en best practices waarmee we con-
creet werk maken van deze New Deal, 
die we graag delen en waarop we 
voortbouwen. Ook de tussen decem-
ber 2017 en juni 2018 ontwikkelde 
doe-agenda met werkgevers- en werk-
nemersorganisaties, regio’s, provin-
cies, onderwijs, Centra voor Innova-
tief Vakmanschap (CIV’s) en Centres 
of Expertise (CoE’s), brancheorganisa-
ties en O&O fondsen in Zuidoost-
Nederland en Brainport Network kan 
voor de betrokken regio’s een uit-
gangspunt vormen. De New Deal is 
een groeimodel, dat zich nu eerst richt 
op ‘een Leven Lang Ontwikkelen’, 
duurzaam en met focus op de gevraag-
de competenties van de toekomst. De 
regio’s binnen Zuidoost-Nederland, 
ondersteund door de provincies, com-
mitteren zich aan onderstaande the-
ma’s. Brainport Network faciliteert in 
kennisdeling, verbinden van netwer-
ken en afstemming bij:
1.  Het versterken van een toekomst-

gerichte leercultuur bij werkgevers 
en inwoners van Zuidoost-Neder-
land met landelijke, sectorale, pro-
vinciale en regionale initiatieven. 

2.  Het helpen opzetten en benutten 
van regionale scholings- en inves-
teringsfondsen waarmee ‘een leven 
lang ontwikkelen’ wordt gestimu-
leerd en mogelijk gemaakt. 

3.  Het verstevigen van de verbinding 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
in de regio met als doel om leren, 
werken en innoveren meer te inte-
greren, onder meer door en met de 
CIV’s en CoE’s. 

4.  Het stimuleren van de grensover-
schrijdende en internationale aan-
pak van de arbeidsmarkt. 

5.  Het gezamenlijk ontwikkelen van 
arbeidsmarktscenario’s gericht op 
de vraag van morgen en het opstel-
len en bespreken van impactanaly-
ses van maatregelen.

Bron: Brainport N etwerk

De partners van Brainport Network 
onderschrijven de noodzaak tot het 
verder vormgeven van een stelsel van 
wederkerig perspectief door opleiding, 
scholing, mobiliteit en informatie-
voorziening, waardoor werkgevers 
hun marktpositie en mensen hun ar-
beidsmarktpositie kunnen blijven be-
houden en doorontwikkelen. Talent in 
onze regio’s wordt uitgedaagd om re-
gie te nemen en wordt ondersteund 

Tijdens deze hitte hebben ook egeltjes het moeilijk. Ze eten dan graag 
het eten op dat voor de huiskat klaargezet is. Ook krentjes vinden ze lek-
ker en van een ba kje water worden ze helemaal blij.
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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 augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

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

Maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus
10.00-16.00 uur 

Kindervakantieweek Nuenen
sportpark De Lissevoort, Lissevoort 6

Zondag 12 augustus
14.00 uur Vennenexcursie 
over Strabrechtse Heide

IVN Geldrop
Manege Meulendijks

Dinsdag 14 augustus
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Manchester by the Sea’ 
Het Klooster

Dinsdag 14 augustus
20.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 18 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn De Kievit

Speeltuin De Kievit, 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
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

Dinsdag 28 augustus
18.45 uur Strabrechtse Heideloop

Manege Meulendijks, 
Strabrechtse Heideweg 6, Heeze

Vrijdag 31 augustus t/m 
zondag 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)

Donderdag 6 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 6 september
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

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

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Zaterdag 15 september
10.00-15.00 uur Open dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Maandag 17 september
11.00-14.00 uur Modehuis Rovers

Jo van Dijkhof

Woensdag 19 september
19.00-20.00 uur Seniorweb - Inschrijfavond

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 12 augustus 09.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger dhr. 
P. de Witte.

Misintenties 
René Elst; Drieka van de Tillaart; Jean-
ne Straathof - Scholtes; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Marietje van 
Rooij - van Lith; overleden ouders Ver-
happen - Aarts;

woensdag 15 augustus, feest van Maria 
ten Hemelopneming, 19.00 uur: vie-
ring m.m.v. Gelegenheidskoor, voor-
ganger dhr. P. Peters.

Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode (vanaf 7 juli 
tot en met 17 augustus) is er geen vie-
ring op zaterdagavond.
Het secretariaat is alleen op dinsdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 geopend. 
In onze parochie zijn overleden me-
vrouw Cobie Stachuletz-Dokman, 
Weverstraat 41 en de heer Jos de Bar, 
Palantir 39, Geldrop.
Wij wensen familie en vrienden heel 
veel sterkte met dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen; 
Koen Smeets

Mededelingen
A.s. woensdag 15 augustus (Maria-
feest) is er in Nuenen om 19 uur een 
viering.
 

 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 en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 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

 Zaterdag 18 augustus
10.00-12.00 uur Inloopochtend 

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen
’t Dwersliggertje, ’t Kwetternest, 

Peuterhof & De Klompjes.

Vanwege de vakantieperiode gelieve 
de misintenties uiterlijk donderdag-
avond in de brievenbus van de kerk-
deur te deponeren in plaats van zon-
dags vóór 12 uur. 
Met hartelijke dank voor uw mede-
werking.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 augustus 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Toon Meijers; Bea Schenkels-Koks; 
Anna Maria Gruithuijzen en al haar 
overleden familieleden.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 12 augustus: Voorgangers zijn 
mv. M. Spoelstra en ds. B. van Litsen-
burg. 
In deze dienst zal worden gedoopt. In 
de zomerperiode is er geen kinderne-
vendienst, maar wel een opvang in de 
kerkzaal. De collecte is voor de zen-
ding. 
U wordt uitgenodigd om deze dienst 
met ons mee te vieren. Na afloop van 
de dienst is er ook deze zondag koffie 
en thee. 
Zoals altijd bent u op donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer in-
formatie: zie onze website en op Face-
book.
  
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 

van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 9 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Vigilie van de H. 
Laurentius, diaken en martelaar; ge-
dachtenis van H. Romanus, martelaar.
Vrijdag 10 augustus. 07.15 H. Mis, H. 
Laurentius, diaken en martelaar. 
Zaterdag 11 augustus. 08.30 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 
gedachtenis van H. Tiburtius en 
Susanna, martelaren. 
Zondag 12 augustus. Twaalfde zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 13 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Hyppolytus 
en Cassianus
Dinsdag 14 augustus. Vigilie van Ma-
ria-ten-Hemel-Opneming; gedachte-
nis van H. Eusebius, belijder. 
Woensdag 15 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Feest van Maria-ten-Hemel-Op-
neming. 18.30 uur gezongen Hoogmis. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het 
medeleven, alle kaarten, alle bloemen en alle mooie woorden, 

na het overlijden van 

Cobie Stachuletz-Dokman
Heinz, kinderen en kleinkinderen
HEICO Fietsen 

Nog één vakantie 
kien avond   
bij KBO Lieshout
Seniorenvereniging/KBO Lieshout or-
ganiseert in het Dorpshuis in de va-
kantietijd op dinsdag 14 augustus de 
laatste vakantie kien avond met mooie 
prijzen.
De prijzenpakketten bestaan uit le-
vensmiddelentassen, koffiepakketten, 
en enveloppen met geld. 
 De prijzen voor de loterij zijn mooie, 
waardevolle cadeaus.
Iedereen, jong en oud, is van harte wel-
kom om eens aan te schuiven aan een 
van de lange tafels en een avond gezel-
lig mee te kienen.
In de vakantietijd is het wellicht een 
idee om uw (klein)kinderen eenns 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. 
Iedereen is welkom in het Dorpshuis 
Grotenhof 2, Lieshout.
 

Leesclub Engels in Nuenen 
zoekt nieuwe leden
Bent u geïnteresseerd in Engelstalige literatuur, en leest u boeken ook graag in het 
Engels? Dan is een leesclub Engels misschien iets voor u. Deze leesclubs bespre-
ken elke zes weken een Engelstalige roman waarbij de voertaal ook Engels is. Er 
zijn plaatsen vrij in een leesgroep in Nuenen, die bij elkaar komt op woensdag-
ochtend. Als u interesse hebt kunt u voor meer informatie terecht bij de contact-
persoon van de groep, Dave Corben, telefonisch op nr. 06 402 35553 of via email 
dave@corben.nl.
De leesclub maakt gebruik van de literatuurlijst van de landelijke organisatie Se-
nia. Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met dis-
cussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Voor meer informa-
tie zie www.senia.nl

Welzalig hij, die den God van Jacob tot zijn hulpe heeft.
Ps. 146 : 5

Tot op het laatste moment betrokken bij ons is overleden onze lieve moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder op 90-jarige leeftijd.

