
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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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

Leden van 
Verdienste 
C.V. de
 Dwèrsklippels

Gertje Raassens 
zingt met vrienden
in het 
Van Goghkerkje

Samenwerking 
leidt tot mooie
initiatieven in 
Jo van Dijkhof
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

KOOPZONDAG 

30 JUNI 
13:00-17:00 UUR

       Actieperiode 26 JUNI t/m 7 JULI

               
De spectaculaire 

 loterij van 
           WoensXL 

KOOPZONDAG

30 JUNI
13:00-17:00 UUR

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service Nuenen
wenst u een fijne
zomervakantie.
Gratis airco check!

 

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 2019
Van 12 juli t/m 21 juli is het alweer de 26e editie van Bloem en Tuin, op landgoed 
de Gulbergen in Nuenen. Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaar-
ten voor Bloem en Tuin te winnen door het insturen van de oplossing van de 
sudoku in de puzzelhoek in Rond de Linde in week 26, 27, 28 en 29.  

Vier weken lang zijn er per week 5 x 2 toegangskaarten te winnen. Stuur uw 
oplossing naar bloementuin@ronddelinde.nl met vermelding van uw naam 
en emailadres. De winnaars van de toegangskaarten krijgen per email bericht.

Speel mee en WIN!

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

LENTEACTIE
WIN EEN BBQ of BBQ WORKSHOP
GRATIS OPSTARTKOSTEN T.W.V. € 695,- 

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

AFWEZIG van 8-7 t/m 26-7:
J.R. Rutten en D. van den Top,

huisartsen
J.K. van de Sande en N. Janssen, 

huisartsen 
 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

2019

Druk bezochte opening 
Veldsink Campus
Door Gerrit van Ginkel

p donderdag 20 juni werd aan de Pinckart 54 De Veldsink Campus 
geopend. In het voormalige bedrijfsverzamelgebouw heeft een in-
grijpende renovatie plaats gevonden. Het gebouw heeft een open 

structuur waar Veldsink Advies het hoofdkantoor gevestigd heeft. Er zijn 
nog diverse units te huur met verschillende oppervlakten.

Daarna werden de gasten uitgenodigd 
om achter het gebouw in een feesttent 
plaats te nemen voor een optreden 
van Marc Lammers.
De voormalig hockeycoach hield daar 
een toespraak over coaching, innova-
tie, leiderschap, samenwerken en gren-
zen verleggen.
Deze gedreven verteller is ook auteur 
van het boek ‘FLOW: van goed naar 
goud’.
Daarna was het tijd voor een borrel en 
een rondleiding door de campus. 

Veldsink Advies startte 40 jaar geleden 
op een zolderkamer in Nuenen en met 
hard werken bouwde Jan Veldsink, sa-
men met zijn vrouw Elly, het bedrijf uit 
tot 40 vestigingen voornamelijk in 
Zuid-Nederland.
Tijdens de openingstoespraken wer-
den vooral het dynamisch samen on-
dernemen en de energieke gastvrij-
heid als kenmerken van de nieuwe 
campus genoemd.
De zelfstandigheid en onafhankelijk-
heid met de bereidheid continue te le-
ren, horen tot het Velsink DNA.
Met 40 vestigingen is Veldsink een van 
de grootste intermediairs van Neder-
land.
Voor de openingshandeling werd de 
hele familie op het podium gevraagd. 
Via een touw verwijderde men een 
grote strik die de ingang vrijmaakte 
naar het gebouw.

Samen met burgemeester M. Houben 
wordt geproost op de opening en een 
voorspoedige toekomst voor Veldsink 
Advies 

Panta Rhei
In het hart van Nuenen worden door Banbouw, tezamen met Rezidenz De-
velopment, veertien  zeer ruime en luxeappartementen gerealiseerd ge-
naamd ‘Panta Rhei’. De naam ‘Panta Rhei’ is afkomstig van de gelijknamige 
scouting die op deze locatie was gehuisvest, maar is ook een oude � loso� -
sche uitspraak die de eeuwige maar constante verandering illustreert. Een 
toepasselijke benadering voor de herontwikkeling van deze prachtige plek.

Op woensdag 3 juli organiseert Rezi-
denz, in samenwerking met BanBouw, 
de Gemeente Nuenen en architecten-
bureau ‘De Loods’, een informatie-
avond waarin het plan en de planning 
worden toegelicht. Geïnteresseerden 
en belangstellenden zijn vanaf 20.30 
uur van harte welkom in de Raadszaal 
van Het Klooster te Nuenen en vanaf 
20.45 start de presentatie. 
Aanmelden voor deze avond kan via: 
info@rezidenz.nl

Het plan vindt zijn plek in de luwte van 
het centrum en is de afronding van de 
totale herontwikkeling van gebied ‘De 
Vank’. Bij de ontwikkeling van het plan 
is veel aandacht besteed aan de kwali-
teit van wonen. De appartementen 
hebben woonoppervlaktes variërend 
van ca. 130 m2 tot ca. 175 m2 en grote 
balkons. Elke verdieping bestaat uit 
drie appartementen met een eigen 
identiteit en de bovenste laag biedt 
ruimte aan twee penthouses.

Sleutels verloren
Op zaterdag 22 juni ben ik een fiets-
sleutel en kabelslotsleutel verloren in 
het winkelcentrum Kernkwartier. Bei-
de sleutels zaten aan een (flexibele) 
groene sleutelhanger. Heeft u deze ge-
vonden belt u svp 06-28952423.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Denk hierbij aan:
• Zorgen over de ontwikkeling van het kind
• Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
• Prikkelbaarheid/boosheid
• Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
• Dwangklachten
• Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, 

schoolverzuim)
• Verslavingsproblematiek
• Bedplassen (zonder medische oorzaak)
• Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare 

medische oorzaak
Ouders en jongeren kunnen dan contact opnemen met de huisarts. 
Soms kan de huisarts direct voldoende helpen, soms is extra hulp 
nodig. De huisarts kan dan de praktijkondersteuner jeugd inscha-
kelen.

Hoe kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuners 
jeugd?
U kunt een afspraak maken via uw eigen huisartsenpraktijk. Rina en 
Annemarie hebben hun spreekkamer aan de Berg 22 in het gebouw 
bij medisch centrum aan de Berg en het Centrum Maatschappelijke 
Deelname. Wilt u meer weten over een praktijkondersteuner (jeugd)? 
Lees meer op de website van het CMD www.nuenenhelpt.nl

Rina Kerkhof   Annemarie Kok

UPDATE      
OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS
Graag alleen nieuwe meldingen doorgeven!

Ook in de gemeente Nuenen regent het meldingen van overlast door 
processierupsen. Ondanks dat we de laatste weken al met een dub-
bele ploeg aan de bestrijding werken, krijgen we het aantal meldin-
gen nauwelijks bijgebeend. Het bedrijf dat de bestrijding verzorgt, 
werkt hier met man en macht aan. We geven (nog steeds) voorrang 
aan meldingen over locaties in de buurt van scholen en kinderdag-
verblijven. Om de bestrijding zo effi ciënt mogelijk te laten verlopen 
worden overige meldingen per buurt opgepakt. Het kan dus zijn dat 

het even duurt voordat uw melding wordt opgepakt. De planning 
wijzigt regelmatig, we kunnen daarom moeilijk iets zeggen over 
wanneer welke melding precies wordt afgehandeld. We begrijpen 
dat de overlast erg vervelend is en werken daarom met man en macht 
aan het bestrijden.

Nieuwe melding doorgeven
Wilt u zelf een (nieuwe) melding doen, doe dat dan via www.nue-
nen.nl/meldpunt Wij vragen u nadrukkelijk om alleen nieuwe mel-
dingen aan ons door te geven.

Wat kunt u zelf doen:
• Nieuwe meldingen aan ons doorgeven via het online meld-

punt www.nuenen.nl/meldpunt
• Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van eikenprocessierupsen
• Bedek (ondanks het zomerse weer) armen, benen, hals en 

schouders met kleding
• Ga niet zelf aan de slag met het opruimen van rupsen en 

nesten
• Ga bij ernstige klachten naar de huisarts
• Bij klachten: niet krabben, spoel de huid en ogen met wa-

ter, douche en trek andere kleding aan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de eikenprocessierups? Kijk dan op de 
website ‘Oakie’. Ook op de website van de GGD leest u veelgestelde 
vragen over de eikenprocessierups.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 17-06-2019 EN 24-06-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Maerlantstraat 15 Verbouwen woning 
Nuenen West, bouwveld C, 
kavel 55 Oprichten woonhuis 
Park 63 Plaatsen bijgebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Voirt 2A Aanbrengen gevelreclame 
Papenvoort 16 Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Huikert 35 Ontheffi ng Horeca Sinti Jazz Guitar
 Camp 28 jun 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt Scouting 14 - 15 sep 
Nederwetten De Wettense Zomermarkt 7 jul 
Tomakker 140 - 162 Straatfeest 17 aug 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
18-06-2019 Nuenen c.a. Structuurvisie ‘Nuenen Zuid’ gewijzigd 
  vastgesteld; gemeente Nuenen, Gerwen 
  en Nederwetten 

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

Per inwoner gebruiken wij gemiddeld 
7 verpakkingen per dag! 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augus-
tus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeen-
tehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open 
van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdag-
middag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

RAADSVERGADERING 4 JULI 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

4 juli 2019 Raadsvergadering
locatie: Het Klooster, aanvang 16.00 uur - Gewijzigde aanvangstijd
 Onderwerpen o.a.
 • Benoemen tijdelijk raadslid
 • Aanpassen reclamenota
 • Jaarrapportages projecten
 • Jaarrekening 2018 
 • Modules verkeersbeleid (tijdstip - 19.30 uur)

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

PRAKTIJKONDERSTEUNERS JEUGD  
VOOR DE NUENENSE HUISARTSEN
Vanaf juni 2019 zijn Rina Kerkhof en Annemarie Kok werkzaam als 
praktijkondersteuner jeugd. Zij werken voor Nuenense huisartsen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Gemeente Nuenen 
en de Nuenense huisartsen hebben het initiatief genomen om spe-
ciaal voor de doelgroep jeugd praktijkondersteuners in te zetten.

Waarvoor kunt u bij de praktijkondersteuners jeugd terecht? 
Soms heeft een ouder/verzorger of jongere vragen waarbij hulp of 
advies van een professional nodig is. In de huisarts(en)praktijk kan 
de praktijkondersteuner jeugd ondersteuning bieden bij vragen 
rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bieden zij 
ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties. 

Kleinschalige markt     
op Weverkeshof
Ook dit jaar organiseren wij een kleinschalige markt op Weverkeshof en 
tegelijkertijd is er ook een demonstratie honingslingeren.
  

groenten van eigen bodem, wol van 
de schapen, honing, kaas, en eieren. 
Dit jaar voor het eerst een Egyptische 
kraam met falafel en andere vegetari-
sche lekkernijen. Maar ook keramiek, 
kinderkleertjes en leuke sieraden. Er is 
ook kleding van vroeger te zien en er 
wordt achter een spinnenwiel ge-
werkt. Een sfeervol marktje, natuurlijk 
in combinatie met een bezoek aan 
onze dieren, tuin en moestuin.

Voor de kinderen is er een workshop 
sieraden maken en ze kunnen ge-
schminkt worden als poes of een an-
der leuk dier. Ook worden er lekkere 
pannenkoeken gebakken.

Op het middenterrein staan verschil-
lende kraampjes. De Anthoniushoeve 
met een kraam biologische groenten 
en fruit. Een Weverkeshof kraam met 

Omroep Brabant Nieuws nu ook 
te zien op de Google Nest Hub
Het tv-nieuws van Omroep Brabant is nu ook te zien op de nieuwe schermen 
van Google, de zogeheten Nest Hub. Daarmee is de regionale omroep de 
eerste nieuwsorganisatie in Nederland die haar nieuws ook op dit scherm 
aanbiedt.
 

hoofdredacteur van Omroep Brabant. 
“We willen allemaal graag naar het 
nieuws kijken, maar dan wel op een 
moment dat het ons het beste uitkomt. 
Daar spelen we op veel manieren op in, 
nu ook met deze nieuwe service”.
Het speciale korte video-bulletin is op 
te roepen met de vraag: “Hey Google, 
kijk naar het nieuws van Omroep Bra-
bant”. Het audio-bulletin (met nieuws 
in 1 minuut) is op de slimme speaker 
op te roepen met het commando “Hey 
Google, luister naar het nieuws van 
Omroep Brabant” 
www.omroepbrabant.nl

De Google Home Hub is de opvolger 
van de slimme speaker, nu met een 
schermpje. Gebruikers kunnen daar-
mee muziek afspelen, video’s kijken en 
bijvoorbeeld de lampen in huis bedie-
nen. Vanaf vandaag kan dus ook het 
nieuws van Omroep Brabant op afroep 
worden bekeken. Eerder voegde de 
omroep al het radionieuws toe aan de 
Google Home, de slimme luidspreker 
van Google.
“Omroep Brabant wil graag haar 
nieuws op zoveel mogelijk kanalen 
verspreiden we zien kansen in dit nieu-
we scherm,” aldus Renzo Veenstra, 

Maar wat het dit jaar zo bijzonder 
maakt, onze eigen imker geeft van 
11.00- tot 15.00 uur een demonstratie 
honingslingeren. Dit is erg leuk en 
leerzaam om te zien. Op onze website 
kun je precies lezen wat honing maken 
inhoudt.

Kom op zondag 7 juli van 11.00 tot 
17.00 uur naar Weverkeshof.
Het belooft weer een gezellige dag te 
worden. En, zoals altijd: staat de koffie 
klaar en is de toegang gratis.



Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 

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

  

 

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

Iedere dag!!! Vers gedraaid gehakt en worst
“uit eigen keuken”

4 Procureurlapjes +
500 gr. Gekruid gehakt  7,95
Lemon steak
........................................................100 gram 2,50
Pampa steak
“Gouwe Ouwe”!!! ...............................2 stuks 3,95
Gekookte achterham
........................................................150 gram 2,95
Mini Kiprollade
“Puur kipfi let” ................................100 gram 1,65
Gevulde Paprika
........................................................100 gram 1,15

KIJK OOK EENS OP
WWW.TEBAK.KEURSLAGER.NL

KOOPJE

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

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Lenen, huren en kopen    088 - 10 20 100    www.medipoint.nl

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen en niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Scootmobiel Adviesdag
Ontdek de beste keuze voor u op de 
Scootmobiel Adviesdag.

   Mogelijkheid tot een testrit en rij-instructie

  Extra uitgebreid assortiment

   1 Jaar gratis servicecontract 
(bij 2-jarig abonnement)

   Tot wel 25% korting op scootmobielen

Maak gratis een persoonlijke afspraak 
of krijg meer informatie via:
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/
adviesdagen of vraag het in de winkel.

