
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

Nieuwe 
staart voor 
De Roosdonck 
in Nuenen

Van Gogh 
� etsroute 
in Brabant 
100 kilometer 
langer

Kids Society Erica 
in Gerwen steunt 
Kindervakantie-
week Gerwen
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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!

Perkplanten
In grote pot. Diverse 
soorten. 5.99

Elke zondag open
www.coppelmans.nl

Perkplanten
In grote pot. Diverse 
soorten. 5.995.99

Elke zondag open
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KOOPZONDAG 

7 JULI 
13:00-17:00 UUR

       Actieperiode 26 JUNI t/m 7 JULI

               
De spectaculaire 

 loterij van 
           WoensXL 

KOOPZONDAG

13:00-17:00 UUR

‘Garden hospitality’
het thema voor de tuin
Onze tuinen moeten gastvrijer worden. 
Niet alleen voor elkaar, maar vooral voor 
onze bijen, hommels en vlinders. Bee 
hospitality wordt zeer belangrijk. Verste-
ning en onderhoudsvrij tuinen moeten 
hard nodig plaats maken voor kleurrijke 
en groene tuinen. Onze insecten heb-
ben het moeilijk en het duurt niet lang 
voordat de mens dit écht gaat voelen. 
Op deze editie zal men dan ook echt 
kennis kunnen maken met Bee Hospita-
lity. Diverse deelnemers, waaronder het 
IVN laten zien dat we hotels voor onze 
zoemende vriendjes moeten realiseren 
in onze tuinen. Maar ook de juiste be-
planting speelt hier een belangrijke rol. 
Onze specialisten op het gebied van tui-
nieren, bloemen en planten helpen je 
graag hiermee. Bloem en Tuin biedt je 
alles voor de tuin anno nu maar vooral 
die van de toekomst. 

Circulair, ook in de tuin
We worden steeds bewuster van onze 
bijdrage aan de wereld om ons heen. De 
circulaire economie heeft overal zijn in-
trede gedaan, ook in de tuin. Veel tuinele-
menten zijn van gerecycled materiaal dat 
al een ander leven achter de rug heeft. En 
wat te denken van kunst en design voor 
in de tuin wat van materialen is gemaakt 
wat een tweede leven heeft gekregen. 
Ontdek de allernieuwste, innovatieve tui-
noplossingen bij Bloem en Tuin. 

teem denken tot duurzame oplossingen 
gekozen wordt. De natuur heeft miljar-
den jaren ervaring m.b.t wat wel of niet 
werkt op aarde. 
Biophilia beschrijft de aangeboren rela-
tie tussen mens en natuur. Onze licha-
men zijn ingesteld op de natuur, terwijl 
wij steeds meer wonen in een moderne 
leefomgeving. Dat levert ons stress op. 
Als we in contact komen met de natuur, 
voelen we ons ontspannen. Dat komt 
doordat ons lichaam en onze genen 
daarop zijn afgestemd. De natuur kun je 
ook inzetten voor het welzijn van de 
mens, hoe je dit doet? Kom langs.

Een heerlijk dagje uit
Waarom een kant-en-klaar bijenhotel 
kopen als je dat zelf kunt maken met 
materialen, gewoon uit de natuur? Hoe? 
Dat laten we je graag zien in een van de 
vele demonstraties tijdens ons evene-
ment. Kinderen kunnen zich vermaken 
met verschillende speelmogelijkheden 
en een leuke ontdekkingstocht. Bloem 
en Tuin is bovendien goed toegankelijk 
voor mensen met een (elektrische) rol-
stoel of scootmobiel. Desgewenst staan 
er bij de entree een aantal rolstoelen 
klaar waar gratis gebruik van mag wor-
den gemaakt. 

Opening en entree
Bloem en Tuin is van vrijdag 12 juli tot en 
met zondag 21 juli dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. De entree voor 
volwassenen is € 12,-. Tot 10 juli kun je 
bovendien profiteren van 25% korting, 
waardoor je maar € 9,- per ticket betaalt. 
Voor kinderen tot en met 14 jaar is de 
entree gratis, onder begeleiding van 
een volwassene. Het parkeerterrein 
wordt bewaakt en kost € 6,- per auto of 

€ 1,- per (brom)fiets. Bij Intratuin Nue-
nen kunt u met grote korting toegang-
stickets kopen!  

Bloem en Tuin is ook goed te bereiken 
met het openbaar vervoer. Bovendien 
zijn er diverse arrangementen met bij-
voorbeeld hotels uit de omgeving. De 
volledige informatie over Bloem en Tuin 
2019 en alvast een voorproefje van de 
sfeer vind je op www.bloementuin.nl 

Bloem en Tuin verleidt voor het 26e jaar  
tuinliefhebbers van jong tot oud
Bron: Bloem en Tuin

Onder de schaduwrijke bomen van het prachtige landgoed De Gulbergen 
vindt van 12 tot en met 21 juli de 26e editie van Bloem en Tuin plaats. Het 
grootste internationale en meest complete tuinevenement van de Benelux, 
dat jaarlijks maar liefst ruim 50.000 bezoekers uit binnen- en buitenland 
trekt. Of je nu een grote, kleine tuin of een balkon, houdt van traditioneel of 
juist gaat voor de allerlaatste trends, groene vingers hebt of vooral wil ge-
nieten van een onderhoudsvrije tuin, hier vind je zeker iets van je gading én 
binnen jouw budget.

Fotos: Stephan Janssen

Nieuw: Biomimicry en Biophillia 
‘Inspired by Nature’
Iedereen weet wat de natuur is, maar 
weet je ook hoe die werkt? Biologen na-
tuurlijk wél, maar ingenieurs, architec-
ten en ontwerpers nauwelijks. En dat is 
zonde. Want ook bij het bedenken van 
nieuwe gebouwen, energievoorzienin-
gen of productietechnologie, kun je veel 
leren van de natuur. We laten deze editie 
alvast een eerste voorzichtige informa-
tie zien.
Biomimicry (bios = leven, mimesis = 
imiteren) is een internationaal sterk 
groeiend nieuw vakgebied waarbij met 
kennis van de technologie van de na-
tuur (3,8 miljard jaar R&D!) en vanuit sys-



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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GEWIJZIGD VERKEERSBESLUIT   
BLAUWE ZONE
In november 2018 heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders van Nuenen inge-
stemd met het realiseren van 
een blauwe zone in het cen-
trum van Nuenen. Op het 
bijhorende verkeersbesluit is 
een aantal bezwaren inge-
diend. Inmiddels zijn deze bezwaren afgehandeld. Eén bezwaar-
schrift heeft geleid tot een wijziging van het verkeersbesluit, waarbij 
het college heeft besloten om de parkeerterreinen Parkhof/ Walburg 
en De Smidse aan de blauwe zone toe te voegen. Gedeeltes van 
deze parkeerterreinen blijven echter voor langparkeren ingericht. 
Het verkeersbesluit is vanaf dinsdag 2 juli te lezen in de Staatscou-
rant via https://www.offi cielebekendmakingen.nl/

Planning invoering blauwe zone
We hebben eerder aangegeven dat we de blauwe zone in het centrum 
van Nuenen pas daadwerkelijk invoeren als de bezwaarprocedures 
zijn afgerond. Met het gewijzigde besluit is dat het geval. We gaan 
daarom op korte termijn over tot realisatie. De afgelopen maanden 
hebben we wel alvast voorbereidende werkzaamheden verricht. Denk 
aan het alvast aanbrengen van blauwe markering daar waar we werk 
met werk konden maken en het organiseren van parkeerontheffi ngen 
voor bewoners. We verwachten de resterende werkzaamheden in 
augustus af te ronden. Afhankelijk van de voortgang wordt de blau-
we zone dezelfde maand of uiterlijk in september ingevoerd. Zodra 
de exacte datum bekend is, informeren we u daarover.

Parkeerontheffi ng
Bewoners binnen de blauwe zone komen, onder bepaalde voor-
waarden, in aanmerking voor een ontheffi ng. Bewoners die volgens 
onze administratie in aanmerking kwamen, hebben hierover een 
brief ontvangen van ons. Veel van deze bewoners hebben de afge-
lopen maanden via onze website alvast een parkeerontheffi ng aan-
gevraagd. Hebt u wel een brief ontvangen, maar nog geen ontheffi ng 
aangevraagd? Dit kan nog steeds, ga daarvoor naarwww.nuenen.
nl/aanvraag-ontheffi ng-blauwe-zone

Meer informatie
Meer informatie over de blauwe zone en het aanvragen van een par-
keerontheffi ng leest u op onze site: www.nuenen.nl/blauwezone. U 
kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Klant Contact Cen-
trum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631. 

ERVARINGEN INWONERS    
MET JEUGDHULP OF WMO
Maakt u gebruik van jeugdhulp of Wmo? De Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) wil graag met u praten! De Adviesraad Sociaal Do-

RAADSVERGADERING 4 JULI 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.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
• Jaarrekening 2018 
• Modules verkeersbeleid (Middels een ordevoorstel wordt 

voorgesteld dit onderwerp van de agenda te halen)

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

NIEUWE KLEDINGCONTAINERS   
VAN “HET GOED”
Vanaf deze week staan er in onze gemeente nieuwe kledingcontainers 
van kringloopwarenhuis Het Goed.
Door het inleveren van al je herbruikbare kleding, schoenen en 
woontextiel help je mensen die het nog goed kunnen gebruiken. Het 
scheelt voor het milieu. En je draagt ook bij aan nieuwe kansen op 
werk, voor wie dat nodig heeft. Samen maken we Het Goed. 

mein bestaat uit negen leden. De raad geeft gevraagd en ongevraagd 
adviezen aan de gemeente. De leden zijn benieuwd naar de ervarin-
gen van onze inwoners die gebruik maken van jeugdhulp of Wmo. 

Adviesraad Sociaal Domein
Hoe zijn de contacten met het CMD, heeft u met meer instanties te 
maken dan alleen de gemeente? Waar loopt u tegenaan of waarover 
bent u juist heel erg tevreden. 
Wanneer u in gesprek wilt gaan met één of twee leden van de ASD 
kunt u een mailtje sturen naar Voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl 
dan maken we een afspraak.

AFVAL:       
DE GROENE CONTAINER IN DE ZOMER
Vooral in de zomer bestaat een fl ink deel van ons afval uit groente 
- fruit en tuinafval. Het warme weer kan ervoor zorgen dat het afval 
in de gft+e container gaat stinken. Daarnaast kan een volle contai-
ner in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes leggen 
waardoor er uiteindelijk maden in de container komen. Om overlast 
te beperken kunt u het volgende doen:

Tips om nare geurtjes te verminderen:
• Leg een dunne krant onderin uw container.
• Plaats, indien mogelijk, uw container in de schaduw
• Laat de deksel iets open staan, leg er een klein stukje hout tussen
• Laat vochtig afval eerst uitlekken voordat u het in de container 

gooit
• Wissel droog keukenafval af met tuinafval
• Maak uw container schoon met groene zeep
• Gooi geen rauw vlees in de container
• Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes 

klimop in de container helpt om maden te voorkomen
• Een lediging van een gft+e container kost maar één euro. Bied 

uw container een keer vaker aan in de warme zomer maanden 
(we komen iedere week)

• GFT+E afval is een nieuwe grondstof, biedt het goed gescheiden aan. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 24-06-2019 EN 01-07-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Spegelt 29A Plaatsen handelsreclame 
Zuiderklamp 101 Isoleren dak, vervangen dakkapellen voorzijde, 
 plaatsen dakkapel achterzijde 
De Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen 9-11 augustus 2019
Jan van 
Crieckenbeeklaan 4 Uitbreiden woning 
Collseweg 19 Uitbreiden bedrijfspand 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoge Panakker Uitbreiden woning 
Eeneind 41 Uitbreiden woning 

Mededeling aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
Locatie Omschrijving 
Sleedoornlaan 49 Uitbreiden woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Oranjestraat Straatfeest Oranjestraat 24 aug 
Van den 
Waarsenburglaan Straatbarbecue Van den Waarsenburglaan 28 sep
Biesveld Straatbarbecue Biesveld 10 aug 
Refelingse Erven Buurtfeest Refelingse Erven 31 aug 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 1 en 3 Kermis 2019 horecaplein 
Dirigenthof Buurtbarbecue Boschhoeve  
Acaciastraat Straatbarbecue Acaciastraat 7 sep 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
01-07-2019 Nuenen c.a. Vooraankondiging en ontwerpbestem-
  mingsplan ‘Nuenen-Centrum, herziening 
  omgeving De Vank’ 
28-06-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
  J.H.Peeters, geboren 25 januari 1951
28-06-2019 Nuenen c.a. Inspraak ‘nota duurzaamheid 2019-
  2023’

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

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

Klimop is giftig voor maden. Af en toe verse takjes 
in je GFT+ E container helpt overlast te voorkomen.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
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.

Politiesteunpunt Nuenen dicht tijdens 
vakantieperiode
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan 
de Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen is tij-
dens de zomervakantie gesloten. Dit betreft 
de data tussen 8 juli en 19 augustus 2019. 

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

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens de kermis in Nuenen Centrum
Van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli aanstaande wordt in 
het centrum van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In 
verband met het opzetten en afbreken van de attracties worden 
enkele wegen in het centrum tussen woensdag 10 juli 08.00 uur en 
woensdag 17 juli 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
 
Het afgesloten gebied is: 
• Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
• Park, tussen Berg en Boordseweg;
• Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg. 

VERPLAATSING WEEKMARKT DOOR KERMIS
De weekmarkt van maandag 15 juli wordt tijdens de kermis eenma-
lig verplaatst naar het Vincent van Goghplein.

NUENEN (BRAND)VEILIG
Gemeente Nuenen startte in 2013 het 
project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel was 
het aantal brandslachtoffers te verlagen 
door het geven van voorlichting en het 
plaatsen van rookmelders. In de afgelo-
pen jaren hebben door de brandweer 
opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rook-
melders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden daar-
naast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een vluchtplan 
en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Eind 2018 is het 
project offi cieel beëindigd.

Huisbezoek
Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgeno-
men aan het project of bent u later in Nuenen komen wonen? Voor 
onze (nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een 
huisbezoek inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van 
brandveiligheidsadvies. Aanmelden kan via het online aanmeldfor-
mulier op onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. Via 
dit telefoonnummer en het contactformulier op onze website kunt 
u ook storingen doorgeven aan rookmelders in uw koopwoning als 
deze eerder via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst. Lees 
meer op www.nuenen.nl/brandveilig 



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

Ook voor de best belegde broodjes!!!

Gepaneerde
Kipschnitzels
“Puur kipfi let” ....................................4 stuks 6,95
Lemon steak
........................................................100 gram 2,50
Gebraden rosbief
........................................................100 gram 2,00
Barbeque worsten
“Met goud bekroond” .........................4 stuks 4,00
Italiaanse 
Biefstukrol
........................................................100 gram 1,95
Beef stroganoff
........................................................500 gram 7,95

Heerlijke recepten op onze site

KOOPJE

SPECIAL

TOP!!!

