
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

WEGENS VAKANTIE AFWEZIG 
van 29 juli t/m 18 augustus

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

 PUUUR 
dé plek voor 
bijzondere jeugd 
in Nuenen

Het begon bij 
Bio-Kracht en nog 
geen jaar later: 
in het Rijksmuseum

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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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!

Nuenens Toeptournooi   
gaat de wereld over
Door Gerrit van Ginkel

Groot was de verrassing bij de ontvangers van de uitnodiging voor het 28ste 
toeptournooi 2019. Zowel op de voor- als op de achterkant van die uitnodi-
ging prijkt de beeltenis van de Noord-Koreaanse machthebber Kim Hyon 
Soeng. Als bewijs dat tussen twee glazen bier en een potje toepen de we-
reldproblemen opgelost kunnen worden, schudt de Noord-Koreaan hier de 
handen van enkele prominente Nuenense toepers waaronder René Coolen.

Opnieuw zal het Nuenens Kampioen-
schap Siertoepen voor Heren voor de 
28ste keer weer bij Café  Schafrath 
plaatsvinden op maandag 15 juli en 
starten om 11.00 uur. Er is plaats voor 
100 deelnemers en het heeft geen zin 
om introducees mee te nemen.
Het begon 28 jaar geleden bij Apollo 
als opvolger van het Matinee Variété 
dat toen stopte.
Om toch weer iets op Kermismaandag 
te organiseren, bleek het toeptournooi 
een gouden greep.
Vanaf het begin stonden Nuenenaren 
in de rij en werd er een wachtlijst aan-
gelegd. Men kon alleen meedoen na 
een ontvangen uitnodiging.
Er waren zelfs vervalste uitnodigingen 
in omloop en er werd zelfs voor de 
deur van Apollo in een slaapzak gesla-
pen om toch zeker op tijd te zijn.
Vakanties werden en worden nog 
steeds verzet om maar mee te kunnen 
doen. In menig huwelijk leidde of leidt 
dit tot heftige discussies of nog erger.
Veel bekende Nuenenaren schreven 
dit tournooi al eens op hun naam maar 
ook vele andere bekende Nuenenaren 
zullen nooit winnen omdat ze te veel 
of te weinig kloppen, of op het ver-
keerde moment of helemaal nooit 
kloppen. 
Ook het bluffen vereist een techniek 
die niet iedereen eigen is.

De organisatie is sinds enkele jaren 
enigszins verjongd en heeft Gunter 
Leijten, Marcel Coolen en Joris Rooijak-
kers gecontracteerd.

Verder in die organisatie zitten Fons Lin-
ders (“hij gaat nog lang niet weg”, zegt 
ie) en René Coolen (voor het uitdelen 
van de tafelnummers en broodjes).
Inzicht in de financiële huishouding is 
moeilijk te verkrijgen maar volgens 

Kermis in Nuenen  
De kermis komt naar Nuenen. De kermis wordt rondom het Park geplaatst en 
draait vanaf vrijdagmiddag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli. Het Catharina-
gilde Nuenen-Boord komt op zaterdagavond 13 juli traditiegetrouw bij bur-
gemeester Houben o�  cieel ‘de kermis aanzeggen’. Wij nodigen u uit deze ge-
beurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort om 19.00 uur. 

Maandag 15 juli: 
13.30 uur : kermis open.

14.00 tot 16.00 uur : De 65plussers uit 
ons dorp zijn weer van harte welkom 
bij de poffertjeskraam op de kermis, 
tegenover de hoofdingang van Het 
Klooster, waar hen een gratis portie 
poffertjes en een kopje koffie wordt 
aangeboden door de kermisexploitan-
ten. U bent van harte welkom. 
19.00 uur: ‘Clown Desalles’ bezoekt de 
kermis en vermaakt groot en klein.

Dinsdag 16 juli: 
13.30 uur : kermis open
19.00 uur : Clown Desalles, bezoekt we-
derom de kermis en vermaakt groot en 
klein.
Natuurlijk is er volop gelegenheid om 
met hem op de foto te gaan.

Vrijdag 12 juli:
14.30 uur : kermis open.

Zaterdag 13 juli: 
13.30 uur : kermis open.
19.00 uur : De organisatie van de tradi-
tionele aanzegging van de kermis bij 
het gemeentehuis aan de Papenvoort 
15 is dit jaar in handen van het Cathari-
nagilde Nuenen-Boord. Na de aanzeg-
ging door de gildehoofdman en een 
kort woordje van de burgemeester 
brengt het gilde een vendelgroet aan 
het wereldse gezag, waarna in optocht 
wordt vertrokken naar het kermister-
rein. Daarna is er een rondgang over 
de kermis en wordt er een drankje ge-
dronken in een horecagelegenheid.

Zondag 14 juli: 
13.30 uur : kermis open.

Gezamenlijk Horecaplein 
tijdens de kermis Nuenen
Tijdens de kermis in Nuenen zullen Café René en Café Ons Dorp van vrijdag 
12 tot en met maandag 15 juli weer een gezamenlijke muzikale programme-
ring hebben. Ieder met zijn eigen terras maar met één gezamenlijk podium. 
De line-up is ook dit jaar weer gevarieerd met diverse artiesten/entertai-
ners. Zij zullen op een schitterend podium aangekleed met prachtige licht-
show en super geluid van JVD-SOUND vier dagen lang zorgen voor een 
grandioos feest. 

Zondag begint het feest al in de mid-
dag, vanaf 14.00 uur. Deze middag/
avond staat de band The Bandits Live 
op het podium, een allround cover/
feestband. Met verder nog optredens 
van Dave Joosten, Mark Elbers, Marti-
no Kluitmans en DJ Timo. 

Maandagavond staat de JND Road-
show op het programma met FeestDJ 
Angelo en live optredens van De Cupi-
dots, Johan Linssen en Danny Canters. 
Een interactieve show met leuke give-
a-ways en een hoog meezinggehalte. 

Dus bent u op zoek naar gezellig ker-
misvertier dan bent u van harte wel-
kom op het Gezamenlijk Horecaplein 
van Café René en Café Ons Dorp. 

Programma
Vrijdag om 21.00 uur trapt de allround 
coverband Eclips af. Een afwisselend 
feestrepertoire van Pop, Rock en Ne-
derlandstalig. 

Zaterdagavond is het de beurt aan de 
DE HEEREN VAN. Op elke party waar 
deze heeren verschijnen, weten zij 
met een groot gevoel voor sfeer, show 
en entertainment alle harten te ste-
len. En dat zal deze zaterdag niet an-
ders zijn.

 

 

 

   

Fons is alles heel transparant en glas-
helder.
Opnieuw is De Ficus (Jan Scheepers) 
belast met het muzikale en entertain-
ment gedeelte. Uit zijn stal zullen weer 
bekende en minder bekende Neder-
landstalige artiesten zich ten volle ge-
ven. Het is inmiddels traditie dat Marc 
Elbers en Django Wagner belangeloos 
een optreden verzorgen. Verdere ver-
rassingen zijn nooit uitgesloten.

Het bestuur deelt nog mede dat als de 
temperaturen de 25 graden overstij-
gen, men verplichte drinkpauzes wil 
invoeren. 

  



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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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 door kermis 
in Nuenen Centrum
Van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 
16 juli aanstaande wordt in het cen-
trum van Nuenen weer de jaarlijkse 
kermis gehouden. In verband met 
het opzetten en afbreken van de at-
tracties 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.

AANZET:       
EEN EFFECTIEVE BEGELEIDING NAAR WERK
Met werken je mogelijkheden in beeld brengen
Dienst Dommelvallei en WSD werken nauw samen om mensen met 
een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Sinds maart 2018 
doen zij dit met een aangepaste, succesvollere methode; AanZet. 

Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen gaan kort daarna drie 
maanden aan het werk met behoud van uitkering. En juist in die 
periode wordt heel duidelijk wat iemand kan en nódig heeft om 
duurzaam aan het werk te gaan.

Mensen begeleiden naar werk
Dienst Dommelvallei verzorgt o.a. Sociale Zaken voor de gemeenten 
Nuenen en Son en Breugel. WSD is het sociale werkbedrijf van de-
zelfde gemeenten. Samen begeleiden zij mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar werk. 

Capaciteiten en werkritme
De methode AanZet is effectief omdat mensen snel aan het werk 
gaan en omdat er op het werk een goed beeld gekregen wordt van 
hun capaciteiten en mogelijkheden. Mensen die aangemeld worden 
voor AanZet gaan aan de slag op een van de werkplekken van WSD 
in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Op het werk wordt 
duidelijk hoe iemand zich gedraagt, welke capaciteiten iemand heeft, 
welke mogelijkheden er zijn qua werk en of er begeleiding nodig is. 
Bovendien doen ze weer werkritme op en worden ze geactiveerd om 
mee te doen op de arbeidsmarkt. 

Positieve resultaten
In de bijna anderhalf jaar dat het project loopt, leert de ervaring 
dat er meer en specifi ekere informatie over mensen met een uitkering 
te verzamelen is als zij aan het werk zijn. Kansen op werk en wat er 
nodig is om dit te bereiken, worden goed in beeld gebracht.
Inmiddels is de 100ste aanmelding een feit en zijn de resultaten 
positief. Van de 100 mensen die deelnemen aan het traject heeft 
bijna 50% een betaalde (parttime) baan gevonden. Zij maken geen 
gebruik meer van een uitkering. 

INZAMELACTIE TAXUS TAXI LOOPT GOED
De jaarlijkse inzamelactie van taxus-
snoeisel door de stichting Taxus Taxi 
beleeft een voorspoedige start. Sinds 
de start van de actie op 10 juni is er 
snoeisel ingezameld voor ruim 1.000 
chemotherapieën. 

De éénjarige twijgjes van de groene heester worden gebruikt voor 
de kankerremmende medicijnen Paclitaxel en Docetaxel. De inzame-
ling gaat goed. Snoeisel is aan te bieden vanaf één volle kruiwagen 
of half gevulde Taxus Taxi Tas. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
via www.taxustaxi.nl/contact

Deelnemen zonder taxushaag
Ook zonder taxushaag kan een bijdrage 
worden geleverd aan de strijd tegen kan-
ker. Simpelweg door anderen te infor-
meren over de inzamelactie. Een ophaal-
verzoek kan worden ingediend via www.
taxustaxi.nl/afspraak. Op de website 
zijn ook de uitgiftepunten van de Taxus 

Taxi Tas te vinden, zoals Omgevingsdienst Brabant Noord, Intratuin, 
Boerenbond en Welkoop.

DUURZAAMHEID
Biodiversiteit: bloemen
In Nederland is de afgelopen eeuw 
de biodiversiteit sterk afgenomen. 
Om verdere afname tegen te gaan, 
kunt u zelf ook uw steentje bijdra-
gen. Vervang uw tegels in de tuin 
door groen en bloemen die voor 
insecten aantrekkelijk zijn. Bestui-
vers, zoals bijen, zijn namelijk erg 
belangrijk voor ons voedsel. Zon-
der hen zou ons menu heel wat 
minder kleurrijk zijn en voedzaam 
zijn, want een groot gedeelte van 
wat we dagelijks eten heeft bestuiving door insecten nodig. Ook 
helpt een biodiversiteit in de tuin tegen plagen zoals de eikenproces-
sierups. In Nuenen zijn meerdere tuincentra waar bloemenzaad 
wordt verkocht. Check online in welke maand u het beste uw bloe-
men kunt zaaien: https://zaaikalender.com/bloemen-zaaien/

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Marijkestraat 10 Plaatsen erker voorzijde woning
De Pinckart 12 Plaatsen drie vlaggenmasten en het aan-
 brengen van reclame uitingen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Laan door de Panakker  Oprichten van 9 woningen
1 t/m 9 oneven en 
voorste Groes 1 t/m 4
even en oneven  
Pastoorsmast  Aanleggen van een skatebaan van beton
ongenummerd en een overkapping voor jongeren 
Gerwenseweg 9 Uitbreiden dakkapel voorzijde en aanbouw 
 achterzijde woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Cockeveld 6 Wijzigen voorgevel bedrijfsgebouw

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Terrein aan de  Wettes dorpsfestijn 23 t/m 26 augustus 
Koppeldreef 
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
In en om het Park Kermis Nuenen 2019 van 12 t/m 16 juli
Nuenen c.a. Doorkomst veldronde 17 november
Park te Nuenen Ontheffi ng Drank- en Horecawet 
 Poffertjeskraam 
Park 25 Terrasuitbreiding Comigo bij Kermis
 Nuenen