AALTJE BERGSMA - BOTERHOEK
weduwe van JOHANNES BERGSMA

sinds 11 augustus 1997

* St. Annaparochie, 15 februari 1928                  † Geldrop, 6 augustus 2018

Wij zijn dankbaar dat ze zo lang bij ons is gebleven.

Dordrecht: Jan en Pietje † Bergsma
  Froukje
   Jasper, Niels
  Johan

Nuenen:  Lia en Jaap Riet
  Frank
  Eelco en Karen
   Stan, Krijn, Loet
  Arjen en Nicole
  Gertjan en Chantal
  Menno en Maaike

Aaltje is thuis, u kunt persoonlijk afscheid nemen van haar op vrijdag 
10 augustus tussen 15.30 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur, 
Jo van Dijkhof 95, 5672 DA Nuenen.

De afscheidsdienst wordt gehouden in de Gideonkerk, van Harenstraat 67, 
9076 BT St. Annaparochie op zaterdag 11 augustus om 14.00 uur. Na a�oop 
vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats in St. Annaparochie.

Correspondentieadres: J. Bergsma, Romboutslaan 18, 3312 KP Dordrecht

 



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

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

GEVRAAGD: Wie wil en 
kan (uiteraard tegen ver-
goeding) van eind augus-
tus tot midden september 
voor onze tuin zorgen? 
(Op dit moment denken 
wij dat het zich beperkt tot 
sproeien). Graag reactie 
op 06 - 50 50 12 70.

GEZOCHT:  Spaans 
sprekende docent Neder-
lands voor bijles tot half 
oktober 2018, bel voor 
meer info 06-53183079. 

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

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

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

“als beste 
getest”

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

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

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

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

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

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

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.

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

Uit de oude doos

 60 
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
 Zondag 12 augustus
Vessem 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . 12.00

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

Sigrid Hielkema-Tas RU
 en W ijnand Stuart RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.
 en Eindhoven 

ADVERTORIAL

Steeds meer aandacht voor lichte balseming!
Wij zijn er trots op dat onze collega’s Jan, Dave en Johan het theoretisch 
gedeelte van hun opleiding tot thanatopracteur succesvol hebben afgerond! 
Na hun twee weken praktijkopleiding bij een uitvaartcentrum in Londen 
kunnen ook zij u van dienst zijn bij de lichte balseming van uw overleden 
dierbare. 

Steeds meer aanvragen vo o r 
thanato prax ie
H et aantal aanvragen van lichte balse-
ming is de laatste tijd ink gestegen. 

ij verzorgden als een van de eersten 
thanatoprax ie, meteen sinds het in 
2 0 1 0  voor iedereen in N ederland w erd 
toegestaan. et de komst van drie 
thanatopracteurs neemt de specialis-
tische kennis o  dit gebied binnen onze 
organisatie ink toe.

L ic hte b alseming vo o r een go ed af sc heid 
aarom ik deze o leiding ben gaan 

doen  ohan is er duidelijk over. ij wil 
mensen hel en bij het afscheid nemen. 

ichte balseming of thanato ra ie 
brengt de natuurlijke uitstraling terug.  

eel uiterlijke kenmerken van bijvoor
beeld een ziekte zoals ges annenheid 
of blauwe lekken nemen zienderogen 
af. e overledene voelt daarbij niet zo 
koud aan en er is geen gezoem van 
koelmachines. oed afscheid nemen is 
belangrijk, ook voor de rouwverwerking. 

ankzij lichte balseming kunnen nabe
staanden dat op een meer ontspannen 
manier doen, omdat hun overledene er 
zo vertrouw d uitziet en aanvoelt. ”

Praktijk in London
nze collega s volgden hun raktijk

opleiding in L ondon.  Engeland loopt 
namelijk vooro  in balseming  daar 
w orden al 6 0  tot 7 0 %  van de overle-

denen gebalsemd.  I n N ederland staat 
de balseming vergeleken met daar dus 
nog in de kinderschoenen. ls altijd 
wilden wij het beste kunnen bieden, dus 
gingen w e naar de meesters om deze 
behandeling zo goed mogelijk te leren.