ALLE MASTER CHEFS VAN DE
KEUKENBOUW OPGELET

Het neusje van de zalm onder de keukens, 
zoekt de crème de la crème onder de ZZP-ers! 

Is het plaatsen van keukens helemaal jouw ding? 
Dan komen wij graag in contact met jou!

Heuvel 13 5674RR Gerwen  -  06 553 029 37  -  www.henryengels.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

ROERBAK
GERECHT

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Erdinger of Paulaner 
Duits Weizenbier 

Halve liter per stuk €1,20 
Damrak Gin 

+ gratis gin glas 0,7lt. €21,95 
Villa Massa Limoncello 
+ 2 shotglaasjes 0,7 lt. €19,95 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Acties geldig van 4 t/m 25 juli 

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip knoflook speciaal

18,50

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Laatste zomerplanten
25% KORTING
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Laatste activiteit IVN Kids 
Op zondag 30 juni hebben we met de laatste ‘IVN-Kids’ activiteit het seizoen 
afgesloten. Deze laatste activiteit stond in het teken van bomen. De kinde-
ren hebben geleerd over het nut van bomen, de dieren die er in leven, maar 
ook hoe je de hoogte en de dikte van een boom kunt meten. Heel leerzaam 
was ook dat de kinderen bij de meegebrachte stronken heel duidelijk de 
jaarringen konden zien, waardoor je aardig nauwkeurig de leeftijd van de 
boom kunt bepalen. 

Ook werd er een spannend verhaal 
verteld van kabouter Druppie die in 
een van de dikke bomen in het Hout-
rijk parkje zijn huisje heeft en dat deze 
kabouter niet wil dat er ergens in het 
park, maar eigenlijk in heel Nuenen, 
nog rommel op de grond wordt ge-
gooid. Voor rommel is de vuilnisbak 
gemaakt en niet de natuur. 
Deze laatste activiteit van het seizoen 
werd, ondanks de warmte, goed be-
zocht. De kinderen maar ook de ou-
ders werden na afloop door de IVN 
gidsen getrakteerd op een verkoelend 
ijsje.
We mogen zeggen dat we, als IVN gid-
sen, terugkijken op een zeer geslaagd 
eerste seizoen ‘IVN-Kids’, met toene-
mende aantallen kinderen en groei-
end enthousiasme. 
Het seizoen 2019/2020, wat op 29 sep-
tember van start gaat, zullen we weer 
met vee l plezier organiseren. Voor nu: 
iedereen een fijne vakantie en hopelijk 
tot ziens op zondag 29 september. 

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

Wie afgelopen week over de Opwettenseweg fietste kon 
het ruiken: de zoete geur van pasgemaaid gras. Het oogsten van hooi - ge-
droogd gras voor het vee - was ooit een zwaar karwei. In de volle zon, lange 
mouwen en lange broek tegen het gekriebel. Wie het droog hield, had het 
beste hooi. Had men pech, dan regende alles nat en mislukte de oogst. De 
hele familie hielp mee. Kinderen gingen niet naar school. Er moest gewerkt 
worden. Op zijn tijd werd er gegeten, gedronken en gelachen.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 140-142.

Nachtwachtrally 2019
Op zondag 30 juni vond de 3e editie plaats van de Nachtwachtrally. Mensen 
die niet bekend zijn met deze toertocht; een Nuenense vriendengroep die 
zich verenigd heeft in ‘de Nachtwacht’ oganiseerde  voor de 3e keer een toer-
puzzle rally die voert door het Brabantse land. 

nen en natuurlijk de prijsuitreiking. 
De dag werd mooi ingekleurd door di-
verse speciale oldtimers, mooie cabri-
oletten en snelle sportwagens. Voor 
bezoekers en wandelaars in het Park 
een prachtig gezicht, de wagens ston-
den nl. opgesteld voor Het Klooster.
De 2 voorgaande rally’s vonden plaats 
in het eerste weekend van juli, maar 
doordat de zomervakantie dit jaar net 
anders valt en er andere evenementen 
gepland zijn in Nuenen, was besloten 
de rally een week naar voren te schui-
ven naar het laatste weekend van juni. 
www.nachtwachtrally.nl

Na de start bij Café Schafrath aan het 
Park in Nuenen werden de deelnemers 
tijdens de rit uitgedaagd om tijdens de 
reis over minder bereisde wegen en 
door een schitterende omgeving di-
verse opdrachten op te lossen. Zelfs 
het pontje moest genomen worden 
om de route te kunnen vervolgen. De 
dag werd onderbroken door een lunch 
op het terrein van Golfbaan Het Rijk 
van Nijmegen waarna het rijden weer 
doorging om uiteindelijk weer in Nue-
nen bij Café Schafrath te eindigen voor 
een borrel, een uitgebreide barbecue 
van Partycatering Florentius uit Nue-

Exact 75 jaar geleden: 

klein wonder   
in oorlogstijd

Mede dankzij bijdrage Molenfonds

Nieuwe staart voor     
De Roosdonck in Nuenen
 
Het Molenfonds heeft € 31.612,- beschikbaar gesteld voor het herstel van 
de staart van molen De Roosdonck in Nuenen. De staart omvat de construc-
tie van balken aan de achterzijde van de molen waarmee de molenaar deze 
op de wind kan zetten. 

Het Molenfonds streeft naar het be-
houd van molens als cultuurhistorisch 
erfgoed in het Nederlandse landschap. 
Het fonds doet dit door financieel bij 
te dragen aan met name groot onder-
houd aan monumentale wind- en wa-
termolens. Hierdoor zorgen we voor 
duurzaam behoud van molens en hun 
verhalen voor de huidige en de vol-
gende generaties.
 

De staart van De Roosdonck is er slecht 
aan toe. Mede door de bijdrage uit het 
Molenfonds wordt deze vervangen. 
Bijzonder is dat volgens Brabantse mo-
lenbouwtraditie hiervoor oude molen-
roeden worden hergebruikt in de 
staartconstructie. Als de staart is ver-
vangen kan deze weer tientallen jaren 
mee en kan de molen weer veilig draai-
en.

Alsof de burgemeesters in oorlogstijd 
al niet genoeg moeite hadden een es-
calatie in hun eigen dorp te voorko-
men. De Duitse bezetter blijft de bur-
gemeesters voor helse dilemma’s stel-
len. Het ene bevel volgt op het andere 
dringende ‘verzoek’. Voor onze burge-
meester Van Rijckevorsel is de grens 
bereikt als hij dertig Nuenense man-
nen moet aanwijzen. Dit kan hij niet 
doen! Sinds de geallieerde landingen 
neemt de spanning overal dramati-
sche vormen aan. Juist dán -op 4 juli 
‘44- bevalt zijn vrouw van dochter Cle-
mentine. De vreugde is van korte duur. 
Moet hij vluchten of gehoorzamen?
Natuurlijk moet Nuenen weten hoe dit 
spannende waargebeurde verhaal af-
loopt. Kom daarom op zaterdag 21 
september, om 20.00 uur naar Het 
Klooster te Nuenen. Dan speelt de een-
malige voorstelling “ … aber ich kann 
nicht anders”. Het wordt een sfeervolle, 
muzikale vertelling over Van Rijckevor-
sel, burgemeester in oorlogstijd. Brass 
Band Nuenen en verteller Hans Ver-
vuurt brengen je naar het Nuenen van 
toen, helpen je te verplaatsen in de si-
tuatie van onze burgemeester en de 
buitengewoon lastige dilemma’s waar 
hij mee worstelde. Ook benieuwd wel-
ke emoties het verhaal met de bijzon-
dere sfeer en brassbandklanken op-
roepen? Houd de kaartverkoop in de 
gaten via http://brassbandnuenen.nl.
Onze dorpsgenoot Louis Bressers 
heeft uitgebreid onderzoek verricht 
naar deze lokale geschiedenis. Uitein-
delijk is de burgemeester postuum ge-
eerd. Maar het verhaal van Van Rijcke-
vorsel én het lot van de andere burge-
meesters uit de regio verdienen veel 
meer bekendheid. Daarom komt Brass 
Band Nuenen met deze voorstelling, in 
het weekend waarin we in Nuenen 
slachtoffers herdenken en 75 jaar be-
vrijding vieren.

Belangenvereniging	  
Nuenen	  Groen	  

Belangrijke 
mededeling petitie 
‘Verkeersdrukte  
in Nuenen   
moet omlaag’
Wij van BelangenVereniging Nuenen 
Groen menen dat het verstandig is om 
u te melden dat het raadsvoorstel m.b.t. 
de Mobiliteitsvisie a.s. donderdag 4 juli 
van de agenda af zal gaan. Dit zal gaan 
via een ordevoorstel dat aan het begin 
van de Raadsvergadering in stemming 
wordt gebracht. Wij vinden het verstan-
dig u dit te laten weten zodat u donder-
dag niet voor niets naar deze Raadsver-
gadering zult gaan. Wij zullen u over 
het verdere verloop blijven informeren. 
Volg daartoe de berichten in lokale me-
dia en bij onze petitie.
Wij zullen de stand van zaken rondom 
onze petitie in elk geval op donderdag 
digitaal aan de gemeente verstrekken.

 BelangenVereniging Nuenen Groen
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

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:

 Bruin Brabant Water      
uit de kraan…veilig en zuiver
Mooi man, dan sta je pas echt in je hemd. Er komen straks een kleine dertig 
mensen eten. Mensen die deelnemen aan het internationale Gipsy Jazz Gui-
tar Camp in Gerwen. Vandaar dat er gipsyfood op het menu staat en een 
aantal gerechten moeten gekookt worden in water. In Brabant Water, het 
beste leidingwater ter wereld………… 

Tekst: Cees van Keulen Foto: Gina Schäfer

Cees
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 Bruin Brabant Water      
uit de kraan…veilig en zuiver

Gina Schäfer

Cees

Paniek, er komt bruine drab uit de 
kraan. De nieuwe kraan is geplaatst 
door de slimste en innovatiefste wa-
terfitter die in Gerwen en omgeving te 
vinden is. Daar kan het niet aan liggen. 
Ik ga op onderzoek uit.
“Drinkwater loopt gevaar door gif. Veel 
bestrijdingsmiddelen in het grondwa-
ter!” Dat kopte het Eindhovens Dag-
blad op de voorpagina van 21 juni. Een 
paar dagen later draai ik aan de kraan, 
maar er vloeit geen kraakhelder water 
in mijn pannetje. Neen, het is bruine 
drab. Dat wordt geen gipsyfood eten 
vanavond. Je kunt die dertig man toch 
niet laten wachten, of wel? Dat wordt 
afhaalchinees of Puntzak Friet. Intus-
sen worden er ook al een dozijn flessen 
blauwe Spa aangesleept. Helaas, pin-
dakaas, te laat…..
Een gedupeerde mee-eter roept: stuur 
de rekening naar Brabant Water. Dat 
drinkwaterbedrijf zal toch wel maat-
schappelijk verantwoord over het hart 
strijken. De rekening wordt opge-
maakt, maar Brabant Drinkwater 
zwijgt in alle talen…..tot het ter perse 
gaan van dit nummer van Rond de Lin-
de. 
Ik neurie het volgende lied, je mag 
meezingen: “Kunnen jullie door een 
waterkraan? Wij kunnen door een wa-
terkraan. En ook door een sleutelgat? 
Ja, ook door een sleutelgat! Kunnen 
jullie op een gitaar spelen? Ja, daar 
kunnen wij ook op spelen!....” Bruin wa-
ter, daar ga ik niet onder staan om te 
douchen. En het koken met die bruine 
troep is ook al niet appetijtelijk. 
“Onze bijna 800 medewerkers zorgen 
ervoor dat onze 2,5 miljoen klanten in 
de provincie Noord-Brabant kunnen 

rekenen op zuiver en veilig drinkwater. 
Een verantwoordelijke taak en daar 
handelen we ook naar. Wij streven niet 
naar winst, maar wel naar de beste 
kwaliteit en dienstverlening.” Dat zegt 
Brabant Water zelf. Door piekgebruik 
neemt de druk in de waterleiding af en 
vloeit er water uit de kraan met een 
bruin kleurtje. Mangaan en ijzer zijn 
niet gevaarlijk voor uw gezondheid, 
maar kunnen de smaak en geur wel 
negatief beïnvloeden. Beetje man-
gaan bij, ja lekkel, lekkel…en gratis! 
Een van de GipsyJazz-leermeesters 
mengt zich ongevraagd in de discus-
sie: daar krijgen wij nou die bruine tint 
van. Een paar keer per week douch ik 
onder de sproeikop waar het bruine 
water in fijne straaltjes uit vloeit. Mooi, 
dat is dan ook weer opgelost, denken 
ze bij Brabant Water….. 

Taizé-vesper    
in het    
Van Goghkerkje
Zondag 7 juli is in het Van Goghkerkje al-
weer de laatste Taizévesper van dit sei-
zoen. Zo vlak voor de vakantie, althans 
voor een aantal van ons, even weg…. 
Maar ook nu kan je het moment vinden 
om na te denken hoe het is gegaan en 
hoe het gaat worden? In een klein kerk-
je, een kleine samenkomst, een klein 
uurtje, gewoon in ons Nuenen?
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men, deze elementen maken de ves-
pers altijd stemmig en bezinnend. Het 
is een fijn moment van bezinning voor 
de nieuwe week. Het zoeken van een 
rustpunt in het leven van alledag. 
Je kunt luisteren naar mooie liederen 
en zelfs meedoen. Er worden alleen lie-
deren uit Taizé gezongen. Deze liede-
ren zijn eenvoudig en nodigen je ook 
vaak uit om mee te doen. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. De vesper 
is in het sfeervolle kleine kerkje aan de 
Papenvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Ronde Tafel Nuenen doneert  
€ 10.000 aan Dream4Kids
Door Gerrit van Ginkel

De jaarlijkse eindejaarsverkoop van champagne aan relaties van hun netwer-
ken, heeft dit jaar weer het aanzienlijk bedrag opgeleverd van liefst € 10.000,-. 
De goede doelen commissie heeft daarvoor dit jaar gekozen voor de Stichting 
Dream4Kids. Deze stichting heeft als doel om voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 
met een trauma, een droomdag te organiseren.

kan worden. Voorzitter Stan Noten-
boom hierover: “Het initiatief van de 
stichting Dream4Kids spreekt ons ge-
weldig aan en daar willen we als club 
graag aan bijdragen”.
De Ronde Tafel 187 Nuenen bestaat op 
dit moment uit 16 leden en biedt on-
dernemende, creatieve en inspireren-
de mannen van 25 tot 40 jaar de gele-
genheid elkaar te ontmoeten. Zij ko-
men eens in de maand bij elkaar in 
Restaurant D’n Kleine Dommel aan de 
Collseweg. De doelstelling is om in een 
informele sfeer van elkaars ervaringen 
te leren en om persoonlijke ontwikke-
ling te stimuleren. De inzet voor de ge-
meenschap staat bij hen hoog in het 
vaandel.