Op alle 
scootmobielen 
tot 25% korting

Ik ga er lekker op uit!
Medipoint zorgt voor mobiliteit

Nu tot 
wel € 750.- 

korting

SPECIAL

 

 

 
 

 

 

 

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

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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Showkorps O&V | Nuenen naar 
Europese kampioenschappen 
Showkorps O&V vertrekt op vrijdag 28 juni naar het Duitse Rastede om deel 
te nemen aan de open Europese kampioenschappen show. Tijdens dit EK 
zullen zij hun show Generations presenteren. 

Deze show vertelt het verhaal van een 
muzikale strijd tussen de verschillende 
generaties binnen het korps. In aan-
loop naar dit kampioenschapsweek-
end is er uiteraard hard gerepeteerd 
en hebben zij lovende kritieken in ont-
vangst mogen nemen tijdens diverse 
taptoes en het open NK show in Assen. 
Uiteraard worden er ook nog altijd acti-
viteiten binnen Nuenen georganiseerd 
door het korps. Zo start volgend 
schooljaar weer een  nieuw seizoen Mu-
sic Kids, waarbij kinderen uit groep 4, 5, 
en 6 een jaar lang gratis kennis kunnen 

maken met muziek (aanmelden kan via 
musickids@showkorpsov.nl). 
En zoals altijd is op de laatste zondag 
van september de jaarlijkse open dag 
waarbij heel Nuenen welkom is. 

Bij elke kooptransactie een lot 
cadeau en misschien wel prijs! 

Winkel & Win Weken 
op WoensXL 
Van woensdag 26 juni t/m koopzon-
dag 7 juli krijgt u bij elke kooptrans-
actie een lot cadeau! Met dit lot 
maakt u kans op één van de prachti-
ge prijzen die beschikbaar zijn ge-
steld door de deelnemende winkels 
op Winkelcentrum Woensel. Daar-
naast maakt u ook kans op één van 
de zes prachtige hoofdprijzen; ge-
noeg reden om uw lot meteen on-
line te checken! 

“Ook dit jaar houden wij weer de spec-
taculaire Winkel & Win Weken op 
WoensXL”, vertelt voorzitter Marcel 
Emmen. “Het is ons team weer gelukt 
om bij een groot deel van de winke-
liers mooie prijzen op te halen en dit 
jaar kunnen wij maar liefst zes hoofd-
prijzen gaan uitdelen! Deze hoofdprij-
zen zijn; een Samsung TV 65”, één jaar 
lang elke week een gratis boek, een 
dames- of herenhorloge, een heren fa-
shioncheque, een transportfiets of één 
jaar lang iedere maand een bos bloe-
men; geen flauwe prijzen dus!” 
Hoe het precies werkt? Bij elke koop-
transactie ontvangt u, tijdens de actie 
periode, een gratis lot. Elk lot heeft een 
uniek nummer. Dit nummer kunt u di-
rect online checken op de website van 
WoensXL www.woensxl/winkelenwin. 
Heeft u prijs, dan ontvangt u direct een 
e-mailbericht met uw prijs en in welke 
winkel u de prijs kunt gaan ophalen. 
Naast de honderden prijzen worden, 
aan het eind van de actieperiode, ook 
nog zes hoofdprijzen verloot onder 
alle deelnemers die online hun lot 
hebben gecontroleerd. De loten kun-
nen tot en met 14 juli gecontroleerd 
worden en u heeft tot en met 1 sep-
tember om uw prijs op te halen. 
Dus… komt u winkelen tussen 26 juni 
tot en met 7 juli, vergeet dan niet om 
uw lot meteen online  te controleren, 
want het zou toch jammer zijn als u één 
van de mooie prijzen zou mislopen?!” 

DOEN! KPJ Nederwetten organiseert: Touwtrekken over water 

Spierballen gezocht!

Natuurlijk is ook publiek van harte wel-
kom om dit spektakel bij te wonen! De 
toegang is gratis!

We zijn op zoek naar spierballen! 
Oftewel, touwtrekteams kunnen zich 
vanaf vandaag, tot vrijdag 16 augustus 
inschrijven via info@doennederwet-
ten.nl. 
Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Touwtrekvereni-
gingen zijn uitgesloten van deelname. 

De wedstrijden zullen rond 11.00 uur 
van start gaan. Na een aantal voorron-
des met touwtrekwedstrijden over het 
water, moet het verliezende team aan 
het einde van de plaatsingswedstrijd 
in het water! Wie zal er dit jaar met de 
wisselbeker naar huis gaan? Na afloop 
van de wedstrijden zullen de prijzen 
op het touwtrekterrein uitgereikt wor-
den. Daarna is er nog voldoende gele-
genheid om, op het terrein, met een 
leuk muziekje gezellig na te kletsen. 

TOUWTREKKEN  OVER WATER

Oude toren Nederwetten 
11.00 uur - Toegang gratisopgeven: info@doennederwetten.nl

Dit jaarlijkse evenement vindt, dit jaar voor de 40ste keer, plaats op zondag 
18 augustus op het terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. 

Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 
jaar. Omdat we dit jaar voor de 40ste 
keer touwtrekken over water organise-
ren, willen we ook oud-deelnemers 
uitnodigen voor een ‘golden oldies’ - 
competitie. Wie doet er mee?
De inschrijfkosten, te betalen op de dag 
zelf, bedragen € 20,- voor dames - en he-
renteams. Jeugdteams betalen € 10,-.

Meer informatie stuur een mailtje naar 
info@doennederwetten.nl en is ook te 
vinden op: www.doennederwetten.nl

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Wouter de Bloeme VWO, Eckart college Eindhoven papa, mama, Fieke en Britt. Super gedaan!
Iris van Duppen Summa SMD (Sociaal Maatschappelijk 
 Dienstverlener) Super gedaan Iris! papa, mama en Kim
Joost Claessens Bachelor lerarenopl. Bedrijfseconomie  
 en Bachelor lerarenopl. Alg. economie, 
 HAN Nijmegen Papa, Mama, Colet, Marco en Ruud
Colet Claessens Master Tandheelkunde, Radboud  
 Universiteit Nijmegen Papa, Mama, Marco, Joost en Ruud
Jordy Richardson Begeleider specifi eke doelgr. MBO 4, 
 Koning Willem 1 college Den Bosch Mam en Martin
Noah Potters Havo, Eckart college Eindhoven “Geloof in jezelf, want ik geloof in jou.” 
  We zijn supertrots op je. Gefeliciteerd! 
  Mama en Andre, Jade en Finn 
Tom Verlijsdonk 11 juni geslaagd eerste keer rijbewijs 
 en 12 juni geslaagd VWO, 
 Helder College Eikenburg Trotse oma Jose en opa Peer
Stefanie Vos VWO, Lorentz Casimir Eindhoven Wij zijn supertrots op jou: 
  papa, mama en Sophie.
Roos Oomens 2-talig HAVO, Stedelijk College Eindhoven Goed gedaan Roos, op naar Argentinië!  
  Mam, Pap, Robin, Lisette & Boris
Britt Swinkels VMBO-T, Nuenens College. Hartelijk Gefeliciteerd, Papa, mama, Jarno 
  en Marly
Roel Manders Helicon Boxtel Tuin & Landschapsinr.  Profi ciat Roel! Wij zijn trots op jouw ! 
  Papa en mama, Loes, Roos en Koen
Noa Robben  VWO, Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven Wij zijn super trots op jou en feliciteren jou 
  xx Dirk Delfy en Nic Robben
Maaike Vermulst VWO, Strabrecht College Geldrop Gefeliciteerd! papa Han en mama Yvonne
Fleur Vermulst  HAVO, Strabrecht College Geldrop Gefeliciteerd! papa Han en mama Yvonne
Fleur de Heer VMBO T, Eckart College Eindhoven Gefeliciteerd! Eric en Mees de Heer 
Nadja Herlaar Tilburg University, 
 BSc Global Management of Social Issues Gefeliciteerd! Liefs Papa, Mama en Roman
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Nieuwe dirigent voor Keskedee
Het wereldmuziekkoor Keskedee uit Nuenen krijgt een nieuwe dirigent. Het wordt 
Cindy Gregoor, die haar sporen in de koordirectie verdiend heeft met koren in Ne-
derland en Duitsland. Het aspect muziek uit diverse culturen trok haar naar dit Nue-
nense koor. Zij treedt na de zomervakantie aan en is voornemens meerdere jaren 
aan Keskedee verbonden te blijven en aan de kwaliteit van Keskedee te werken, met 
behoud van de gezelligheid van dit koor. Want Keskedee is ook een vriendenclub. 
Wie Keskedee nog onder de huidige dirigent, Maud Broeksteeg, wil horen, kan 
daarvoor op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in de regio terecht op het Vol-
korenfestival in Valkenswaard en op woensdagavond 3 juli vanaf 19.00 uur in 
Nuenen op het terras van café Schafrath aan het Park.
Keskedee zingt vooral traditionele muziek uit de hele wereld (Afrika, Balkan, Lap-
land, Maori, noem maar op), a capella en soms begeleid door percussie. Soms uit-
bundig, soms ingetogen, vrolijk of weemoedig. Liederen die je bijblijven. 
Verder zoekt Keskedee mannenstemmen om het koor te versterken. Wie belang-
stelling heeft, kan contact met het koor opnemen: keskedee@live.nl. Of mensen 
van het koor even aanspreken bij een optreden.

Veilig en makkelijk appen  
met uw eigen arts
In een veilige app een vraag stellen aan het St. Anna Ziekenhuis, dat is van-
af 24 juni mogelijk voor iedereen in de regio Zuid-Oost Brabant. Een groep 
patiënten wordt zelfs direct uitgenodigd om te gaan appen met hun eigen 
arts via de gratis en beveiligde app BeterDichtbij. “Het is fantastisch dat we 
nu ook via een app onze vertrouwde zorg kunnen bieden. Gewoon via de ei-
gen telefoon of computer, zodat alles ook nog eens rustig na te lezen is. Net 
als bij WhatsApp, alleen dan met de zekerheid dat de belangrijke zorggege-
vens alleen voor de eigen arts en het ziekenhuis toegankelijk zijn,” aldus Ma-
rieke Pestman, kinderarts in het St. Anna Ziekenhuis.

het gesprek dat u heeft gevoerd met 
ons. Alles wat u vertelt over uw ge-
zondheid, valt net als een afspraak in 
het ziekenhuis onder het medisch be-
roepsgeheim.” licht bestuurder Ingrid 
Wolf toe. Het systeem is specifiek voor 
de gezondheidszorg ontwikkeld en in-
loggen kan alleen onder de eigen 
naam, een pincode en een persoonlij-
ke authenticatiecode die u via sms 
ontvangt. 

De app is nu voor iedereen in de regio 
van het St. Anna Ziekenhuis gratis te 
downloaden en te gebruiken voor 
praktische vragen aan het ziekenhuis. 
Een groep patiënten van de poliklinie-
ken kindergeneeskunde en gynaeco-
logie zullen vanaf 24 juni ook worden 
uitgenodigd om direct met de eigen 
arts te appen. Zij kunnen bijvoorbeeld 
persoonlijke vragen stellen en foto’s 
van medische dagboeken doorsturen 
met de BeterDichtbij app. Ook kunnen 
patiënten de betrouwbare gezond-
heidsinformatie van Thuisarts.nl gratis 
bekijken en delen met de arts. “We zijn 
nu gestart met een tweetal vakgroe-
pen. We willen graag van deze ervarin-
gen leren, en later dit jaar meer vak-
groepen aansluiten,” aldus Ingrid Wolf. 

Betrouwbaar antwoord van St. Anna
Voor of na een ziekenhuisafspraak zit-
ten patiënten vaak met allerlei vragen. 
Nu kunnen inwoners uit de regio en 
patiënten van St. Anna op ieder mo-
ment een vraag stellen via de gratis 
app BeterDichtbij. Deze vraag kan 
gaan over een afspraak of parkeren 
maar ook over ziekte of gezondheid. 
St. Anna start met een groep patiënten 
van de poliklinieken kindergenees-
kunde en gynaecologie, zij worden uit-
genodigd direct met hun arts te ap-
pen. “Dankzij BeterDichtbij kunnen we 
onze vertrouwde, regionale zorg nu 
ook digitaal aanbieden. Dat is heel be-
langrijk, omdat wij hierdoor nog dich-
terbij komen voor onze patiënten. Op 
het moment dat het hen past,” aldus 
Ingrid Wolf, voorzitter Raad van Be-
stuur, van het St. Anna. 

Sterk beveiligd inloggen en privacy 
gewaarborgd 
Gesprekken die u voert met het zie-
kenhuis of de arts, moeten niet in ver-
keerde handen vallen. Daarom is Be-
terDichtbij ontwikkeld met veel aan-
dacht voor de beveiliging en de priva-
cy van gebruikers. “Zelfs als u uw 
telefoon verliest, kan nog niemand bij 

 IVN Kids ‘Bomen’
Op 30 juni is alweer de laatste IVN Kids voor de zomervakantie. Op deze dag wil-
len we aandacht besteden aan bomen. En dan niet alleen wat is een naald- en wat 
is een loofboom, nee wel wat meer. Dit gaan we lekker in ons eigen dorp doen 
dus in het mooie Nuenen. Hier staan echt mooie bomen die heel dik en dus ook 
oud zijn. Maar ook gaan we naar een leuk parkje waar jullie lekker zelf aan de slag 
gaan. Kortom alles aanwezig voor een leuke ochtend!
We starten om 10.00 uur bij Het Klooster. Om 12.00 uur zijn we zeker terug!
Na de zomervakantie zijn we er weer op 29 september 2019. Dan gaan we op 
zoek naar dierensporen….. Waar? Dat laten we dan nog wel weten.
Tot zondag 30 juni om 10.00 uur bij Het Klooster!
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Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Wie biedt meer?
Een jong stel met één kind bewoont een leuke benedenwoning met tuin in een 
oudere, maar gewilde stadswijk in Utrecht, een echte bakfietswijk. Ze hebben nu 
toch het oog laten vallen op een veel grotere woning (nog maar twee jaar oud) in 
Vinex-wijk Leidsche Rijn. Vraagprijs: €499.000,- In zo’n wijk weet je dat je moet 
overbieden, dus na rijp beraad bieden ze bijna 10% meer: €545.000,- Helaas: de 
woning gaat nu naar een ander jong gezin dat €560.000,- wil betalen.