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
08-07-2019 Alvershool 1 Ontwerp omgevingsvergunning 
  brandveilig gebruik tijdelijk kinder-
  dagverblijf Alvershool 1 Nuenen c.a.
08-07-2019 Alvershool  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
 ongenummerd  bied, herziening Alvershool ongenum-
 (nabij nr 3) merd Ruimte voor ruimte 2019; bouw 
  van een woning 
08-07-2019 Alvershool  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
 ongenummerd  bied, herziening Alvershool ongenum-
 (nabij nr 3A) merd (nabij 3A) Ruimte voor ruimte 
  2019; bouw van een woning 
02-07-2019 Nuenen c.a.  Gewijzigd verkeersbesluit instellen
 Centrum blauwe zone centrum Nuenen door 
  beslissing op bezwaar 
02-07-2019 Nuenen c.a.  Gemeente Nuenen - opheffen onver-
 Papenvoortse- plicht fi etspad / vaststellen verplicht
 dijk fi etspad / vaststellen voorrangskruis-
  punten - Papenvoortsedijk - Nuenen
02-07-2019 Park, Berg Gemeente Nuenen - Tijdelijke verkeers
 Parkstraat  maatregelen Kermis Nuenen 2019 - 
 en Vincent van Park, Parkstraat, Berg en Vincent van
 Goghstraat Goghstraat - Nuenen 

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

Per inwoner gebruiken wij gemiddeld 157 kilo 
verpakkingsmateriaal per jaar!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 
Gemeente Nuenen 



 

 

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

4 Runder Hamburgers +
500 gr. Rundergehakt
.....................................................................   7,95
Panchetta fromaggio
........................................................100 gram 2,25
100 gram Cervelaatworst +
100 gram Rauwe Ham ............. samen 3,95
Haas in ‘t groen
........................................................100 gram 2,45
Caprese al forno
........................................................100 gram 2,45
Gegrilde Kippenpoten
............................................................2 stuks 3,50
Kijk op onze site voor geheel verzorgde barbecues!!

KOOPJE

SPECIAL

ROERBAK

SPECIAL

UIT DE GRILL

PARKSTAAT 7 - 5671 GD NUENEN  |  040 283 64 41  |  MODE@JOSECUYPERS.NL  |  WWW.JOSECUYPERS.NL

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

MET ZOMERPRIJZEN

 VANAF €12,50

ZOMER
OUTLET

Systrad Bouwbedrijf B.V.
Kerkakkers 15
5674 RP Nuenen (Gerwen)
Tel.: 040 - 283 67 85hr@gss-groep.nl

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Wij bieden een:

• Afgeronde opleiding MBO niv. 2 (bouwkundige richting);

• Zelfstandig tekeningen kunnen lezen;

• In bezit van VCA en veilig werken met een hoogwerker;

• In bezit van rijbewijs BE (is een pré);

• No-nonsens mentaliteit.

Functie-eisen:

• Aanbrengen van markeringen op het materiaal met behulp van
duimstok, potlood, krijt en meetlint;

• Bewaken van de kwaliteit en controleren op naleving van
voorschriften;

• Zorgen voor voortgang van het bouwproces en voorkomen van
stagnatie;

• Stellen en aanbrengen van prefab bouwkundige onderdelen;

• Zagen, boren of schaven van (bouw)materialen op maat met hand-
of elektrisch gereedschap;

• Bevestigen van bouwmaterialen met diverse bevestigingsmiddelen
zoals schroeven, spijkers, bouten, lijm etc.

• Verwijderen van beschadigde of kapotte delen van constructies en
deze repareren of vervangen met behulp van hand- of elektrisch
timmergereedschap;

• Afwerken van naden en aansluitingen met kit, plinten en sierlijsten
etc.

Taken / Verantwoordelijkheden:

Allround Timmerman

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

SYSTRAD staat garant voor een perfect bouwproject met een gunstige

kwaliteit - prijs verhouding. Ook de complete organisatie van zowel

systeembouw, bedrijfsruimte, bedrijfshal, bedrijfsgebouw,

productiehal, opslaghal, nieuwbouw, uitbouw als renovatie is bij

Systrad in vertrouwde handen.

SYSTRAD specialiseert zich in zowel systeembouw als traditionele

bouw. Een perfecte bouw die 100% beantwoord aan de wensen van

onze klanten, is voor ons het einddoel.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Systrad Bouwbedrijf B.V. is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in

het turn-key bouwen van bedrijfspanden toegespitst op de wensen

van de klant.

Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen, maken, verwerken, stellen, monteren en repareren van bouwwerken of onderdelen daarvan
met verschillende materialen in alle fases van het bouwproces. Zorgdragen voor maatvoering van gehele bouw zoals uitzetten, stellen,
maatvoeren van bouwconstructies (burgerlijk en utiliteitsbouw);
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Fantastische � lmpremière   
op Sint Jozefschool
De rode loper ligt klaar en de pers staat massaal te wachten op de komst van 
de � lmsterren.  Op donderdag 4 juli is Nederwetten er helemaal klaar voor! 
In grote getalen is het publiek naar de speciale Sint Jozef-bioscoop geko-
men. Op die avond gaat de � lm: hotel Sint Jozef in première! 

Rond kwart voor 7 komen de filmster-
ren van groep 7 en 8, met speciaal ver-
voer naar de bioscoop. Een mooi ver-
sierde huifkar stopt bij de rode loper. 
Twaalf filmsterren lopen in hun mooi-
ste kleding en mooi opgemaakte ge-
zichten over de rode loper de bio-
scoop in. Ondertussen krijgen ze een 
daverend applaus van het publiek en 
worden er veel foto’s gemaakt.

Nadat alle bezoekers een zitplaats 
hadden gevonden (er moesten zelfs 
stoelen bij gehaald worden), kon de 
spectaculaire filmavond beginnen. Al-
lereerst volgt een hartelijk welkom 
door meester Dirk die erg veel goed 
voorbereidend werk heeft gedaan. 
Dan is het zover en volgt de première 
van de film. De film gaat over een 
school die noodgedwongen moet slui-
ten. De leerlingen besluiten om de 
school tot hotel te verbouwen. Veel 
leerlingen krijgen een baan in het 
nieuwe hotel en proberen zo goed 
mogelijk om de 6 sterren van het hotel 
te behouden. Helaas gaat er van alles 
mis. Een gast van het hotel belandt 
met haar hoofd in de vla en de kleine 

2 0 1 9
Tegen inlevering van deze advertentie,
krijgt u een korting van € 3,00 op de
reguliere toegangsprijs van € 12,00. 
Deze korting geldt voor max. 4 personen
en is niet geldig in combinatie met andere 
kortingen en/of acties.

Kortingsbon

Bloem & Tuin, het grootste en inspirerendste tuinevenement
Landgoed Gulbergen, Nuenen | 12 juli t/m 21  juli 2019

25% Korting op de entreeprijs voor volwassenen

Sportieve laatste schooldag  
op basisschool Sint Jozef
Het schooljaar op basisschool Sint Jozef in Nederwetten werd op vrijdag 5 
juli feestelijk en sportief afgesloten. De laatste schooldag was heel speciaal 
voor de school in het algemeen en voor groep 8 in het bijzonder.

beker te legen. Uiteraard bleef het 
hierbij niet droog. Ook bij het koe mel-
ken werd er flink gespetterd met wa-
ter. Sjoelen, zaklopen, blikken gooien 
en spijkerpoepen maakten de tien-
kamp compleet. Het was dus dolle pret 
en het schitterende weer hielp daar 
natuurlijk ook aan mee.
Om half twaalf verschenen er meer ou-
ders/verzorgers. De leerlingen van 
groep 8 kwamen in het bijzijn van alle 
leerlingen van de school en hun fami-
lie een voor een uit het raam van het 
klaslokaal gegleden. Een spectaculaire 
stunt waarbij ze persoonlijk toege-
sproken werden. Ook mochten ze een 
tas met onder andere fotoboek en iets 
lekkers in ontvangst nemen.
Hierna was het tijd voor een frietje.  Lek-
ker en gezellig met z’n allen buiten lun-
chen in het zonnetje. Als toetje was er 
waterijs. Lang na de officiële schooltijd 
nam iedereen afscheid van elkaar. Suus, 
Pleun, Julia, Rowan en Don: veel succes 
op de middelbare school en iedereen 
een fijne zomervakantie toegewenst!

De ochtend ging goed van start met 
een tienkamp voor de hele school. In 
groepjes waagden de leerlingen zich 
buiten aan een reusachtig Jenga-spel 
waarbij het aankwam op team work, 
opperste concentratie en een vaste 
hand. Er was een mega Twister-spel 
waarbij de lenigheid getest werd en ie-
dereen behoorlijk in de knoop kwam 
te zitten. Bij het ‘vliegend’ tapijt kwam 
het aan op spierkracht. Het is nog niet 
zo eenvoudig hoor om je vriendje of 
vriendinnetje met behulp van touwen 
en een plastic zeil te laten ‘vliegen’ (laat 
staan de juf!) In de kruiptunnel ging 
het erom je zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk keren op handen en voeten 
door een rubber slang heen te wrin-
gen, iets waar iedereen het erg warm 
van kreeg. Het brandweerspel zorgde 
voor verkoeling. Hier was het de be-
doeling om met zo veel mogelijk water 
in een beker op een helm op je hoofd 
naar een emmer te lopen en daar de beker te legen. Uiteraard bleef het 

 Galerie Bonnard  
35 jaar!
Door Karin Aarts-Janssen

Dit werd gevierd met een feestelijke 
opening van een nieuwe expositie met 
vele werken van kunstenaars die al ja-
ren met galerie Bonnard verbonden 
zijn. Kunstenaars die van onschatbare 
waarde zijn voor de galerie. 
Na een welkomstwoord van David van 
der Linden nam taalkunstenaar Wim 
Daniels al snel het woord over. Wim, 
die zelf ooit kunstgeschiedenis stu-
deerde, was goed voorbereid en kreeg 
het publiek al snel op zijn hand. Door 
te vertellen over waar zijn liefde voor 
de kunst begon, natuurlijk in Hel-
mond, door er prachtige teksten bij te 
halen en te vertellen wat hij zoal zag in 
de kunstwerken die bij Bonnard hin-
gen of opgesteld waren. 
Hij had goed rond gekeken, bij een 
aantal werken was hij zeer duidelijk 
over wat hij er in zag, steeds met een 
kwinkslag of leuke gedachte.
Het werd een ontspannen, gezellige 
middag, opgeluisterd met lichte mu-
ziek van Danielle Lous (zang) en Harry 
Hendriks (gitaar en zang).
De vele bezoekers, het gezellig samen-
zijn in deze prachtige galerie en alle 
mooie kunstwerken, zorgden voor een 
geslaagde middag, die werd afgeslo-
ten met het maken van een foto van 
alle kunstenaars. 

 PUUUR dé plek voor 
bijzondere jeugd in Nuenen
Twee jaar is PUUUR alweer gevestigd aan de Opwettenseweg 111 in Nue-
nen. Begonnen als centrum voor dagbesteding is het inmiddels uitgegroeid 
tot dé plek voor bijzondere jeugd. Een plek waar jongeren tussen ongeveer 
11 en 30 jaar, die vastlopen binnen het reguliere (school)systeem, helemaal 
zichzelf mogen zijn, altijd. Bij PUUUR wordt hen een warme, veilige plek ge-
boden. Veel aandacht en individuele begeleiding staan hierbij voorop en ie-
dere jongere mag hier herstellen, zich bewust worden van eigen interesses 
en behoeftes en deze in eigen tempo tot ontwikkeling brengen. 

Veel deelnemers vallen buiten de boot 
in onze bestaande, strakke schoolsys-
temen. Het altijd moeten van veel din-
gen en het steeds in het gareel lopen 
binnen vaste structuren, zorgt bij som-
migen voor dusdanig veel problemen 
dat ze soms zelfs helemaal niet meer 
naar school gaan, dag in dag uit thuis 
komen te zitten en hierdoor hun aan-
sluiting helemaal kwijtraken.
Bij PUUUR zijn deze jongeren helemaal 
op hun plek. In een ongedwongen 
sfeer worden ze terug naar zichzelf ge-
bracht en bewust gemaakt van eigen 
mogelijkheden en behoeftes. Wie ben 
ik en wat wil ik, waar heb ik behoefte 
aan en wat heb ik eigenlijk in mijn 
mars? Allemaal ontdekkingen die in ei-
gen tempo gedaan mogen worden en 
waar eigen gekozen activiteiten op 
aansluiten. Zin om alleen te zitten, pri-
ma, zin om in de tuin te werken, een 
kip te knuffelen of een taart te bakken? 
Ook prima, alles mag niets hoeft. Deze 
veilige omgeving biedt voor veel deel-
nemers een basis om zich te kunnen 
ontwikkelen en dat wat in hen zit, naar 
boven te halen. Zo wil Sil graag rapper 
worden en is hij hier uitgebreid mee 
bezig, is Joël vertrouwenspersoon ge-
worden en weet Lino alles van de bloe-
men en de planten in de tuin. 
De individuele begeleiding bij PUUUR 
kan ook op het gebied van onderwijs 
liggen. Geeft het kind aan graag iets te 
willen leren, uit te willen zoeken of te 
maken, dan wordt hier geheel naar de 
eigen behoefte op ingestoken.