Jeroen Peters, een van de ambassa-
deurs van Dream4Kids, vertelde op 
dinsdag 25 juni in D’n Kleine Dommel, 
dat trauma’s bij kinderen kunnen ont-
staan door onder meer een scheiding
van de ouders, door drugsgebruik, 
door seksuele- en/of geweldsmisdrij-
ven, door pesten of door rouwverwer-
king. Deze kinderen kunnen vaak het 
vertrouwen in zichzelf en de wereld 
verliezen. Tijdens een droomdag kan 
deze negatieve spiraal doorbroken 
worden. Alleen professionele hulpver-
leners die een kind onder behandeling 
hebben, kunnen een kind aanmelden 
voor een droomdag.
Op www.Dream4Kids.nl zijn vele tien-
tallen voorbeelden te zien van inge-
vulde droomdagen, zoals: een dag 
Max Verstappen zijn, een dag prinses 
of directeur van de Efteling zijn, een 
dag Koning of Koningin zijn, met een 
helikopter vliegen of een dag met de 
surveillanceauto van de politie mee. 

De Ronde Tafel 187 Nuenen organi-
seert jaarlijks een goede doelen pro-
ject dat met de verkoop van eigen in-
gevoerde champagne, gerealiseerd 

De leden van de Ronde Tafel 187 Nuenen verzameld in het Restaurant van D’n Kleine 
Dommel, met in hun m idden de ontvanger van de gift ambassadeur Jeroen Peters

Parochie Heilig Kruis Nuenen

Weer een vrijwilliger     
in het zonnetje gezet
Afgelopen zondag tijdens de oecumenische viering in de H. Clemenskerk te 
Nuenen is weer een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Na het echtpaar Frans 
en Truus van Rooij, is ook John Haan dit jaar bedankt voor zijn grote inzet 
voor de parochie Heilig Kruis.

hoedanigheid nauw betrokken bij spe-
ciale vieringen en activiteiten in het 
kader van de oecumene, zoals o.a. de 
herdenkingsvieringen van de bevrij-
ding van Nuenen, de viering met Aller-
zielen en ook de activiteit van zondag 
30-06-2019: ‘Met de kerken aan tafel’  .

De gouden roos, die John als speciaal 
bedankje ontving, symboliseert de ge-
waardeerde inzet, de momenten van 
zorg en de betrokkenheid van John, 
die bijdragen, aan de fijne momenten 
die de mensen ervaren. 

John is al vele jaren zeer actief, zowel 
voor als achter de schermen. Hij is lid 
van werkgroep Liturgie en daarbij ook 
regelmatig voorganger tijdens woord 
en communiediensten en actief als 
lector bij eucharistievieringen. Daar-
naast is John ook lid van de plaatselijke 
Raad van Kerken en daardoor intensief 
betrokken bij de samenwerking van 
de parochie met de PGN. Hij is in die 

Foto’s door Petra van Laarhoven

Vijftigplussers sporten massaal met 
korting door Seniorenvoordeelpas
 
Vijftigplussers kunnen dankzij de Seniorenvoordeelpas met korting spor-
ten bij meer dan 1.250 sportlocaties door heel Nederland. Leden van de Se-
niorenvoordeelpas pro� teren tot wel 25% korting op hun sportabonne-
ment! Maar hoe kan dat?

Seniorenvoordeelpas en BedrijfsFit-
nessOnline hebben de handen ineen-
geslagen. Samen zijn zij tot de 
overeenkomst gekomen dat leden van 
de Seniorenvoordeelpas tussen de 10 
en 25% korting krijgen op hun (lopen-
de) sportabonnement. Leden van de 
Seniorenvoordeelpas kunnen terecht 
bij meer dan 1.250 sportlocaties ver-
spreid door heel Nederland waaron-
der: Laco, Fit for Free, Fitland, Trainmo-
re, Optisport, Fit20, Bootcamp team, 
Curves, Sportfondsen, Sportcity en 
nog veel meer!
Leden van de Seniorenvoordeelpas 
kunnen door deze samenwerking al 
gauw € 90,- per jaar besparen op hun 
sportabonnement.

Over Seniorenvoordeelpas
Seniorenvoordeelpas vindt het be-
langrijk om het leven van vijftigplus-
sers voordeliger en aangenamer te 

maken. Leden van de Seniorenvoor-
deelpas kunnen gebruik maken van 
kortingen op dagelijkse uitgaven, ui-
tjes en vaste lasten. Hierdoor besparen 
leden van de Seniorenvoordeelpas al 
gauw € 500,- per jaar.

Over BedrijfsFitnessOnline
BedrijfsFitnessOnline is een jonge, dy-
namische organisatie. In zes jaar tijd 
zijn zij uitgegroeid tot één van de 
grootste online aanbieders van be-
drijfsfitness faciliteiten. En niet alleen 
werkend Nederland kan bij BedrijfsFit-
nessOnline met korting sporten. Met 
de collectieve regelingen kunnen ook 
ZZP-ers, groepen, organisaties en nu 
dus ook alle leden van de Senioren-
voordeelpas met scherpe korting een 
abonnement afsluiten. Met locaties 
door heel Nederland is er voor ie-
dereen een sportlocatie in de buurt- 
en elke maand komen er locaties bij.

Aan College van     
Burgemeester en Wethouders,
Vanaf zaterdag 13 mei 2019 is het toegangssysteem van het OOG aan de Berg weer buiten 
werking, waarom vraagt iedereen zich af. Doordat deze toegangspaal naar beneden is, 
krijg je heel veel sluipverkeer over het OOG. Dit zorgt voor zeer gevaarlijke situaties. Ik heb 
nog nooit gezien dat een weg uitkomt op een voetgangersoversteekplaats! 
Wat wordt hieraan gedaan?

Met vriendelijke groet,
Frans Klep, Raessenshof 61, Nuenen 

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

Ingezonden brieven
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Showkorps O&V      
2x zilver tijdens EK 
Afgelopen weekend heeft Showkorps O&V | Nuenen deelgenomen aan de 
European Open Championships Show. Vrijdagmiddag vertrok het korps met 
goede zin richting het Duitse Rastede. Jaarlijks worden in Rastede de Ras-
teder Musiktage georganiseerd, een van de mooiste en grootste mu-
ziekwedstrijden in Europa met diverse categorieën zoals concert, mars, 
drum corps, en uiteraard show. 

In de finals op zondag wisten zij on-
danks de verzengende hitte wederom 
goed te presteren en werd hun show 
Generations beoordeeld met 81.33 
punten. Daarmee behaalden zij een 8e 
plaats in hun klasse en wederom een 
zilveren medaille waarmee ze trots te-
rug naar Nuenen keerden. 
 Na de welverdiende zomerstop zal 
Showkorps O&V te zien en te horen 
zijn op het Zomerfestival in Gerwen op 
1 september. Dit is een van de laatste 
keren dat de show Generations opge-
voerd zal worden voordat er aan de 
show 2020/2021 begonnen wordt. 

Showkorps O&V nam deel in de cate-
gorie show in een sterk internationaal 
deelnemersveld met twintig korpsen 
uit onder andere Duitsland, Neder-
land, Thailand, en Maleisië. In de kwali-
ficatiewedstrijd op zaterdag behaal-
den zij met 82.33 punten een zilveren 
medaille en een ticket voor de finals op 
zondag. zondag. 

Weer winst voor HSCN    
op vierde OBKK
Door Mariët Jonkhout 

Het was werkelijk snikheet, afgelopen zaterdag 29 juni. 34 graden, strak-
blauw en geen zuchtje wind. Maar dat weerhield geen van de 23 teams er-
van om op het scherpst van de snede te spelen tijdens de Open Brabantse 
KUBB-kampioenschappen (OBKK) op de velden van Honk- en Softbalclub 
Nuenen. 

ties, de thuisspelende Honk- en Soft-
balclub. De week ervoor had dit team 
nog meegedaan aan de Nederlandse 
Kampioenschappen, waar ze zestiende 
van de 125 zijn geworden.

KUBB wordt met houten stukken - 1 ko-
ning,10 KUBBs en 6 stokken - gespeeld 
op een speelveld van vijf bij acht meter. 
De spelers worden verdeeld in twee 
teams en nemen plaats achter hun ei-
gen basislijn. De bedoeling is om met 
de stokken alle KUBBs van het andere 
team om te gooien. Na de KUBBs is de 
koning aan de beurt. Het team dat de 
koning omgooit, is de winnaar.

Het leuke van KUBB is dat iedereen 
mee kan doen, van jong tot oud, man 
of vrouw en zelfs hoogzwanger, het is 
een gemakkelijk te leren spelletje. Dit 
wil niet zeggen dat het niet aankomt 
op behendigheid en techniek als men 
ook daadwerkelijk wil winnen en dat 

Dit kampioenschap, dat alweer voor de 
vierde keer in Nuenen gehouden werd, 
trekt ieder jaar meer teams uit het hele 
land die strijden om de zo felbegeerde 
titel, maar ook dit jaar was er geen an-
dere winnaar dan alle voorgaande edi-

KUBB wordt met houten stukken - 1 ko-
ning,10 KUBBs en 6 stokken - gespeeld 
op een speelveld van vijf bij acht meter. 
De spelers worden verdeeld in twee 
teams en nemen plaats achter hun ei-
gen basislijn. De bedoeling is om met 
de stokken alle KUBBs van het andere 
team om te gooien. Na de KUBBs is de 
koning aan de beurt. Het team dat de 
koning omgooit, is de winnaar.

Het leuke van KUBB is dat iedereen 
mee kan doen, van jong tot oud, man 
of vrouw en zelfs hoogzwanger, het is 
een gemakkelijk te leren spelletje. Dit 
wil niet zeggen dat het niet aankomt 
op behendigheid en techniek als men 
ook daadwerkelijk wil winnen en dat 

lieten de diverse teams dan ook graag 
zien. Speciale gooitechnieken, voetpo-
sities en ook - veel - bier hadden grote 
invloed op de verschillende prestaties. 
Het ene team kwam dan uiteindelijk 
iets beter uit de strijd dan het andere. 
Maar aan het eind van de middag was 
iedereen het erover eens, dit was een 
bijzonder geslaagde dag, of je nu ge-
wonnen had of laatste was geworden. 

Uitslag vierde OBKK
Honk- en Softbalclub Nuenen
Sjoelen is Gaaf
Blokkie om Hoeksewaard
Weet ik veel

Zomerton    
bij het OLTM
Altijd een reden om een goed feest-
je te vieren. Dus luiden we dit jaar 
de zomervakantie weer vrolijk in 
met de Zomerton! Berry Knapen, 
Rob Scheepers, Stenzel & Kivits en 
Freddy van den Elzen vermaken 
ons op vrijdagavond 5 juli in Open-
luchttheater Mariahout met een 
programma waar we nog lang over 
nalachen!

Hello Again
De volgende dag zijn jouw lachspie-
ren waarschijnlijk nog niet bijgeko-
men van de grote inspanningen. Is 
ook niet nodig, want de spieren in het 
gezicht worden  zaterdagavond 6 juli 
weer volop gebruikt. Zing mee met 
Neil Diamond Tribute - Ben Spierings 
& Beautiful Noise Band. 
Met ongekend enthousiasme van de 
bandleden zijn onvolmaaktheden 
overwonnen, plooien gladgestreken 
en repertoire aangevuld tot 'n avond-
vullend programma van twee sets, 
met o.a. 'Sweet Caroline', 'I am, I said', 
'Song sung blue', Cracklin' Rosie', 'If you 
know what I mean' en het bloedmooie 
door Ben met Ellen gezongen 'You 
don't bring me flowers'. Natuurlijk ont-
breekt de naamgevende song van de 
band niet! Uiteraard mag er gedanst 
worden. Deze Neil Diamond Tribute 
Band is namelijk een in alle details 
kloppend concept waaraan iedereen 
plezier beleeft!
Voor meer informatie en tickets ga 
naar www.oltm.nl

Nieuwe inwoners   
in onze gemeente
Onze fotograaf zag weer opvallende geboortekaartjes in 
voortuinen in de Van Ruusbroecstraat en aan de Berg, 
Gijs en Elin, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin 
staan of een ‘geboortekaartje’ op de raam, schiet dan een 
plaatje en mail de foto met toelichting naar de redactie. 
Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het 
dan de redactie weten:  redactie@ronddelinde.nl

PUZZELHOEKWeek 27

Horizontaal: 1 Europeaan 6 tennisterm 12 wedspel 13 Aziatisch oliestaatje 
15 snaarinstrument 18 dikhuidig dier 20 raar 21 jong varken 23 Ned. omroep 
24 rode veldvrucht 26 experiment 28 loon 29 vangwerktuig 31 pl. in Frankrijk 33 wurgslang 
34 claim 36 groet 38 graveren 41 onderhuids vet 43 bijbelse figuur 45 bergplaats 
47 kerkstraf 49 Europese rivier 51 persoon 52 ravijn 55 paardenrennen 58 reinigingszout 
59 vrouwtjesaap 60 sportvrouw 61 rang.

Verticaal: Verticaal: 2 puntig uitgroeisel 3 kleine roeiboot 4 tafelgast 5 opstaande kraag 
7 plant met kluit 8 beroep 9 vreesachtig 10 zuidvrucht 11 balsport 14 graficus 16 uitblinker 7 plant met kluit 8 beroep 9 vreesachtig 10 zuidvrucht 11 balsport 14 graficus 16 uitblinker 
17 riv. in Spanje 18 eruitzien 19 tot heden 22 in opdracht 25 rookgerei 26 kerklied 17 riv. in Spanje 18 eruitzien 19 tot heden 22 in opdracht 25 rookgerei 26 kerklied 
27 tweewieler 28 tuchtzweep 30 zangnoot 32 verkeerd 35 rookgerei 36 mannelijk paard 27 tweewieler 28 tuchtzweep 30 zangnoot 32 verkeerd 35 rookgerei 36 mannelijk paard 
37 plek 38 zwemvogel 39 uit naam van 40 boosaardigheid 42 schietgeluid 44 pers. vnw. 37 plek 38 zwemvogel 39 uit naam van 40 boosaardigheid 42 schietgeluid 44 pers. vnw. 
46 mannetjesbij 48 geheimschrift 50 vader 53 filmpersonage 54 vochtig 56 moerasvogel 46 mannetjesbij 48 geheimschrift 50 vader 53 filmpersonage 54 vochtig 56 moerasvogel 
57 waterdier.

B E S C H A D I G E N

C L O S E C N A C H T

T U S M A C H T O O K

E R M P E R U A A N S P A

A V K N T R C W J R

M E L A A T S S T R E V E N

U S B U I L

E P I S T E L S O L D A A T

C L A E O N M E S U

H O I P R O T E S T A T B

T M P S T E E L H E E

P U I S T I A Z U U R

I N T E L L I G E N T
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8 9 2 4 1 3 5 6 7
6 4 1 5 8 7 3 2 9
9 3 7 1 6 8 2 4 5
1 8 4 7 2 5 6 9 3
2 5 6 9 3 4 1 7 8
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5 1 8 2 4 9 7 3 6
4 6 9 3 7 1 8 5 2

Oplossingen wk 26
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

P R O M E N A D EP R O M E N A D E

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.