W at is dat eigenlijk,  lic hte b alseming?
ij lichte balseming wordt het bloed 

vervangen door een balsemvloeistof. 
eze vloeistof wordt ook tussen de 

organen aangebracht.  Z o w ordt het ont-
bindingsproces van binnenuit geremd.   

it hee  als voordeel dat het u als 
nabestaanden meer tijd gee  om 
afscheid te nemen. at kan gewenst 
zijn als er bijvoorbeeld nog iemand uit 
het buitenland moet komen. Na ruim 
een week neemt de werking van deze 
vloeistof langzaam af. anwege de 
veiligheid van u en onze medewerkers 
verrichten wij deze behandeling altijd 
in een van onze uitvaartcentra.

M eer weten?
O nze uitvaartverzorger vertelt u graag 
meer over lichte balseming.  N eem 
gerust contact met ons op als u hier 
meer over w ilt w eten!

 
 

Kraamcenter voor Brufut

Onze uitdaging 7200 km 
in 20 dagen

voor het goede doel

Wil je meer informatie?
Kijk op: www.antwerpenbanjul.com
of mail naar jchrmboek@gmail.com

Like onze facebookpagina 
www.facebook.com/brufutkraamcenter 
om op de hoogte te blijven van onze reis.

Toon Verhoeven en Hanneke Boek.

D R U K W E R K

O N T W E R P

R E C L A M E

P R O M O T I E

Onze Uitdaging
• p  oktober  vertrekken 

Hanneke Boek en oon erhoeven 
met de issan Patrol naar frika 
met tichtin  Helpin  Hands   
km, deels door de oestijn

• ankomst 5 oktober in ambia, 
in hoofdstad B J

• ij schenken de auto, de e ordt 
eveild en de opbren st aat naar 

het Brufut kraamcentrum
• Het kraamcentrum moet orden 

op eknapt vernieu d   bijdra
e is van harte elkom

• ij or en dat u eet, at er met 
u  ift ebeurt

Stichting Helping Hands
tichtin  Helpin  Hands heeft al  

jaar ervarin  met de e hulpverlenin , 
oals te le en is in het boek itda in  
ie ant erpenbanjul com  r ijn 

meerdere oede doelen eko en, oals 
een huis aar ehandicapte kinderen 
op evan en orden, scholen en een 
plaatselijk iekenhuis

Hoe kunt u bijdragen? 
ekenin nummer  B 5 

  t n v  Huisartspraktijk Boek te 

uenen onder vermeldin  van 
K  B
Door de korte lijnen, de ervaren or a
nisatie en ook door de controlebe oe
ken eten e eker, dat het eld oed 
terecht komt, direct bij de mensen  

ndien u hiervoor belan stellin  heeft, 
rijden ij raa  met u  naam en lo o 
de e tocht  

 Donatie vanaf 5  euro kan met 
naamvermeldin  op ons  shirt

 Bron en sponsor  5 naam op 
ons shirt, 5 sticker op auto en 
vermeldin  op acebook

 ilveren sponsor  5  naam op 
ons shirt,  sticker op auto en 
vermeldin  op acebook

 ouden sponsor  5  naam op 
ons shirt,  sticker op auto en 
vermeldin  op acebook

Meer over kraamcentrum BRUFUT
• Jaarlijks bijna  bevallin en, 

een privac
• en il raa  vervan in  van de 

oude en roesti e materialen en 
aanle  van betere sanitaire voor
ienin en

• en hoopt op een echo apparaat 
om het sterfterisico van moeder en 
kind te kunnen verla en

• n een e tra ruimte al voorlichtin  
orden e even over o a  anticon

ceptie, met betere betrokkenheid 
van de partners

Hulpgoederen
u al orden er door on e schoon us, 
rsula Krol, re elmati  endin en 

voor het kraamcentrum ver or d  ij 
reist er elf een paar maal per jaar heen 
om te bekijken at er nodi  is  er
bandmateriaal en der elijke ijn van 
harte elkom  ok is er behoefte aan 
kleine bab mutsjes en kinderdeken
tjes, medicijnen en ereedschap

oor informatie over het kraamcen
trum brufutkraamcenter mail com  

lvast bedankt  

Wil je meer informatie?
Kijk op  ant erpenbanjul com of 
mail naar jchrmboek mail com  ike 
on e facebookpa ina facebook
com brufutkraamcenter om op de 
hoo te te blijven van on e reis  

Hardlopen en wandelen  
over de Strabrechtse Heide 
Op dinsdagavond 28 augustus organiseert Lopersgroep Geldrop en omstreken 
(LOGO) de Strabrechtse Heideloop. Kom jij ook hardlopen of wandelen over de 
prachtige heide? De Strabrechtse Heideloop is een unieke kans om samen met an-
dere sportievelingen uit de regio te genieten van de in bloei staande Strabrechtse 
Heide. Voor de wandelaars is er een route uitgestippeld van 9,2 kilometer. Hardlo-
pers hebben de keuze uit drie afstanden: 3,4 km - 6,2 km - 10 km. Voor welke af-
stand ga jij? De loop start en � nisht bij Manege Meulendijks (Strabrechtseheideweg 
6, Heeze). Het eerste onderdeel, de wandeltocht, start om 18.45 uur, gevolgd door 
de trimloop: 10 km (19.00 uur), 6,2 km (19.03 uur) en 3,4 km (19.10 uur). 