Dit waargebeurde verhaal is dagelijkse praktijk in de gewilde woonsteden, zoals 
Amsterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Veel (jonge) mensen staan voor de 
vraag: gaan we overbieden en zo ja, hoeveel? Uit onderzoek van hypotheekadvi-
seur Visii onder ruim 1.000 jonge Nederlanders blijkt dat 20% van hen bereid is tot 
overbieden, zelfs al kunnen ze voor dat bedrag geen extra lening krijgen. Van de 
ondervraagden gaf 40% aan juist niet te willen bieden, uit vrees overboden te wor-
den. Velen van hen denken dat de prijzen weer gaan dalen en wachten hun kans af. 

De angst overboden te worden is het grootst in Drenthe (55%) en de Randstede-
lijke provincies (43 tot 48%); daarna volgt Brabant met 38%. Mannen zijn iets 
meer dan vrouwen geneigd om af te wachten. Tegenover de iets grotere haast bij 

de vrouwen staat dan weer dat mannen wat hoger durven te 
bieden. 

Hoewel het overbieden toeneemt (en niet alleen in de 
grote steden), wordt nog steeds een flink aantal wonin-
gen onder de vraagprijs verkocht. Van de ondervraag-

den heeft 35% zelf een huis onder vraagprijs gekocht of 
kent iemand die dit heeft gedaan. In Brabant ging het om 
30%. De hamvraag is natuurlijk: wat is wijsheid? Daar is 

helaas niet één antwoord op te geven. Het hangt van je ei-
gen situatie af. Heb je zelf ook een woning te verkopen en 

verwacht je er een aardige prijs voor, dan heeft wachten op 
prijsdaling bijvoorbeeld minder zin. Tevens hangt het af 

van de marktomstandigheden in stad en of dorp waar 
je wilt kopen. Win daarom altijd deskundig advies in.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Startersleningen: alle jongeren 
zijn welkom in Nuenen
In de raadsvergadering van 6 juni stemde een meerderheid van de raad voor 
een starterslening aan jongeren tot 35 jaar. Bovenop op de hypotheek be-
staat de mogelijkheid om een aanvullende lening van maximaal € 40.000 te 
verkrijgen. De noodzakelijke support om de woningmarkt voor jongeren 
toegankelijk en duurzamer te maken en mensen aan Nuenen te binden. Een 
initiatief dat we als D66 van harte toejuichen! 

tot bevolkingskrimp of, in ieder geval, 
geen groei. Tevens ontraadt de SVN 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - 
de leningverstrekker) een bindingseis, 
omdat de juridische houdbaarheid 
wordt betwijfeld in relatie tot het recht 
van vrije vestiging uit de Huisvestings-
wet. Dat verhoogt de kans op een 
rechtsgang voor de gemeente indien 
een aanvraag afgewezen wordt.

E� ecten & Doorstroming
Uit onderzoek (Economisch Instituut 
voor de Bouw - EIB red.) blijkt al langer 
dat bindingseisen niet werken als het 
gaat om doorstroming en nieuw-
bouwproductie voor woningkopers 
van ‘buiten’. Kortom, met deze eisen 
lijkt Nuenen zich een strop om de nek 
te hangen: beperktere instroom van 
een gewilde, jonge, groep mensen. Dit 
is onwenselijk omdat Nuenen te ma-
ken heeft met dubbele vergrijzing: de 
groep ouderen groeit en de jongeren 
trekken weg.

Geen bindingseis - alle jongeren zijn 
welkom
Als D66 zijn wij voor startersleningen. 
Maar dan wel voor alle starters! We 
moeten juist blij zijn met jonge men-
sen die in onze gemeente een toe-
komst willen opbouwen. Dat is goed 
voor onze bedrijven, dorpsontwikke-
ling en de toekomstbestendigheid van 
ons dorp. Daar passen geen drempels 
bij in een gemeente die qua vergrij-
zing flink in de penarie zit. 

 D66 fractie Nuenen c.a

Echter, besloot een meerderheid van 
de raad om een zogenaamde ‘bin-
dingseis’ op te nemen. Kortweg: men 
moet minimaal 1 jaar zelfstandig in 
een Nuenens huurhuis wonen, of bij 
ouders inwonend zijn, of na een studie 
terug willen keren naar Nuenen.

Discriminatie
De lening wordt door het raadsbesluit 
alleen beschikbaar voor mensen met 
een ‘sociale binding’ met Nuenen. Een 
drempelverhogend besluit dat discri-
minerend werkt. Werkende jongeren 
die geen huurhuis in Nuenen konden 
bemachtigen en daarom nu elders wo-
nen, worden uitgesloten van deze re-
geling. Daarnaast is het de vraag of je 
als gemeente wilt doen aan deze vorm 
van inkomenspolitiek. Voor zowel 
mensen die voldoen aan de bindings-
eis - zij moeten dit gaan aantonen - als 
mensen die niet voldoen aan de eisen: 
zij zullen Nuenen niet overwegen als 
vestigingsplaats. Afgezien van de ratio-
nele argumentatie verwerpen wij het 
bevoordelen (‘alleen Nuenenaren’) of 
uitsluiten van mensen (geen werkende 
jongeren) zoals W70, VVD en de Com-
binatie met deze verordening nu doen.

Toetsing & juridische houdbaarheid
Naast onderscheid maken tussen men-
sen is de toetsing een bureaucratisch 
vehikel van jewelste en daarmee duur 
en tijdrovend. De keuze voor een dorp 
waar je wel met open armen ontvan-
gen wordt is dan gemaakt. We facilite-
ren de groei van onze buurgemeentes. 
Dit besluit leidt op de langere termijn 

Toon van den Donk en Lambert van Gelooven

Leden van Verdienste   
C.V. de Dwèrsklippels 
De Algemene Leden Vergadering van C.V. de Dwèrsklippels werd woensdag 
19 juni jl. op bijzondere wijze afgesloten. Toon van den Donk en Lambert 
van Gelooven werden onder luid applaus van de aanwezige leden door het 
Bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste. Beide heren hebben zich de 
afgelopen jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor het Nuenense carnaval en 
de vereniging in het bijzonder. 

Lambert is een stille kracht met een 
enorme dosis kennis en ervaring bin-
nen onze vereniging. Hij weet als een 
wijze geleerde de hoogheden elk jaar 
klaar te stomen voor het carnavals-
feest. Hij als geen ander weet van A tot 
Z wat hier voor nodig is. Met zijn vrouw 
Rietje, die hem altijd bijstaat, is Lam-
bert de verbindende factor tussen de 
PrinseRôd, Prins Carnaval en heel car-
naval vierend Nuenen. Kortom, een 
grootse grootvorst met een zachte G. 

Mede dankzij de tomeloze inzet van 
Lambert en Toon staat de huidige Prin-
seRôd volop op de carnavalskaart van 
Nuenen en hebben beide heren bij 
veel leden van de Dwèrsklippels, zus-
terverenigingen en vooral bij alle 
(oud-)hoogheden een speciaal plekje 
in hun hart gekregen. Lambert en 
Toon: heel veel dank daarvoor en gefe-
liciteerd met deze geweldige eer als Lid 
van Verdienste! 

 Namens het Bestuur van C.V. de Dwèrs-
klippels, Roel Kuijpers (voorzitter) 

Toon van den Donk is al meer dan 30 
jaar lid: eerst als lid van de Raad van Elf 
en nu de PrinseRôd, waar hij sinds 
twee jaar als Grootvorst actief is. Toon 
is jarenlang lid geweest van de wagen-
bouwgroep. Door zijn hulp hebben di-
verse dansgardes jarenlang kunnen 
trainen bij Basisschool de Rietpluim. 
Een manusje van alles die altijd klaar 
staat voor hand- en spandiensten. 
Toon is iemand die de Prinsen en ge-
volg meer dan beschermt en loopt 
zich het vuur uit zijn sloffen om alles 
voor hen te regelen. Helaas voor Toon 
is het nu zomer… PSV voetbalt niet 
(waar hij steward is) en carnaval staat 
even op een lager pitje. Maar elk jaar 
zodra er witte rook is… kan Toon weer 
vol aan de slag! 
Lambert van Gelooven is sinds eind ja-
ren ‘90 lid van de Raad van Elf en Groot-
vorst sinds 2005. Ook hij heeft jaren-
lang aan de wagenbouw meegewerkt. 

Kanoverbod Dommel geheel opgeheven
Het kanoverbod dat woensdag 5 juni is ingesteld voor de Dommel van de Belgi-
sche grens tot en met Boxtel, is per direct voor het hele traject ingetrokken. Alle 
bomen zijn opgeruimd en het is weer veilig om te kanoën. 

Het slechte weer in de avond/nacht van dinsdag 4 juni op woensdag 5 juni zorg-
de ervoor dat op diverse plekken omgewaaide bomen in de Dommel lagen. Ka-
noën in de Dommel werd daarmee onveilig. www.dommel.nl

 Vincent van Gogh:     
schiet mij maar lek………..
Welke gek betaalt er nou zo’n anderhalve ton voor een roestig stukje ijzer? 
Het schietijzer van Vincent van Gogh werd geveild en zou naar schatting 
rond de 40.000 euro opbrengen. Een anonieme koper sleepte het ‘zelf-
moordwapen’ in de wacht voor 130.000 euro, met bijkomende kosten wordt 
dat gauw 150.000 euro. Vincent sneed toch een oor af? Jaja, dat klopt. De ko-
per van het oud stukje schietijzer is een oor aangenaaid…. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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 Vincent van Gogh:     
schiet mij maar lek………..

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Vincent van Gogh was een eenling, 
een man van twaalf ambachten en 
dertien ongelukken. Volgens kunst-
schilder Cees le Mair kan Vincent niet 
eens schilderen. In Galerie Bonnard 
aan de Berg is werk te zien van klas-
siek kunstschilder Cornelis le Mair. 
Kan hij zelf wel schilderen?

Laat ik hier de Galerie eens zelf aan 
het woord: Er is een bijzonder fraaie 
en afwisselende expositie tot stand 
gekomen met speciaal voor deze ex-
positie gemaakt werk. Het unieke ka-
rakter van de expositie is precies wat 
Galerie Bonnard voor ogen heeft. Im-
mers door de kunstenaars volledig 
vrij te laten in hun onderwerpkeuze 
rond stillevens zijn werken ontstaan 
waar het plezier, de identiteit, de ex-
pressie en het vakmanschap van de 
kunstenaars vanaf spat. Nou dat is 
niet mis, het vakmanschap spat er 
vanaf… Ga kijken, zondag 30 juni is 
de laatste dag van deze expositie. En 
oordeel zelf maar of Cornelis wel kan 
schilderen… 

Terug naar Vincent. Hij leefde meest-
al in conflict met zijn medemens, ook 
in Nuenen. Vooral met vertegen-
woordigers van de gevestigde orde. 
Hij verafschuwde die lieden en door 
die lui werd hij zowat zijn hele leven 
veroordeeld. Conflicten met zijn va-
der, met buurtgenoten en met de 
pastoor. En dan nu die ophef over het 
pistool. Heeft Vincent wel een pistool 
gebruikt? Opsporing verzocht bracht 
nog geen dader in beeld, een DNA-
testje kan uitkomst bieden. 

En bij de Van Gogh-verering anno nu 
duikt er plotsklaps een pistool op. Een 
Vincent-beeldje met pijp en schietijzer 
in beeld. Tijdens de Van Goghmert 
(daar worde gin oor aangenaaid…) 
stond het in de etalage van Bakkerij 
Schellens, het Nuenens Bakkertje. 
En die arme Vincent van Gogh draait 
zich om in zijn graf. Hij had geen cent 
te makken, niemand wou een schilde-
rijtje kopen van die Fou-rou, die rooie 
gek. Vincent mompelde: schiet mij 
maar lek. Hij draaide zich op zijn oor en 
verdween weer naar de eeuwige jacht-
velden…… 

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 28 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Met de kerken  
aan tafel
Eind juni 2017 zaten meer dan honderd 
parochianen, leden van de protestant-
se gemeente Nuenen en niet leden van 
een kerk, in een stralende zon te genie-
ten van koffie/thee, sandwiches en zoe-
tigheden op het kerkplein van de Cle-
mens aan het Park. Beschermd door pa-
rasols tegen te uitbundige zonneschijn 
werd er op z’n Brabants ‘gebuurt’ en on-
derwijl geluisterd naar accordeonmu-
ziek. De loftuitingen aan de organisatie 
waren niet van de lucht: ‘goed initiatief’ 
/ ‘gezellig’ / ‘moeten we ieder jaar doen’ / 
‘lekkere accordeon muziek’. 
Op zondag 30 juni, rond 11.30 uur, is de 
herhaling van ‘Met de kerken aan tafel’ 
van twee jaar geleden. We vieren dan 
na een oecumenische dienst in de Cle-
mens, het eind van het werk- en school-
jaar en het begin van de grote vakantie. 
Op het kerkplein zullen dan weer para-
sols, tafeltjes en terrasstoelen staan; 
voor muziek en de ‘horeca’ is ook weer 
gezorgd. Bij slecht weer wijken we uit 
naar binnen. Iedereen is van harte wel-
kom, ook als je niet tot een kerk be-
hoort. Wij hopen dat je er bent! 

De raad van kerken Nuenen.
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40 jaar Fons Linders Tuinmeesters
Door Gerrit van Ginkel

Wie kent hem niet in Nuenen: Fons Linders de � amboyante en bourgondi-
sche Nuenenaar die al 45 jaar in het hoveniersvak zit en dit jaar al weer 40 
jaar als zelfstandig ondernemer. Ontspannen en zelfverzekerd staat hij mij 
te woord op een warme middag op het terras van zijn landhuis op de hoek 
van de Berg en de Broekdijk.

om de eerste prijs toegekend voor 
mooiste tuin van het jaar 2019”.

Weinig verloop
De pijlers van de filosofie voor zijn be-
drijf berusten op vertrouwen, gunnen 
en vakmanschap.
Al vele jaren heeft hij tussen de 10 en 
14 medewerkers. “Dan kan ik alles nog 
overzien”, vertelt Fons. Zijn klantenbe-
stand kent verschillende namen die al 
39 jaar klant zijn.
Ook in zijn personeelsbestand is wei-
nig verloop. Diverse medewerkers 
hebben dienstverbanden van meer 
dan 25 jaar met een uitschieter naar 36 
dienstjaren.
Fons vertelt verder dat 90% van de 
omzet gemaakt wordt door nieuwe 
projecten, de andere 10% is het onder-
houd van tuinen en kleinere klusjes 
van een paar dagen.
 “Wij doen tussen de 10 en 12 nieuwe 
projecten per jaar. Dat is van ontwerp 
tot volledige realisatie”.