AFDALEN
AMPERE
BAJONET
DADER
DONKER
DRIEPUNTER
EINDE
EIROND
ESSAY
FRONT
GASTLES
GEWAS
GRAPPA
JARIG
JUICHKREETJUICHKREET
KERSTKERST
KIMONOKIMONO
KOOPAKTEKOOPAKTE
KUIERENKUIEREN
MASKERADEMASKERADE
NACHTWACHTNACHTWACHT
NEGOTIENEGOTIE
NICHT
OOSTWAARTSOOSTWAARTS
OPEENS
PAMPUS
PARADOX
PENNING
PESTBACIL
PLANTSOEN
POETSLAP
RAADSLID
RABAT
REISGENOOT
RESTANT
SCHAR
SLAAP
SNAUWEN
TATER
TREEM
VAATWAND
WAKKER

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

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

4 2
2 5 6 1

6 8 2 9
3 1 5 6

8 9
7 2 5 3

9 3 7 1
1 4 3 7

6 8

Sudoku

week 25, Mw. J, Geiger, 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!
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St. Caecilia tovert OLT om in     
Mariahout International Airport

verhaal. U mag de vorige zin rustig nog 
eens lezen, maar het staat er goed. 

The Terminal
Steven Spielberg scoorde in 2004 met 
de film The Terminal, geïnspireerd op 
het verhaal van een Iraanse man die 
jarenlang vast zat op een vliegveld. Hij 

‘Last boardingcall for passengers flying 
tot Mariahout’, het zou maandagavond 
zomaar hoorbaar kunnen zijn op vlieg-
velden over de hele wereld. Voor even is 
er een topbestemming bij: Mariahout. 
Harmonie St. Caecilia vertelt dan name-
lijk een verhaal, gebaseerd op een film 
die is gebaseerd op een waargebeurd 

€ 1268,83 opbrengst    
geitenactie voor Kenia 

Vooruit met de geit! 
Greet de Bruijn en Don Croonenberg 
spannen zich al jaren in om onderwijs 
voor meisjes in midden-Kenia te sti-
muleren en families economisch te on-
dersteunen bij het op peil houden van 
de veestapel. De afgelopen maanden 
heeft de Nuenense middenstand mee-
geholpen met de plaatsing van specia-
le collectebussen bij de kassa’s. Ook de 
opbrengst van de kraam tijdens de 
Oranjemarkt is naar de geiten gegaan. 
De deelnemende winkels waren De 
Derde Wereldwinkel, Bruna en Mensa-
no psychologiepraktijk. 
Daarnaast is er ook door zo’n dertig 
‘Vrienden van’ driftig klein geld ge-
spaard. Tegen het eind van het jaar 
gaat Jumbo Ton Grimberg via de inruil 
van lege flessen nog een mooie duit in 
het zakje doen. Namens al die families 
in midden-Kenia: beda nkt! 

Cultuur Overdag: 

Zomerconcerten in   
Gasterij Jo van Dijkhof
Deze zomer organiseert Cultuur Overdag voor het eerst een tweetal zomer-
concerten in Gasterij Jo van Dijkhof (Nuenen-Zuid). Op deze prachtige locatie 
worden gasten door de vrijwilligers van Cultuur Overdag ontvangen met een 
heerlijk kopje ko�  e of thee waarna men een uur lang muzikaal op reis gaat.

broers en hun zus die met passie de 
wijngaard van de familie beheren, 
maar ondertussen hun eigen weg 
moeten vinden.
Jean verliet tien jaar geleden zijn ge-
boortestreek Bourgogne om de we-
reld te ontdekken. Als zijn vader op 
sterven ligt, keert hij terug naar zijn fa-
milie. Samen met zijn zus Juliette en 
zijn broer Jérémie probeert hij het fa-
miliebedrijf gaande te houden. Na het 
overlijden van hun vader worden de 
drie gedwongen keuzes te maken en 
beslissingen over de toekomst te ne-
men.
Het is een geraffineerde ‘feelgood’ film 
over familie en wortels, over daarvan 
loskomen en ermee verbonden blij-
ven, met prachtige beelden van het 
Franse landschap.

Toegangskaarten voor de film zijn al-
leen te koop aan de balie van Het Kloos-
ter. Informatie over deze en alle andere 
activiteiten van Cultuur Overdag is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl

Tijdens het concert ‘Jazzy Vibes in Bra-
sil’ op zondagmiddag 21 juli a.s. kan 
men dromen over het zwoele Brazilië 
van Jobim & Gilberto en meeswingen 
op de vrolijke sfeer van Samba en Mu-
sica Popular Brasileira. Aanvang van 
het concert: 14.30 uur; de Gasterij is 
open vanaf 14.00 uur.
Toegangskaarten voor het concert zijn 
tot en met 20 juli te bestellen via de 
website van Cultuur Overdag (www.cul-
tuuroverdag.nl) en kosten € 6,50 (incl. 
koffie/thee). Op 21 juli zijn, indien nog 
beschikbaar, ook kaarten te koop aan 
de deur: de toegangsprijs is dan € 7,50.
Het tweede zomerconcert in de Gaste-
rij wordt georganiseerd op zondag-
middag 25 augustus.

Op 11 juli prachtige feelgood � lm 
bij Cultuur Overdag

Donderdag 11 juli om 10.30 uur ver-
toont Cultuur Overdag in Het Klooster 
de Franse film ‘Retour en Bourgogne’. 
De film schetst een portret van twee 

Brass Band Nuenen   
huldigt jubilarissen
Brass Band Nuenen is een vereniging met een lange historie. De brassband 
wordt daarbij gedragen door vele trouwe leden die met veel plezier muziek 
maken tijdens repetities en concerten. Dat de vereniging bestaat uit trouwe 
leden bleek afgelopen zondag eens te meer. Tijdens een feestelijke middag 
met aansluitend een barbecue, werden zeven jubilarissen gehuldigd die ge-
zamenlijk maar liefst 290 (!) jaar lid zijn van Brass Band Nuenen.

Ralf de Groot zijn beiden 25 jaar lid. Al-
len ontvingen een speld van de Bra-
bantse Bond van Muziekverenigingen, 
een oorkonde en bloemen. Wij felicite-
ren alle jubilarissen hartelijk met hun 
jubileum!
 

Zo zijn er dit jaar vier leden 50 jaar lid 
van de vereniging: Henk van Rooij, 
Rick Godtschalk, Peter van Gestel en 
Corving van de Ven. Gijs de Brouwer 
viert dit jaar zijn 40-jarig lidmaatschap 
van de brassband. Pieter Dielissen en 

Van links naar rechts: Peter van Gestel, Gijs de Brouwer, Pieter Dielissen, Ralf de Groot, Rick 
Godtschalk, Henk van Rooij en Corving van de Ven.

Bij ’t Huysven in Gerwen 

Fraai en swingend 
openluchtconcert gipsyjazz 
De vierdaagse Masterclass ‘Sinti Jazz Guitar Camp’ voor gitaristen uit de hele we-
reld is vrijdagavond 28 juni afgesloten met een fraai en swingend openlucht-
concert. Alle 26 deelnemende muzikanten beklommen in diverse groepjes het 
podium en beleefden een prachtig publiek optreden bij ‘t Huysven in Gerwen. 

die begeleid werden door Paulus met 
zijn kwartet. 

Vijfde masterclass 
met drie leermeesters 
Niet minder dan 26 gevorderde gitaris-
ten schreven zich in voor deze master-

Natuurlijk gaven de drie toppers onder 
de gipsyjazzmuzikanten: Paulus Schä-
fer, Fapy Lafertin en Romino Grünholz 
ook een concert. Samen met Noah 
Schäfer op de staande bas speelde dit 
kwartet de pannen van het dak. Er tra-
den ook nog eens drie zangeressen op 

 Wettertetters   
bij De Krakenburg
Zondag 7 juli vanaf 13.00 uur spelen de 
Wettertetters uit Nederwetten op het 
terras van zorgboerderij ‘de Kraken-
burg’, Olen 50, op het randje van Nue-
nen. Ook het koor Rawazzi uit Son en 
Breugel is daar te beluisteren. Er is ook 
een schapenscheerder aanwezig die de 
schapen gaat scheren en uitleg geeft 
over hoe dat in zijn werk gaat. Kom ge-
zellig langs op zondag 7 juli en geniet 
vanaf het terras van de muziekmiddag.
 

Optredens in de open lucht bij ‘t Huysven in Gerwen (foto’s Cees van Keulen) 

De Vlinderstichting organiseert 
vlindertelling in tuinen
 
Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden ze nog maar weinig 
bloeiende bloemen. Gelukkig hebben veel mensen bloemen in hun tuin. De 
Vlinderstichting wil graag weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken 
en roept iedereen op tussen zaterdag 6 juli en 28 juli mee te tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op het mi-
lieu en de klimaatverandering. Door 
vlinders te tellen, kun je dus meten hoe 
het met de natuur in je omgeving gaat.
De Vlinderstichting verzamelt al jaren-
lang gegevens over vlinders, zodat ze 
beter beschermd kunnen worden. Ie-
dereen die van vlinders houdt kan tij-
dens de tuinvlindertelling dus bijdra-
gen aan die kennis.

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarnemin-
gen van vlinders in de tuin direct door-
geven via de app Vlindermee of de 
websitewww.vlindermee.nl. Hulp no-
dig bij het herkennen van vlinders? 
Download dan de handige vlinderher-
kenningskaart. Of gebruik de app Vlin-
dermee om vlinders te herkennen.

E� ecten van de droogte
in Noord-Brabant
De zomer van 2018 was extreem warm 
en droog. En dat zagen we aan de aantal-
len vlinders! Het waren er veel minder 
dan normaal. Veel voedselplanten waren 
verdroogd. In Noord-Brabant werden 
bijna 9.000 vlinders geteld. Dat waren 
vooral veel koolwitjes, die goed tegen 
hitte kunnen. De atalanta, de dagpauw-
oog en de kleine vos waren nagenoeg af-
wezig; in het noorden en noordwesten 
van het land werden ze wel meer geteld. 
De koninginnenpage werd in Noord-Bra-
bant vaker gezien dan elders.

Waarom gaat het slecht met vlinders?
Insecten sterven in rap tempo uit, en 
ook met onze vlinders gaat het niet 
goed. We zien veel minder vlinders 
dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral 
doordat hun leefgebied verdwijnt. 
Vlinders leven van bloeiende bloemen 
en planten en ook rupsen hebben wil-
de planten nodig. Maar bloemenwei-
des zijn verdwenen: bebouwd, bete-
geld of platgemaaid. Voedselplanten 
voor rupsen worden steeds schaarser. 
En ook het gebruik van gif is desas-
treus voor deze vrolijke vliegers.

Maak de tuin vlinderklaar!
Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor 
vlinders. Wat moet je doen om vlinders 
naar je tuin te lokken?
• Plant nectarrijke bloemen voor 
 vlinders
• Zorg voor voedselplanten voor 
 rupsen
• Gebruik geen gif

 De Tuinvlindertelling wordt gehouden 
van 6 t/m 28 juli. Meer informatie en 
tuintips op www.vlindermee.nl

class die de vijfde editie in successie be-
leefde. De muzikanten volgden work-
shops om de techniek van ritme- en so-
lowerk te verbeteren. De drie erkende 
leermeesters waren sologitarist Paulus 
Schäfer uit Gerwen, Fapy Lafertin, de 
nestor van de gipsyjazz, en ritmegitarist 
Romino Grünholz. De bezoekers van het 
openluchtconcert beloonden de muzi-
kanten veelvuldig met applaus en na af-
loop bleven de cursisten en de leermees-
ters enthousiast jammen. Voor publiek 
en muzikanten werd het mede dankzij 
het mooie weer een sfeervolle avond in 
Gerwen, de bakermat van de gipsyjazz. 
De Lokale Omroep Nuenen (LON) maak-
te een registratie van het concert en in-
terviews met leermeesters en cursisten. 
Binnenkort te zien bij LON-tv. 

mag niet reizen, maar mag de termi-
nal ook niet uit. St. Caecilia gaat op 
een muzikale manier aan de haal met 
dat verhaal.
Het lijkt voor velen een horrorscenario: 
Vast zitten op een vliegveld, gevangen, 
ergens in het midden tussen thuis en je 
reisbestemming. Op een plek waar de 
meeste reizigers, licht chagrijnig en ge-
haast, zo snel mogelijk doorheen wil-
len. Toch kan je het ook positief bekij-
ken, want op een vliegveld is genoeg 
te zien. Sterker nog, de hele wereld 
komt naar je toe. Hoe? Kom vooral kij-
ken en luisteren, maandag 1 juli in het 
Openluchttheater Mariahout. 

Harmonieorkest XXL
Naast de bijzondere setting is er meer 
bijzonders te beleven. Na een zeer suc-
cesvol experiment tijdens haar con-
certreis naar Trier kiest St Caecilia ook 
maandagavond 1 juli voor een bijzon-
dere orkestvorm. De twee hoofdorkes-
ten spelen niet apart, maar als één 
groot orkest. Een harmonieorkest met 
XXL slagwerksectie, kortom, spektakel 
gegarandeerd. Naast het bijzondere 
harmonieorkest geeft ook het jeugdor-
kest acte de présence, en wel in de zeer 
comfortabele lounge van MIA. 
Laat u verrassen en ben erbij. Tickets en 
koffers zijn niet nodig, een gezonde 
dosis reislust wel, want St. Caecilia laat 
de hele wereld aan u voorbijtrekken. 
Vanaf 19.30 uur gaan de poorten van 
het theater open. Rond 19.45 uur be-
gint het muzikale voorprogramma bij 
de bar, rond 20.15 uur gaat ook het the-
ater open waar het concert zal starten. 

Toegang is gratis en er is een loterij om 
St. Caecilia te steunen. Bewoners van 
Mariahout hoeven overigens niet bang 
te zijn voor uitbreidingsplannen en prijs-
vechters, na het concert zal MIA weer 
plaats maken voor het vertrouwde en 
geliefde Openluchttheater Mariahout.

Harmonie St. Caecilia geeft maandagavond 1 juli een bijzonder concert op 
het (tijdelijke) vliegveld Mariahout International Airport (MIA). Voor een 
paar uur doet het Openluchttheater namelijk dienst als luchthaven. Ge-
luidsoverlast van vliegtuigen zal er overigens niet zijn en ook zonder vlieg-
ticket is iedereen welkom, entree is zelfs gratis!



SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Gemiddelde beoordeling

9+

Wij zijn verhuisd!
Marks Wachters notarissen Nuenen is voortaan 
te vinden aan de Parkstraat 54 te Nuenen. 
Dit pand is de afgelopen tijd omgetoverd tot 
een modern kantoorpand met alle benodigde 
voorzieningen. Benieuwd naar het resultaat? 
Kom gerust eens langs voor een vers kopje 
koffie. Of neem een kijkje op onze diverse 
sociaal media kanalen.

