
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

Inspanningen 
beloond 
na landelijke 
opschoondag

 Gezellig samen
 naar de Tour 
kijken in Gerwen

De PVGE 
afdeling Nuenen 
bestaat dit 
jaar 25 jaar
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Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl 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!

Thea van Nuenen    
gaat 26 juli met pensioen
Op 26 juli ga ik, Thea van Nuenen, met pensioen. Bij dezen wil ik alle klant-
jes en klanten, ontzettend bedanken voor de afgelopen 51 jaar. Ik vond het 
erg � jn dat ik er mocht zijn om jullie te adviseren met een lach en een traan. 
Ook voor het vertrouwen dat eenieder in mij had.

Namens Albert Heijn (en haar collega’s) 
wil ik Thea ook hartelijk bedanken voor 
alle jaren die zij zich voor ons bedrijf 
heeft ingezet. Thea, het was fantastisch 
om met je te mogen samenwerken en 
 we gunnen jou en Marlies nog vele ja-
ren in gezondheid, waarin jullie samen 
kunnen genieten van jullie pensioen. 

Met vriendelijke groet,
Sander van Driel

 Meet-   
and-greet    
met alpaca’s 
Intratuin Nuenen start de zomerva-
kantie met een wel hele bijzondere 
meet-and-greet. Op zondag 21 juli kun 
je bij Intratuin Nuenen alpaca’s ont-
moeten! Deze lieve, knuffelbare dieren 
zijn familie van de dromedaris en de la-
ma. Ze hebben echter een veel zacht-
aardiger karakter. Wist je dat de prach-
tige wollenvacht wel tien keer warmer 
is dan schapenwol? Ze worden dan 
ook één keer per jaar geschoren voor 
wat verkoeling. Omdat Alpaca’s zich 
graag showen is er een fotograaf aan-
wezig om jullie ontmoeting vast te leg-
gen. De foto is later gratis op te halen 
bij Intratuin Nuenen. Alpaca’s zijn 
enorm nieuwsgierige beestjes, als je 
een kijkje komt nemen, zullen ze al 
snel achter je komen staan. Kom jij ook 
naar deze bijzondere meet-and-greet? 
Je bent van harte welkom op zondag 
21 juli tussen 12.00 uur en 16.00 uur bij 
Intratuin Nuenen. 
 

 ASML-zonnebloemen    
bij Vincentre
Maandagavond hadden de vrijwilligers van Vincentre een leuke bijeen-
komst om de samenwerking met ASML te vieren. Bij het ondertekenen van 
het contract op 4 juli stonden er bij ASML 20.000 zonnebloemen klaar voor 
de 13.000 werknemers, om mee te nemen naar huis. Ruim 60% van de vrij-
willigers was aanwezig en kreeg een zonnebloemplant mee naar huis, ge-
sponsord door Coppelmans Nuenen.

Vincentre Nuenen 
Vincents eerste meesterwerk in Nue-
nen was De aardappeleters. Het resul-
taat van een intensieve zoektocht naar 
perspectief en licht die zijn Brabantse 
periode karakteriseert. Door Vincents 
levensverhaal te koppelen aan de in-
novatieve Brainport-regio, weten AS-
ML en Vincentre de aantrekkings-
kracht van de regio verder te vergroten. 
Door deze samenwerking wordt ook 
een bijdrage geleverd aan de realisatie 
van de geplande uitbreidingen van 
het museum. Daarnaast wordt op ini-
tiatief van ASML Vincent’s Lightlab ge-
realiseerd bij de uitbreiding van Vin-
centre. Hierin ontdekken bezoekers 
van jong tot oud wat licht is, hoe be-
langrijk het is in de wereld om ons 

High-tech bedrijf ASML gaat een lang-
durige samenwerking aan met Van 
Gogh Brabant in Nuenen en het Van 
Gogh Museum in Amsterdam, waarin 
state-of-the-art technologie en Van 
Goghs zoektocht naar kleur en licht sa-
menkomen. 

“Vincent van Gogh was een Brabander, 
een rebel en een vernieuwer. Licht in-
spireerde hem en het staat centraal in 
zijn werk, net als bij ons”, zegt Peter 
Wennink, President & CEO van ASML. 
“Deze samenwerking geeft ons de 
kans om te helpen om het erfgoed van 
Gogh in Brabant en Amsterdam te ver-
binden, te behouden en in te zetten 
om onze kennis met een breed publiek 
te delen”.

heen en hoe Van Gogh er in zijn schil-
derijen mee experimenteerde. De rea-
lisatie van de uitbreiding van het mu-
seum en de opening van Vincent’s 
Lightlab staan gepland begin 2021. 

Jan Kees Lemkes, voorzitter Vincentre: 
“Ik ben trots op deze samenwerking 
met ASML. Het bevestigt hoe belang-
rijk Van Gogh is als inspirator en ver-
nieuwer en laat zien waar Brabant in 
uitblinkt: vakmanschap, samenwer-
king en innovatie. Dankzij de expertise 
en kracht van ASML kunnen we het 
erfgoed van Vincent Van Gogh meene-
men de toekomst in”. 