Om de continuïteit te waarborgen is 
Jan Verhoeven sinds 2 jaar compag-
non en mede-eigenaar. “In 40 jaar zijn 
klanten steeds mondiger geworden” 
begint Jan. “Deze tijd vergt een ande-
re aanpak zowel voor ons als voor 
onze medewerkers. 
Naast de noodzaak om actief te zijn 
via Social Media is er ook op het ge-
bied van de wet- en regelgeving 
steeds beweging”, zegt Jan.
Fons Linders wil zijn enorme ervaring 
en creatieve inbreng nog enkele jaren 
voor zijn bedrijf inzetten, maar is over-
tuigd dat door het aantrekken van Jan 
zijn bedrijf klaar is voor de toekomst 
en dat de continuïteit gewaarborgd is.
 

Kort verhaal
“Mijn studie carrière is eigenlijk maar 
een kort verhaal. Na eerst het lokale 
Gerardus Peters College te hebben 
volbracht, werd de Mavo gedeeltelijk 
doorlopen maar wegens wanordelijk 
gedrag voor, tijdens en na de les was 
ik snel transfervrij. De Middelbare 
Tuinbouwschool in Venlo werd ook 
bezocht maar na een half jaar was ik 
hier ook afgestudeerd. Daarna volgde 
een opleiding in Vught die meer op 
mij toegesneden was. Een dag per 
week naar school en vier dagen wer-
ken bij gebr. Coolen in Nuenen”.

Geleende tractor
Hij was 20 toen hij het tijd vond om de 
wereld te gaan verkennen. Reizen naar 
Canada, Amerika en verschillende 
Midden-Amerikaanse landen waren 
daarvan het gevolg.
Bij terugkomst in Nuenen schreef hij 
zich in bij de Kamer van Koophandel 
en was hij klaar voor de eerder geme-
moreerde eerste schreden als zelfstan-
dig hovenier. 
Terug naar de start: “Omdat ik nog 
geen rijbewijs had, begon ik met een 
geleende tractor met daarop een 
benkske, uit een oude stadsbus, voor 
extra hulpjes”.

“Door een ander soort ontwerpen en te 
experimenteren met andere materialen 
probeerde wij ons te onderscheiden in 
de markt.
Door de jaren heen begon deze werk-
wijze zich te bewijzen en kregen we 
steeds mooiere en uitdagende op-
drachten.
Hierdoor zijn wij 25 jaar geleden al ge-
selecteerd en toegelaten tot de club 
Top Hoveniers Nederland”.

Prestigieuze prijs
 Fons Linders Tuinmeesters deed ook 
vele jaren mee aan de landelijke com-
petitie ‘Tuin van het Jaar’ waarbij aan-
leg en ontwerp door een professionele 
jury beoordeeld wordt.
“Na verschillende eerste, tweede en 
derde prijzen zijn we er in 2008 mee ge-
stopt om inzendingen aan te leveren. 
Sinds 2018 zijn we weer mee gaan 
doen met deze prestigieuze prijs waar-
bij we in dat jaar als tweede eindigden 
en het afgelopen jaar werd ons op de 
beurs ‘Tuin Idee’ in Den Bosch weder-

Jan Verhoeven (links) en oprichter Fons Linders. Foto LAV fotografie

Bijzonder concert ‘Celebrate Life with Friends’

Gertje Raassens zingt met 
vrienden in het Van Goghkerkje
Door Caroline van Nes

Het was warm afgelopen zondagmiddag, heel warm. Maar dat weerhield 
niemand van de gasten van Gertje Raassens ervan om naar het Van Gogh-
kerkje te komen. Er moesten stoelen worden bijgezet, het kerkje zat bom-
vol. Met een zeer gevarieerd programma, met onder andere nummers van 
Gerard van Maasakkers, Robert Long en Edith Piaf, wisten Gertje en haar 
muzikale vrienden het publiek constant te boeien. Heel verrassend was dat 
er zelfs met veel passie een Argentijnse tango werd gedanst, door de zus 
van Gertje Betsy en haar man Guido. Halverwege was er tijd voor een pauze 
buiten met een hapje en een lekker koel drankje.

Gertje had vier ‘zangvriendinnen’ uit-
genodigd, die haar afwisselend bege-
leidden. Ze zong met ieder van hen 
een duet, maar Monique, Machteld, 
Yolanda en Noor zongen alle vier ook 
solo. Louis de Kort speelde fantastisch 
saxofoon en Bert van Oerle en Cees 
van Wijnen begeleidden Gertje een 
paar nummers op de gitaar. Vicky Lam-
mens speelde heel mooi piano. De mu-
ziek en techniek was zoals altijd in han-
den van Gertjes man Harrie.

Mystery guest
Indrukwekkend was Gertjes vertolking 
van ‘Ne me quitte pas’ van Jacques 
Brel. Ze begon in het Frans, ging over 
in het Engels en eindigde het nummer 
in het Nederlands. Ook ‘What a won-
derful world’ van Louis Armstrong met 
geweldige saxofoonbegeleiding kon 
op veel applaus rekenen. Fotografie Alexander van der Dussen 

Toen het tijd was voor pauze ging ie-
dereen naar buiten waar een tafel klaar 
stond met drankjes en er werd rond ge-
gaan met lekkere hapjes. Na een half uur 
gingen de gasten verkwikt weer naar 
binnen, waar Gertje haar ‘mystery guest’ 
aankondigde. Sommigen zagen het al 
aankomen: het was Mark Elbers. Hij 
werd met luid applaus ontvangen en 
zong met Gertje een schitterend duet: 
‘In the Ghetto’. Daarna zong hij nog een 
nummer, zeer toepasselijk in het thema 
van deze middag: ‘You never walk alone’.

Piaf medley 
Gertje zong zichtbaar met plezier, 
maar gaf ook alle ruimte aan haar mu-
zikale vriendinnen. Hun solonummers, 
onder andere het gevoelige ‘Cirkels’ en 
‘Son of a preacher man’ kwamen goed 
tot hun recht en werden alle even 
mooi en sfeervol gezongen. 
Een van de hoogtepunten was de acht 
minuten durende medley met num-
mers van Edith Piaf, die liet zien hoe 
veelzijdig Gertje is als zangeres. Her-
kenbaar ook voor het publiek, want 
‘Non, je ne regrette rien’ en ‘La Vie en 
rose’ werden volop meegezongen. 
Gertje zong ‘Just the way you are’ voor 
haar ‘rots in de branding’ Harrie en een 
mooie ode aan Vincent van Gogh, een 
vertaling van ‘Vincent (Starry starry 
night)’ van Don MacLean.
Voor het laatste nummer kwamen al 
haar muzikale vrienden op het podium 
voor ‘That’s what friends are for’. Het 
was een bijzondere, warme en muzika-
le middag op een schitterende locatie.

Sacramentsprocessie trekt       
door Gerwen en omgeving
Door Karin Aarts-Janssen

Bij terugkomst was er een feestelijke 
afsluiting in de tuin van de kerk.

Vele herinneringen kwamen boven bij 
het zien van deze plechtigheid. 

Ooit liep ik zelf mee in deze Heilige 
stoet als bruidje van God, in een mooi 
wit jurkje en strooide ik rozenblaadjes. 
Nooit zal ik deze momenten vergeten, 
ze horen bij mijn jeugd, waar ik op-
groeide in een klein katholiek dorp.

Na eerst de Heilige Mis bijgewoond te hebben vertrok de hele stoet kerkgangers 
voor een processie door de straten. Voorop gegaan door meisjes die het Mariabeeld 
droegen, bruidjes die bloemen strooiden, misdienaars van alle leeftijden, dragers 
met heiligenbeelden en daarachter onder een baldakijn de priester, plechtig, met in 
zijn hand de monstrans waarin het Allerheiligst Sacrament. Er werd gezongen, ge-
beden, je rook de wierook, je voelde de devotie. Onderweg waren er twee rustalta-
ren voor een moment van aanbidding. Daarna trok de stoet weer verder.
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Samenwerking leidt tot mooie 
initiatieven in Jo van Dijkhof 
Begin april was er nog commotie: de Gasterij van Jo van Dijkhof ging sluiten. 
Het bestuur van de bewonersvereniging liet het er niet bij zitten en sloeg de 
handen ineen. 

Bewoners in de bres voor mooie 
activiteiten!
De drie bestuursleden van de bewo-
nersvereniging overleggen met de be-
heerder André over mogelijkheden en 
wie wat doet. Bestuurslid Peter Leltz 
maakt een overzicht voor de bezetting 
in de ochtenden: “Doordeweeks is er 
iedere ochtend een gastvrouw aanwe-
zig, zij zorgt ervoor dat iedereen tussen 
10.00 en 13.00 uur welkom wordt ge-
heten en een kop koffie of ander drank-
je kan krijgen. De bewoners zijn er blij 
mee. Dat er een -interim- beheerder is, 
danken we mede aan de betrokken-
heid van de gemeente Nuenen bij het 
openhouden van de Gasterij.” 

Voor het bestuur van de bewonersver-
eniging was het duidelijk, als er niets 
wordt georganiseerd, dan gaat de ge-
meenschappelijke ruimte dicht. En te-
recht. “Als we iets willen,” zegt be-
stuurslid Bob de Smit, “moeten we er 
ook zelf iets van maken. En dat er be-
hoefte is aan een plaats waar men sa-
men kan komen en een praatje kan 

Archipel had besloten de Gasterij niet 
langer open te houden omdat na vele 
jaren van proberen er nog steeds een 
fors verlies was, waarbij ook de subsi-
die na 2017 is vervallen. Het bestuur 
van de bewonersvereniging Jo van 
Dijkhof heeft een actieve rol op zich 
genomen. Met name Bob de Smit, Pe-
ter Leltz en Bep van den Broek maken 
zich hard voor een florerend Jo van 
Dijkhof en zorgen dat mooie initiatie-
ven worden gerealiseerd. Monique 
Hertogs van Archipel: “Prachtig om te 
zien dat wat we hoopten, is gelukt. We 
wilden heel graag dat er vanuit de be-
woners initiatief genomen zou wor-
den. Want zij wonen in Jo van Dijkhof.” 
Bas Maassen van Helpt Elkander vult 
aan: “Ook de gemeenschappelijke 
ruimte maakt daar onderdeel van uit. 
Deze ruimte moet voor de bewoners 
zo goed mogelijk benut worden. Ge-
weldig dat in zo’n korte tijd zoveel is 
bereikt.“ Monique Hertogs: “En dat het 
lukt om voor de cliënten dagbesteding 
extra ruimte te reserveren, want daar-
voor was een stevige wachtlijst.”

Voor Bavaria of Maria    
op en neer naar Handel….
De jaarlijkse processie Valkenswaard - Handel trok dit weekeinde door onze 
gemeente. Zaterdagochtend 22 juni om klokslag zes uur vertrok de proces-
sie in Valkenswaard voor een voettocht van 40 kilometer naar het Mariabe-
devaartsoord Onze Lieve Vrouw van Handel. De traditionele bedevaart be-
staat uit een lange stoet pelgrims, gevolgd door tientallen paarden met 
huifkarren, muzikaal ondersteund door een harmonie. 

Pelgrims in Nuenens Park
Er liepen zo om en nabij 1500 pelgrims mee, en niet alleen afkomstig uit Valkens-
waard. Het trekt wandelaars uit de hele regio. Onze fotograaf kreeg ook een Nue-
nenaar voor zijn lens: meubelstoffeerder Paul van der Velden De optocht trekt 
ook veel kijkers, zoals in het Nuenense Park, dat als vaste pauzeplaats is ingericht. 
De bedevaartgangers - vaders, dochters, jong en oud - doen om diverse redenen 
aan de pelgrimsvoettocht mee. 

De Nuenense zanger Gerard van Maasakkers heeft een lied gemaakt over deze 
processie en de tekst gaat zo:
“Paternoster-prevelaars, vaders, dochters lopen blaren
Voor de sport, of voor de devotie
Muzikanten blazen de meute in de maat
Voor de kinderen van Maria
Kinderen van Maria, kinderen van Maria door de straten
En ze spelen Salve, Salve, Salve Regina.
‘t Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-karavaan
En de discotheek in Handel komt al dichterbij
Links en rechts wordt al gesjanst
Achter de laatste rozenkrans
Komen ze voor Maria, voor Ria of Maria
Bavaria of Maria, of allebei....”

Nuenens nieuws  
in koppen
Ben je even niet in staat geweest het 
nieuws over Nuenen c.a. tot je te ne-
men, blijkt er heel veel gebeurd te zijn 
in je woonplaats. Mooi dat je kunt 
googelen met Nuenen en Nieuws. Je 
slaat bijna achterover wat er aan 
nieuwskoppen over je scherm rolt. 
Even een paar koppen bij elkaar gezet 
van de sites van Nuenen Centraal, 
Nu.nl en van het regionale dagblad ED. 
Zie hier het resultaat. En dat zijn dan al-
leen nog maar nieuwskoppen. De 
mensen die deze koppen maken wordt 
ook wel koppensnellers genoemd. 
Dank dus aan de koppensnellers die 
deze Nuenense koppen hebben ge-
maakt. Voor meer informatie, zie 
Google….

 • Nuenens drugswarenhuis gerund door 
vader en zoon
 • Nuenen vernieuwt afgekeurde vloer 
sporthal Hongerman
 • Discussie over subsidie centrumma-
nagement Nuenen
 • SP verdwijnt uit gemeenteraad Nuenen
 • Nuenen beveiligt kunstwerk na ont-
dekking scheuren
 • Toch seniorenwoningen in Nuenense 
Emmastraat
 • Weer roep om voltooiing ruit in Nuenen
 • Wethouder Nuenen schrikt van steek-
vlam bij openingshandeling

De Wettense Zomermarkt 
Ook dit jaar organiseert CV De Wetters weer De Wettense Zomermarkt! Op 
zondag 7 juli zijn de straten in het centrum van Nederwetten weer afgeslo-
ten voor één en al gezelligheid. Om precies te zijn vindt de markt plaats aan 
de Hoekstraat te Nederwetten van 10.00 tot 16.30 uur, de entree is gratis.  

Er zijn kraampjes met zowel nieuwe als 
tweedehandse spullen. Ook verenigin-
gen zijn natuurlijk van harte welkom.
De Wettense Zomermarkt is niet het 
enige evenement dat op 7 juli plaats-
vindt in Nederwetten. Het St. Annagil-
de in Nederwetten organiseert die 
middag twee wedstrijden. Dorps Ko-
ning/Koningin schieten en 4-tal schie-
ten. 

Om deze leuke activiteiten samen te 
laten komen laat CV De Wetters een 
huifkar rijden tussen de Wettense Zo-
mermarkt en het gildeterrein.
Kraampje huren? Dat kan! Vanaf €15,- 
sta je al bij ons op de markt! Kijk op 
onze website www.cvdewetters.nl of 
stuur een email naar dewettensebra-
derie@gmail.com
Wij hebben er zin in, tot zondag 7 juli! 