Onze vernieuwde contactgegevens zijn:

Marks Wachters notarissen Nuenen
Parkstraat 54
5671 GH Nuenen

Postbus 134
5670 AC Nuenen

T  (040) 283 13 03
E nuenen@markswachters.nl
I  www.markswachters.nl

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Zuiderklamp 54 Nuenen
Luxe wonen in kindvriendelijke villawijk de Zuiderklamp? U treft hier 
een royale villa in boerderijstijl op 10 autominuten van Eindhoven en 
Helmond. Deze goed onderhouden woning biedt veel ruimte voor een 
gezin middels 4 royale slaapkamers op de verdieping, een tweetal 
badkamers en een speels ingedeelde woonkamer met 2 aparte zithoeken. 

•	 Inhoud:	703	m3
•	 Woonopp:	179	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	599.000,-		k.k

Berg 84 Nuenen
Markante vrijstaande, monumentale villa gelegen in het centrum van 
Nuenen. Deze villa ligt wat verscholen, met privacy naar de straat en is 
voorzien van een parkachtige tuin. Zowel op de begane grond als op de 
verdieping is deze woning in de loop der jaren gegroeid. De woning ligt in 
het centrum, maar ook direct aan de rand van het dorp naast de molen.

•	 Inhoud:	863	m3
•	 Woonopp:	241	m2
•	 Bouwjaar:	1928
•	 Vraagprijs:	€	750.000,-		k.k

Opwettenseweg 75B Nuenen
Karakteristiek sfeervol vooroorlogs woonhuis op korte afstand van 
het dorpscentrum van Nuenen alsmede Eindhoven en Helmond. De 
verrassend ruime woning is voorzien van een gezellige en moderne 
leefkeuken, 2 badkamers, 4 slaapkamers en 2 werkkamers alsmede een 
zeer royale achtertuin met overkapping en vrij uitzicht.

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonopp:	202	m2
•	 Bouwjaar:		1928
•	 Vraagprijs:	€	595.000,-		k.k

Gratis informatieavond 55+
-	Kinderen	de	deur	uit,	het	huis	is	te	groot!  
-	Gelijkvloers	wonen	is	ook	prettig	in	de	toekomst.  
-	Genieten	en	veel	op	vakantie,	maar	die	tuin	is	een	probleem!

Komen	deze	gedachten	u	bekend	voor?	
Op dinsdagavond 23 juli organiseert ons kantoor in samenwerking met 
SNS	bank	Nuenen	en	Marks	Wachters	notarissen	Nuenen	een	informatieavond	
over	de	woonbehoefte	van	de	doelgroep	55+.	Op	een	luchtige	manier	zal	er	
tijdens	deze	avond	zowel	vanuit	het	oogpunt	van	de	makelaar,	de	financieel	
adviseur en de notaris uitleg gegeven worden over problemen waar u 
tegenaan	kunt	lopen	en	hoe	zaken	opgelost	kunnen	worden.

Graag	ontvangen	wij	u	op	deze	avond.	Mocht	u	interesse	hebben	dan	kunt	u	
zich	opgeven	via	snsbank.nuenen@sns.nl

Hof	van	Wijck	26	Nuenen
Modern en luxe 3-kamer appartement gelegen in het centrum van Nuenen. 
Dit royale appartement is voorzien van een woonkamer met open keuken, 
twee slaapkamers en een dakterras. Op de begane grond is een stenen berging 
aanwezig en tevens behoort bij dit appartement een parkeerplaats in de 
afgesloten parkeergarage van het appartementencomplex t oog van Nuenen.

•	 Inhoud:	382	m3
•	 Woonopp:	112	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	395.000,-		k.k

Marijkestraat 16 Nuenen
Aan een rustige weg gelegen hoekwoning met doorzon woonkamer, 
keuken met toegang tot de bijkeuken, 3 slaapkamers, royale badkamer 
en vrijstaande stenen garage gelegen in de afgesloten achtertuin. De 
woning is gelegen in het centrum van Nuenen nabij sportgelegenheden, 
basisschool en winkels.

•	 Inhoud:	341	m3
•	 Woonopp:	92	m2
•	 Bouwjaar:	1960
•	 Vraagprijs:	€		259.000,-		k.k

Van	Homberghgaarde	5	Nuenen
Solide gebouwde, ruime twee-onder-een-kapwoning met 3 slaapkamers 
+ extra slaapkamer boven de inpandige garage, deels dichte keuken, 
royale inpandige garage en extra berging in de achtertuin. De woning is 
gelegen in Nuenen oost nabij Papenvoort, basisschool en op fietsafstand 
van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	527	m3
•	 Woonopp:	147	m2
•	 Bouwjaar:	1990	
•	 Vraagprijs:	€	439.000,-		k.k

Sleedoornlaan 7 Nuenen
Ruime over de volle breedte uitgebouwde tweekapper gelegen in 
Nuenen Zuid in de directe nabijheid van winkels, sportvoorzieningen en 
scholen. Deze tweekapper is gelegen aan een doodlopende straat met 
een privacy biedende achtertuin op het zonnige zuiden. Koper dient 
rekening te houden met moderniseringskosten.

•	 Inhoud:	520	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	375.000,-		k.k

De Vroente 39 Nuenen
In Nuenen zuid in een rustige en groene woonomgeving gelegen 
geschakelde woning met inpandige garage, woonkamer met veel 
lichtinval, een moderne en luxe open keuken en drie slaapkamers. De 
woning heeft een zonnige achtertuin gelegen aan het water en is gelegen 
nabij speelgelegenheid, winkels, sportgelegenheden en natuurgebied.

•	 Inhoud:	406	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwperiode:	1971	-	1980
•	 Vraagprijs:	€	295.000,-		k.k

te koop te koop

te koopte koop te koop
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Rond de L inde iedere donderdag dig i taal  op
www.ronddel inde.nl 
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Stappenplan voor het plannen 
van jouw nalatenschap
Er komt heel wat kijken bij het plannen van jouw nalatenschap. Wat wil je 
nalaten aan jouw erfgenamen, hoeveel en aan wie? Wil je voorkomen dat zo 
min mogelijk richting de � scus gaat, of vind je het belangrijker dat je nala-
tenschap terecht komt bij de mensen die je wilt, ongeacht de erfbelasting? 
Allemaal zaken om eens over na te denken. 

nog in leven bent en dit ook direct 
doen (schenken uit warme hand) of wil 
je dit juist op papier vast laten leggen 
en uit laten keren na jouw overlijden?

Stap 4: Laat je goed informeren
Je kunt je inmiddels wel voorstellen 
dat het plannen van een nalatenschap 
nog niet zo eenvoudig is. Het is ver-
standig wanneer je jouw wensen voor 
jezelf helder hebt, deze met de notaris 
te bespreken. Dit kan bij Marks Wach-
ters notarissen Nuenen. Zij helpen je 
hier graag bij! Aangezien Marks Wach-
ters een allround notariskantoor is, 
kun je ook terecht voor zaken als het 
kopen van een huis, huwelijk en sa-
menwonen of juridisch advies voor 
jouw bedrijf. Meer informatie lees je 
op: www.markswachters.nl

Stap 1: Breng je vermogen in kaart
Denk hierbij aan het beschrijven van je 
spaarsaldi, eventuele polissen die uit-
keren na overlijden en de waarde van 
de woning en eventuele hypotheek-
schuld. Denk daarnaast ook aan: waar-
voor en hoeveel wil je nog sparen?

Stap 2: Wie wil je blij maken met 
jouw nalatenschap?
Je kunt voor jezelf eens nagaan wie je 
na jouw overlijden blij zou willen ma-
ken met wat vrijkomt uit jouw nalaten-
schap. 

Stap 3: Wat heb je zelf al geregeld en 
wat zou je nog willen regelen?
Misschien heb je al eens een testament 
op laten stellen, maar voldoet deze niet 
meer aan jouw huidige wensen. Daar-
naast kan het ook zo zijn dat het testa-
ment niet meer fiscaal gunstig is.
Wanneer de financiële situatie het toe-
laat kan het ook aan te raden zijn om 
een schenkingsplan op te stellen. Wil 
je iemand iets schenken wanneer je 

Gezien in Nuenen.....
De milieustraat is de plek waar u uw (grof) afval kunt brengen. Daar wordt 
het gescheiden ingezameld in grote containers. De Milieustraat is bedoeld 
voor inwoners van de gemeente Nuenen. Als u afval inlevert, moet u uw 
milieupas laten zien.

Adres
De Huufkes 48-50
5674 TM Nuenen
Telefoonnummer: (040) 283 73 83 
https://www.nuenen.nl 

Openingstijden
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur; zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur; tot en met 30 
september op woensdag van 13.00 
uur tot 20.00 uur.
Een aantal afvalsoorten kunt u 24 uur 
per dag gratis brengen naar de milieu-
straat, kijk in de Digitale afvalkalender 
2019 om te weten welke dat zijn.

Gemeente Nuenen 

Zomersluiting  
van Het Klooster
 
Enige weken geleden is er doorgege-
ven dat Het Klooster 3 weken zomer-
sluiting heeft, betreft week 29-30-31, 
nu plakken we er nog 1 week aan vast 
omdat hier verder geen bedrijvigheid 
is in week 32.
Dus wij sluiten van 13 juli tot en met 11 
augustus en vanaf 12 augustus gelden 
de reguliere openingstijden weer.

Wij wensen nogmaals iedereen een 
hele fijne en goede zomer toe en tot 
ziens weer in augustus

Met gastvrije groet,
 Team Het Klooster

Ruud Persoons aan de slag   
na opleiding stratenmaker
Hij heeft net zijn opleiding afgerond en is meteen volop aan de gang. Ruud 
Persoons uit Geldrop is sinds kort zelfstandig ondernemer. Hij werkt als 
stratenmaker, na het succesvol afronden van zijn opleiding bij Bouw Infra 
Mensen Mierlo.

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

De twintigjarige Ruud is een aanpak-
ker. Tijdens zijn studie op het Va-
rendonck college liep hij stage, onder 
meer bij een groenspecialist. “Dat was 
heel leuk. Ik was bezig met aanleg, met 
projecten en dat soort dingen.” Een 
kijkje bij Bouw Infra Mensen Mierlo 
sloeg aan, hij schreef zich in. “Eerst ni-
veau twee, dan ben je zeg maar de 
hulp van de stratenmaker. Die oplei-
ding duurde twee jaar. Daarna ben ik 
doorgegaan voor niveau drie, dan ben 
je uitvoerend stratenmaker. Leiding-
gevende.” De opleiding heeft Ruud 
succesvol doorlopen. Vier dagen wer-
ken, een dag school. Een prima combi-
natie voor de Geldroppenaar. 
Over de opleiding niets dan lof. “Voor-
deel is ook dat je via Bouw Infra Men-
sen zekerheid hebt. Als je bij een be-
drijf werkt en dat werk stopt om wat 
voor reden dan ook, dan betekent dat 
niet dat ook je opleiding wordt stop-
gezet. Dat is wel heel positief.” 
Docent/praktijkinstructeur Ad Michiels 
is zeer tevreden over Ruud Persoons en 
dat is wederzijds. “Echt een hele fijne 
man. Als je ergens mee zit kun je altijd 
bij hem terecht. En als iets op school 

niet duidelijk was, liet hij het in de prak-
tijk zien. Hij heeft veel voor ons ge-
daan.”
Ruud heeft zijn opleiding net afge-
rond. Als twintigjarige is hij direct voor 
zichzelf begonnen. “Ik heb een bus 
aangeschaft en materialen. Het loopt 
als een trein”, zegt de stratenmaker. 

Bouw Infra Mensen Mierlo werkt nauw 
samen met het beroepsonderwijs, be-
drijfsleven en overheidsinstellingen. 
Leerlingen kunnen bij Bouw Infra Men-
sen Mierlo een vakgerichte erkende 
mbo opleiding volgen, een mooi vak 
leren met prima toekomstperspectief. 
Het opleidingscentrum in Mierlo biedt 
leerlingen een sterk op de praktijk ge-
richte opleiding met werkgarantie 
voor de duur van de opleiding, meest-
al twee jaar.
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Prijswinnende fietsroute aantrekkelijker voor meer fietsers

Van Gogh � etsroute in Brabant 
100 kilometer langer
De Van Gogh � etsroute in Noord-Brabant is volledig vernieuwd en uitge-
breid. De prijswinnende thematische � etsroute is uitgebreid van 335 naar 
435 kilometer en van vijf naar tien rondes. Bij de route brengt VisitBrabant 
Routebureau, in samenwerking met Van Gogh Brabant, vijf nieuwe � ets-
kaarten en een cadeaubox uit. Een app zorgt voor extra beleving.
 

en Duits. Extra beleving biedt de app 
‘Routes in Brabant’. Deze toont brief-
fragmenten en schilderijen van Van 
Gogh en historische foto’s van de loca-
ties waar je langs fietst.

In de voetsporen van Vincent
Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: 
“Met de Van Gogh fietsroute treed je 
niet alleen in de voetsporen van Vin-
cent van Gogh, het is ook een heerlijke 
manier om onze prachtige provincie te 
ontdekken en nog veel meer te doen 
en beleven. Op diverse plaatsen ziet 
het Brabantse landschap er nog het-
zelfde uit zoals Van Gogh dat op het 
doek heeft vastgelegd. Uniek erfgoed, 
waarmee we Brabant internationaal 
op de kaart zetten als toeristische be-
stemming.”
 
Fietskaarten en cadeaubox
De nieuwe fietskaarten en cadeaubox 
zijn verkrijgbaar bij de belangrijkste 
Van Gogh erfgoedlocaties, VVV’s, Toe-
ristische Informatiepunten en via de 
webshop van VisitBrabant. Voor meer 
details over de Van Gogh fietsroute en 
de nieuwe fietskaarten ga je naar visit-
brabant.nl/vangoghfietsroute en van-
goghbrabant.com/fietsroute.

Vincent van Gogh woonde en werkte 
het grootste deel van zijn leven in Bra-
bant. Hier werd hij geboren, groeide 
hij op, maakte hij een kwart van zijn to-
tale oeuvre en maakte hij zijn eerste 
meesterwerk: De aardappeleters.
De Van Gogh fietsroute, in 2016 verko-
zen tot Europese fietsroute van het 
jaar, voert je langs locaties in Brabant 
waar hij is geweest of die hij heeft ge-
schilderd. De route volgt de fiets-
knooppunten en is volledig bewegwij-
zerd. Je kunt kiezen voor een grote 
ronde, maar er zijn ook tien kortere 
fietslussen.

Aantrekkelijk voor meer � etsers
“Monumenten in Brabant ontsluiten”, 
zegt Frank van den Eijnden, directeur 
van Van Gogh Brabant. “Ik ben blij dat 
er nu ook kortere rondes zijn, die in 
een dagdeel te fietsen zijn.”