Bij PUUUR bepaalt ieder kind dus voor 
zich wat het zelf wil leren/doen, volle-
dig aangesloten bij de eigen intrinsie-
ke motivatie. Deelnemers raken hier-
door niet overvraagd, maar worden 
wel gestimuleerd tot ontwikkeling. 
Voor sommige deelnemers is het wel 
lastig om zelf in actie te komen, dan 
wordt samen op zoek gegaan naar wat 
hem of haar doet glinsteren. Samen 
komen ze in kleine stapjes verder.

Misschien is PUUUR wel precies de 
plek die u zoekt voor uw bijzondere 
kind. Maak dan eens een afspraak en 
kom, uiteraard samen met uw kind, 
eens kijken. Of kom naar een van de 
twee voorlichtingsavonden op 23 juli 

en 23 september om 20.00 uur. U kunt 
u aanmelden via  de website, hier kunt 
u ook terecht voor meer informatie.
www.puuurdagbesteding.nl

kinderen van een gast worden met al-
cohol tot rust gebracht. Zonder het 
einde te verklappen; het is een erg leu-
ke komische familiefilm. De film is ove-
rigens, via de St Jozefschool, ook op 
DVD verkrijgbaar!

Na afloop van de film komen alle film-
sterren naar het podium voor de uitrei-
king van de Oscars. Iedereen gaat met 
een mooie welverdiende Oscar naar 
huis!
Er volgt nog een speciaal afscheids-
woordje voor de leerlingen van groep 
8. Zij gaan na de vakantie verder op de 
middelbare school. Natuurlijk hoort er 
bij een filmpremière ook knallende 
champagne en een gezellig feestje!

Iedereen van harte bedankt voor deze 
feestelijke en gezellige avond en voor 
jullie super inzet! 

Rowen, Pleun, Don, Suus en Julia heel 
veel succes op de middelbare school. En 
voor iedereen een hele fijne vakantie.
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De Beekse Tuin 55, Nuenen
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Een huis (ver)kopen      
in de vakantie
Voor veel mensen staat de vakantie voor de deur en een aantal mensen is zelfs al 
vertrokken. Nederland loopt langzaam leeg. Dat roept soms de vraag op: ik wil 
mijn huis verkopen, maar is het wel slim om daar in de vakantie mee te beginnen? 
Het derde kwartaal van het jaar geldt - mede door die vakantie - vanouds niet als 
het beste verkoopkwartaal. Maar toch: in Eersel was het aantal verkopen vorig 
jaar zelfs het hoogst in het derde kwartaal (52 transacties). En in Nuenen was het 
derde kwartaal best redelijk: 68 verkopen. In Eindhoven waren de verkopen in het 
tweede en vierde kwartaal weliswaar hoger, maar met 612 transacties deed dat 
derde kwartaal het zo slecht nog niet. 

Je moet de verkoopkansen van elk huis afzonderlijk inschatten. Er spelen veel fac-
toren mee, maar te koop zetten in de zomervakantie hoeft geen verkeerde keus 
te zijn. Een paar argumenten. Een kwart van de Nederlanders gaat niet op vakan-
tie. Dat heeft soms met financiële redenen te maken, maar soms ook omdat ze de 
tijd willen nemen een ander huis te zoeken. Van degenen die wel op vakantie 
gaan, hebben er velen 24 uur per dag toegang tot internet via smartphone of ta-
blet. Vanaf strand of terras vinden nog heel wat Funda-bezoeken plaats. En het 

kost geen moeite om te reageren, inlichtingen in te winnen en 
eventueel kijkafspraken te maken.

Omdat het huizenaanbod gemiddeld wel lager is in de 
zomervakantie, staan nieuw aangemelde woningen 
langer hoog in de zoekresultaten. De concurrentie kan 

over de hele linie minder zijn, dus misschien een extra 
verkoopkans opleveren. En het is lekker lang licht, dus 
alle tijd voor bezichtigingen, ook ’s avonds. Zeg ik nu dat 

iedereen die zijn huis wil verkopen daar vooral in de vakan-
tie mee moet beginnen? Nee hoor, zeker niet. Maar je hoeft 

het ook niet van tevoren uit te sluiten. Omgekeerd kan de 
vakantieperiode voor kopers eveneens gunstig uitpak-

ken: er zijn toch enkele concurrerende zoekers op reis. 
Wat u ook doet: een hele mooie vakantie gewenst.

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

Woningmarkt in beweging

Een huis (ver)kopen      

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Gemeente Nuenen straft slachto� er
Tijdens een van mijn wandeltochten met vrienden wordt uit mijn rugzak mijn portemon-
nee met inhoud gestolen. Door deze diefstal was ik ook mijn rijbewijs kwijt. Conform het-
geen van mij verwacht wordt doe ik hiervan aangifte bij de politie.
Vervolgens vervoeg ik mij aan de balie van het gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan 
te vragen. Wat schetst mijn verbazing: naast de reguliere kosten wordt mij een bedrag van
€ 23,00 aan vermissingskosten in rekening gebracht. Ik vind de balie niet de juiste plek om 
mijn ongenoegen te uiten en stuur een email naar het gemeentehuis (het adres staat in de 
weekbladen). Hierna neemt een ambtenaar met mij telefonisch contact op. Mij wordt me-
degedeeld dat ik door middel van een officieel bezwaarschrift bezwaar kan maken bij de 
heffingsambtenaar.
Ik doe wat van mij gevraagd wordt en krijg het volgende antwoord terug: Vast staat dat u 
een aanvraag heeft ingediend. Door het indienen van een aanvraag bent u leges verschul-
digd. Ik begrijp dat ik leges verschuldigd ben, een nieuwe portemonnee heb ik ook ge-
woon moeten betalen.
Reguliere leges voor de aanschaf van een rijbewijs: juist. Ik begrijp echter niet, dat daar 
nog eens een bedrag bovenop komt, zijnde vermissingskosten. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik mijn portemonnee op een uitstekende wijze heb opgeborgen in mijn rugzak. Derhalve 
ben ik er niet schuldig aan, dat ik mijn rijbewijs kwijt ben.
Bij mijn aangifte bij de politie werd mij gevraagd of ik slachtofferhulp nodig had. Toen had 
ik de indruk dat ik de vermissing zelf wel kon verwerken en dat is ook gebleken. Maar na dit 
onrecht voel ik mij eigenlijk meer slachtoffer dan op het moment dat ik merkte dat mijn 
portemonnee gestolen was.
Gemeenteraad: doe er wat aan! Misschien ben ik nu het slachtoffer, maar na mij op deze 
manier geen slachtoffers meer!

Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen

De ‘doorstroomplannen’ van Nuenen
Bericht in het Eindhovens Dagblad: In Nuenen is er vanwege de sterke vergrijzing behoef-
te aan appartementen. De gemeente verwacht dat met de bouw hiervan ouderen gaan 
doorstromen, waardoor via hun vrijkomende woningen ruimte voor jongeren en gezin-
nen ontstaat. 
‘Om de doorstroming te bevorderen’ is er op het voormalige scoutingterrein in het cen-
trum van Nuenen een bouwplan bedacht. In het ontwerp is ruimte voor een aantal luxe, 
gelijkvloerse appartementen. Maar je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen 
dat de koopprijs, grofweg tussen €500.000 en 1 miljoen euro, de beoogde ‘doorstroming 
voor jongeren en gezinnen’ absoluut niet op gang zal brengen.
Inderdaad, veel ouderen in Nuenen wonen in woningen die eigenlijk veel te groot zijn ge-
worden. Mooie en aantrekkelijke woningen vaak, waar gezinnen met kinderen graag over 
zouden willen beschikken. Bij mij in de straat vallen er regelmatig privébriefjes in de bus 
met de vraag wie er zijn tweekapper wil verkopen. Komt er een woning vrij, dan is die in no 
time verkocht aan een jong gezin met kinderen.
Maar de doorstroming in onze buurt ontstaat NIET doordat er oudere mensen naar een 
betaalbaar koopappartement of een kleinere koopwoning in Nuenen zijn vertrokken. 
Waarom niet? Heel simpel, Nuenen bouwt geen betaalbare koopappartementen of kleine 
koopwoningen. Wie ernaar op zoek is moet Nuenen uit. Helaas, het is niet anders. En dus 
blijven ouderen, in plaats van zich opnieuw diep in de schulden te steken in het gezellige 
Nuenen, vooral zitten waar ze zitten.
Als de Nuenense beleidsmakers de gewenste doorstroming serieus en groots willen bevor-
deren dan is de tijd aangebroken voor het opstellen van een allesomvattend meerjaren-
bouwplan waarin óók woningvraag van de vele senioren in Nuenen royaal wordt meege-
nomen. Daar wordt nog steeds mondjesmaat naar gekeken. Een denkomslag is nodig 
omdat deze groep een cruciale rol kan vervullen bij de doorstroming en verjonging die de 
gemeente zegt na te streven. 
Het is in Nuenen hoog tijd voor een totaalvisie die de aansluit bij de woningvraag en geen 
enkele groep uitsluit.

Hans van der Linden, Sophiastraat 20 5671XK 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

Restaurant Pezzaz   
binnenkort in het nieuw!
Restaurant Pezzaz in Nuenen krijgt in de tweede helft van juli een complete 
make-over. “Een frisse wind van voor tot achter”, zo omschrijven Andreas en 
Sandra Vorstermans de plannen. Andreas en Sandra runnen het restaurant 
al sinds de opening in 2010 met passie en plezier. En met succes. Want heb 
je als gast eenmaal geproefd van de gastvrijheid van Pezzaz, dan blijf je te-
rugkomen. “Het is geweldig dat onze manier van werken zo wordt gewaar-
deerd door een breed publiek. Verse producten, een goed glas wijn, pretti-
ge bediening. En heel belangrijk: een constante kwaliteit.” 

Nieuwe behandelingen    
bij Schoonheids-pedicuresalon 
Anouk Biermans
 
Schoonheidssalon Anouk is gevestigd in verzorgingshuis Archipel De Akkers 
te Nuenen. Voor behandelingen op gebied van schoonheid en pedicure bent 
u welkom bij de fraaie salon. Nieuw zijn de nagelcorrectie- en schimmel-
nagelbehandeling. Door het aanbrengen van een ‘vervangende nagel’ wordt 
de schimmel, in combinatie met een gellak, zeer e� ectief bestreden. U kunt 
direct en trots met blote voeten in uw slippers de zomermaanden door. 

SCHOONHEIDS-PEDICURESALON 
Anouk Biermans 

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW Nuenen
06 - 21 95 02 96 |     @schoonheidssalonanouk

Op iedere maandag en donderdag 
kunt u de Nuenense salon bezoeken 
en deze is voor iedereen toegankelijk. 
De smaakvol ingerichte ruimte heeft 
klimaatregeling en is sfeervol door ge-
bruik van speciaal therapeutisch licht 
en geluid. 
Naast de schoonheidsbehandelingen 
die, op afspraak, in de ruimte worden 
gegeven kunt u ook voor pedicure in-
clusief nagelcorrectie behandelingen 
terecht. 

Wat zou u kiezen? Een Korte, een Basis 
of liever de Luxe Gezichtsbehande-
ling? Ook het Ontspannen Uurtje is erg 
in trek. Voor pedicure wordt gebruik 
gemaakt van de beste apparatuur. Ten-
slotte natuurlijk de nieuwste nagel- 
correctiebehandelingen welke in de 
zomer erg in trek zijn. Laat schimmel-
nagels of een blauwe teennagel uw 
vakantiegevoel niet bederven!
De prijzen zijn goed, de kwaliteit is 
hoog en de service uitstekend bij:

Schoonheids - Pedicuresalon Anouk 
Biermans. 
Margot Begemannstraat 9 5671 CW 
Nuenen, tel. 06 - 21 95 02 96.
info.schoonheidssalonanouk@gmail.com 
facebook @schoonheidssalonanouk
   

Korte raadsvergadering  
voor vakantiereces
Door Gerrit van Ginkel

Door het wegvallen van een belangrijk onderwerp (mobiliteit) op de agenda 
van 4 juli duurde de raadsvergadering een stuk korter dan anders. Er werden 
nog wel enkele moties ingediend die nog zorgden voor � inke gespreksstof.