7 Juli 2019 
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7 Juli 2019
Vanaf   10.00  uur 

Centrum   van   Nederwetten
Verenigingen,   nieuwe   en   tweedehands   spulletjes

maken is duidelijk.” De onderlinge sa-
menwerking ontstaat snel. Als er een 
suggestie of vraag vanuit de bewo-
nersgroep komt, dan wordt er geke-
ken hoe die met hulp van elkaar gerea-
liseerd kan worden. Er is nog ruimte 
voor veel meer activiteiten. Iedere 
maandag- tot en met vrijdagochtend 
van 10.00 tot 13.00 uur, in de avonden 
en in de weekenden is de ruimte na-
melijk ook te gebruiken voor clubs en 
verenigingen. De breiclub komt al-
weer terug, maar ook andere clubs zijn 
van harte welkom. “Het is onze grote 
wens om ook in de weekenden weer 
meer activiteiten te hebben. Hoe meer 
leven, hoe beter” zegt Bep van den 
Broek enthousiast. 
”Vroeger hadden we hier op zondag 
regelmatig optredens, zou toch gewel-
dig zijn als we die weer kunnen krij-
gen. Dus hierbij direct de oproep aan 
muzikanten, als je interesse hebt om 
een optreden te verzorgen op de zon-
dagmiddag, dan horen we het graag!” 

Bas Maassen van Helpt Elkander vindt 
het mooi zoals de bewoners het met 
elkaar vormgeven: “Het is goed opge-
pakt. Het was 1 april wel even wennen, 
maar als je het resultaat ziet, zien we 
het als voorbeeld voor andere woning-
complexen. Deze actieve bewoners 
pakken het enthousiast en grondig 
op.” In het weekend is de ruimte be-
schikbaar voor allerhande activiteiten 
en clubs. Doordeweekse ochtenden 
kunnen de bewon ers en clubs gebruik 
maken van de ruimte, samen met de 
dagbesteding van Archipel, ‘s middags 
wordt de ruimte gebruikt door dagbe-
stedingsactiviteiten van Archipel. Na 
de sluiting van de Gasterij was er de 
mogelijkheid om een tweede groep te 
starten waardoor veel meer mensen 
uit de directe omgeving van Jo van 
Dijkhof gebruik kunnen maken van 
dagbesteding. De activiteiten van de 
dagbesteding en die van de bewo-
nersvereniging worden waar nodig 
onderling zorgvuldig afgestemd. Zo 
kunnen de deelnemers aan de dagbe-
steding rustig lunchen in de ruimte 
terwijl er nog andere activiteiten van 
de bewonersvereniging plaatsvinden. 
Monique Hertogs geeft nog mee: “Ik 
vind het zo mooi dat we zelfs zien dat 
er actieve bewoners zijn die met cliën-
ten van de dagbesteding een activiteit 
oppakken, zo zijn er mensen die mee 
gaan biljarten, maar ook andersom. 
Cliënten die voor dagbesteding ko-
men doen mee met de kerkdienst die 
éénmaal per twee maanden wordt 
georganiseerd in Jo van Dijkhof. Wat 
mooi om te zien.” 

Storing 112
Ook in Nuenen stonden maandag de hulpdiensten paraat vanwege de 
landelijke storing bij KPN waardoor alarmnummer 112 niet bereikbaar 
was. Hulpverzoeken moesten via Twitter, facebook of websites worden 
verstuurd. Ook werd een alternatief alarmnummer ingesteld: 088-
6628240. Na een paar uur was de storing voorbij. 

 
Een gezellige drukte, afgelopen zondag in het Park. De jaarlijkse Processie van 
Valkenswaard naar Handel stopt twee keer in Nuenen: ’s zaterdags op de 
heenweg in de ochtend, ’s anderdaags op zondag in de middag. Even uitrus-
ten, verzorgen en veel drinken, ook voor de paarden.



AVIA Nuenen – Collse Hoefdijk
AVIA Nuenen – Europalaan
AVIA Beek & Donk – Brugstraat
AVIA Sint Oedenrode – Alfred Nobelstraat
BP Eindhoven – Eisenhowerlaan

AVIA Eindhoven – Frankrijkstraat
AVIA XPress Eindhoven – Rooyakkerstraat
AVIA XPress Nuenen – Berg
AVIA XPress Beek & Donk – Orchideestraat
AVIA Xpress Stiphout – Claassensstraat
AVIA Xpress Veghel – De Amert
AVIA Truck Schijndel – Duinweg

BEMANDBEMAND

ONBEMANDONBEMAND

                                          Beste Nuenenaar                                             
 

Gemeente Nuenen is bezig met de aanpak van de almaar toenemende verkeersdrukte. Samen met de bevolking is afgelopen jaren nagedacht over 
structurele oplossingen van dit probleem. Gemeente Nuenen heeft daarbij geprobeerd draagvlak te krijgen onder de bevolking.  

Ook Belangenvereniging Nuenen Groen heeft haar best gedaan hierin een constructieve rol te spelen. Het resultaat is de zgn. Mobiliteitsvisie 
Nuenen. Het is echter een Mobiliteitsvisie zonder draagvlak. De gemeente kiest haar eigen weg DWARS DOOR NUENENSE WOONWIJKEN.  

Door bestaande wegen verder aan te passen zal het verkeer (70% van buiten-Nuenen!!) nog verder toenemen. 
 

Dit kan niet, dit mag niet 
 

Geluidsoverlast is een probleem dat onderschat wordt. Je went er aan wordt gezegd. Het tegendeel is waar: mensen worden er ziek van. 
Verder is fijnstof hard op weg volksvijand nr. 1  te worden. Ook in Nuenen zal dat zeker het geval zijn met de uitvoering van plannen uit de 

Mobiliteitsvisie.  
 

Op 4 juli a.s. wordt de Mobiliteitsvisie in stemming gebracht in de gemeenteraad van Nuenen met een positief advies van het college van 
Burgemeester en Wethouders. Deze Mobiliteitsvisie mag door de Raad niet worden aangenomen. 
Kom in actie door samen met ons uw stem te laten horen tijdens de Raadsvergadering van 4 juli.  

Om die stem kracht bij te zetten onderteken s.v.p. ook de online petitie via 
HTTPS://verkeersdruknuenen.petities.nl ook te bereiken via www.nuenengroen.nl 

 
voor een Nuenen met minder geluidsoverlast en fijnstof. 

 
Hartelijk dank. 

 
Belangenvereniging Nuenen Groen                                                                                                                               www.nuenengroen.nl 
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Jaarlijkse Open Dag Manege 
Hooidonk Nuenen
Manege Hooidonk is actief aan de Beekstraat 48 in Nuenen. De manege be-
schikt over twee mooie overdekte rijbanen, een buitenrijbaan en een spring-
weide. We hebben veel hele � jne pony’s en paarden die graag bereid zijn de 
ruiters te leren paardrijden. We organiseren activiteiten als manegelessen, 
buitenritten, dagtochten te paard, trektochten te paard, springlessen, ka-
bouterlessen, ponydagen in de vakanties, ponykampen en tienerkampen, 
avondritten, kinderfeestjes, wedstrijden, enzovoorts. 

heel veel te weten over pony’s en paar-
den. Doe mee aan de quiz en test jouw 
paardenkennis! 

Programma:
10.00u start open dag
10.30u demo van onze carrouselgroep
11.00u demo kabouterles 6-7 jarigen
11.30u demo Viertal Kür op muziek 
paarden
12.00u demo springen pony’s
13.00u demo kabouterles 6-7 jarigen
13.30u demo Viertal Kür op muziek pony’s
14.00u demo van onze carrouselgroep
14.30u demo springen paarden
15.30u disco rijden 

Samen met de instructeurs/medewer-
kers van de manege en met hulp van 
alle vrijwilligers hebben we gebouwd 
aan een gezellige manege waar het 
goed toeven is. Hier zijn we trots op en 
dit willen we graag aan iedereen laten 
zien. De Open dag is op zondag 30 juni 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Tijdens de open manegedag op 30 
juni van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Ma-
nege Hooidonk is er van alles te doen. 
Je ontmoet de pony’s en paarden op 
de manege en kunt ze borstelen en rit-
jes met ze maken. Of neem een kijkje 
bij de demonstraties. Kom onze shet-
landers aaien en poetsen. Je kunt ook 
meedoen aan hoefijzer versieren. Je 
komt tijdens de Open Manegedag 

 

 

 
 

 

 

 

 
KUNST ALERTTT!!

    -------------------------------------------

KUNSTDORP NUENEN
heeft recent een Galerie aan Huis

toegevoegd aan haar rijke culturele 

aanbod. Deze galerie in huiselijke   

setting vindt u op het adres:

BOORDSEWEG 5.
U bent welkom op vrijdag en zaterdag

van 13.00 tot 17.00u                                             

Ook op afspraak:                                          

TEL. 0612750838

Kunstverkoop en Kunstuitleen

Kunstbeelden Inlijsten - Kunstoutlet

Info: www.galerieborchgreve.nl

Teken onze petitie https://verkeersdruknuenen.petities.nl/ 

 Mobiliteitsvisie Nuenen    
in de Gemeenteraad 
 
Nadat dit onderwerp 18 juni jl. in de Commissie Ruimte aan de orde kwam, 
is op 4 juli a.s. de voltallige Raad hierover aan zet. Aan de totstandkoming 
van deze complexe Visie ging veel werk vooraf, zowel op het gemeentehuis 
als door diverse andere betrokkenen verzameld in de Werkgroep Mobiliteit, 
w.o. Belangenvereniging Nuenen Groen. Speci� ek kijkend naar onze in-
breng valt op dat belangrijke structurele maartregelen, waarin o.i. voor 
Nuenen c.a. de échte pijn zit, helaas niet zijn overgenomen. Dit betreft m.n.:

Concrete gevolgen van het accorderen 
van de Mobiliteitsvisie Nuenen op 4 
juli?
• Doorgaand verkeer kan ook de ko-

mende 10 jaar ongehinderd door 
onze gemeente blijven denderen; 
denk aan Smits van Oyenlaan, Euro-
palaan, Geldropsedijk, A270. (Deze 
laatste bijv., óók een weg langs/
door dicht bevolkt gebied, gaat van 
nu ca. 40.000 naar 50.000 vbpe!) 
Nuenen wordt hierdoor visieloos 
nog verder in stukken gehakt;

• Anders gezegd: regionaal verkeer 
(70% van het verkeer in ons dorp!) 
blijft dóór het dorp gaan i.p.v. er 
omheen, dwars door woonwijken 
waarin vele duizenden Nuenena-
ren leven;

• Nuenen West wordt met een enor-
me boog (zie boven) op de A270 
ontsloten, ook dwars door be-
staande bebouwing heen.

Wij hebben daarom op 18 juni de 
Raadscommissie dringend verzocht 
om voorliggende Mobiliteitsvisie in de 
huidige vorm niet te accepteren, maar 
veel meer aandacht te eisen voor Nue-
nen c.a. als regionaal verkeersafvoer-
putje. Eis in het bijzonder: substantieel 
minder verkeer door onze woonwij-
ken, door het regionale verkeer óm het 
dorp heen te gaan leiden. 

Kapstok hiervoor? Gebruik de door de 
Raad zelf eind 2017 geslagen piketpaal-
tjes en laat tegelijker tijd zien dat Nue-
nen c.a. haar behouden zelfstandigheid 
adequaat benut. De andere gemeenten 
hebben óns hard nodig, niet andersom. 
Om kenbaar te maken dat genoeg ge-
noeg is, kom op 4 juli ‘s avonds naar de 
Raadsvergadering en teken de petitie 
van deze strekking op https://verkeers-
druknuenen.petities.nl/

• Een oost/west verbinding tussen 
Helmond en Eindhoven aan de 
noordkant van onze regio, zodat 
verkeer richting Ekkersrijt niet lan-
ger door Nuenen (en vervolgens 
door Eindhoven) geperst hoeft te 
worden; denk aan de oude noord 
tangent of variant daarop;

• Ontsluiten nieuwbouwwijk Nue-
nen West niet via de boog Wet-
tenseind/ Geldropsedijk/ busba-
nen aan het viaduct Geldropsedijk, 
maar middels een eigen aanslui-
ting op de Helmondweg (A270), 
dan wel door de Opwettenseweg 
open te houden voor alle verkeer;

• Uitvoering geven aan de door de 
Raad zelf eind 2017 geslagen piket-
paaltjes: zgn. stand still (lees: geen 
verslechtering) voor wat betreft de 
toen reeds bestaande belasting 
voor omwonenden (geluidsover-
last/fijnstof ), welke belasting bo-
vendien door de gemeente zélf 
zou worden gemeten i.p.v. te varen 
op de modelberekeningen van 
Haskoning. 

Wat hierdoor gebeurt is dat anderen 
(m.n. Provincie/ Eindhoven/ Helmond) 
volledig bepalen wat Nuenen op haar 
grondgebied gaat doen t.b.v. de door-
stroom van verkeer van elders. De ge-
meente Nuenen c.a. mengt zich ook 
niet in het publieke debat (Eindho-
vense wethouder/ Gedeputeerde in 
Den Bosch e.a.) over het hierboven 
eerstgenoemde punt, ook niet als de 
Eindhovense wethouder recentelijk 
doodleuk een nieuwe weg dwars door 
het Dommeldal als optie voorstelt, dus 
tussen Nuenen en Eindhoven in! “Wij 
wachten op de keuzes die Eindhoven 
maakt”, aldus onze wethouder. Fantas-
tisch voor de buurgemeenten, drama-
tisch voor de Nuenenaren! 

Belangenvereniging	  
Nuenen	  Groen	  

Bestuur Belangenvereniging Nuenen Groen | www.nuenengroen.nl

Inzamelen 
Voedselbank 
succes
 
Vijf supermarkten, heel veel winkelen-
de Nuenenaren en tientallen vrijwilli-
gers hebben weer voor een succesvol-
le inzamelactie gezorgd. 
Voedselbank Nuenen is heel blij met 
de opbrengst. “We hebben precies de 
artikelen gekregen die we graag wil-
den hebben. En ook nog eens in de 
hoeveelheden, waarop we hoopten”, 
zegt Ellen Balemans, teamleider bij de 
Voedselbank. “We kunnen er weer een 
klein jaar mee vooruit. Dat is een ge-
ruststellende gedachte voor onze 
klanten, voor onszelf en natuurlijk voor 
alle gulle gevers”.
Afgelopen vrijdag en zaterdag kon 
niemand er omheen. Iedereen die naar 
de supermarkt ging, kreeg een flyer 
met daarop het verzoek om naast de 
eigen boodschappen ook lang houd-
bare producten te kopen en te done-
ren aan de Voedselbank. 
Tientallen vrijwilligers hebben meege-
holpen. Als vanouds werkten de Nue-
nense Gilden mee, evenals enkele wet-
houders en leden van de politieke par-
tijen. Nieuw waren 6 leerlingen van het 
Nuenens College die meehielpen in het 
kader van hun maatschappelijke stage; 
zij hebben heel wat uren gedraaid. Ook 
Veldsink en de Lionsclub Nuenen zorg-
den voor bijna 20 vrijwilligers.
Gezien het succes zal er volgend jaar 
weer een inzamelactie komen.