Het aantal Van Gogh-rondjes is ver-
dubbeld van vijf naar tien. In de route 
zijn nieuwe locaties opgenomen in 
Breda, Eindhoven, Lieshout, Helmond 
en Helvoirt. Samen met de Van Gogh 
erfgoedlocaties in Zundert, Tilburg, Et-
ten-Leur en Nuenen en Het Noordbra-
bants Museum in ‘s-Hertogenbosch 
vertellen ze het boeiende verhaal van 
Van Gogh in Brabant.
 
5 nieuwe � etskaarten en app
Bij de vernieuwde Van Gogh fietsroute 
zijn vijf fietskaarten en een cadeaubox 
uitgebracht. De fietskaarten bevatten 
informatie in het Nederlands, Engels 

 Gevonden
Op zondagmorgen 30 juni is een paar 
degelijke wandelschoenen met sok-
ken gevonden in 't Nuenens Broek. Als 
men de schoenmaat en eventueel het 
merk kan noemen, kunt u informeren 
bij R. Kuijten, tel. 040-2832871.

 Ben je oud-PCN’er, SGN’er   
of NC’er? Dan zoeken we jou!
Dit jaar bestaat Nuenens College, voorheen Scholen Gemeenschap Nuenen 
en Pleincollege Nuenen, 40 jaar. Om dat te vieren organiseert de middelba-
re school op zaterdag 28 september tussen 15.00 en 20.00 uur een reünie 
voor alle oud-leerlingen en oud-personeelsleden. 

weest aan Scholen Gemeenschap 
Nuenen, Pleincollege Nuenen of Nue-
nens College kan zich aanmelden. 
Kaarten kosten € 15,00 per persoon. 
Voor vragen kun je een mail sturen 
naar: school40jaar@nuenenscollege.nl 
Meer informatie vind je op: 
www.nuenenscollege.nl

De reünie wordt gehouden in het 
nieuwe schoolgebouw aan de Sport-
laan 8. Er staan verschillende activitei-
ten op het programma. Het doel van 
de dag is uiteraard om herinneringen 
op te halen en elkaar (weer) te ont-
moeten. Iedereen die als oud-leerling 
of oud-personeelslid verbonden is ge-

 

Over VisitBrabant Routebureau
VisitBrabant Routebureau is verant-
woordelijk voor het beheer en onder-
houd van alle knooppuntroutes in 
Noord-Brabant in opdracht van pro-
vincie en gemeenten. Daarnaast ont-
wikkelt VisitBrabant Routebureau 
nieuwe belevingsroutes en zorgt zij 
voor de marketing en promotie van 
Brabant als dé routeprovincie van Ne-
derland. VisitBrabant Routebureau 
(routesinbrabant.nl) is onderdeel van 
VisitBrabant, de marketingorganisatie 
van destinatie Noord-Brabant.

Over Van Gogh Brabant
Vijf Brabantse gemeenten hebben een 
unieke band met Vincent van Gogh. 
De locaties waar Van Gogh heeft ge-
woond en gewerkt, hebben hun krach-
ten gebundeld en dragen samen de 
merknaam Van Gogh Brabant uit. Van 
Gogh Brabant (vangoghbrabant.com) 
werkt onder de vlag van de Van Gogh 
Sites Foundation. Deze organisatie zet 
zich in voor het behoud en de ontwik-
keling van het Van Gogh erfgoed.
 



Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.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

TUINMAN GEZOCHT 
voor 1,5 uur per week in 
Centrum Nuenen. Tel. 06- 
20611774.

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 administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

7 JULI GRAVER SPEK-
TAKEL Megavlooienmarkt 
6 straten vol. Omgeving 
Kerstroosstraat,  Valkens-
waard 9.00-16.00 uur. Gratis 
entree. Tel. 06-20299824.

MAN ZOEKT VROUW ±75 
JAAR. Tel. 06-38839719. 
Brieven onder nummer 25-19

BeterKliniek 
Helze 27
5662 JE Geldrop

Gezondheidsinfusen worden steeds populairder 
in Nederland. In Duitsland zijn gezondheidsin-
fusen al vele tientallen jaren onderdeel binnen de 
geneeskunde. Vandaag de dag wordt ook in Ne-
derland het gebruik van deze infusen, die de lan-
ge termijn gezondheid verbeteren, steeds meer 
een onderdeel binnen de integrale geneeskunde. 

Voor wie zijn gezondheidsinfusen bestemd?

Gezondheidsinfusen, officieel Intraveneuze 
Nutriënten Therapie (IVNT) genoemd, worden 
ingezet als preventief middel om tekorten van 
bepaalde voedingsstoffen te voorkomen, of om 
reeds bestaande tekorten weer aan te vullen. Het 
infuus dient een hoge concentratie van bepaalde 
stoffen toe aan het lichaam en slaat de maag en de 
darmen over, waardoor de stoffen snel door de li-
chaamscellen worden opgenomen. Als voedings-
stoffen oraal worden ingenomen, bijvoorbeeld 
in de vorm van voedsel of voedingssupplemen-
ten, moeten deze eerst voorbij de dunne darm, 
waarna ze in de lever worden gefilterd. Dit zoge-
naamde “first-pass-effect” maakt deze methode 
minder effectief of zelfs ineffectief. Bovendien 
kunnen hoge doseringen van voedingsstoffen tot 
maagklachten leiden. BeterKliniek biedt onder-
steunende infusen aan mensen lijdend aan stress, 
vermoeidheid, klachten van het immuunsysteem 
(o.a. ziekte van Hashimoto, Parkinson, hartfalen 

Gezondheids- en medische infusen

T: 040-7117337
E: info@beterkliniek.nl
I: www.beterkliniek.nl

en kanker), huidklachten, pijnklachten, te-
korten aan voedingsstoffen (bijv. bij mensen 
die een maagverkleining hebben onder-
gaan),  arteriosclerose (aderverkalking), etc. 
Tevens ook bij anti-aging, verslavingen en 
voor topsporters.

COLLEGA’S GEVRAAGD!

Voel jij je aangesproken 
of voor meer informatie? 
Bel: Susan 06-44482338 of 
mail: info@salonbeleef.com

Team Beleef is op zoek naar enthousiaste, 
ZELFSTANDIGE COLLEGA’S 

in Lieshout.

Osteopaat, Acupuncturist, Therapeuten, 
Consulenten, Coaches, Pedicure/Manicure,

Nagelstyliste, Visagiste, Huidspecialiste, 
Tattoo artist, Life-Styling-Kleur Coach, 

Laser specialist, Wellnoloog, 
Gezondheidsspecialist enz.

Nu weer volop blauwe bessen
Ook zelfpluk van blauwe bessen

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

Blauwe Bessencultuur

Van Grotel
Vorsterdijk 16a, 5674 AG Nuenen

Tel. 040-2842703
St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. ____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• Div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk - LEVgroep
• maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen. Tijden i.o.____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• Tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin ____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  ____________________________________________________________________________

Werkgroep Missie Ontwikkeling & Vrede
• vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep ontwikkelingswerkactiviteiten, o.a. de Wereldmarkt, tijden i.o.____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

Huiskamerproject v. senioren Meer info: LEVgroep: 040-2831675
• chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen op maandag- en/of woensdagochtend. ____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wijksteunpunt Lunetzorg 
• vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten in het wijksteunpunt, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

De SOOS  info: soos_2012@live.nl
• begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking, do 18.45 - 21.45 u. ____________________________________________________________________________

Stg. Leergeld Nuenen Tel.: 06-25286545 (inspreken a.u.b.)
• adviseurs voor bezoeken van gezinnen met kinderen 4-18 jr. Doel: alle kinderen kunnen meedoen. ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof meer info: www.weverkeshof.nl 
• projectleider gevraagd voor organisatie zomer-Boekenmarkt (werk in periode van ca. 3 weken) ____________________________________________________________________________

Kindervakantieweek Nuenen meer info op: www.kvwnuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor de kindervakantieweek van 12 t/m 16 aug. Aanmelden: vrijwilligers.kvwnuenen.nl____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 27
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COLUMN Jolande de Kruyf  

Monuta Jolande de Kruyf
T 040 - 282 39 48
I www.monutajolandedekruyf.nl

“Andere koek 
dan cake”
Jolande de Kruyf is 49 jaar en woont 
samen met zoon Teun (15), dochter Sam 
(18) en viervoeter Kace in Nuenen.  
Na 15 jaar als freelance TV Producer haar 
passie te hebben nagestreefd, geeft zij 
sinds 3,5 jaar op eigentijdse wijze wat 
meer kleur aan de uitvaartbranche. 
“Ik krijg ontzettend veel leuke, boeiende 
en interessante vragen over mijn vak.  
In deze column komt er wekelijks eentje 
uitvoerig aan bod”. 
  

Wat is een groot misverstand 
in uitvaartland?

Omdat ik Monuta Jolande de Kruyf als 
bedrijfsnaam heb, denken mensen nog 
weleens dat je dan niet bij mij terecht kunt 
als je elders of niet verzekerd bent. 
Dat is echt een groot misverstand! 

Ik ben een zelfstandig ondernemer en 
daardoor juist niet gebonden aan of beperkt 
in keuzes met betrekking tot wel, niet of 
elders verzekerd, afscheid, locaties, afstanden 
en toeleveranciers. Ik ben ook niet duurder of 
goedkoper dan anderen.
Wel bied ik de(zelfde) professionaliteit, 
transparantie, kennis en vakbekwaamheid die 
men van een prestigieuze uitvaartorganisatie 
die Monuta is, mag verwachten. 

Tijd en aandacht voor iedereen
Daarnaast doe ik het vooral op z’n Jolande’s; 
met tijd en aandacht voor herinneringen, 
symboliek, families, emoties maar vooral 
voor iedereen. Ben je elders of niet verzekerd, 
maar spreekt mijn meer informele aanpak 
je aan? Laat dat dan vooral de overweging 

zijn mocht je ooit moeten kiezen voor een 
uitvaartverZorger. 

Steeds meer samenwerking
Door de veranderende markt vervagen de 
strakke concurrerende voorwaarden van 
weleer en wordt er steeds meer samen 
gewerkt met collega’s onder elkaar. Wat 
mij betreft een positieve ontwikkeling, die 
vooral ten goede komt aan de veranderende 
wensen van de consument.

Ook voor alleen een afscheidsdienst
En wist je dat je ook bij mij terecht kunt als 
je bijvoorbeeld alleen de afscheidsdienst 
door mij wilt laten verzorgen en de overige 
zaken door je eigen verzekeraar? Je eigen 
uitvaartverzekering dekt deze kosten zelfs in 
veel gevallen. 

Heb je een verzekering elders en wil je weten 
wat de mogelijkheden zijn, mocht je zelf 
een uitvaartverzorger willen kiezen? Ik kom 
graag eens op de koffie om dit vrijblijvend 
toe te lichten. Toegespitst op jouw situatie 
en wensen. 

Iedereen is bij mij van harte welkom.

Aangenaam, 
Jolande

Heb jij een vraag voor mij?
Of elders of geen verzekering, maar wil je 
toch weten wat dan de mogelijkheden zijn? 
Stuur een mail naar Jdekruyf@monuta.nl, ik 
verhelder dit graag voor je toegespitst op 
jouw eigen situatie. Dit is uiteraard kosteloos.

Jolande de Kruyf 
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Bohemian Rhapsody    
op Landgoed Gulbergen 
Waar tot in 2006 het afval uit grote delen van de regio Zuidoost Brabant 
werd gestort op een terrein van 50 hectare, is een natuur- en recreatiege-
bied verrezen, Landgoed Gulbergen. In het hart van Landgoed Gulbergen 
ligt deze voormalige stortplaats als letterlijk hoogtepunt. Op de heuvels 
van het Landgoed Gulbergen, op de grens van Nuenen en Geldrop-Mierlo, 
uitkijkend op de skyline van Eindhoven, vertoont het Geldropse Filmhuis 
Hofdael een top� lm; Bohemian Rhapsody, de succes� lm over de rockband 
Queen en haar frontman Freddie Mercury. 

aanwezig. Laat na afloop geen rommel 
achter op het terrein, we willen niet 
dat het weer een vuilstortplaats wordt. 

Contant betalen
De horecavoorzieningen kunnen geen 
pinbetalingen ontvangen. Neem daar-
om contant geld mee. We gaan met de 
pet rond, waarmee u uw waardering 
voor de film en dit initiatief kunt laten 
blijken. 

We zijn zeer afhankelijk van de weers-
omstandigheden op De Gulberg. We 
hopen dat we van 23 augustus als uit-
wijkdatum, geen gebruik hoeven te 
maken. U ontvangt per e-mail even-
tuele wijzigingen in het programma! 
Kijk ook voor meer informatie over dit 
evenement en andere evenementen 
op de websites van Filmhuis Hofdael 
www.filmhuishofdael.nl en Landgoed 
Gulbergen www.gulbergen.nl. Natuur-
lijk is ook alle informatie terug te vin-
den via de Facebook- en Instagrampa-
gina’s. Mis deze historische gebeurte-
nis niet. Tot ziens @ Landgoed Gulber-
gen! 

Meer informatie op de websites, Face-
book en Instagram.
 www.filmhuishofdael.nl 
www.gulbergen.nl

Op vrijdag 9 augustus (reservedatum 
23 augustus) bent u vanaf 19.30 uur 
welkom om met deken, kussen of lage 
tuinstoel de beklimming aan te gaan 
en tot de aanvang van de film, kort na 
zonsondergang, te genieten van het 
uitzicht en een hapje of drankje van de 
aanwezige horecavoorzieningen te 
nuttigen. Mensen die slecht ter been 
zijn, kunnen gebruik maken van de 
buggyservice die hen naar boven en 
weer beneden vervoeren. 

Gratis � lm
De toegang tot dit unieke evenement 
is gratis, maar het aantal bezoekers dat 
we kunnen toelaten, is beperkt tot 750. 
Op www.filmhuishofdael.nl kunt u per 
e-mailadres maximaal vier toegangs-
bewijzen reserveren. In de bevesti-
gingsmail leest u waar u de gereser-
veerde polsbandjes - uw toegangsbe-
wijs! - kunt ophalen. 

Groen en schoon
Landgoed Gulbergen is het groene re-
creatieve uitloopgebied van onze re-
gio. Help daarom mee om van deze 
filmvoorstelling een schone gebeurte-
nis te maken. Laat indien mogelijk de 
auto thuis en kom bij voorkeur per 
fiets naar de locatie Gulberg 9 te Nue-
nen. Er zijn op het filmterrein toiletten 

Kids Society Erica in Gerwen steunt 
Kindervakantieweek Gerwen!
Afgelopen najaar hebben de kinderen van de BSO (Het Bonte Paard en De 
Beverbende) en de kinderen van het kinderdagverblijf (De Bijtjes) van Kids 
Society Erica op de locatie in Gerwen, een prachtig bedrag ingezameld voor 
een goed doel.