De Combinatie vond dat er naar ie-
dereen geluisterd moet worden.
Wethouder van Brakel wilde wel aan 
de motie voldoen en dacht dat de lo-
catie Emmastraat voor woningen is en 
niet voor spelen en bewegen.
Bij stemming bleek dat alleen de VVD, 
De Combinatie en D66 tegen waren. 
De rest was voor en dus werd de motie 
aangenomen.

Bewindsvoering
Een andere motie handelde over het 
meer grip krijgen op bewindvoerders.
Steeds meer mensen komen terecht in 
de schuldsanering en zijn dan aange-
wezen op een bewindvoerder. De be-
windvoerder wordt een steeds grotere 
last voor het budget van bijzondere 
bijstand. Het zicht op de prestaties 
van de bewindvoerders is zeer be-
perkt en zij richten zich nauwelijks op 
het beëindigen van een traject. Klan-
ten kunnen daardoor in een uitzicht-
loos traject komen.
De motie stelde voor om bewindsvoe-
ring onder te brengen bij de gemeente 
en die mogelijk onder te brengen bij 

Emmastraat
Een motie over de locatie Emmastraat 
vroeg aan het College om het woning-
bouwprogramma van de locatie Emma-
straat opnieuw te agenderen in de vol-
gende raadsvergadering. In het nieuwe 
raadsvoorstel dienen de toezeggingen 
uit de commissievergadering verwerkt 
te worden. De behoefte aan senioren-
woningen en leeftijdsbestendige wo-
ningen is sterk toegenomen. De moge-
lijke speel- en beweeg locaties versneld 
in kaart te brengen zodat het voor om-
wonenden inzichtelijk wordt.
De PvdA zag de grote behoefte aan 
woningbouw.
D66 vond het participatietraject niet 
goed doorlopen.
Natuurlijk Nuenen (voorheen SP) 
noemde al drie speel-  en bewegen lo-
caties in de directe omgeving van de 
Emmastraat.
W70 steunde het College en wilde het 
voorstel opnieuw in de behandeling 
van de commissie.
Het CDA dacht dat de discussie nog 
niet voltooid is, daarom deze motie.
De VVD vond de motie overbodig.

Dommelvallei. Vroege signalering door 
middel van samenwerking met onder 
andere woningbouwcoöperaties en 
zorgverzekeraars. Het College wordt 
verzocht meer grip en sturing te krijgen 
op het gebied van bewindsvoering. 
Diverse gemeenten hebben deze mo-
tie al aangenomen en ook de Nuenen-
se gemeenteraad stemde unaniem 
voor deze motie.

Restyling
“Na bijna tien jaar Pezzaz is het nu tijd 
voor een restyling”, vindt het echtpaar. 
“De sfeer in het restaurant wordt van 
deze tijd. Ook krijgen we een nieuw 
logo. Kortom: Pezzaz in een nieuwe 

jas!” Om gasten geen hinder te laten 
ondervinden, worden alle werkzaam-
heden in de jaarlijkse vakantieslui-
tingsperiode uitgevoerd. Hoe de in-
richting van het restaurant er precies 
uit gaat zien, blijft nog even een ver-
rassing. Een tipje van de sluier: verlich-
ting en akoestiek krijgen speciale aan-
dacht, de warme uitstraling blijft. Ben 
je nieuwsgierig? Op Facebook en In-
stagram kun je de vorderingen volgen!

Restaurant Pezzaz is gesloten van 16 
juli t/m 31 juli 2019. 
Vanaf donderdag 1 augustus 2019 is 
Pezzaz weer open en kun je onder an-
dere genieten van een speciaal Ope-
ningsmenu! 
Restaurant Pezzaz | Beekstraat 2 | Nue-
nen |  T 040 291 2725 

Neushoorns   
in Dierenrijk
 Vanaf zaterdag 6 juli kun je in Dieren-
rijk drie Indische neushoorns bewon-
deren in een gloednieuw neushoorn-
verblijf. Het gaat om twee dames op 
leeftijd, Narayani en Jhansi, en één 
jong mannetje, Gainda. De twee 
vrouwtjes zijn afkomstig uit Tiergarten 
Berlin en het mannetje uit ZooParc de 
Beauval. De twee vrouwtjes zijn tijde-
lijk in Dierenrijk, zij zullen in oktober 
2021 weer teruggaan naar Berlijn. Te-
gen die tijd zal een ander vrouwtje 
naar Dierenrijk komen, zodat er een 
koppel gevormd kan worden. Bron: 
www.dierenrijk.nl
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PUZZELHOEKWeek 28

Horizontaal: 1 boksterm 6 lolbroek 12 beginstreep 13 lastdier 14 bezittelijk vnw. 
16 morsdoekje 18 deel v.e. mast 19 paardenkracht 20 speeltoestel 22 stuk grond 
24 schaakterm 25 windvrij 27 deel v.e. piano 29 grote beker 30 van de 31 politieke partij 
33 snelle trein 35 tegenover 37 heideplas 38 vijandelijke inval 39 pret 40 decibel 41 groet 
42 enzovoort 44 frequentiemodulatie 45 ondersoort 47 voordat 50 gelukje 52 oever 
54 riv. in Oostenrijk 56 bloeimaand 58 bevroren water 59 overgespeelde bal 61 ironie 
64 luitenant 65 erkentelijkheid 66 overal 68 werklust 69 besluit.64 luitenant 65 erkentelijkheid 66 overal 68 werklust 69 besluit.
Verticaal: Verticaal: 1 ongekookt 2 centimeter 3 mouwloos jasje 4 ver (in samenst.) 5 bevel 
7 koordans 8 hevig streven 9 teer 10 jongstleden 11 mousserende Duitse wijn 15 robbedoes 7 koordans 8 hevig streven 9 teer 10 jongstleden 11 mousserende Duitse wijn 15 robbedoes 
17 pratende vogel 18 biologisch afbreekbaar afval 19 huisschoen 21 per uur 23 ontspannen 17 pratende vogel 18 biologisch afbreekbaar afval 19 huisschoen 21 per uur 23 ontspannen 
24 per adres 26 watercloset 27 kleine onderbroek 28 sterrenbeeld 29 kilovolt 24 per adres 26 watercloset 27 kleine onderbroek 28 sterrenbeeld 29 kilovolt 
30 politieke partij 32 projectieplaatje 34 erfelijkheidsdrager 36 loofboom 41 dominee 30 politieke partij 32 projectieplaatje 34 erfelijkheidsdrager 36 loofboom 41 dominee 
43 zuiderbreedte 46 reeds 48 waterplant 49 pl. in Flevoland 51 voorzetsel 43 zuiderbreedte 46 reeds 48 waterplant 49 pl. in Flevoland 51 voorzetsel 
52 geleerd persoon 53 nare oude vrouw 55 sporthemd 57 onderwerp 59 golfterm 52 geleerd persoon 53 nare oude vrouw 55 sporthemd 57 onderwerp 59 golfterm 
60 sportartikel 62 deel v.e. geweer 63 voorzetsel 65 lidwoord 67 motorschip.60 sportartikel 62 deel v.e. geweer 63 voorzetsel 65 lidwoord 67 motorschip.

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

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

A T L E T E K L A S S E

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

Oplossingen wk 27
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

T U I N S L A N GT U I N S L A N G

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.

AARDKUNDE
AARTSDOM
AMBASSADE
AVOND
BAARN
BOERS
BOVEN
CEDER
CHAMPIGNON
DEBITEUR
DESEM
DILETTANT
ETUDE
EXTERN
GIDSENGIDSEN
GRAADGRAAD
HEVELHEVEL
HOOGSTHOOGST
HUISDOKTERHUISDOKTER
HYBRIDEHYBRIDE
IBERIEIBERIE
ISLAM
KERSTOMAATKERSTOMAAT
LESGEVERLESGEVER
LOGBOEK
MOUTSUIKERMOUTSUIKER
PAMPA
PASTA
PLATEAU
PRELUDE
PRIVACY
RADIUM
REUMATISCH
RONDE
SCHUIT
SLAAPWAGON
SLOTREGEL
STEUNKOUS
TSAAR
TSJECH
VENETIE
ZANDVLO

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

7 3 1 9 2
9 4 5

8
7 4 3

3 5 9 4
1 8 7

4
1 5 3

8 2 1 6 3

Sudoku

week 26, Dhr. C. Groenen, 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!

Aan allen die tijdens het ziekbed, het overlijden en de begrafenis 
van mijn man en onze vader,

Jan Migchels
hun liefdevolle belangstelling, steun en medewerking aan ons hebben 

getoond, betuigen wij ons welgemeende dank.
Uw warmte en medeleven heeft ons hart verlicht in deze droevige tijd

 Mien Migchels - Renders
 Kinderen, kleinkinderen 
Nederwetten, 8 juni 2019 en achterkleinkinderen

In Memoriam Jan Migchels 
Jan Migchels was bijna 75 jaar lid van het St. Annagilde Nederwetten en al die ja-
ren was Jan er altijd, en zeer actief. De eerste 25 jaar als tamboer en daarna al ge-
weerschutter. Met onze competitie, Gildedagen Kring Kempenland, de Neder-
landse kampioenschappen geweerschieten of het Europees schutterstreffen, Jan 
was er bij en viel vaak in de prijzen. Jan was 32 jaar lid van de overheid, vele jaren 
Kapitein en tweemaal Gilde Koning. Ook was hij benoemd tot Erelid. Voor dit alles 
heeft Jan een Koninklijke Onderscheiding gekregen en onderscheidingen van de 
Gemeente, Kring Kempenland en ons eigen Gilde.
Bij de indrukwekkende begrafenis is met Gilde-eer afscheid genomen van onze 
Gildebroeder Jan Migchels. 

Jaarlijkse schietwedstrijden  
bij gilde St. Anna Nederwetten
Zondag 7 juli waren er weer de jaarlijkse schietwedstrijden bij het Sint An-
nagilde in Nederwetten. Eerst werd er geschoten om de titel Dorpskoning 
en hieraan mogen alleen niet gilde leden deelnemen. De prachtige houten 
vogel die gemaakt was door vogelmaker Harrie Migchels en op 17 meter 
hoog op de schutsboom stond, viel na 73 rake geweerschoten omlaag. 

Korven. Tot slot het 4 tal wipschieten, dat 
voor de echte scherpschutters was. Het 
winnende 4 tal was hier Wendy Renders, 
Carolien Sengers, Arne Raaijmakers en 
Twan van Kemenade. We hadden een 
prachtige druk bezochte dag gehad en na 
het kijken van de finale damesvoetbal 
ging iedereen huiswaarts. 

Wiljan van Esch was de schutter en hij 
ontving het zilveren Konings Wisselschild. 
Door de Gilde leden werd er geschoten 
om het Roland van Pareren wisselschild 
dat gewonnen werd door beschermheer 
Jac Kluijtmans. Hierna werd geschoten 
om het Fam. Kluijtmans wisselschild en 
hier was de winnaar Gildebroeder Jan van 

Midden Dorpskoning Wiljan van Esch. Links Beschermheer Jac Kluijtmans winnaar Roland van 
Pareren wisselschild. Rechts winnaar Fam Kluijtmans wisselschild Gildebroeder Jan van Korven

Bohemian Rhapsody Landgoed Gulbergen 
Vorige week plaatsten we een artikel over de buitenfilm @ Landgoed Gulbergen. 
Dit bericht is intussen al verouderd. De afgelopen paar dagen is de website van 
Filmhuis Hofdael overspoeld door belangstellenden voor dit evenement. Dit 
heeft er toe geleid dat alle toegangsbandjes reeds uitgegeven zijn.
Filmhuis Hofdael meldt daarom het volgende:  “Om veiligheidsredenen en om goed 
overzicht op het publiek te kunnen houden en het publiek een zo goed mogelijk 
evenement te kunnen bieden is het aantal beschikbare plaatsen voor deze film 
vastgesteld op 750 personen. Zoals bovenstaand aangegeven zijn deze toegangs-
bandjes reeds uitgegeven en moeten wij andere belangstellenden helaas teleur-
stellen. Het filmterrein is daarom ook alleen toegankelijk voor mensen die over een 
geldig toegangsbandje beschikken. Hopelijk kunnen wij degenen die nu minder 
geluk hebben op een ander tijdstip wel voorzien van een leuk evenement!”