 Groep 7-8 speelt 
‘Hotel Sint Jozef’
De Sint Jozefschool in Nederwetten 
wordt op donderdag 4 juli omgetoverd 
tot een fantastische filmzaal. Op het 
witte doek wordt dan de film ‘Hotel Sint 
Jozef’ getoond. Leerlingen van groep 7 
en 8 spelen de hoofdrol in deze film.
De film gaat over een school die ver-
bouwd wordt tot een hotel. Als het ho-
tel geopend wordt, gaat er van alles 
mis. Als je denkt dat het niet meer fout 
kan gaan, gebeurt er toch weer iets 
ergs…. Kortom een leuke en grappige 
film geschikt voor alle leeftijden!
Op 4 juli gaat de zaal om 18.30 uur 
open en worden de VIP filmsterren om 
18.45 uur verwacht. Kosten zijn 1,50 
euro inclusief consumptie. Leerlingen 
van de Sint Jozefschool hebben gratis 
toegang.
Iedereen is van harte welkom om deze 
spectaculaire première van ‘Hotel Sint 
Jozef’ bij te komen wonen! Tot dan!

(Bio)logische samenwerking 
Restaurant Kapperdoes heeft vanaf nu biologische hamburgers van Boer-
derij de Hofstad uit Son en Breugel op de menukaart. Al langere tijd bestond 
de wens bij Guust Aldenhoven, verantwoordelijk voor Restaurant Kapper-
does bij tuincentrum Coppelmans Nuenen, om lokaal geproduceerd voed-
sel op de menukaart te zetten. En toen kwam hij in contact met Paul en Lia 
Schots van Boerderij de Hofstad.

komt en wat ze eten ook echt beter is. 
Zo doen we dat ook met onze aardbei-
en, asperges en een nieuw concept 
met blauwe bessen. Voorheen werkten 
wij ook met MRIJ burgers maar deze 
hamburgers van boerderij de Hofstad 
zijn toch echt een klasse apart. Wij ser-
veren twee soorten burgers, met truffel 
crème en een gebakken ei en met anti-
boise van tomaat, salsa, kaas en bacon.”

Heeft u al trek gekregen van dit smeuï-
ge verhaal? Dan nodigen wij u uit om 
deze mooie samenwerking te komen 
proeven! Tuincentrum Coppelmans 
Nuenen is alle dagen in de week ge-
opend. Meer info over Boerderij de Hof-
stad vindt u via www.dehofstad.com

Boerderij de Hofstad in Son en Breugel 
is een biologisch melkveebedrijf waar 
de 65 koeien vanaf het vroege voorjaar 
tot in het late najaar zoveel mogelijk 
buiten in kruidenrijke weides lopen. 
Het mooie van deze boerderij is dat de 
koeien die geen melk meer geven bij 
Paul en Lia een ‘tweede kans’ krijgen. 
Deze koeien worden verwerkt tot 
heerlijke biologische vleespakketten 
van 5 kg en op bestelling verkocht op 
de boerderij. Zo ook kwam Guust bij 
Paul en Lia terecht. “Op boerderij de 
Hofstad lopen koeien van het typisch 
Nederlandse ras MRIJ (Maas Rijn IJssel, 
het oorspronkelijke leefgebied van 
deze koeien). Deze stevige en robuus-
te koeien geven goed melk en tegelij-
kertijd vlees dat rijk en doorleefd (ge-
marmerd) is. Dit geeft het vlees een 
volle authentieke smaak.”

De hamburgers uit het vleespakket vie-
len direct bij Guust in de smaak en al 
snel had hij besloten om een samen-
werking aan te gaan met ‘de boer om 
de hoek’. “Allereerst vindt ik het belang-
rijk om lokale ondernemers te betrek-
ken binnen ons concept. Dan weet ik 
hoe de boer met zijn vee omgaat. Een-
maal gekozen voor deze samenwer-
king betrekken we deze lokale helden 
met tekst en uitleg naar onze gasten 
zodat ook zij weten waar het vandaan 

Crowdfundingsactie Weverkeshof overweldigend succes  

Waarom ook alweer?
In de wintermaanden is er diverse keren bij Weverkeshof ingebroken. De 
buit was gering maar de schade en rommel enorm. Voor een vrijwilligersor-
ganisatie bijzonder frustrerend en de kosten een aanslag op al het werk wat 
mensen belangeloos komen doen.

En toen een crowfundingsactie:
Voordat Daniëlle van Dosselaar zich bij 
ons melde met ‘zomaar een idee’ ken-
de wij haar enkel als een trouwe be-
zoekster bij Weverkeshof. Het ‘zomaar 
een idee’ bleek een aanbod om een 
crowdfundingsactie voor Weverkeshof 
te organiseren, na de recente reeks in-
braken. Wij vonden dit een meer dan 
sympathiek aanbod en hebben dat na 
enkele seconden nadenken omarmd.
 
Enthousiast:
Samen met onze penningmeester 
heeft ze alles geregeld, want heel dit 
traject is erg officieel. En actief, zoals ze 
is, heeft ze alle PR geregeld, gepro-
moot, Facebook bestookt, herinnerin-
gen gestuurd en wat al niet meer! 
Dankzij haar enthousiaste en profes-
sionele aanpak hebben we via het 
crowdfundplatform in korte tijd het 
streefbedrag van € 5000,00 behaald. 
Met daarnaast nog diverse recht-
streekse giften van diverse instellin-
gen en personen.

Dankjewel:
Dit resultaat hadden we met z’n allen 
niet durven dromen. Namens alle me-
dewerkers van Weverkeshof: dankje-
wel! We voelen ons ontzettend ge-
steund door de Nuenense gemeen-
schap. Dat is ons heel veel waard.

2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale ticketverkoop
bij Intratuin Nuenen!

www.bloementuin.nl

Boerenmert 
en overhandiging cheque:
Zondag 7 juli houden we de jaarlijkse 
Boerenmert op Weverkeshof. Om 14.00 
uur overhandigt Daniëlle ons daar sym-
bolisch de cheque met het eindresul-
taat. (De crowdfundingsactie loopt nog 
tot 30 juni 2019.) Voor Weverkeshof het 
moment om haar en alle donateurs te 
bedanken. We zouden het daarom leuk 
vinden om die dag zoveel mogelijk do-
nateurs te ontmoeten.
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Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 

dus ook in de vakantie.
Al uw nieuws en berichten kunt u blijven sturen 

naar redactie@ronddelinde.nl
en advertenties naar drij.mes@iae.nl

Bekijk dit blad ook op uw vakantieadres via 
www.ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES

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

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 

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. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

PUZZELHOEKWeek 26

Horizontaal: 1 kapot maken 10 dicht bij elkaar 11 deel v.e. etmaal 13 Technische Universiteit 
14 invloed 17 in orde 19 pl. in Drenthe 20 Zuid-Amerikaan 21 pl. in België 
22 algemene vergadering 24 Nieuwe Testament 25 rekening-courant 27 junior 28 lepreus 
31 beogen 34 universal serial bus 35 sufferd 36 brief 40 militair 44 centiliter 
45 en omstreken 46 namiddag 47 Sovjet-Unie 48 populaire groet 49 tegenspraak 
51 mountainbike 52 tot en met 54 stengel 56 errore excepto 57 huidzwelling 
60 hemelsblauw 63 slim.60 hemelsblauw 63 slim.

Verticaal: Verticaal: 1 bladzijde 2 godin v.d. dageraad 3 stoomschip 4 specie 5 krachtbron in een auto 1 bladzijde 2 godin v.d. dageraad 3 stoomschip 4 specie 5 krachtbron in een auto 
6 ongeschonden 7 bevel 8 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 9 Noord-Holland 10 gebogen lijn 6 ongeschonden 7 bevel 8 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 9 Noord-Holland 10 gebogen lijn 
12 mouwloos hemdje 13 sportploeg 15 dokter 16 stroperig boomsap 18 boterton 12 mouwloos hemdje 13 sportploeg 15 dokter 16 stroperig boomsap 18 boterton 
23 betaalloket 26 grasland 29 werkschuw 30 kloosteroverste 32 droog en korrelig 23 betaalloket 26 grasland 29 werkschuw 30 kloosteroverste 32 droog en korrelig 
33 melkproduct 36 waarachtig 37 onbehouwen 38 voorste 39 takje 40 verwonding 33 melkproduct 36 waarachtig 37 onbehouwen 38 voorste 39 takje 40 verwonding 
41 kaft 42 herfstbloem 43 metalen kokertje 50 afwasbak 53 metalen staafje 41 kaft 42 herfstbloem 43 metalen kokertje 50 afwasbak 53 metalen staafje 
55 bezittelijk vnw. 58 bolgewas 59 heilige 61 pers. vnw. 62 grondtoon.55 bezittelijk vnw. 58 bolgewas 59 heilige 61 pers. vnw. 62 grondtoon.

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

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

D E K S E L M A A I E R

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

Oplossingen wk 25
G N I D A L E P P A T S I W T

K N I V T R A A T S A L L E S

H A T E E H C S I T O A H C R

R T E E R C E D D W O O R D E

V R A A G B A A K R U I M T E

L V R A S S B E D E R A N A H

N O L A V N A A T R A H O K E

T O S E A R E P O E E P Z J B

R M R K E D I D Z K D C I U N

A I A T N S N E A K L Y R T O

P N E W U O V A S I U C O P M

A N A E C E P O V K H L H H G

U E H M N J N E R T I U A A A

T N E L E S T U N K N S D A A

O C S A C N R E T A E H T S N

K R A A K P A N DK R A A K P A N D

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.

AANSLIBBEN
ADIEU
AFDAKJE
BENDE
BORGEN
DELEGEREN
EGGEN
ESDOORN
FRONTMUUR
GERUST
GLAZUUR
GOUDLAAG
HAVEN
HOEDJE
HOUDBAARHOUDBAAR
KREEFTKREEFT
LEEMBODEMLEEMBODEM
MINISTERIEMINISTERIE
MODAALMODAAL
NASSAUNASSAU
NOODPAKKETNOODPAKKET
OMBEROMBER
ONGEL
OORLOG
OPLEIDINGOPLEIDING
PLATVOET
PUNKER
PUTTEN
REBELS
SJAAL
SNAAR
STOEP
STRIP
STROT
SURFEN
TOLBEAMBTE
TOONLADDER
UITING
VIOLEN
VLEES
VORST
WELSTAND

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

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

6 4 1
8 4 6 7

1 7 9
1 6 2

8 7 5 9
6 3 4

7 8 9
5 1 9 6
4 9 1

Sudoku

week 24, Dhr. / Mw. K. Tchong, Nuenen.

Week 26, 27, 28 & 29
Stuur uw oplossing naar 

bloementuin
@ronddelinde.nl 

met vermelding 
van uw naam en 

e-mailadres. 
De winnaars krijgen 
per e-mail bericht.

Week 26, 27, 28 & 29Week 26, 27, 28 & 29

Doe mee 
en win!

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.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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.

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

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

PERDIRECT

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

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS

NUENEN OOST
OMGEVING DE HEIJBLOEM
& VAKANTIEBEZORGERS

JULI & AUGUSTUS

MAN ZOEKT VROUW ±75 
JAAR. Brieven onder num-
mer 25-2019

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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St. Annagilde 
Nederwetten 
Op zondag 7 juli vindt niet het 
2-jaarlijkse koningschieten plaats 
voor gilde leden, maar wordt er ge-
schoten om het ‘Roland van Pareren’ 
wisselschild en het ‘Fam Kluijtmans’ 
wisselschild. Aanvang is 13.00 uur 
en iedereen is van harte welkom op 
ons Gildeterein, Koutergat 1, 5674 
MM Nederwetten. 

Daarna starten we om 14.30 uur met 
de schietwedstrijd voor de Dorps Ko-
ning/Koningin. Iedereen van 18 jaar en 
ouder kan zich aanmelden vóór 14.30 
uur om mee te strijden voor de titel en 
het bijbehorende zilveren wisselschild. 
Er wordt met het geweer geschoten 
op een houten vogel, die op 17 meter 
hoog op de schutsboom staat. 

We eindigen de middag met het 4-tal 
schieten op de wip. Dit is voor de echte 
scherpschutters. Stel zelf een team sa-
men en probeer het beste 4-tal van 
Nederwetten te worden. Ook hiervoor 
dien je op tijd aan te melden. 

Aan de wedstrijd Dorps Koning/Konin-
gin en het 4-tal schieten mogen géén 
gildeleden meedoen. 

Zondag 7 juli 
13.00 uur Wisselschild-schieten
14.30 uur Schietwedstrijd  Dorps Ko-
ning/Koningin
St. Annagilde Nederwetten
Koutergat 1, 5674 MM Nederwetten

Bridgen tijdens de zomermaanden? 
Ja, dat kan in Nuenen!
Evenals vorig jaar organiseren wij, de gezamenlijke Nuenense bridgeclubs, 
weer zomeravondbridge. Je kunt terecht op acht dinsdagavonden vanaf 25 
juni tot en met 13 augustus in Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 
1 Eeneind/Nuenen. De aanvangstijd is 19.45 uur, maar wij verwachten je 
voor de inschrijving op de speelavond tussen 19.20 uur en 19.35 uur samen 
met je partner. 

het maakt niet uit hoe vaak je komt. Als 
je 4 keer hebt deelgenomen aan de zo-
meravondbridge kom je wel in aan-
merking voor een extra prijs .

Graag nodigen wij je uit om 1 of meer 
keer op de dinsdagavond te komen 
bridgen. De deelnemers van 2018 wa-
ren zeer te spreken over de organisa-
tie, de sfeer en het speelplezier!
Voor meer informatie, neem contact 
op met Jan van Heijningen, via de 
email jvanheijningen@onsnet.nu of 
telefoon 06 - 51 17 95 63.