Inschrijven 
oorinschrijven voor dit mooie loope

venement kan tot en met  au ustus 
via inschrijven nl  a inschrij
ven kan op de avond elf tot  minu
ten voor de start van jou  onderdeel  
De jeu d,  jaar en jon er, ma  ratis 
meedoen  an de rest vra en ij een 
kleine bijdra e van  5,  (bij voorin
schrijvin  of  ,  (bij na inschrij
vin  ien e je dan  

 Over LOGO Geldrop 
opers roep eldrop en omstreken 

(  is een actieve vereni in  met 
o n 5  leden  Bij  ordt de 

hardloopsport en de andelsport be
oefend door middel van trainin  en 
be eleidin  van deelname aan ed
strijden en trimlopen onder leidin  
van ediplomeerde trainers   is 
aan esloten bij de tletiekunie sinds 

 oktober  oor meer informa
tie over trainin smomenten en het 
aanvra en van een proeftrainin  kijk 
op lo o eldrop nl  ok ijn ij te 
vol en op acebook en itter  

Vennenexcursie over heide 
met IVN Geldrop 
Een smaakvolle wandeling over de bloeiende Braakhuizensche Heide vindt 
plaats op zondag 12 augustus. Natuurgidsen van IVN Geldrop leiden natuur-
liefhebbers langs vijf vennen die hier op een relatief klein oppervlak liggen. 
Start om 14 uur bij manege Meulendijks. Deelname gratis, geen honden.

Beleef de heide dichtbij Geldrop 
Boeiend en nu bloeiend is de heide net 
over de uid rens van eldrop  ie 
vanaf de Bosrand in eldrop het via
duct over de  passeert, iet aan ijn 
linkerhand de Braakhui ensche Heide 
li en, een kleinschali  ebied, in be
heer van Brabants andschap  ver 
dit terrein, dat aansluit op de tra
brechtse Heide, voert vanaf  uur 
een e cursie met natuur idsen van 

 eldrop  ij even in het kort 
achter rondinformatie bij de verschil
lende vennen, die door andelpaden 
en knuppelbru etjes verbonden ijn, 
het landschap en andere interessante 

aarnemin en  ok laten e deelne
mers iets proeven

Route
De andelin  duurt anderhalf tot t ee 
uur  tartpunt is mane e eulendijks, 
die vanaf de Bosrand e ien (in de ijk 

oeverin  aan het eind van de tra
brechtseheide e  li t  Het verdient de 
voorkeur op de fiets te komen aan e
ien het parkeerterrein van de mane e 

particulier be it is en het er soms druk 
kan ijn  lternatief is het parkeerter
rein bij de natuurpoort, aan de ul

ierlosedijk (vanuit Hee e  en dan te 
voet naar de mane e  fhankelijk van 
re enval kan het verstandi  ijn om 

aterdicht schoeisel te dra en  Bij re
en aat de e cursie normaliter door 

ten ij te veel re en of hitte ver acht 
ordt  aadplee  o nodi  daa s tevo

ren of s mor ens de ebsite ivn
nl eldrop   eldrop is ook op 
facebook

Heerlijk, makkelijk en 
binnen 15 minuten klaar 
Voor 2 personen
Ingrediënten:
Tagliatelle, per persoon 2 rolletjes
1 ons salami
1 zak verse spinazie
1 bakje cherrytomaatjes
half blikje zwarte olijven
2 bakjes verse basilicum
1 zakje mozzarella
peper, zout, olie

Kook de tagliatelle zoals op de ver-
pakking vermeld staat.
Doe ondertussen de cherry tomaatjes 
en de olijven in een diep bord, doe er 
de basilicum over. Besprenkel met 
olie en doe er peper en zout over-
heen. Leg er plakjes mozzarella over. 
Zet de borden 10 minuten in de oven 
tot de kaas zacht geworden is (mag 
niet smelten). 
Bak ondertussen de salami in en bak-
pan. Doe er de voorgekookte taglia-
telle bij en roer om. Voeg de verse spi-
nazie erbij en weer omroeren. De pan 
even dicht doen en spinazie in laten 
slinken. Doe er nog meer spinazie bij 
en blijven omroeren.
 Haal de borden uit de oven (pas op 
want ze zijn heet) en doe op elk bord 
een portie tagliatelle met de spinazie 
en salami er overheen.