Ouders konden hun kinderen hiervoor 
inschrijven. Er was natuurlijk muziek, de 
kinderen konden geschminkt worden 
en er was voor iedereen iets lekkers. De 
Bijtjes hebben hiermee maar liefst 45 
euro opgehaald!

De kinderen van Kids Society Erica Lo-
catie Gerwen hebben ervoor gekozen 
om het totaalbedrag van 170 euro te 
schenken aan de Kindervakantieweek 
in Gerwen.  Deze week werd de cheque 
overhandigd aan een van de bestuurs-
leden van de Kindervakantieweek. 

De kinderen van de BSO verzorgden 
een compleet stamppottenbuffet voor 
hun ouders. Alle papa’s en mama’s 
konden aan een gezellig gedekte tafel 
genieten van overheerlijke boeren-
koolstamppot of hutspot. De ouders 
gaven een vrijwillige bijdrage voor dit 
diner, wat uiteindelijk een totaalbe-
drag van 125 euro opleverde! 

De Bijtjes hebben in de carnavalsperio-
de hun bijdrage geleverd. Zij organi-
seerden ‘3 uurkes vooraf’ om de carna-
val op een feestelijke manier te openen. 

Lazy Sonnie Afternoon Festival  
met een dijk van een programma
Het 4e seizoen van Lazy Sonnie Afternoon zit er bijna op en we sluiten dit jaar 
weer af met het inmiddels traditioneleFestval. De voortuin van La Sonnerie 
is op zondag 7 juli omgetoverd tot een unieke Lazy sfeer waar regionaal, lan-
delijke en internationaal bekende bands het podium zullen betreden. We 
trappen om 14.30 uur af en eindigen omstreeks 21.30 uur. Mis het niet!

Informatie over Stichting Lazy Sonnie 
Afternoon kun je vinden op onze web-
site www.lazysonnieafternoon.nl. Hier 
vind je ook informatie om vriend of 
sponsor te worden.
Om een kwalitatief goed programma 
te kunnen blijven organiseren kunnen 
wij jullie steun goed gebruiken.

Mocht het onverhoopt slecht weer 
zijn, dan worden de activiteiten naar 
binnen verplaatst. LSA-festival gaat 
dus altijd door. Annie Maessen, e-mail 
anniemaessen@gmail.com

Line Up Festival
14.30- 15.15  Old Grey & Restless: Een 
swingende start met een 
15.45- 16.30  Mac Taple:  
17.00- 18.00  Captain Gumbo:  
18.30- 19.30  Rootbag 
20.00- 21.30  Wild Romance 

Bijdrage in de hoed
Net als vorig jaar bij het Lazy Sonnie Af-
ternoon Festival beloven wij jullie een 
unieke muzikale middag. Om dit unieke 
festival mogelijk te maken vragen wij 
om een bijdrage van het publiek.

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Reinout Heijnerman bachelor technische bedrijfskunde - 
 Hogeschool van Amsterdam Diana, Dragan, Roy & de oma’s
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Monuta Jolande de Kruyf 
ontvangt certificaat   
‘Samen dementievriendelijk’ 
Monuta Jolande de Kruyf heeft als één van de eersten hier in de regio, het 
certi� caat Samen Dementievriendelijk ontvangen. Hiermee is zij getraind 
om mensen met dementie nog beter te begeleiden. Dementie treft in Neder-
land één op de vijf mensen, bij vrouwen zelfs één op de drie (bron: CBS). 
Hierdoor krijgen bij een overlijden uitvaartondernemers steeds vaker te 
maken met een achtergebleven partner of andere nabestaande die aan de-
mentie lijdt. 

Door de training leerde ik signalen van 
dementie herkennen. Daarnaast ben 
ik me bewust van hoe iemand kan rea-
geren en heb ik veel tips en tricks hoe 
familieleden zelf hiermee om kunnen 
gaan. Ik houd hierdoor een extra oogje 
in het zeil en reik (vaak verrassende) 
mogelijkheden aan om deze kwetsba-
re doelgroep ook een waardig aandeel 
te geven tijdens een afscheid, hoe 
groot of klein dat ook mag of kan zijn. 
Dit draagt bij aan een afscheid met een 
goed gevoel voor iedereen.” 
 
De training Samen Dementievriende-
lijk is opgezet door Alzheimer Neder-
land in samenwerking met Monuta. 

Jolande de Kruyf wil tijdens alle con-
tactmomenten haar families en gasten 
respectvol te woord staan, dus ook 
mensen met dementie. Wanneer bij-
voorbeeld een partner van iemand die 
dementie heeft overlijdt, kan het lastig 
zijn om aan de achterblijvende partner 
uit te leggen wat er is gebeurd. “Com-
municeren met mensen met dementie 
vraagt om een hele andere aanpak”, 
legt Jolande de Kruyf uit. “Er ontstaan 
namelijk vaak vragen en twijfels bij de 
familie. Is het verstandig de achterge-
bleven vader, moeder, tante of oom bij 
de uitvaart te betrekken? Hoe praat je 
er met hen over? En kunnen ze de 
emoties wel aan? Daarom heb ik de 
training Samen Dementievriendelijk 
gevolgd. Naast mijn werkervaring met 
dementerende ouderen die ik opdeed 
op een PG-afdeling van een zorgcen-
trum, kan ik dankzij deze training fami-
lies ook rondom een afscheid extra 
goed en op maat adviseren wat ze 
kunnen doen zodat hun naasten met 
dementie niet nog verder in verwar-
ring raken.

Hedendaagse 
kunst     
in de Achelse Kluis 

 

Van dinsdag 9 juli tot en met zondag 14 
juli exposeren Marianne Schellekens, 
José van Helvoirt, Francien Naus en An-
net Eggenhuisen in de Achelse Kluis met 
verschillende kunstvormen. 
Marianne Schellekens werkt graag met 
thema’s en heeft voor deze expositie het 
thema ‘Pastorale’ gekozen naar het lied 
van Ramses Shaffy en Liesbeth List. Ruim 
twintig schilderijen vertellen het verhaal 
van de onmogelijke liefde tussen de zon 
en een mensenkind. José  van Helvoirt 
toont haar kleurrijke glaskunst. De ob-
jecten worden met behulp van verschil-
lende technieken gemaakt, onder ande-
re glasfusen en slumpen. Francien Naus 
heeft werken in acryl, materieschilderij-
en, collages en aquarelwerk. Annet Eg-
genhuisen komt met prachtig keramiek-
werk. Kortom, een boeiende expositie! 
De openingstijden zijn van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Adres: De Achelse Kluis, De 
Kluis 1, Hammont-Achel, België . De Sint-
Benedictusabdij, beter bekend als de 
‘Achelse Kluis’, ligt op de grens tussen 
Noord-Brabant (NL) en Limburg (B), in 
een ruim natuurgebied van akkers, bos-
sen en heide, aan de oevers van de 
Warmbeek (B)/ Tongelreep (NL). De ex-
positieruimte ligt aan een uitgebreid 
(vernieuwd) zonneterras evenals de her-
berg en de abdijwinkel. Meer info zie: 
www.achelsekluis.org 

Plattelands Festival
Op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 
wordt voor de 33e keer het Plattelands 
Festival georganiseerd, op een 6,5 Ha 
groot showterrein. De K.L.W.- vereni-
ging stelt zich als doel dat historische 
trekkers, stationaire motoren en werk-
tuigen verzamelt en gerestaureerd 
worden. Om het resultaat aan het pu-
bliek te laten zien wordt er jaarlijks een 
show georganiseerd. De vereniging is 
in de loop der jaren gegroeid naar 
ruim 900 leden, waaronder een groot 
aantal dorpsgenoten.

Op dit Oldtimerevenement zijn o.a. te 
zien, oude Tractoren - Stationaire mo-
toren en machines - Vrachtwagens - 
Woonwagens - Dorsen - Oude am-
bachten - Oldtimer trekkertrek - On-
derdelenmarkt - Div. Kinderattracties. 
Er komt dit jaar weer een themaplein. 
Het thema dat er dit jaar wordt neerge-
zet is ‘Grondverzet’. Via de entree komt 
u binnen bij de groep van Bert van Ba-
kel ‘Krek as Vruuger’ met oude am-
bachten en werkzaamheden. Het is 
‘Een levend openluchtmuseum’.

Op zaterdag 6 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Op zondag 7 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg 33 - 5491 PA in Sint-Oedenrode.
De routes naar de show zijn met bor-
den aangegeven, om het terrein mak-
kelijk en veilig te bereiken. Het parke-
ren en de entree is gratis. Voor meer in-
formatie zie www.KLW-vereniging.nl

Tot ziens op het Plattelands Festival op 
zaterdag 6 juli en zondag 7 juli.
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ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Vrijdag 12 t/m dinsdag 16 juli
Kermis Nuenen
Park Nuenen

Zondag 21 juli 
14.30 uur Cultuur Overdag

concert Jazzy Vibes
Gasterij Jo van Dijkhof

Woensdag 7 t/m vrijdag 9 augustus 
Kindervakantieweek Gerwen 

Het Gerwens Foodtruck Festival! 
De Huikert 35, Nuenen

Vrijdag 9 augustus
 (reservedatum 23 augustus)

19.30 uur Buitenfi lm: Bohemian Rhapsody 
op Landgoed Gulbergen 

(vooraf aanmelden)

Zondag 7 juli 
15.00 uur Het Teyber Trio. Concert in het 

Van Goghkerkje. Papenvoort Nuenen
19.30 uur Taizé-vesper 

 Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Dinsdag 9 juli t/m zondag 14 juli
11.00-17.00 uur Expositie Hedendaagse 

kunst o.a. Marianne Schellekens
Achelse Kluis, De Kluis 1 Achel, België

Donderdag 11 juli 
10.30 uur Cultuur Overdag
fi lm ‘Retour en Bourgogne’ 

Het Klooster

Vrijdag 12 juli
20.15 uur Zomerconcert 

door Vasiliev Ostrov uit St-Petersburg
De Regenboog

Zondag 7 juli
Impuls marathon De Coovelse menners

Lieshoutseweg 45 Nuenen

Zondag 7 juli
11.00 uur Muziekmiddag boerderijterras 

Krakenburg met Rawazzi en de Wettertetters
Krakenburg, Olen Nuenen

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 7 juli
13.00 uur Schieten om ‘Roland van Pareren’ 
en ‘Fam Kluijtmans’ wisselschild. 14.30 uur 
schietwedstrijd voor de Dorps Koning/Konin-
gin. St. Annagilde, Koutergat 1 Nederwetten.

Vrijdag 5 juli
Zomerton bij het OLTM met:

Berry Knapen, Rob Scheepers, 
Stenzel & Kivits en Freddy van den Elzen 

Openluchttheater Mariahout 

Zaterdag 6 juli
10.00 uur Honingslingeren

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zaterdag 6 juli
Zing mee met Neil Diamond Tribute 

Ben Spierings & Beautiful Noise Band. 
Openluchttheater Mariahout

 van 6 t/m 28 juli
Landelijke Tuinvlindertelling

www.vlindermee.nl

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

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

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

& eindfeest, St Jozefschool
in de Koppelaar Nederwetten

  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: 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 juli om  
10.30 uur in de Clemenskerk aan het Park te Nuenen.  Na afloop  
vindt de crematie in stilte plaats. Samenkomst in de kerk vanaf  
10.00 uur waar ook gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

In plaats van bloemen wordt een gift aan KWF Kankerbestrijding  
zeer op prijs gesteld. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de  
kerk. 

Han Vermeulen-Willems

echtgenoot van

c Nuenen, 27 juni 20195 Geldrop, 21 oktober 1932

Ad Vermeulen

Bedroefd, maar dankbaar voor alle goede zorgen die hij ons  
gegeven heeft, nemen wij afscheid van mijn man, onze vader,  
schoonvader, opa en overgrootvader

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven vol ijver, zo was jouw wil.
Nu heb je rust met lichaam en geest.
Vaak zullen we denken aan wat is geweest. 

Correspondentieadres: 
Kuiltjeshei 57, 5685 GH Best

Han Vermeulen-Willems
Kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkind

Rijk was mijn lange leerschool,
dank aan ieder die bijdroeg.

Rudy Bruijning-Crolla

echtgenote van

Bob Bruijning † 2010

Valkenburg aan de Geul, 14 november 1925   Geldrop, 27 juni 2019

Rudy’s lichaam is teruggegeven aan de natuur op 
natuurbegraafplaats Schoorsveld te Heeze.

De begrafenis heeft in intieme kring plaatsgevonden.

F. Verhallen, executeur-testamentair
Geldropsedijk 2a, 5673 AC Nuenen

Met bijzondere dank aan hen, die Rudy in haar laatste levensfase 
hebben bijgestaan.

 
U kunt een bericht achterlaten op www.vdstappen.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 07 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 07 juli 09.30 uur: Pastor Henk Ger-
rits (vanwege sterfdag); Loek en Herman 
Kappelhof - Lemmens (vanwege verjaar-
dag Loek); Riet van Wijk - Verhallen; Jos de 
Bar; Jan en Drieka de Louw - van Happen, 
Geert Haex en Theo Saris; Harrie en Tonia 
Reijnders - Smulders; de overledenen van 
de familie IJzermans - van den Eijnden; 
Tiny van Grotel en Lies van Grotel - Ver-
berne; Harry Schmitz; Marjo de Boer - 
Sanders; Toos Lijten - van Kessel.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan Joos-
ten uit Eindhoven. Wij wensen de fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie is gedoopt Sarah Rob-
ben uit Helmond. Wij wensen de fami-
lie van harte proficiat en veel geluk.

Vanaf nu gaat de vakantieregeling 
weer in: dat betekent géén diensten 
op zaterdagavond tot en met het 
weekend van 10 en 11 augustus; én 
het parochiesecretariaat is in deze we-
ken alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 09.00 tot 12 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
 
Misintenties 
Dora van den Boomen - Scheepers; 
Tiny de Greef en Nellie de Greef - van 
Ravenstein, vanwege verjaardag; Theo 
Knoops, vanwege verjaardag.

Mededeling
In onze parochie is op 90-jarige leeftijd 
overleden Ardina de Groot - de Groot 
uit de Margot Begemannstraat 101. 
We wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het dragen van 
dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 juli 9.30 uur: viering, vocale 
omlijsting, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Mia Teunisse; Jan Migchels; Laura Mig-
chels - De Greef; Levende en overleden 
leden van het Sint Anna-Gilde; Leny 
Pijnenburg - Van der Heijden, namens 
Muziekgroep De Mandogita’s.

 Mededelingen
In onze parochie is op zaterdag 8 juni 
overleden: Jan Migchel;, hij is op 14 
juni met Gilde-eer begraven.

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

Zondag 7 juli zal om 10.00 onze kerke-
lijk werker Pieter Flach voorgaan. De 
collecte is deze keer voor het Binnen-
lands Diaconaat. U bent van harte wel-
kom om deze kerkdiensten met ons 
mee te vieren. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst.
 