Graag tot ziens!
De organisatie: 
BC Common Sense Nuenen
Bridge Ontspannings Club Nuenen
BC De Oude Linde
BC Overdwars
BC De Overslag

De zomeravondbridge staat open voor 
alle bridgeliefhebbers in en buiten 
Nuenen. Het maakt niet uit of je lid 
bent van een bridgevereniging of een 
thuisbridger bent. Aan leden van de 
bridgebond vragen we om het NBB-
nummer bij de inschrijving te laten 
zien.
Bij binnenkomst in de zaal delen wij je 
in op een passend speelniveau zodat 
je zoveel mogelijk op eigen sterkte een 
gezellig avondje kunt bridgen. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 4,- per paar en 
de consumptieprijzen zijn laag. 
Op het einde van de avond reiken wij 
in alle bridgelijnen prijsjes uit voor de 
1e plaats en het resultaat zo dicht mo-
gelijk bij de 50%. Een paar kan eens in 
de 3 weken een prijs ontvangen. 
Je hoeft niet alle 8 avonden aanwezig 
te zijn. Elke avond staat op zichzelf en 

Relatie-APK voor de vakantie?
Door Greet de Bruijn 

Vervelend maar waar: In aanloop naar en tijdens de grote vakantie hebben 
veel stellen last van extra stress en eenzaamheid in hun relatie. Jaar na jaar 
is het aantal aanmeldingen voor therapie nooit zo groot als vlak na de 
vakantie.  

Tips
Herken je dit? En wat nu? Ik geef je een 
paar praktische tips waarmee je een 
soort relatie-APK uitvoert. Ga samen 
wandelen, fietsen, wat jij wilt, en 
spreek uit wat voor soort vakantie je 
wilt. Denk terug aan jullie eerste va-
kantie. Dat was een mooie tijd! Waar-
om zou je je niet inspannen opnieuw 
net zo’n fijne vakantie te beleven? Zo’n 
gesprek is geen wedstrijd die gewon-
nen moet worden. En denk eraan; jullie 
willen allebei met een fijn gevoel van 
vakantie terug komen. Zet je daar dan 
ook samen voor in, zoals je dat ook tij-
dens die allereerste, smoorverliefde 
vakantie deed. Komt de ruzie steeds 
maar weer terug? Spreek een stop-
woordje af en hou je daaraan. Laat je 
kinderen erbuiten, want die worden 
erg verdrietig als mensen waar ze ziels-
veel van houden ruzie staan te maken. 
En een beetje een open deur, maar laat 
die telefoon gewoon in de tent, het 
hotel of appartement. Jullie gaan sa-
men leuke dingen doen, toch? Lekker 
onbelangrijk hoor, je telefoon op va-
kantie…

Ik wens jullie een hele fijne vakantie 
toe! 

Noteer alvast in je agenda: 17 septem-
ber om 19.30 uur houd ik een nieuwe 
lezing over de Relatie-APK in Nuenen 
in Het Klooster. 
www.gotogdb.nl
www.loyaalleven.nl 

Waarom die stress? Mensen spreken 
hun vakantieverwachtingen niet uit: 
rust, actie, sportief, avontuur, gezins-
dingen, met vrienden, noem maar op. 
Niet goed met elkaar praten levert te-
leurstellingen, frustraties en ruzies op. 
De taken zijn niet goed geregeld of 
verdeeld. Wie boekt, regelt de reis, wie 
pakt de koffers, ook voor de kinderen, 
wie zorgt voor de dierenopvang? Of er 
zijn frustraties uit het verleden blijven 
hangen en dan kan de vlam snel in de 
pan slaan. ‘Oude koeien’ die met je 
mee blijven lopen. Regelmatig wordt 
er niet goed gecommuniceerd. Je legt 
drie keer uit wat je wilt, en nog altijd 
heb je het gevoel niet gehoord te wor-
den. En dan moet de vakantie nog be-
ginnen… Goed weer en een mooie va-
kantieplek zorgen aanvankelijk voor 
het goede gevoel, maar regelmatig 
ontstaat toch een flinke domper. Je 
hoopte dat het beter zou gaan, en dan 
valt het toch tegen. Je voelt je kwaad, 
onbegrepen, eenzaam.

Mensen ervaren een gebrek aan ‘wij’. 
Samen dingen doen, oog hebben voor 
elkaar, luisteren, samen lol maken. Na-
tuurlijk moet je eerst zelf weten wat je 
zelf wilt, mist, voelt, verlangt en je 
kwetsbaar op durven stellen. Je moet 
het uitspreken, en de ander moet het 
wel echt horen. We raken elkaar makke-
lijk kwijt in onze drukke levens. En als je 
terugdenkt aan de tijd dat je hals-over-
kop verliefd was had je nooit gedacht 
dat het zover zou kunnen komen.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 26 en 
27 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:

• Opening Veldsink Campus
• Gaby Scholder lid van 
 Provinciale Staten
• Van Goghloop
• Koninklijke onderscheiding 
 Fried van Hoek
• Nieuw raadslid Dries Cuperus
• Nieuwe expositie bij She-Art
• Gypsy Jazzconcert in het 
 Huysven in Gerwen
• Uit de serie ‘In Het Klooster 
 geboren’: Nell van Ham - Beks 

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 4 juli wordt de ver-
gadering van de gemeenteraad 
rechtstreeks uitgezonden door 
LON TV. De 63 afleveringen van de 
serie ‘Biografie van een Dorp’ zijn te 
zien in de Herhaling.
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 reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reportage?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.

De metamorfose van de Vallestap
Graag  wil ik de gemeente en de groenvoorziening nog heel hartelijk bedanken voor het 
rooien van de berkenbomen die voor ons zo verschrikkelijk veel overlast hebben bezorgd.
Ook wat betreft op het gebied van de gezondheid van onze bewoners.
Dank comité berkenoverlast o.a. mevrouw de Thouars voor jullie inzet om de overheid er 
van te overtuigen van de noodzaak hiervan.
Wij hebben een prachtige mooie en nieuwe Vallestap en omgeving met bomen en groen 
terug gekregen.
Dank. 

Een bewoonster van de Vallestap/Sleedoornlaan

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

‘Are you ready for take-off?’
Openluchttheater Mariahout wordt maandagavond 1 juli tijdelijk omgeto-
verd tot vliegveld: Mariahout International Airport (MIA).  Het is overigens 
wel een uniek vliegveld want er is geen enkele geluidsoverlast van vliegtui-
gen. Daarnaast mag je boarden zonder vliegticket?! 

Stap in hun vliegtuig en vlieg vanaf 
MIA mee naar de mooiste plekken op 
aarde.
Mariahout International Airport opent 
haar terminal om 19.00 uur. De voor-
stelling begint om 19.45 uur en de en-
tree is gratis.

Harmonie St Caecilia nodigt u uit om 
deel te nemen aan een muzikale reis 
om de wereld. Op het repertoire staan 
onder andere Afrikaanse, Arabische, 
Ierse en Duitse muziekstukken. 

Harmonie St. Cecilia maakt een wereldreis

Zomerconcert in de Regenboog

Kamerorkest uit Sint-Petersburg 
Het kamermuziek orkest Vasiliev uit Sint-Petersburg is op tournee in Europa 
en komt ook naar Nederland. Op vrijdagavond 12 juli zullen zij een concert 
geven in Nuenen. Daar komen zij graag want ze weten dat het publiek hen 
daar telkens zeer warm onthaald.

teit, dankzij het werk van de zeer erva-
ren artistiek leider en dirigent, profes-
sor Sergey Efaev.
Het orkest won prijzen op verschillen-
de internationale concoursen en nam 
deel aan veel Russische en Europese 
muziekfestivals.
Aleksandra Dunaeva is de sopraan so-
liste.

Zomerconcert vrijdag 12 juli
Aanvang 20.15 uur. De Regenboog 
(kerk), Sportlaan 5, Nuenen. Kaarten à 
€ 15,- te bestellen via de QR code of via 
de website van Cultuur overdag.
Contactpersoon: remmet@vanlutter-
velt.net (0653 22 56 92)
Meer lezen over dit bijzondere orkest 
kunt u op 
www.vasilievostrovorchestra.com

Het ensemble bestaat uit 22 jonge mu-
sici. Het werd 28 jaar geleden opge-
richt en behoort tot één van de beste 
Russische orkesten. Spelers zijn uiterst 
getalenteerde musici geselecteerd uit 
verschillende conservatoria van Sint-
Petersburg.

Op het programma staan werken van 
o.m. Bach, Mozart, Gounod, Elgar, 
Tsjaikovsky, Haydn, Grieg, Balleron, 
Verdi en Strauss jr..
Veel stukken zijn concerten voor solist 
en orkest: viool, cello, klarinet, piccolo 
en zang.
Vorige jaren was dit uitmuntende or-
kest ook in Nuenen te gast.
 De uitverkochte zaal sloot dit ensem-
ble in hun harten en staande ovaties 
ontvingen de solisten, het orkest en 
hun dirigent.
Ofschoon de leeftijd van de musici op-
vallend jong is bereikt het orkest ui-
terst gedisciplineerd telkens een heel 
hoog niveau in techniek en virtuosi-

Concert op zondag 7 juli in het Van Goghkerkje 

Het Teyber Trio
Het strijktrio speelt deze middag muziek van Wolfgang Amadeus Mozart en 
van Frans Schubert. Het trio bestaat uit Evert Jan Schuur (viool), Tom Moo-
nen (altviool) en Gadze Heeres (cello).

De musici van dit strijktrio kennen el-
kaar uit verschillende orkesten en ma-
ken met elkaar al vele jaren in wisse-
lende bezetting kamermuziek. Zij 
hebben zich gespecialiseerd in origi-
nele uitvoeringspraktijken, dat bete-
kent dat zij proberen de muziek zo te 
interpreteren dat die het dichtst bij de 
componist blijft. Derhalve bespelen 
zij ook instrumenten uit de tijd van de 
componist.

Voor dit concert kunt u kaarten kopen 
aan de kerk en eventueel reserveren 

door een mail te sturen naar 
ejschuur@gmail.com. De prijs is € 15,-. 
Kinderen tot 15 jaar € 5,-. Aanvang 
15.00 uur
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Elke vrijdag

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Donderdag 4 juli
18.45 uur Afscheidsfi lm ‘Hotel Sint Jozef’ & 

eindfeest, St Jozefschool
in de Koppelaar Nederwetten

Zaterdag 6 juli
10.00 uur Honingslingeren

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zondag 7 juli
Impuls marathon De Coovelse menners

Lieshoutseweg 45 Nuenen
Muziekmiddag boerderijterras Krakenburg 

Nuenen met Rawazzi en Wettertetters

Zondag 7 juli 
10.00-17.00 uur De Wettense zomermarkt

Hoekstraat in Nederwetten 
11.00-17.00 uur Kleinschalige markt 
Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zondag 30 juni
10.00 uur IVN Kids ‘Bomen’

Het Klooster
11.30 uur Met de kerken aan tafel. Het kerk-

plein van H. Clemenskerk aan het Park

Zondag 30 juni 
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 1 juli 
14.00-16.00 uur Seniorweb Nuenen Help-

desk. Bibliotheek Nuenen
19.45 uur ‘Are you ready for take-off?’ 
Harmonie St Caecilia. OLM Mariahout

Woensdag 3 juli 
19.00 uur Keskedee

 terras café Schafrath aan het Park

Van 29 op 30 juni 
Camping de Kievit (jaarlijkse overnachting 

in tenten)
Kerkstraat 10 Nuenen

Zondag 30 juni
RCL 11e Wandeltocht Runnersclub Lieshout

Doorkomst buitengebied Nuenen richting 
Eindhoven. Start RCL accommodatie, 

Provinciale weg 24 Lieshout

Zondag 30 juni
09.00 uur 3e Nachtwachtrally 

start puzzelrally t.h.v. Het Klooster, Nuenen
09.30 uur Show synchroonzwemsters 

Feel Fit Center Nuenen

Zondag 30 juni
09.30 uur Squadra Triathlon

start en fi nish aan Enodedreef 3
10.00-16.00 uur Open Dag Manege 

Hooidonk. Beekstraat 48 Nuenen

t/m vrijdag 28 juni 
20.00 uur Openluchtconcert

Vierdaagse Masterclass 
‘Sinti Jazz Guitar Camp’

‘t Huysven, Huikert 35, Gerwen

Vrijdag 28 juni 19.15 uur, zaterdag 29 
juni 19.15 uur, zondag 30 juni 14.30 uur
Interact dans theater presenteert ‘Elysium’

Het Klooster te Nuenen

Vrijdag 28 juni
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, aan het Grotenhof, Lieshout.
20.00-23.00 uur Afsluitende avond Jazz 

Guitar Camp. ‘t Huysven, Nuenen

Vrijdag 28 op zaterdag 29 juni
Doorkomst estafetteloop ‘Hood to Coast Eu-
rope’. Beekstraat - Prinsenweier - Tweerijten 
- Noorderklamp - De Putten - Ter Warden - 
fi etspad Lieshoutseweg richting Lieshout

t/m 25 aug.: Expo ‘ Zomer Expo’
t/m 19 juli: Expo ‘Licht & Balans’

Open woe. & zon. 13-17 uur, vrij. 13-20 uur.
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen. 

www.sheartgallery.com

t/m september
Elke woensdag en zondag

15.00 uur In de voetsporen van Vincent: 
wandelen met gids zonder te reserveren

Vincentre Nuenen

t/m 7 juli
Kunstroute afval=landschap
Locatie: Landgoed Gulbergen

t/m zaterdag 29 juni 
Collecte Natuurmonumenten

Maand juni
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof Nuenen.

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A Nuenen. 

Elke woensdag:
• 19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A Nuenen.
• 19.00 uur WSV-wandeling. Ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.
Maand juli: de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.
 
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.
Maand juli: de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten. 
Nu de rust gevonden. dat zal ons verdriet verzachten. 
Als iets liefs je verlaat, 
blijft de liefde over.

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven, hebben 
wij afscheid moeten nemen van ons mam, oma en omi

Dina de Groot-de Groot
echtgenote van

Harrie de Groot †

 Zeeland, 27 augustus 1928                      † Nuenen, 23 juni 2019

Diny en Jan
Kees en Marian
Toon en Elise †
Marijke
Erik en Marion

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Margot Begemannstraat 101, 5671 CW Nuenen

Dina is opgebaard in haar kamer in zorgcentrum ‘de Akkers’, 
Margot Begemannstraat 9, afdeling Hoefsmid, kamer 101 te Nuenen. 
U kunt afscheid van haar nemen op donderdag 27 juni van 19.00 tot 
20.00 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 28 juni om 
9.30 uur in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.
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ACTIVITEITENAGENDA

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor P. Cle-
ment. 
Zondag 30 juni 10.30 uur: Oecumeni-
sche viering, jongerenkoor Jocanto, 
voorgangers: Ds. M. Schulz en pasto-
raal werker R. van Eck. 