Training Plezier 
naar school 
voor nieuwe 
brugklassers
Denk je al veel na over je nieuwe 
school na de zomer? Wil je graag een 
goede start maken in de brugklas 
maar zie je daar tegen op? Misschien 
vind je het moeilijk nieuwe vrien-
den te maken of ben je bang dat je 
nergens bij gaat horen? Of vind je 
de overgang heel erg spannend en 
kun je wel wat meer zelfvertrouwen 
gebruiken? Gun jezelf dan een leuke 
tweedaagse training met andere 
jongeren die er ook zo over denken. 
Op 12 en 13 augustus biedt Leren 
met LEV Plezier op school aan in 
Nuenen.

Plezier op school helpt je bij het ma-
ken van een goede start in de brug-
klas. De training bestaat uit een ken-
nismakingsgesprek met jou en je ou-
ders. Er is een ouderbijeenkomst (1,5 
uur) met uitleg over wat jullie gaan 
doen. Voor jou zijn er twee hele dagen 
training samen met andere aanstaan-
de brugklassers. Rond de herfstvakan-
tie kom je als groep nog eens samen 
om te bespreken hoe het met jullie 
gaat. 
Je gaat op een leuke en gezellige ma-
nier oefenen met: contact leggen met 
andere kinderen, opkomen voor jezelf, 
omgaan met plagen en pesten, je li-
chaamshouding en gedachten op een 
positieve manier inzetten. De trai-
ningsdagen duren van 09.30 - 16.00 
uur, inclusief een gezamenlijke lunch. 

Meer informatie en aanmelden op de 
website van Leren met LEV: bit.ly/le-
renmetlev-plezieropschool.
 Op de site vind je meer trainingen voor 
inwoners, vrijwilligers en beroeps-
krachten. www.lerenmetlev.nl

Orgel- en tangoconcert 
door Pools-Franse virtuose
De Pools-Franse orgelvirtuose Lidia Ksiazkiewicz zal 
op 28 juli om 16.00 een verrassend orgelconcert ver-
zorgen in de Sint-Genovevakerk in Breugel. Naast 
klassieke muziek van onder andere Händel en Boëly 
zal ze ook muziek uit de � lm Star Wars spelen en 3 
tango’s van Piazzolla. De muziek zal uitgevoerd wor-
den op het historische Vollebregtorgel uit 1854, dat 
door kenners geroemd wordt om zijn warme klank.

Lidia Ksiazkiewicz werd in 1977 in de Poolse stad Poznan 
geboren. Ze behaalde haar einddiploma’s piano en orgel 
respectievelijk aan de conservatoria van Bydgoszcz en 
Poznan. Lidia Ksiazkiewicz won o.a. 1e prijzen en eervolle 
vermeldingen op concoursen in de Poolse hoofdstad 
Warschau (1994), Haarlem (César Franck Concours 2001), 
Graz, (Oostenrijk: Internationaal Concours Reger/Messi-
aen, 2003), Chartres (Frankrijk 2004) en Rimini (Italië, 
2004).
Ze vervolgde haar opleiding in Frankrijk aan de Acade-
mie voor schone kunsten in Angers en won prijzen voor 
haar orgel- en klavecimbelspel aan het conservatorium 
van Saint-Maur. Verder maakte Lidia veel concertreizen 
door o.a. Frankrijk, Polen, Luxemburg, Nederland, Slowa-
kije, Oostenrijk en Spanje. Ook treedt ze op als soliste 
voor radio en televisie, o.a. in Slowakije, Polen, Oosten-
rijk en Frankrijk. Nu is ze organist in de kathedraal van 
Laon en bovendien treedt ze vaak op als jurylid bij inter-
nationale concoursen voor orgel en piano.
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Dinsdag 16 juli
19.45 uur Zomeravondbridge 

Gemeenschapshuis Enode

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)

Maandag 15 juli
11.00 uur 28e Nuenens Kampioenschap 
Siertoepen voor Heren. Café Schafrath 

11.00 uur 16de Nuenense Toep 
Café René

Maandag 15 juli
13.30 uur WLG: Ansichtkaarten maken

D’n Heuvel Gerwen

Maandagavond 15 juli 
 JND Roadshow, FeestDJ Angelo, 

De Cupidots, Johan Linssen & Danny Canters
Gezamenlijk Horecaplein 

van Café René en Café Ons Dorp

Vrijdag 12 t/m zondag 21 juli
Bloem&Tuin Landgoed Gulbergen

www.bloementuin.nl

Vrijdag 12 juli
21.00 uur coverband Eclips

Gezamenlijk Horecaplein 
van Café René en Café Ons Dorp

Zaterdagavond 13 juli
 DE HEEREN VAN

Gezamenlijk Horecaplein 
van Café René en Café Ons Dorp

Zondag 14 juli 
09.00 uur IVN Zomerwandeling 

Rondje Roosdoncken.
Parkeerplaats van Begraafplaats De Roos-

doncken naast Broekdijk 7 Nuenen

Zondag 14 juli
14.00 uur. The Bandits Live, Dave Joosten, 
Mark Elbers, Martino Kluitmans en DJ Timo

Gezamenlijk Horecaplein 
van Café René en Café Ons Dorp

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

Het Klooster

Donderdag 11 juli 
14.30 uur De Club van Lelijke Kinderen

Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 12 juli
20.15 uur Zomerconcert door Vasiliev Ostrov 

uit St-Petersburg. De Regenboog
20.30 uur Björn van der Doelen

Openluchttheater Mariahout

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

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

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

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, Nuenen | 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 28 juli
Landelijke Tuinvlindertelling

www.vlindermee.nl

  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 donderdag 11 juli  
om 13.30 uur in de Sint Clemenskerk Gerwen, Heuvel 15 te Gerwen. 

Volgens de wens van Eef geen bloemen. 

Mia
Patrick en Nora
     Caya
Dorothé
     Anne & Emma

Mia van Brakel-Bierens

echtgenoot van

c Nuenen, 4 juli 20195 Eindhoven, 11 april 1940

Eef van Brakel

In liefde losgelaten

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.

Elke woensdag:
• 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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 14 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker R. van Eck. 

Misintenties
Zondag 14 juli 09.30 uur: Riet Vroomen 
- Beutener; Leo en Tonnie Verhappen - 
Aarts; Drieka van de Tillaart en familie; 
Wouda Swinkels - Meeuws; Leo van He-
velingen en Lotte van Rooij; Jeanne 
Straathof - Scholtens; Gerard Gies; Theo 
Kuijpers; Wil Verhagen; Piet Joosten.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ad Ver-
meulen, Sophiastraat 16, Dien van Ste-
den - Dijstelbloem, Sien de Grootstraat 
36 en Eef van Brakel, Refeling 52. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Tijdens de vakantie is er geen viering 
op zaterdagavond. Dit geldt 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 14 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.
 
Misintenties 
Corrie Martens - Geven en Piet Mar-
tens; Pastor Jan van Dooren, vanwege 
sterfdag; Wim de Groot; Johannes Raij-
makers en Johanna Rooijakkers; Petrus 
Raijmakers; Wilhelmus Rooijakkers; Eli-
sabeth Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; 
Sjef en Lena Saris - Swinkels.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.

Misintenties 
Maria van der Pol - Renders.

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

Zondag 14 juli zal om 10.00 onze eigen 
predikant ds. Marlies Schulz voorgaan.
De collecte is deze keer voor Vluchte-
lingen in de knel Eindhoven.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdiensten met ons mee te vieren.
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst.
Donderdag 11 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 elkaar te 
ontmoeten.

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 11 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, gedachtenis van H. Pius I, 
paus en martelaar.
Vrijdag 12 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Jo-
annes Walbertus, abt; gedachtenis van 
H. Nabor en Felix, martelaren. 
Zaterdag 13 juli. 08.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 14 juli. Vijfde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 15 juli. 18.30 uur, H. Mis, H. Ple-
chelmus, bisschop en belijder; gedach-
tenis H. Henricus, keizer en belijder.
Dinsdag 16 juli. 18.30 uur, H. Mis, ge-
dachtenis van Onze Lieve Vrouw van 
de berg Karmel.
Woensdag 17 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Alexis.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

We hebben afscheid moeten nemen van

Frans van Weert
* Eindhoven, 20 januari 1950 † Eindhoven, 4 juli 2019

Marlies en Harry

Broers en zussen Van Weert

Correspondentieadres:
Andoornstraat 15
5672 XA  Nuenen

De crematiedienst heeft op 10 juli plaatsgevonden.

Zonnebrillen verloren
Op 11 juni zijn wij onze zonnebrillen verloren in Gerwen of op de Smits van Oyen-
laan. De brillen zitten waarschijnlijk in een brillenkoker maar het kan zijn dat ze 
met het vallen uit de koker zijn geraakt. Het gaat om een heren  zonnebril, bruin 
rechthoekig model, merk Ray Ban en dames zonnebril bruin, merk Michael Kors.
Mocht u deze brillen vinden, neemt u dan contact op met: 06 - 10 00 33 33.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

NIEUW! NAGEL CORRECTIE & 
SCHIMMELNAGELBEHANDELING

SCHOONHEIDS-PEDICURESALON 
Anouk Biermans 

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
06 - 21 95 02 96  |     @schoonheidssalonanouk

Schimmelnagelcorrectie 
incl. pedicure behandeling € 50
Nagelcorrectie 
losse behandeling p.st. € 17,50
Nagelcorrectie 
incl. stand. pedicure per nagel extra € 7,50

AANGEBODEN: Zeer be-
trouwbare oppas. Ruime 
ervaring met oppassen en 
in onderwijs. Zeer flexibel. 
Koken kan eventueel ook. 
Telefoonnr.: 06-15457269. 
ywittebrood@gmail.com

GETUIGEN GEZOCHT. 
Op donderdag 4 juli om 
omgeveer 17.15 uur bij 
Het Kernkwartier, is ie-
mand tegen mijn Ford Fo-
cus gereden. Waarschijn-
lijk door een hoge witte 
auto. Heeft u iets gezien? 
Tel. 040-2832898.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Veldsink
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 26 35 900 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
5708 HZ Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken-groep.nl
www. gsstaalwerken-groep.nl

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van stijlvolle interieurtrappen,
trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS,
al dan niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van
overheids- en woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrijkt met een trap van GS
Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Neem dan contact op met onze HR-Manager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per
mail j.d.laat@gss-groep.nl.

• Het geheel zelfstandig produceren van stalen trappen en hekwerken;

• Aan de hand van gedetailleerde samenstellingstekeningen, stuklijsten,

zaagstaten samenstellen van verschillende onderdelen ten behoeve

van trappen en hekwerken;

• Walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard lassen van

onderdelen;

• Het transporteren van onderdelen en materialen met hijs- en

transportmiddelen (heftruck, bovenloopkraan, takels etc.)

• Afgeronde opleiding MBO niv.2/niv.3;

• Gerichte ervaring in een soortgelijke functie;

• Affiniteit met trappen/hekwerken;

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van

verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden;

• Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en het behalen van

lascertificaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Wij bieden een:

Allround
Constructiebankwerker

Het begon bij Bio-Kracht    
en nog geen jaar later:     
in het Rijksmuseum
Marjan van de Donk uit Nuenen liet vorig jaar bij Bio-Kracht in Nuenen foto’s van 
haar schilderijen en tekeningen zien. De dames waren zo onder de indruk van de 
schilderijen dat ze Marjan meteen gevraagd hebben om een mini expositie in hun 
winkel te organiseren. Die expositie  is toen rond de kerst gerealiseerd. Nu, nog 
geen jaar later is een van de toen tentoongestelde schilderijen, uit 8500 inzendin-
gen geselecteerd om tijdens de expositie: ‘Lang leve Rembrandt’ van het Rijksmu-
seum geëxposeerd te worden. 

gen tijdens de tentoonstelling ‘Lang Leve 
Rembrandt’. Dit ter ere van de 350e ge-
boortedag van Rembrandt.

Zijn tekening, ‘Oude Kastanjeboom’, is sa-
men met 563 andere werken gekozen uit 
8390 inzendingen.
De geselecteerde werken zullen te zien 
zijn van 15 juli tot 15 september in het 
Rijksmuseum te Amsterdam.
Joost heeft zich bij deze tekening laten in-
spireren door de etsten en tekeningen 
van Rembrandt.
 Vooral het licht en donker, de dieptewer-
king en de levendigheid van de tekenin-
gen en etsen van Rembrandt vindt hij in-
spirerend.