Donderdag 4 juli 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 el-
kaar 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 4 juli. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur 
H. Mis, votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus Hogepriester.

Vrijdag 5 juli. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Antonius Maria Za-
charia, belijder. 
Zaterdag 6 juli. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur H. Mis, votiefmis van 
het Onbevlekt Hart van Maria; daarna 
uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 7 juli. Feest van Onze Zoete 
Vrouw van Den Bosch. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis; gedachtenis van de 
Vierde zondag na Pinksteren. 

Maandag 8 juli. 18.30 uur H. Mis, H. Eli-
sabeth, koningin van Portugal, wedu-
we.
Dinsdag 9 juli. 18.30 uur H. Mis, H. Mar-
telaren van Gorcum.
Woensdag 10 juli. 07.15 H. Mis, de ze-
ven H. Broers, martelaren, en Ruin en 
Secunda, maagden en martelaressen.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

Maand juli
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. 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. 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.
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SPORTAnnelies Raaijmakers stopt  
na 30 jaar kantinebeheer   
en jubilarissen gehuldigd 
Op de traditioneel drukbezochte vrijwilligersavond van RKVV Nederwetten 
werden meer dan 80 vrijwilligers bedankt voor hun noeste arbeid in het af-
gelopen voetbalseizoen. Het bestuur verzorgde de barbecue en in het heer-
lijke zomerzonnetje genoten de vrijwilligers samen van hun welverdiende 
hapje en drankje. 

Geheel volgens traditie werd de avond 
na het eten ingeluid met de huldiging 
van de jubilarissen die door voorzitter 
Willy Raaijmakers getrakteerd werden 
op een ludieke speech. De anekdotes 
sloegen ons om de oren en de soms 
ietwat cynische grappen van Willy de-
den de aanwezigen bulderen van het 
lachen.

Annelies neemt afscheid
Naast het bedanken van onze vele vrij-
willigers en de huldiging van onze ju-
bilarissen werd op deze avond ook An-
nelies Raaijmakers bedankt voor 30 
jaar kantinebeheer. Annelies nam 
graag de verantwoordelijkheid en was 
er zodoende altijd zelf bij. Ze stond er 
om bekend dat alles spic en span was. 
We kunnen daarom wel zeggen dat we 
naast de gezelligste, ook de schoonste 
kantine van Brabant hebben. In bijzijn 
van haar familie werd een passend ca-
deau gegeven en werden door Willy 
lovende woorden gesproken. Nog-
maals; Annelies bedankt!

Annelies Raaijmakers neemt na 30 jaar 
afscheid

Jubilarissen 2019: Boven vlnr: Giel van Korven, Danny van Esch, Antoinette van Esch, Bert 
Renders, Maikel van Kemenade. Onder vlnr: Wim Wullems, Wiljan van Esch, Piet Renders, 
Wout Harmeling

Zomerchallenge TV Wettenseind 
officieel van start gegaan
Afgelopen vrijdag is bij TV Wettenseind de zomerchallenge o�  cieel van 
start gegaan met een clinic gegeven door hoofdtrainer Bas van der Leegte. 
De zomerchallenge is een initiatief van de KNLTB om sporters die een zo-
merstop hebben bij hun eigen vereniging kennis te laten maken met tennis. 
Uiteraard is iedereen welkom om deel te nemen aan de zomerchallenge. TV 
Wettenseind doet hier nu voor het tweede jaar op rij aan mee. Met bijna 40 
inschrijvingen is het wederom een succes.

van 10 t/m 18 augustus bij TV Wet-
tenseind. Inschrijven hiervoor is mo-
gelijk via toernooi.nl.
Wil je nog meedoen met de zomer-
challenge? Dat kan nog steeds. Meld je 
dan aan via het inschrijfformulier op 
www.tvwettenseind.nl.
 
De zomerchallenge wordt afgesloten 
met een eindtoernooi voor alle deel-
nemers op vrijdag 6 september.

 
In de maanden juli en augustus kun-
nen alle zomerchallenge-deelnemers 
vrij tennissen op de banen bij TV Wet-
tenseind, meedoen met de wekelijkse 
toss-avonden op de maandag- en 
woensdagavond en deelnemen aan 
het thuisblijverstoernooi op 28 juli. 
Daarnaast kunnen ze, aangezien ze of-
ficieel lid zijn geworden van de KNLTB, 
deelnemen aan toernooien zoals bij-
voorbeeld het nieuwe SporTed open 

Veel aandacht voor de uitleg bij de clinic 

Jongste leden Z&PV Nuenen 
leveren geweldige prestaties
Afgelopen week namen maar liefst 24 zwemmers van Z&PV Nuenen Recrea-
tief deel aan het diplomazwemmen. En wat hebben ze het goed gedaan! Ely-
sa, Nina, Birte, Marco, Mees, Julie, Pim, Alex, Stijn, Tijn, Eveline, Fabian, Anna, 
Tim, Eveline, Felix, Ian, Pascale, Hugo, Arlyn, Jochem, Gijs, Noah, Pepijn, Roos 
en Ralph van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. 

Wij zijn natuurlijk super trots op deze 
kinderen en wensen ze veel succes en 
plezier met oefenen voor hun volgen-
de diploma of andere activiteiten bin-
nen de vereniging!
Bij de recreatieve afdeling van Zwem- 
en Polovereniging Nuenen kunnen de
kinderen oefenen voor zwemdiploma 
C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Lijkt 
het jou ook leuk om te zwemmen en/
of te oefenen voor je diploma’s? Kijk 
dan eens op onze website (www.zpv-
nuenen.nl) of op onze facebookpagina
(www.facebook.com/zpvnuenenre-
creatief ) en neem contact op voor een
p roefles.

C - diploma behaald

Jongste leden leveren geweldige 

prestatie

 Nuenenaar  
Dennis Vos prof-
voetballer bij PSV
PSV heeft de 17-jarige Dennis Vos uit 
Nuenen voor drie jaar vastgelegd. 
Dennis is een talentvolle verdediger 
die de complete PSV-opleiding door-
liep. Het is voor de jeugdige Nuene-
naar zijn eerste contract bij PSV.
Dennis Vos (28 november 2001) komt 
in het hoogste jeugdelftal van PSV te 
spelen, bij PSV onder 19 (PSV-19). Dit 
team speelt en traint onder leiding van 
oefenmeester Ruud van Nistelrooy, 
niet de minste voetballer die het tot 
trainer heeft geschopt. Dennis startte 
zijn voetballoopbaan in 2010 als 
jeugdspelertje bij PSV-E. De volgende 
stap is de overgang naar de beloften. 
De redactie wenst de Nuenense prof-
voetballer veel succes toe.

 Nuenenaar Steven Kruijswijk mikt 
op podiumplaats Tour de France 
Aanstaande zaterdag gaat het grootste wielerevenement ter wereld van 
start. De Ronde van Frankrijk is deze week al neergestreken in de Belgische 
hoofdstad Brussel en daar valt zaterdag het eerste startschot voor een etap-
pe over een kleine tweehonderd kilometers. De verwachting is dat het een 
sprintersbal wordt met kanshebbers als Dylan Groenewegen, Wout van 
Aert, Mike Teunissen, Peter Sagan, Elia Viviani en nog een paar coureurs met 
rappe benen. 

wijk. Nummer 2 Dumoulin, 3. Froome 
en 4. Roglic verschijnen deze keer niet 
aan de start. Kruijswijk zit zijn comple-
te profloopbaan bij dezelfde ploeg: 
Rabobank, Blanco, Belkin, Lotto-Jum-
bo en dan nu Jumbo-Visma. Steven is 
kopman voor het klassement en Groe-
newegen voor de sprints en wellicht 
ook voor de groene trui. Groen en geel 
in Parijs voor Jumbo-Visma? Wie het 
weet mag het zeggen. Het podium in 
Parijs is nog in nevelen gehuld… 

Dieselklimmer uit Nuenen
En dan trekt de Tourkaravaan door de 
verraderlijke Alpen en de prachtige Py-
reneën met bergen als de Tourmalet, 
Izoard en Galibier. Een kolfje naar de 
hand van de dieselklimmer uit Nuenen: 
Steven Kruijswijk. Hij is kansrijk voor 
een podiumplaats in Parijs. De 32-jari-
ge Steven Kruijswijk is inmiddels uitge-
groeid tot een vaste top-tien coureur: 
7de in de Giro 2015, 4de in de Giro 
2016, 3de in Ronde van Zwitserland 
2017 en vorig jaar vijfde in de Tour en 
vierde in de Vuelta. Als Stevie niet op 
de fiets zit woont hij met vrouw Sophie 
en hun twee kinderen in Monaco. 
Een paar uitspraken van Kruijswijk: Ik 
heb het niveau waarmee ik kan meestrij-
den om een podiumplek in Parijs. Ik 
werd al vijfde en wil meer. 

Geel en groen
Van de top-5 van de vorige Tour ko-
men er slechts twee naar Brussel: win-
naar Geraint Thomas en Steven Kruijs-

TourclubNuenen-renner Burt Klos heeft er vertrouwen in, hij ziet Nuenenaar Stevie al in 
het geel rijden. Foto’s Cees van Keulen, Gerwen

Nuenenaar Steven Kruijswijk is Tour-kop-
man bij Team Jumbo-Visma, hier applau-
disseert hij voor zijn meesterknecht Wout 
van Aert (rechts)

Minioren Z&PV 
Nuenen in top 20 
van Nederland
Tijdens de Jaargangfinales (de offici-
euze Nederlandse kampioenschappen 
voor minioren) hebben Julie v. Nispen 
en Koen v.d. Wildenberg zich in de top 
20 van Nederland geschaard.
Julie kwam op de 200vrij tot een 20e 
plaats, Koen wist op de 100school zelfs 
de top 15 te halen.
Traditioneel wordt het zwemseizoen 
voor de jongste jeugd afgesloten bij 
de Jaargangfinales in Dordrecht. Daar 
mogen de snelste zwemmers en 
zwemsters per leeftijd uit heel Neder-
land van start aan bij het officieuze NK 
voor minioren (8-12 jaar). Dit jaar 
mochten voor Z&PV Nuenen Julie en 
Koen starten op ieder 3 afstanden. Ju-
lie had zich weten te plaatsen op de 
200 en 400vrij en 100rug en zwom 
daarop naar een 20e, 22e en 24e plaats.
Voor Koen stonden de 100rug, 100school 
en 200wissel op het programma. Op de 
200wissel eindigde hij als 16e, op de 
100rug als 18e en op de 100school no-
teerde hij met 1.39.56 de 15e tijd. Daar-
mee verbeterde hij zijn tijd van vorig jaar 
met dik 10 seconden.
Voor nu zit het binnenbad seizoen er 
op voor de zwemmers van Z&PV Nue-
nen, maar vanaf 19 augustus duiken ze 
weer het water in. Ben je benieuwd of 
wedstrijdzwemmen iets voor jou is? 
Stuur dan een mailtje naar wedstrijd-
zwemmen@zpvnuenen.nl, dan sturen 
we je meer informatie.
 

Jubilaris Wout Harmeling ontvangt de 
bloemen en zijn speldje van bestuurslid 
Marlon van de Sande.

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTAnnelies Raaijmakers stopt  
na 30 jaar kantinebeheer   
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WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 -2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 -2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

PEZZAZ KEUZEMENU 
Zomerse salade met vis

zalm-Hollandse garnalen-gerookte forel-remoulade

“Pulled pork”
couscous-harissa-mango gel

“Pulled pork”
couscous-harissa-mango gel

“Pulled pork”

Spaanse gazpacho (v)
crostini-basilicum crème

Spaanse gazpacho 
crostini-basilicum crème

Spaanse gazpacho (v)
crostini-basilicum crème

(v)

Portobello “Provençaal” Portobello “Provençaal” (v)
brie-tomaat-rozemarijn-knoflook brie-tomaat-rozemarijn-knoflook 
Portobello “Provençaal” 
brie-tomaat-rozemarijn-knoflook 
Portobello “Provençaal” Portobello “Provençaal” 
brie-tomaat-rozemarijn-knoflook 
Portobello “Provençaal” (v)
brie-tomaat-rozemarijn-knoflook 

(v)

* * *
Hollandse scholfilet

gremolata-nieuwe kriel-venkel

Grainfed biefstuk met gebakken champignonsGrainfed biefstuk met gebakken champignons
gebakken kriel-rode wijnjus-balsamicostroopgebakken kriel-rode wijnjus-balsamicostroop

Grainfed biefstuk met gebakken champignons
gebakken kriel-rode wijnjus-balsamicostroop

Grainfed biefstuk met gebakken champignonsGrainfed biefstuk met gebakken champignons
gebakken kriel-rode wijnjus-balsamicostroop

Grainfed biefstuk met gebakken champignons

Ravioli Verdure (v)
gegrilde groente-olijvensalsa-Parmezaanse kaasgegrilde groente-olijvensalsa-Parmezaanse kaas

(v)
gegrilde groente-olijvensalsa-Parmezaanse kaas

(v)

* * *
Aardbeien “Romanoff 2.0”Aardbeien “Romanoff 2.0”

aardbeien-vanille ijs-aardbeien roomaardbeien-vanille ijs-aardbeien room

Tiramisu van mango en passievruchtTiramisu van mango en passievruchtTiramisu van mango en passievrucht
framboos-kokos

Tiramisu van mango en passievrucht
framboos-kokos

Tiramisu van mango en passievrucht

LEKKER GENIETEN OP HET TERRAS BIJ PEZZAZLEKKER GENIETEN OP HET TERRAS BIJ PEZZAZ
OF BINNEN IN DE AIRCO!OF BINNEN IN DE AIRCO!

Open dag  Open dag 
’t Heikantje Nuenen 

Maak kennis met het team, de nieuwe locatie of kom gewoon een kijkje Maak kennis met het team, de nieuwe locatie of kom gewoon een kijkje 
nemen. Ook voor de kinderen worden er op deze dag allerlei activiteiten en er op deze dag allerlei activiteiten 

georganiseerd! 
nemen. Ook voor de kinderen word
 
Zondag 14 juli Zondag 14 juli
Van 11:00 tot 15:00 uur Van 11:00 tot 15:00 uur
Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!
 
Wij bieden: Wij bieden:


Wij bieden:Wij bieden:

 Dagopvang voor kinderen Dagopvang voor kinderenDagopvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar; van 0 tot 4 jaar;


van 0 tot 4 jaar;van 0 tot 4 jaar;

 Naschoolse opvang voor Naschoolse opvang voorNaschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 13 jaar. 

 
Adresgegevens: Adresgegevens:
Alvershool 1 Alvershool 1
5674RN Nuenen 5674RN Nuenen
 
‘Ieder kind zijn n groene groene hart ‘Ieder kind zijn n groene groene groene 
op de juiste plaats.’ op de juiste plaats.’
 
 
 

Jij komt toch ook?! Jij komt toch ook?!
Voor meer informatie: info@heikantje.nlVoor meer informatie: info@heikantje.nl 

Zin in een bijbaantje!

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | 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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