Misintenties
Zaterdag 29 juni 18.30 uur: Leentje en 
Lennard de Haas; Ernest, Will en Gerard 
de Haas; Herman de Bree.
Zondag 30 juni 10.30 uur: Flor van 
Aalst; Lucia Royakkers en overleden 
ouders Royakkers; Cees van Laarhoven 
en Gertrude van Laarhoven - Dacus.

Mededelingen
Vanaf volgend weekend gaat de va-
kantieregeling weer in: dat betekent 
géén diensten op zaterdagavond tot 
en met het weekend van 10 en 11 au-
gustus, én het parochiesecretariaat is 
in deze weken alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 
tot 12 uur.

Zondag 30 juni bent u, na de oecume-
nische dienst, vanaf 11.30 uur van harte 
uitgenodigd voor MET DE KERKEN AAN 
TAFEL op het kerkplein van de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Op het kerkplein 
zullen parasols, tafels en terrasstoelen 
staan. Voor koffie/thee, sandwiches en 
krentenbollen wordt gezorgd. Gezeten 
onder parasols kan er dan ‘gebuurt’ 
worden en geluisterd naar accordeon 
muziek. Iedereen is van harte welkom, 
wij hopen dat je er bent. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 juni 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

 
Misintenties 
Harrie van Hoof; Toon van Erp wegens 
verjaardag en ouders Wim en Anna 
van Erp-Wuijtenburg; Harry Vermeu-
len en familie.

Mededelingen
De tussenopbrengst van de sponsorac-
tie voor zuster Bonnie bedraagt € 773,- 
mede dankzij de opbrengst van de 
regio-kringgilde eucharistieviering 
ad € 421,-.
De actie duurt nog tot einde juli, dus u 
kunt nog meedoen. U kunt uw gift de-
poneren in de houten collectekist ach-
ter in de kerk van Nederwetten of in de 
brievenbus in de kerkdeur van de kerk 
van Gerwen of storten op de bankre-
kening NL32RABO 0137 4042 47 t.n.v. 
de RK Parochie heilig Kruis Nuenen ca, 
onder vermelding van ‘gift voor zuster 
Bonnie’. Heel hartelijk dank! 

Zie mededeling in rubriek H. Clemens-
kerk Nuenen over MET DE KERKEN 
AAN TAFEL.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.

Misintenties 
Jan Migchels; Maria van der Pol - Ren-
ders.
Zie mededeling in rubriek H. Clemens-
kerk Nuenen over MET DE KERKEN 
AAN TAFEL.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 30 juni zal er om 10.30 een oe-
cumenisch viering in de H. Clemens-

kerk plaatsvinden. De collecte is deze 
keer voor Educatiefonds vluchtelingen 
Nuenen.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdiensten met ons mee te vieren.
 
Donderdag 27 juni is er, zoals elke don-
derdag, tussen 10.00 - 12.00 uur Open 
Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.
 
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 27 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand.
Vrijdag 28 juni. Feest van het Allerhei-
ligste Hart van Jezus. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis.
Zaterdag 29 juni. Feest van de H. Apos-
telen Petrus en Paulus. 08.30 uur ge-
zongen 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 30 juni. Derde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 1 juli. Feest van het Kostbaar 
Bloed van Onze Heer Jezus Chris-
tus.18.30 uur gezongen H. Mis.
Dinsdag 2 juli. 18.30 uur H. Mis, Onze Lie-
ve Vrouw Visitatie; gedachtenis van H. 
Processus en Martinianus, martelaren.
Woensdag 4 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Rumoldus, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van H. Ireneüs, bisschop en 
martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Q uatre-mainsgroep 
Voor een nieuw op te richten quatre-
mainsgroep zoeken wij enthousiaste 
amateur pianisten die het leuk vinden 
om tweemaal per jaar met en voor el-
kaar te spelen op een locatie in Eind-
hoven. Heb je geen pianopartner, wel-
licht vind je iemand binnen de groep.
Inlichtingen: Janny Otto of Jetty van 
der Velden, 040 2438709.
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SPORTVoetbal

FERROX-NIJMEGEN GTX

149.99
WALKER-NIJMEGEN GTX FERROX-NIJMEGEN GTX WALKER-NIJMEGEN GTX

149.99 149.99 149.99

PULSE FIVE BAY HEUPTAS

verkrijgbaar bij

VIERDAAGSE SOK

15.99

59.99
AC SPIDER RUGZAK 20 LTR.

79.99SPEEDLITE 16 LTR. 

59.99
+

+

MEN MEN WOMEN WOMEN

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

NIJMEEGSE 4 DAAGSE COLLECTIE
BUITENGEWOONGOEDAdventure Store

ELKE ZONDAG T/M 
28 JULI OPEN  VAN 12.00 - 17.00 UUR

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

Zomervakantie; tijd voor ontspanning!
 
Het is bijna zover: binnenkort staat de zomervakantie weer voor de deur. Nog 
even de laatste zaken afhandelen en dan kunt u goed voorbereid vakantie vie-
ren. U heeft het verdiend! Wat u ook gaat doen, waar u ook heen gaat, bij Ad-
venture Store start de vakantiepret al tijdens de voorbereiding. Bij ons komt u 
in de stemming en kunt u terecht voor de juiste vakantie spullen met een goed 
en eerlijk advies. Zo gaat u goed op weg naar de heerlijke zomervakantie! 

Waar de reis ook heen gaat en of u nu 
met het vliegtuig, met de auto, op de 
fiets, lopend of lekker thuis in eigen 
tuin gaat genieten van de gezonde bui-
tenlucht, Adventure Store, de sport & 
outdoor speciaalzaak aan de Kastanje-
houtstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), 
is de zaak waar je heen gaat als je spul-
len buitengewoon goed moeten zijn. 

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De wandelafdeling 
staat in het teken van de komende zo-
mer. De recreatieve vakantie wandelaar 
en de fanatieke vierdaagse lopers ko-
men helemaal op niveau met de collec-
tie (berg) wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van Adventure Sto-
re. Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste lichtgewicht verre-
kijker, u zult versteld staan van het aan-
bod. Wij hebben ook alles voor de men-
sen die lichtgewicht reizen zoals op de 
fiets, motor, auto of vliegreizen. 

Nu op alle zomer outdoorkleding, bad 
& beach kleding en slippers & sandalen 
is de Summersale begonnen! Op elk 2e 
artikel hebben we maar liefs 25% kor-
ting. Dus sla je slag en kom snel naar 
de winkel.
 
Kamperen
Voor zowel de festivalgangers als voor 
de mensen die er met de tent of luxe 
caravan op uit trekken, voor camping 
artikelen kunt u bij Adventure Store te-
recht. Uiteraard voor tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt kijken 
zoals haringen, tarpen, grondzeilen en 
toiletvloeistoffen. Een grote slaapafde-
ling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, 
comfortabele lichtgewicht meubelen 

om te relaxen, alle zaken om te kunnen 
eten & drinken, verlichting, koelboxen 
en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de vele zeer scherpe prijspakkers.

Bad&Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store een 
gigantische collectie bad & beach kle-
ding, slippers en sandalen uitgestald 
op circa 400m2 ruimte, waarbij dit met 
recht de grootste bad & beach winkel 
van de Peelregio genoemd mag wor-
den. De hele familie slaagt in één keer, 
voor zowel de zwemkleding als de ca-
sual korte broek, T-shirt of strandjurkje, 
badslippers, waterschoentjes, slippers 
of sandalen, bij Adventure Store heb-
ben ze het allemaal. Op alle Outdoor 
zomerkleding en de bad & beach kle-
ding, slippers en sandalen is er een fan-
tastische zomeruitverkoop actie met 
stapelkortingen tot maar liefs 50 % op 
de nieuwe collecties. Dus, sla je slag en 
kom snel naar de winkel! 

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden en boten, hang-
matten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. Op zo’n 
200m2 staan er complete collectie 
bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met zowel veel keuze 
in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Uiteraard ook voor alle 
denkbare accessoires en de brandstof 
als houtskool, briketten en gastanks en 
vullingen kunt u bij ons terecht. Naast 
de verschillende aanbiedingen met 
Campingaz, Cobb en Boretti hebben 
we op de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20%, uitgekeerd 
in weber accessoires.

  Elke zondag t/m 28 juli open van 12.00 
- 17.00 uur.

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WSV Nuenen
 
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men twee keer per week wandelen bij 
WandelSportVereniging Nuenen. De 
startlocatie voor de zondagmorgen- 
en woensdagavondwandeling bij de 
Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand juli de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken twee groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal twee uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Iedereen 
is welkom om ook eens vrijblijvend 
mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere info kunt u mailen naar 
het secretariaat: secretariaat-wsv@
outlook.com of  www.wsvnuenen.nl

Brons voor Robin Goossens bij ONK

kwam het dus op de aantik aan. In eer-
ste instantie leken 3 andere dames dat 
beter te hebben gedaan, maar 1 van 
hen had eerder in de race al een niet 
toegestane zwemslag gemaakt en dus 
schoof Robin een plek op naar de 
bronzen medaille!
Voor de overige zwemmers van Z&PV 
Nuenen was er nog geen eremetaal, 
maar dat betekende niet dat ze niet 
hard zwommen. Zo verbeterde Nikita 
van den Ouden haar 400vrij tijd tot 
4.39.29 (17e) en haalde ze op zowel de 
200 als 400wissel de B-finale.

Eindelijk een medaille
In de afgelopen jaren hikte Robin al va-
ker tegen het podium aan, maar hoger 
dan een 4e plaats was ze nog niet ge-
komen. Na een 11e plaats op de 
100school op vrijdag, een 30e op de 
50school en een 10e op de 200wissel 
op zaterdag was het op zondagavond 
eindelijk raak.
In de ochtend zwom ze met 2.41.03 al 
een klein PR en de 3e tijd, waardoor ze 
in de finale op baan 3 mocht starten. In 
die finale zwommen Robin en nog 4 
andere dames 200m zij aan zij en 

De ploeg van Z&PV Nuenen bij de ONK 2019

AquaTasia

Synchroonzwemmen Nuenen 

presenteert vol trots

Kom je ook genieten van sprookjes? 

30 juni 2019 / 9.30 uur
Gratis toegang! Aanvang 9.15 u bij Feel Fit Center Nuenen.

Naast de prachtige show is er ook een loterij met leuke prijzen. 

e 1,- per lot, 6 loten voor e 5,- of 13 loten voor e 10,-
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Onze synchroon-
zwemsters  
houden hun   
jaarlijkse show 
Als je na de show denkt leuk dit wil ik 
ook graag doen, en je hebt je zwemdi-
ploma A en B, dan mag je in het nieu-
we seizoen een maand gratis mee ko-
men zwemmen. Je bent van harte wel-
kom.  We hopen jullie te zien op zon-
dag 30 juni om 9.30 uur.

Mooie afsluiting van    
JO13 RKSV Nuenen
Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van de jongens van JO13-
2007 in het teken van de ziekte ALS. Op het terrein van Stiphout Vooruit 
vond er een bene� etwedstijd plaats waarbij geld werd opgehaald voor on-
derzoek naar de ziekte ALS.

Uiteindelijk is het bedrag € 2.700,00 
geworden. Na een mooie eerste plaats 
in de competitie nu ook nog als top-
pers geëindigd om deze verschrikkelij-
ke ziekte te bestrijden. Alle donateurs 
bedankt voor jullie steun!

Bianca van Hevelingen-Mevis

De jongens hebben RKSV Nuenen ge-
weldig in beeld gebracht door er een 
leuke wedstrijd te spelen. De uitslag 
was deze keer niet belangrijk maar een 
andere wel. Deze uitslag betrof het re-
sultaat van het harde werken dat de 
jongens hebben geleverd om een 
mooi bedrag te kunnen overhandigen.

JO13 van RKSV Nuenen na competitiewinst ook kampioen voor goed  doel

Mooie afsluiting van    

Nog een B-finale was er voor Colet 
Claassens op de 200school, met 
2.48.65 werd zij 16e. Verder mocht 
Diede Struijk tweemaal van start in de 
paralympische finales, op de 200vrij 
en 50rug en zwom de gemengde 
4x100wisselslag ploeg uit Nuenen 
naar een 6e plaats in hun finale. Merel 
Phaff, Bram Zwetsloot, Alexander Nijst 
en Nikita kwamen daarin tot 4.16.87
50vlinder Alexander 26.46, Sven Kar-
dol 27.44, Merel 29.63, Richenne Zee-
bregts 30.77, Kayley McAteer 30.88. 
100vlinder Aleander 59.25, Merel 
1.08.15, Kayley 1.09.37. 50rug Merel 
32.10. 100rug Merel 1.09.42. 50school 
Ruud van Heerbeek 30.73, Robin 35.55, 
Colet 35.56, Susan Teijken 37.63. 
100school Bram 1.07.44, Ruud 1.08.19, 
Colet 1.19.28. 50vrij Susan 28.25, Ri-
chenne 28.48. 100vrij Alexander 55.20. 

Voor het eerst in haar zwem carrière heeft Robin Goossens het podium ge-
haald bij de Nederlandse Kampioenschappen. Op de 200m schoolslag haal-
de de zwemster van Z&PV Nuenen 2 seconden van haar persoonlijk record 
af en werd daarmee in een super spannende strijd 3e van Nederland.

Garbagerun zomereditie 2019
Dit jaar doet een groep mannen uit Nuenen mee met de Garbagerun zomer-edi-
tie 2019. Na maanden van voorbereiding hebben Jeroen van Gils, Dennis van 
Dooren, Ivar Voorman, Marc van Sambeek, Eric-Jan van de Berg en Wout Schee-
pens een in Duitsland aangekochte 21 jaar oude brandweer wagen omgebouwd 
tot een luxe partycamper met koelkast en klaargemaakt voor deze tocht, die 
hun zal leiden door Duitsland, Denemarken, Zweden  en Noorwegen.

zijn geplakt. Zondag 30 juni vertrek-
ken ze in alle vroegte naar Kopenha-
gen om aldaar aan de start te verschij-
nen en de tocht van zo’n 2000 kilome-
ter af te gaan leggen. Je kunt deze 
tocht volgen via de facebook pagina 
van de Vänner från Núenen.

De naam Garbagerun doet het al ver-
moeden. De voorwaarden om mee te 
mogen doen zijn dat de wagens die 
deelnemen niet jonger zijn dan 20 
jaar en de dagwaarde niet hoger is 
dan € 500,00. De polsbandjes zijn bin-
nen, de chip zit op de bus, de stickers 



CROOIJMANS MANNENMODE | PARKSTRAAT 9B | NUENEN | WWW.CROOIJMANSMANNENMODE.NL

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

DEAL!
POLO + T-SHIRT + SHORTS

3 ITEMS VAN €199,85

NU VOOR €139,85DEAL!DEAL!DEAL!DEAL!DEAL!
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