Eet smakelijk!!

Recept

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 



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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

Kunt u ook nooit kiezen? 
Dan kookt Janpieter voor u het heerlijke:

Parkstreet
Experience

een onbeperkte proeverij van smaakvermaakjes 
in de vorm van kleine gerechtjes.

Natuurlijk kunt u ook komen genieten van onze  
premium biefstuk gerechten, het adres voor de 

echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Al onze gerechten zijn Homemade!

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

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

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

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
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INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

PUZZELHOEKWeek 32

Horizontaal: 1 gewoonte 6 overlast 12 welige groei 14 rustig 16 tennisterm 18 formidabel 
21 streling 23 hofmakerij 25 voorzetsel 26 gescheiden 28 ver (in samenstellingen) 
29 slaapbank 31 bewijsstuk 32 voormiddag 33 lengtemaat 34 titel 35 een zekere 
36 in memoriam 37 Japans bordspel 38 indien 39 radon 40 huidaandoening 
42 buisverlichting 44 naarling 46 stang 47 brandstof 49 muziekinstrument 
51 Baskische verzetsgroep 52 vloerbedekking 53 eikenschors 54 rots in de Rijn 
5757 sportartikel 58sportartikel 58 rustoord 60 tocht 62 hoogtepunt 63 laadbord

Verticaal: Verticaal: 22 loodrecht 3 ad interim 4 vogelverblijf 5 onbeschoft 7 in orde 8 schaapkameel 
9 oude lengtemaat 10oude lengtemaat 10 kunstzin 11 petroleum 13 aanspraak 15 inhoudsmaat 17 genade 
19 luchtdrukmeter 20luchtdrukmeter 20 geheel 22 kunstzinnig 24 schoolvak 27 zonnescherm 29 hip 
30 voetverwarmer 39voetverwarmer 39 vlaskam 41vlaskam 41 draagstuk 43 ongevuld 45 pook 48 rivier in België 
50 voorheen 52 deel van een schip 55deel van een schip 55 grootmoeder 56 jaartelling 59 Chinese munt 
61 ter plaatse

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

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

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

Oplossingen wk 31
A L A O K N Z R E I Z I G E R

M O E G T O V E T P C W N R E

I O R K N D N T F A E A E E G

E N R N E A E T I C S N R E E

O E I T M R P E G H U M O R D

R G N O E K P L F T O V B K E

G N R E C L C R A S H O N D N

N E D N A L I E N A M I A A K

I M P A L E T I E V E L A D T

Z N T D P S A S R L S A N W E

E I R E T C A B E A J E U E K

N A B R U P T N D B E A O T E

E M A I O S N R E K L E C T N

G N I N O W W U O B W U E I N

D A L G L A A L G I P S Y G T

OVEREENKOMSTOVEREENKOMST

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

AIRCO
ALPACA
ATTENTIE
COMMODE
FEEST
GALAPPEL
GEWEI
GLASWOL
GRAMMOFOONPLAAT
GROENBAK
HAMVRAAG
HAPPIG
HERNIA
HOMMEL
HONINGDAUWHONINGDAUW
INSECTINSECT
INSLAGINSLAG
KERNDELINGKERNDELING
KERSTPUZZELKERSTPUZZEL
KLOMPKLOMP
LAAIENLAAIEN
LARVE
LESWAGENLESWAGEN
MAARSCHALKMAARSCHALK
OEGANDA
PERSONEELSAVONDPERSONEELSAVOND
PIKET
PRIOR
REVEIL
ROSSIG
SCENE
SCRUPULEUS
SPAAN
SUMMUM
TAXUS
TITEL
VEENLAAG
VEINE
WANTS
ZEKER
ZUIDERKRUIS

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

5 6 8
6 1 3

3 5
2 7 3

4 9 6 2 1 8
9 1 2

2 9
8 1 2

6 7 4

Sudoku

week 30, Dhr. A. van den Heuvel, Lieshout.
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