Marjan was altijd al creatief maar is pas en-
kele jaren terug serieus met tekenen en 
schilderen begonnen. Met een ongelofelijk 
resultaat zoals op de tentoonstelling van 
15 juli tot 15 september te zien zal zijn! 
Mocht je meer werk van Marjan willen zien 
dan is dat mogelijk tijdens KunsT met een 
grote T op 5 en 6 oktober in het centrum 
van Nuenen.
Marjan is ontzettend dankbaar dat Muse-
um ‘De Muts’ in Uden bereid was om hun 
prachtige authentieke collectie streek-
dracht; poffers, mutsen, kleding, beursjes, 
sieraden, brillen enz. ter beschikking te 
stellen. Op het schilderij is de moeder van 
Marjan te zien, ze poseert in het museum 
met de kleding uit het museum.

‘Lang Leve Rembrandt’
Een pentekening van Nuenenaar Joost 
Hoedjes komt in het Rijksmuseum te han-
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Thijs van den Biggelaar RU en 
Wijnand Stuart RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Eindhoven 

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

ADVERTORIAL

Gilde; veel meer dan tromgeroffel en vaandel zwaaien!
Het blijft een aparte wereld, die van de schuttersgilden.  Meestal gaat 
het om een groep mannen, met soms een enkele vrouw erbij. Gekleed 
in mooie uniformen treden ze naar buiten met daarbij een vaandel, 
trommels, vendels, kruisbogen of geweren. Wij ontmoeten ook wel eens 
mensen van het gilde, aangezien Noord-Brabant ruim 200 schuttersgilden 
telt, waarvan er een aantal in onze regio vertoeft. De leden delen samen 
vreugde en verdriet. En dus zijn ze als gilde aanwezig bij het afscheid van 
een gildebroeder of -zuster om, als de familie van de overledene daarmee 
instemt, de uitvaart met gilde-eer te laten plaatsvinden.  

Gilde-eer
Een uitvaart met gilde-eer is een 
ceremonie, die veel mensen raakt. 
Net zoals de trouw en vriendschap 
binnen het gilde; samen tot het einde. 
Want het gilde blijft volgens traditie 
tot het laatst toe bij de overledene, 
als de familie daarmee instemt. De 
gildebroeders laten uiteindelijk onder 
een laatste tromgeroffel de kist 
zakken. Het afscheid daaraan vooraf 
verzorgt ieder gilde op zijn eigen 
manier. Maar in grote lijnen zijn de 
ceremonies gelijk. Zoals het waken 
vooraf aan de uitvaart en de erehaag 
voor de kerk, terwijl het koningsschild 
op de kist wordt gelegd. De over-
ledene wordt door zes gildebroe-
ders de kerk ingedragen, terwijl de 
tamboer de Dodenmars speelt. 
Tijdens de consecratie wordt het 
vaandel ‘geneigd’, dat wil zeggen naar vaandel ‘geneigd’, dat wil zeggen naar 
beneden bewogen, terwijl de tamboer beneden bewogen, terwijl de tamboer 
een roffel geeft. Na de dienst gaat het een roffel geeft. Na de dienst gaat het 
gilde mee naar de begraafplaats of gilde mee naar de begraafplaats of 
het crematorium, terwijl wederom de het crematorium, terwijl wederom de 
Dodenmars klinkt. 

Daar brengt de hoofdvendelier een 
laatste groet door drie x rechts en 
drie x links te draaien en de vlag op 
de kist te laten rusten. Met de knop 
van het vaandel tikt hij als laatste 
afscheid nog eens tegen de kist. 
Daarna wordt het koningsschild van 
de baar genomen en weer bij de 
koning aan het zilver gehangen.

Waardig afscheid
Wij hebben inmiddels veel ervaring 
met uitvaarten met gilde-eer en 
werken uitstekend samen met het 
gilde, waarbij ieders kwaliteit benut 
wordt. Zo zorgen we samen voor een  
afscheid, met waardige gilde-eer!

Nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opval-
lend geboortekaartje in de  voortuin 
van de Clemensakker: Eef, welkom in 
onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten:
redactie@ronddelinde.nl. 

 Rond de Linde zoekt ter versterking enthousiaste redacteur
Al ruim 60 jaar wordt de Rond de Linde gemaakt door een vast team van vrijwilligers. Iedere week zorgen 
zij met elkaar voor een goed gevulde krant met nieuws voor, door en over Nuenen ca en omstreken. 

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

Het redactieteam kan ter uitbreiding versterking 
gebruiken.

DUS…

Heb je schrijverstalent?
Ben je begaan met het nieuws in Nuenen ca?
Ben je een aantal uur per week beschikbaar?
Wil je deel uitmaken van de vaste vrijwillige redactie 
van het grootste weekblad in Nuenen?

Stuur dan een mailtje met je gegevens en je motivatie 
naar vacature@ronddelinde.nl

We maken graag kennis met je!

Redactieteam Rond de Linde

Jaarlijks uitstapje voor    
de Zonnebloem-gasten
Op 5 juli was het zover. Het jaarlijkse uitstapje was gepland naar ‘Herberg de Bra-
bantse Kluis’ te Aarle-Rixtel. Om 10.00 uur had iedereen een plaatsje in de bus. 
Omdat de afstand niet groot was, waren we om 10.30 uur op de plaats van be-
stemming. We werden daar ontvangen met een lekker kopje koffie/thee en een 
heerlijk stuk gebak. Daarna hadden we een kleine wandel- route gepland door de 
tuinen van het naastgelegen klooster. Het was heerlijk weer en de mensen von-
den het fijn om even te wandelen. Om 12.30 uur werden we verwacht voor de 
lunch. Je zag de mensen genieten van de prima verzorgde lunch. Daarna was er 
ruim de tijd om gezellig bij te praten. Om 14.00 uur hadden we een afspraak met 
zuster Madeleine. vZij is een van de zusters die woont en werkt in het naastgele-
gen Missieklooster Heilig Bloed. Zij kwam vertellen over het begin van de congre-
gatie, het ontstaan van Het Klooster en haar ervaring over het vele missiewerk dat 
zij heeft verricht. Haar verhaal eindigde met het vertellen over haar huidige werk 
dat zij en de andere zusters in dit klooster verrichten.
Het was een prachtige presentatie waar de mensen echt van hebben genoten.
Onder het genot van een drankje, dat heerlijk op het terras werd geserveerd, 
kwam het einde van deze dag weer in zicht. Om 16.00 uur stond de bus klaar  om 
de gasten weer veilig naar thuis te brengen. Het was een uitstapje naar ieders te-
vredenheid zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers.

Zeer geslaagde jubileumreis 
naar Oostenrijk 
Op dinsdag 25 juni vertrok blaaskapel De Gerwense Dorpsmuzikanten met sup-
porters met de bus naar Oostenrijk om daar het 35-jarig jubileum te vieren.

helaas niet voor iedereen een plekje 
was in de schaduw.

Op vrijdag werd een bezoek gebracht 
aan het kleinste stadje van Oostenrijk, 
Rattenberg.
Na een ontspannen dag werd ’s-
avonds nog een optreden verzorgd op 
het terras van het Harmonyhotel. Het 
publiek was opnieuw zeer enthousiast 
en ook de meegereisde supporters ge-
noten van deze allerlaatste avond in 
Oostenrijk.
De ‘Harfenwirt’ zelf onderstreepte zijn 
waardering met het geven van enkele 
rondjes, wat door de muzikanten van-
zelfsprekend zeer op prijs werd ge-
steld. 

Op zaterdag werd de terugreis moe en 
voldaan aanvaard. Al met al kunnen de 
Gerwense Dorpsmuzikanten terugkij-
ken op een zeer geslaagde en zeer ge-
zellige jubileumreis. Op naar het vol-
gende jubileum!

De weersomstandigheden waren 
ideaal, een tikje te warm misschien. 
De kapel verbleef in Niederau in Har-
monyhotel ‘Harfenwirt’, eigendom 
van een muziekminnende eigenaar, 
die zelf de harp bespeelt, vandaar de 
naam van het hotel. Op woensdag, 
nog wat moe van de reis, maar ‘wed-
strijdfit’ om muziek te maken, werd 
onder de bezielende leiding van diri-
gent Max Kruijzen samen met de ‘Nie-
derau Musikkapelle’ op de plaatselij-
ke kiosk een grandioos optreden ver-
zorgd voor een massaal toege-
stroomd en zeer enthousiast publiek.

Op donderdag werd een concert ge-
geven op het terras van een restau-
rantje op de Alm boven op de berg. De 
gasten en de gastheer konden het op-
treden zeer waarderen en de wande-
laars kwamen langslopen met een ‘big 
smile’ op hun gezicht. Sommige muzi-
kanten verlieten het optreden met een 
wat roodverbrand gezicht, omdat er 

High Tea bij  PVGE 
De afdeling Nuenen van de seniorenvereniging PVGE bestaat dit jaar 25 jaar. Dat 
wil de vereniging vanzelfsprekend op gepaste wijze vieren met de leden. Daarom 
zijn de oudste leden (88+) verwend met een heerlijke High Tea, verzorgd door an-
dere leden van de PVGE. Deze High Tea vond afgelopen donderdag plaats in het 
Kwetternest, de ontmoetingsruimte waar inmiddels zo’n 40 clubs regelmatig hun 
bijeenkomsten houden. 
A.s. vrijdag komen leden en partners voor een uitgebreide barbecue met muziek 
bij elkaar in Strandbad Nuenen om met elkaar dit jubileum te vieren. Dat wordt smullen 

bij het OLTM
En dan vooral van onze voorstellingen 
in het Openluchttheater Mariahout. 
We beginnen op donderdagmiddag 
11 juli met De Club van Lelijke Kinde-
ren, gespeeld door Jeugdtheatergroep 
De Kersouwe. Een verhaal van Koos 
Meinderts dat gaat over een generaal 
die het bevel geeft om alle lelijke kin-
deren op te pakken. Iedereen praatte 
erover, maar er gebeurde niets. Het ge-
wone leven ging verder en de mensen 
begonnen het bevel te vergeten.
Tot op een dag Paul met een vreemd 
verhaal thuiskwam. Een fotograaf had 
van het dak van de school een foto van 
alle leerlingen genomen. 
Zijn zus wist te vertellen dat een aantal 
kinderen op de foto met stift waren 
omcirkeld. 
Een paar dagen later reed er een bus 
het schoolplein op en alleen de omcir-
kelde kinderen mochten mee om een 
uitstapje te maken.
En daarmee begon voor Paul een groot 
avontuur… Ons avontuur gaat de vol-
gende dag ook verder. Of vooral voor 
ons Moederke Lief. Dit is één van de 
vele mooie liedjes van Björn van der 
Doelen die hij op vrijdag 12 juli voor 
ons zingt. Van der Doelen houdt zijn 
luisteraars graag een spiegel voor in 
zijn echte, oprechte, soms een beetje 
ongemakkelijke maar bovenal goud-
eerlijke verhaaltjes. 
Voor meer informatie en tickets ga 
naar www.oltm.nl

Björn van der Doelen 

Muziek bij Boerderij Krakenburg 

Foto: Petra van Laarhoven

Het was e en geslaagde muziekmiddag 
afgelopen zondag bij Boerderij Kra-
kenburg. Er werd genoten van Smart-
lappenkoor Rawazzi uit Son en Breu-
gel en de Blaaskapel De Wettertetters. 
De twee groepen speelden afwisse-
lend van elkaar op het terras gezellig 
tussen alle mensen in. Er was een fijne 
sfeer! Deze eerste muziekmiddag is ze-
ker voor herhaling vatbaar! 
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TV Wettenseind presenteert eerste 17+ toernooi: 

SporTed Open 2019
TV Wettenseind is erg trots dat de tennisvereniging, naast het succesvolle 
VET-toernooi, een extra toernooi heeft toegevoegd. Van 10 tot en met 18 au-
gustus organiseert TVW het eerste SporTed Open toernooi. 

tennisvereniging kan zich inschrijven. 
Heb je altijd al eens willen tennissen 
met een familielid, vriend, buurman of 
collega die bij een andere tennisclub 
lid is, dan is dit een mooi moment.

Summer party
Het thema is Summer Party, dus het 
belooft een prachtige week te worden 
met veel gezelligheid en mooie wed-
strijden. We nodigen alle tennissers in 
de omgeving uit om zich in te schrij-
ven via toernooi.nl

Het SporTed Open is een actueel rating 
17+ toernooi en wordt door een groep 
jonge enthousiaste vrijwilligers geor-
ganiseerd. Eindelijk hebben we nu een 
toernooi waar ook onze jongere leden 
aan deel kunnen nemen. Uiteraard is 
het toernooi voor iedereen die van 
leuke wedstrijden, gezellige avonden 
en spannende finales houdt. 

Inschrijven
Er kan worden ingeschreven in alle ca-
tegorieën én iedereen die lid is van een 

Antoine van Ballegooijen   
trapt op de rem 
Het is niet de rem van zijn Mitsubishi Lancer Evo X waar Antoine van Balle-
gooijen op gaat staan. Hij moet zijn competitiedrang om medische redenen 
beteugelen. Met tegenzin moest hij de Vechtdalrally al aan zich voorbij la-
ten gaan en ook de deelname aan de komende GTC Rally kan helaas geen 
doorgang vinden. 

lyrijden even stil te leggen. Dat bete-
kent dus ook dat we helaas niet aan de 
GTC Rally kunnen gaan deelnemen.” 
Na de GTC Rally gaat het zomerreces in 
de Nederlandse rally kampioenschap-
pen in. “Na de zomervakantie zullen we 
gaan kijken of het rijden weer mogelijk 
is. Indien die vraag met ja beantwoord 
kan worden zullen we een leuke wed-
strijd gaan uitzoeken om de tweede 
helft van het seizoen mee te beginnen” 
laat Antoine weten. 
Na een paar jaar van afwezigheid in de 
Nederlandse rallysport keerde Antoine 
dit jaar terug in het Nederlands Rally 
Kampioenschap. De resultaten die hij in 
de afgelopen wedstrijden liet noteren 
mochten gezien worden. “We stonden 
ons mannetje gelijk alweer, alsof we 
nooit weggeweest waren. Dat we nu 
twee wedstrijden moeten laten schie-
ten doet onze plaats in het kampioen-
schap natuurlijk geen goed, maar dat 
moeten we maar voor lief nemen. Het is 
tenslotte maar een spelletje,” relativeert 
Antoine. “Ik richt me allereerst op het 
herstel van mijn enkel. Hoe lang dat 
gaat duren is nu moeilijk in te schatten.“

Al enige tijd kampt Antoine van Balle-
gooijen met problemen aan één van 
zijn enkels. “Enige tijd geleden kreeg ik 
problemen met mijn rechter enkel,” 
vertelt Antoine. “Ik heb daar al langere 
tijd flink veel last van. De afgelopen ELE 
Rally heb ik uit kunnen rijden, al was 
dat niet gemakkelijk. Op de vrijdag-
avond vreesde ik dat ik de zaterdag 
niet zou kunnen volhouden.” Met veel 
paracetamol, ibuprofen en adrenaline 
wist Antoine die wedstrijd uiteindelijk 
toch tot een goed einde te brengen. 
 Na afloop van de ELE Rally voelde An-
toine dat hij ondanks alle medicatie 
toch te veel van zijn enkel had ge-
vraagd. “We hebben daarom moeten 
besluiten de Vechtdalrally rondom Har-
denberg aan ons voorbij te laten gaan.” 
Inmiddels zijn er nadere onderzoeken 
geweest en bestaat de kans dat de en-
kel zelfs in het gips gezet moet gaan 
worden. “Daar zit ik natuurlijk niet op te 
wachten,” laat Antoine weten. “Ik moet 
daarom serieus rust gaan nemen en 
die enkel niet onnodig gaan belasten. 
Daarom hebben we noodgedwongen 
moeten besluiten om per direct het ral-

Tennis en Padel     
hand in hand bij toernooi 
Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ en 55+ dubbel ten-
nistoernooi gaat dit jaar op 1 september van start. Het toernooi staat een 
week lang in het teken van ‘volop in beweging’. Er is live muziek en daar-
naast zijn er diverse activiteiten die dit toernooi maken tot één van de sfeer-
volste toernooien in de regio. 

heren- en mixdubbelspel en we hopen 
ook veel Padelspelers te mogen ver-
welkomen op ons mooie park. Er kan 
tot en met 18 augustus ingeschreven 
worden via www.toernooi.nl. Vergeet 
niet, zeker als je nog op zomervakantie 
gaat, om tijdig in te schrijven voor dit 
hele gezellige toernooi bij TV de Lisse-
voort in Nuenen.

Tien enthousiaste dames van de toer-
nooicommissie zijn al druk met de 
voorbereidingen en hebben er weer 
veel zin in. 
Natuurlijk draait het toernooi om de 
sportieve prestaties in het dubbelspel 
op de tennisbaan. TV de Lissevoort 
heeft echter sinds eind vorig jaar twee 
Padelbanen en daarom is het dit jaar 
ook mogelijk om deel te nemen aan 
het recreatieve 25+ Padeltoernooi. 
Voor het Padeltoernooi hoef je geen 
lid te zijn van de KNLTB. Voor beide 
toernooien inschrijven mag natuurlijk 
ook! Daarnaast is het voor zowel spe-
lers als publiek vooral gezellig napra-
ten onder het genot van een hapje en 
een drankje. Tal van activiteiten waar-
onder muziek, een Watermolen avond 
en de koopjeshoek van Sported ma-
ken het toernooi weer extra sfeervol. 
Het toernooi wordt gespeeld van 1 tot 
en met 8 september waarin deelne-
mers in alle categorieën in poules spe-
len om te strijden voor een finale-
plaats. De indeling vindt plaats op ba-
sis van de actuele rating. We hopen op 
veel inschrijvingen voor het dames-, 

heren- en mixdubbelspel en we hopen 

 

Het Watermolen van Opwetten open 35+ en 55+ dubbeltoernooi is KNLTB goedgekeurd.Het Water van Opwetten 25+ padel toernooi is een recreatief toernooi. 
Bondsgedelegeerde: Marino ArtsToernooileiding: Monique van Bladel Toernooiorganisatie tennis: Monique van Gaalen, Lianne Jansen, Marianne Maus, Esther de Mooij, Vera Veeren, Rian van der Ven en Miriam Veerman

Toernooiorganisatie padel: Debbie Wanders en Florence Bongers

2 t/m 8 september 2019
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De zestiende 
Nuenense Toep 
 
Ook dit jaar is er weer op 15 juli een 
kermis toeptoernooi bij café René. In 
2004 is het toernooi ontstaan bij toen 
nog eetcafé De Zwaan onder de naam 
Toupe De Zwaan met 36 deelnemers. 
Na de verhuizing in 2011 naar café 
René werd de nieuwe naam de Nue-
nense Toep en doen er nu 70 mannen 
mee die elk jaar fel strijden om de 
toeptitel. De meeste mannen doen al 
voor de 16de keer mee en verheugen 
zich elk jaar weer om de felle strijd die 
op het scherpst van de snede wordt 
uitgevochten. 
Met veel passie, felheid en bluf willen 
de mannen in de finale komen waar 
uiteindelijk maar vier mannen strijden 
om de titel en de winnaar zich voor 
één jaar kampioen van de Nuenense 
Toep mag noemen. Het is voor veel 
spelers ongetwijfeld de gezelligste 
dag van het jaar waar ze al maanden 
naar uitkijken. Ook dit jaar zijn er weer 
optredens van artiesten, er is een bbq, 
snacks, mooie prijzen en vooral veel 
gezelligheid!  We hebben dit jaar een 
optreden van een speciale artiest die 
ongetwijfeld het dak er af zal spelen. 
Ook voor de niet toepers zal hij of zij 
een grandioos optreden verzorgen. 
Wilt u nog meedoen met toepen geef 
u dan op bij café René, tel. 040-
2838777. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij! U hoeft echt geen top toeper te 
zijn om in de prijzen te vallen! Mee-
doen is belangrijker dan winnen en 
het gaat vooral om veel plezier, lol, 
gein en ongein.
Houd deze dag dus vrij: maandag 15 
juli aanvang 11.00 uur
Echte toepers doen het met de kermis 
bij Café René!

Op de valreep elf prachtige 
zwemdiploma’s verdiend! 
 Terwijl we in onze gedachte met één been al in de vakantie op het strand la-
gen, hebben we in de afgelopen week op de valreep toch maar mooi nog elf 
stickerzwemdiploma’s mogen uitreiken. 

nen de kinderen in korte blokken van 
6-8 weken met diverse takken van de 
zwemsport, zoals synchroonzwem-
men, waterpolo, snorkelen, survival-
zwemmen en wereldslagen. Een super 
leuk en divers aanbod met daarin voor 
ieder wat wils! 
Lijkt het jou ook leuk om te zwemmen 
en/of te oefenen voor je diploma’s? 
Kijk dan eens op onze website (www.
zpvnuenen.nl) of op onze facebookpa-
gina (www.facebook.com/zpvnuenen-
recreatief ) en neem contact op voor 
een proefles.

Bram, Jeroen, Daan, Luuk, Willem en 
Willem behaalden op zaterdag hun 
snorkelen 1 diploma, terwijl Lonneke, 
Sam, Bram, Jeroen en Nienke op maan-
dag alles in de strijd gooiden om hun 
survival 1 of survival 2 diploma in de 
wacht te slepen. Allemaal met een 
keurig resultaat. Weer een diploma om 
aan de collectie toe te voegen, gefelici-
teerd! Nu dan maar echt genieten van 
jullie welverdiende vakantie!
Bij de afdeling recreatief, kun je naast 
diploma C en zwemvaardigheid 1,2 of 
3 ook stickerzwemmen. Hierbij oefe-

Ties Kester wint     
‘Leo Bosch Trofee’ bij BCL
Na een seizoenlange, spannende strijd heeft Ties Kester beslag weten te leg-
gen op de ‘Leo Bosch Trofee’. Deze trofee is voor degene die aan het einde 
van het seizoen bovenaan eindigt in de interne (ladder)competitie die ge-
houden wordt bij de aspiranten van Badminton Club Lieshout. Ties bleef de 
winnaar van afgelopen jaar, Jools van den Acker (2de) en runner-up Floris 
Spoorendonk (3de) uiteindelijk voor.

hooven en Angela Constant met onder-
ling een paar punten verschil. Daarach-
ter eindigde weer een volgend groepje: 
deze keer met Dewi de Leest, Emma 
Dekkers, Thijs Sinten en Wessel van 
Hoof: allemaal behaalden ze 88 punten 
in deze competitie. Met 87 punten is 
Sem van den Baar uiteindelijk 10de ge-
worden, vlak voor Jop van den Baar. 
Maud Steegs volgt op wéér één puntje 
achterstand op plek 12. Ilse Dekkers be-
haalde uiteindelijk 83 punten, vlak voor 
Froukje van de Elzen en Dani van Bus-
sel. Imke Steegs kon hekkensluiter Jordi 
Pool uiteindelijk nog ruim voorblijven 
in de eindrangschikking.

Eindstand interne competitie om de 
Leo Bosch Trofee, seizoen 2018/2019
Ties Kester    110 punten
Jools van den Acker  103 punten 
Floris Spoorendonk  100 punten 

Programma
Woensdag, 21 augustus, 18.30 uur; 
Eerste speelavond seizoen 2019/2020

Ook dit jaar werd het einde van deze 
interne competitie feestelijk afgeslo-
ten met de officiële uitreiking van de 
‘Leo Bosch Trofee’ aan de winnaar: Ties 
Kester dus. Naamgever Leo Bosch was 
de eerste voorzitter van de Lieshoutse 
badmintonvereniging en heeft in het 
verleden de vereniging, samen met 
een aantal actieve en vasthoudende 
leden (waarvan er nog steeds enkele 
spelen), opgebouwd. Naast opbouwer 
en ex-voorzttter is Leo ook erelid en 
dus naamgever van deze belangrijke 
prijs voor de jeugd van Badminton 
Club Lieshout. En, uiteraard was Leo 
persoonlijk naar de jeugd van Badmin-
ton Club Lieshout gekomen om de 
prijs uit te reiken.

Ties Kester eindigde dit seizoen uitein-
delijk met een aardige voorsprong op 
een ‘groep-van-2’ waarvan Jools van 
den Acker nét iets beter was dan Nils 
van Velthooven, die dit jaar opnieuw 
derde in de eindrangschikking werd. 
Achter hem volgden Nils van Velt-

Ties Kester (l.) krijgt de ‘Leo Bosch trofee’ persoonlijk uitgereikt door Leo Bosch

 IVN zomerwandeling 
Rondje Roosdoncken
Zondagmorgen 14 juli 09.00 uur start 
de jaarlijkse zomerwandeling. Voor ie-
der die van bloeiende planten houdt is 
dit een goede gelegenheid om mee te 
gaan. Tijdens de ca. twee uur durende 
wandeling besteden we volop aan-
dacht aan de geweldige bloemen-
pracht. Klaprozen, kamille, ganzen-
bloemen en korenbloemen geven 
kleur aan het molenbiotoop. Bij het IJs-
baantje kijken we uit naar meer zeldza-
me planten. Op de bloeiende planten 
in het pad de Roosdonken zijn veel in-
secten te verwachten. 
De wandeling start zondagmorgen 14 
juli om 09.00 uur op de parkeerplaats 
van Begraafplaats De Roosdoncken 
naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen. Ie-
dereen is welkom. Deelname is gratis.
Info: Jannie Bottema 040-2833954.

 

2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale ticketverkoop
bij Intratuin Nuenen!

www.bloementuin.nl
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Strijd om Groen en Geel………
Mike en Stevie in de hoofdrol en Brussel ziet groen en geel……….  Mike heet 
Teunissen van achteren en schittert in het groen en geel in Brussel. Na der-
tig jaar rijdt er weer een landgenoot in het gele leiderstricot van de Tour de 
France. Mike won een paar jaar geleden de Grote Ronde van Gerwen. Hij 
viel, stond weer op en won. Nu klopt hij in Brussel sprintkanonnen als Peter 
Sagan en Caleb Ewan. Het geel is voor Mike! 

tje Sam Oomen. Sam ondergaat een ri-
sicovolle ingreep in zijn liesslagader. 
Stevie is al in 2013 succesvol geope-
reerd aan een vernauwde liesslagader. 
Goof Schep verrichtte die ingreep in 
Maxima Veldhoven. Nu neemt Stevie 
weer dansend op de pedalen alle heu-
veltjes en bergen. Alsof het geen enke-
le moeite kost. 

In wielerkringen wordt Stevie ‘De Kleer-
hanger’ genoemd. Hij dankt deze bij-
naam aan zijn lichaamsbouw. Zijn ge-
spierde lijf loopt min of meer taps toe, 
vanuit zijn middel naar zijn schouders. 
Aerodynamisch van huis uit. Prima pos-
tuur voor topprestaties op een racefiets. 
In de Tour de l’Avenir van 2007 stond 
Stevie op de derde plek op het podium. 
Nu mikt hij op een podiumplaats in Pa-
rijs. De voortekenen zijn gunstig. 

In de NWV-bus gevuld met wel veertig 
wielerfans reed ik mee naar Brussel. 
Jan W, Jan vM, Martien J en René C, het 
bestuur van de Nuenense Wielervrien-
den (NWV), kunnen samen met de fans 
terugkijken op een meer dan geslaagd 
wieleruitstapje naar het grootste wie-
lerevenement ter wereld. De komende 
etappes beloven veel spanning en 
sensatie en mooie beelden van Frank-
rijk. Wordt het Groen en Geel voor 
Jumbo-Visma? Parijs is nog ver, ook 
voor Nuenenaar Stevie.....

Stevie is de Nuenense wielerheld Ste-
ven Kruijswijk. De dieselklimmer lijkt in 
topvorm en staat de eerste etappes 
derde in het algemeen Tourklassement, 
mede dankzij de winst van zijn team 
Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. De 
komende weken gaat Stevie wellicht 
het geel veroveren. De volgers gaan het 
zien, de fans gaan het beleven.....

Steven Kruijswijk uit Nuenen rijdt in 
puike vorm in een heel sterke ploeg. 
Hij begon als prof bij het Rabobank-
team. Die naam veranderde in Belkin, 
Blanco, Lotto-Jumbo en heet nu Jum-
bo-Visma. De Jumbo van Frits van Eerd 
uit Veghel. De geboorteplaats van Ste-
vie telt twee supermarkten met de 
naam Jumbo. De Jumbo-kopers spek-
ken de sponsor. En de sponsor kan 
sterke renners aantrekken. Een greep 
uit die stal: Mike Teunissen, Tony Mar-
tin, Wout van Aert, George Bennett en 
Dylan Groenewegen. En het klimmer-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Eerste Open Padeltoernooi  
bij TV de Lissevoort
Sinds november 2018 zijn ze open voor gebruik, de twee Padelbanen die TV 
de Lissevoort rijk is en afgelopen weekend was het eerste Open Padeltoer-
nooi van de vereniging een feit. Over twee dagen speelden 32 personen, 
verdeeld over zestien teams en ingedeeld in drie klasses – recreanten, ge-
vorderden en wedstijd – hun partijen. 

en het feit dat de bal, nadat hij de 
grond geraakt heeft, tegen de glazen 
wand gespeeld mag worden. Hier-
door wordt het spel sneller en tacti-
scher en is behendigheid een belang-
rijk onderdeel. Padel is op dit moment 
de snelst groeiende sport in Neder-
land. Het is geschikt voor alle leeftij-
den en snel te leren, waardoor het 
voor iedereen leuk is om te spelen.
Het ging er bij dit eerste toernooi fa-
natiek aan toe. Door spelers van de ei-

Padel is een variant op tennis. Het 
wordt gespeeld op een kleiner veld 
dan een tennisveld dat is omheind 
met een hek en glazen wand. Padel 
speel je twee tegen twee, met een 
kunststof racket zonder snaren maar 
met gaten. De bal die wordt gebruikt, 
wijkt ietwat af van een normale ten-
nisbal en is wat harder omdat hij beter 
moet kunnen stuiteren. De spelregels 
lijken sterk op die van tennis. Het gro-
te verschil is de onderhandse opslag 

Superstart in Tour de France

Nuenenaar Ste ven Kruijswijk 
schrijft wielerhistorie
De renners van Jumbo-Visma hebben in het openingsweekeinde van de 
Tour twee eclatante zeges geboekt. Mike Teunissen uit Rosmalen kreeg af-
gelopen zaterdag het mooiste wielertricot ter wereld om zijn schouders ge-
hesen door wielerlegende Eddy Merckx. Mike won de eerste etappe door 
sprintkanon Peter Sagan met een banddikte te kloppen. Hij werd de eerste 
Nederlandse geletruidrager in dertig jaar. 

TC Nuenen en NWV in Brussel
Een aantal Nuenenaren was in Brussel 
aanwezig om de wielerhelden aan te 
moedigen. De Nuenense Wielervrien-
den (NWV) vertrokken zondagmorgen 
bij clubhuis De Stam in Gerwen voor 
een retourtje Gerwen-Brussel met 
veertig wielersupporters en 15 renners 
van Toerclub Nuenen fietsten vrijdag-

Een dag later kraaide het kleurrijke 
team Jumbo-Visma victorie in de tijdrit 
voor 22 teams. Met mannen van de 
grote plaat zoals Tony Martin, Wout 
van Aert en Mike Teunissen, weten-
schappelijk gesteund door de Techni-
sche Universiteit Eindhoven, wint de 
miljoenenformatie van supermarktke-
ten Jumbo de moeilijkste discipline in 
de wielersport: de ploegentijdrit. 

Podiumplek in Parijs?
En niet toevallig maakt klassements-
kopman Steven Kruijswijk uit Nuenen 
deel uit van dit team. Jumbo-Visma is 
zo samengesteld dat de supersnelle 
Dylan Groenewegen meedoet voor rit-
zeges en het klimmertje uit Nuenen 
hoge ogen kan gooien in de top van 
het eindklassement. Een bergetappe 
winnen is mooi, een podiumplek in Pa-
rijs zou prachtig zijn. 

De groep van TC Nuenen vertrekt vanaf de 
kerk in het Park richting Brussel....

Steven Kruijswijk (zwarte helm) op kop van 
het winnend team in de ploegentijdrit met 
rechts geletruidrager Mike Teunissen......

 Lissevoort Open 2019
Maar liefst een hele week, van zaterdag 29 juni tot en met zondag 7 juli vond 
bij TV Lissevoort het Lissevoort Open tennistoernooi plaats. 352 deelnemers 
verschenen in diverse categorieën op de baan. Er werd op het scherpst van de 
snede getennist in zo’n 340 verschillende wedstrijden. Organisatorisch we-
derom een knap staaltje werk om zo’n groot evenement in goede ‘banen’ te 
leiden en een compliment voor de organisatie is dan ook zeker op zijn plaats. 

Uitslagen Lissevoort Open
HE3 Valentijn Stienen
HE4 Joris Stultiëns
DE4 Imke Barenbrug
HE5 Wessel van Iperen
HE6 Carlo Seelen
HE7 Joost van der Linden
DE7 Sanne Crone
HE8 Huub Olfers
DE8 Caroline Voorzaat-Swinkels
HD3 Thom van den Berg & Tim Oosting
DD3 Nicole van den Reek & Liselotte Stienen
HD4 Jelle Meijering & Rens Noot
HD5 Willem Maathuis & Joost Markus
DD5 Joeraya Jansen & Margit Santegoeds
HD6 Lennart Kocken & Michiel Paus
HD6 35+ Hans v.d. Akker & Corné van Ierland
DD6 35+ Esther van Grinsven-Kriek & Astrid Maas
GD6 35+ Artuur v. Rooij & Petra Pieters Graafland-Brons
HD7 Huub van den Broek & Rick Walraven
DD7 Yvonne van Erp & Sandra van Happen
GD7 Wilco Crone & Sanne Crone
HD7 35+ Theo van Bragt & Wim Mandemaker
DD7 35+ Astrid Keeren - Van Erp & Claudia Vriens
GD7 35+ Peter Oosterholt & Gertie Oosterholt
HD8 Arjan Gubbels & Fred van der Stappen
DD8 Sanne Coolen-Tournoy & Bernie Raaijmakers
GD8 Harold Martens & Tanja Hertogs
GD4 Dennis Bommelijn & Daphne van Immerseel

Het toernooi begon met een aantal 
snikhete tennismomenten, maar ge-
durende dat de week vorderde en er 
in de avonduren gespeeld werd, daal-
de de temperatuur naar aangenaam 
tennisweer en werden de deelnemers 
steeds fanatieker. Uiteindelijk kwa-
men in alle categorieën winnaars uit 
de bus en werd het toernooi zeer suc-
cesvol afgesloten met een drankje en 
een hapje.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 28 en 
29 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Boerenmert in Weverkeshof
• Workshops gitaar o.l.v. Paul Schäfer
• Serie onveilige verkeerssituaties : 

oversteek Refeling- Europalaan
• Exitinterview met vertrekkend 

raadslid Theo Albers(PvdA)
• Gipsy Jazzconcert in het Huysven 

in Gerwen
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 en 23.00 uur. De 63 afleverin-
gen van de serie ‘Biografie van een 
Dorp’ zijn te zien in de Herhaling.
www.omroepnuenen.nl

ochtend al richting Brussel voor een 
sportief wielerweekeinde. Zelf fietsen 
en genieten van de wielersport. Maan-
dag 8 juli arriveerden die toerrijders 
met zo’n vijfhonderd kilometers op de 
teller weer in Nuenen. Cees van Keulen 
uit Gerwen schoot enkele foto’s om 
deze wielerhistorie vast te leggen. 

gen club, maar ook door de teams van 
buiten, die graag hun kunde op het 
gebied van Padel lieten zien. Dat Pa-
del niet alleen leuk is om te spelen, 
maar ook om naar te kijken, bewezen 
de toeschouwers die op dit toernooi 
waren afgekomen.
Na een stevige strijd, kwamen Tim en 
Niels in de wedstrijdklasse en Twan en 
Maurice bij de gevorderden als eer-
sten uit bus. Op zaterdag waren in de 
recreantenklasse Niels en Huub hen al 
voorgegaan. Een gigantisch grote be-
ker viel hen allen ten deel.
Als je een keertje kennis wilt maken 
met deze, leuke snelle en behendige 
sport, neem dan eens een kijkje op de 
website of beter, kom een keertje 
langs bij TV de L issevoort. 
www.tvdelissevoort.nl

 



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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

*

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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

 

 

 

   

Ook als je geen lid 
bent van de Bieb Dommeldal

OF JE DOWNLOADT DE VAKANTIEBIEB - APP

Het zomercadeautje van de Bibliotheek
www.vakantiebieb.nl

• 15 juli t/m 21 juli  Son en Breugel gesloten
• 22 juli t/m 28 juli   Nuenen gesloten
• 22 juli t/m 9 augustus   Sterksel gesloten 
• 29 juli t/m 4 augustus   Mierlo gesloten
• 5 augustus t/m 11 augustus  Heeze gesloten

In de zomer is vestiging Geldrop de hele periode open op  
de gebruikelijke openingstijden. U bent er hartelijk welkom. 
(De Dementheek in Geldrop is gesloten t/m 18 augustus)
Zoeken, verlengen en reserveren kan altijd ook in de cloud 
24/7 (via app en site)

ZOMER IN DE BIEB - Sluiting vestigingen 
tijdens de zomervakantie
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