Van Gogh Museum Amsterdam 
ASML verbindt zich ook als hoofpart-
ner aan het Van Gogh Museum als 

Partner in Science. Belangrijk onder-
deel van de missie van het museum is 
het beheer en behoud van de collectie. 
Zo stelt ASML o.a. een team van onder-
zoekers beschikbaar om het museum 
te ondersteunen in het onderzoek 
naar de conservatie van de collectie, 
waardoor ook toekomstige generaties 
kunnen genieten van zijn werk. De 
Brabantse connectie wordt in het Van 
Gogh Museum letterlijk zichtbaar ge-
maakt: de zaal waar De Aardappeleters 
(1885) te zien is, zal omgedoopt wor-
den tot ASML Gallery. 

Ik kijk terug op een fantastische 
tijd. Al die fantastische jaren die 
ik met heel veel liefde en plezier 
samen met jullie heb mogen delen. 
We komen elkaar vast en zeker nog 
wel eens tegen in het dorp, dan is 
een praatje zo gemaakt.

Tot horens of tot ziens!
Groet, Thea

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862

Prettige vakantie!
Wij zijn gewoon geopend!
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.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.
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Klimaataccoord implementeren in gemeentelijk beleid
De concept ‘nota duurzaamheid 2019-2023’ beschrijft welke ver-De concept ‘nota duurzaamheid 2019-2023’ beschrijft welke ver-De concept ‘nota duurzaamheid 2019-2023’ beschrijft welke ver
plichte opgaven er voor Nuenen liggen als gevolg van het landelijk 
Klimaatakkoord en het besluit om Nederland in 2050 ‘gasloos’ te 
maken. De nota doet voorstellen om die opgaven ook concreet op 
te pakken of op de juiste wijze te implementeren in het gemeentelijk 
beleid. Daarmee geeft het stuk richting en focus aan het duurzaam-
heidsbeleid van Nuenen voor de komende jaren. Voor de inwoners 
van Nuenen wil de gemeente vooral een informerende en facilite-
rende rol op zich nemen. Dit betekent o.a. dat de gemeente de ko-
mende jaren haar bewoners veel actiever gaat informeren over o.a. 
isoleren en het aanschaffen van zonnepanelen. In het kader van de 
omgevingsvisie zal aandacht worden besteed aan de inpassing van 
grootschalige zonnevelden en wellicht zelfs windmolens. 

Inloop op dinsdag 30 juli van 16.30 tot 19.00 uur
De nota ligt sinds 28 juni ter inzage voor een periode van 6 weken, 
waarop een ieder zienswijze kan indienen. Daarnaast wordt een 
inloopmoment georganiseerd op 30 juli van 16.30 uur tot 19.00 uur 
op het gemeentehuis van Nuenen waar een ieder welkom is. Hier 
kunt u vragen stellen over de nota en ook uw zienswijze indienen. U 
kunt zich aanmelden bij de heer S. van Waarden via telefoonnum-
mer 040-2631 521 of per mail s.vanwaarden@nuenen.nl. Na de 
vaststelling van de nota worden bijeenkomsten georganiseerd die 
concreet invulling geven aan de nota.

DUURZAAMHEID
Biodiversiteit insectenhotel
Door tussenkomst van de mens zijn de natuurlijke nest- en beschut-Door tussenkomst van de mens zijn de natuurlijke nest- en beschut-Door tussenkomst van de mens zijn de natuurlijke nest- en beschut
tingsplaatsen voor insecten sterk afgenomen. Gelukkig kunt u in uw 
tuin de biodiversiteit een handje meehelpen. Een insectenhotel, 
gevuld met hout met holle ruimtes in aangepaste maten, biedt de 
ideale nestplaats voor bijvoorbeeld bijen of vlinders. 
Wilt u een insectenhotel, bijenkast of vlinderkast kopen, dan moet 
u goed opletten of het insectenhotel in de winkel geschikt is. Niet 
elk ontwerp dat in de winkel staat is aantrekkelijk voor insecten. Zo 
zijn details als de diameter van de boorgangen en de gladheid van 
de boorgangen al van groot belang. Ook de plaats waar u het in-
sectenhotel ophangt bepaalt of er daadwerkelijk insecten zich zullen 
nestelen. Uitgebreide tips hierover kunt u vinden als u op de website 
van de Vlinderstichting zoek op ‘insectenhotel’ 
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/
veel-slechte-bijenhotels-in-omloop 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 08-07-2019 EN 15-07-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nieuwe Dijk 18 Plaatsen mantelzorg woonunit
Duivendijk 7 Plaatsen handelsreclame

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Olen 22A Oprichten woonhuis
Olen 24C Oprichten recreatiewoning
Park 63 Plaatsen bijgebouw
Oranjestraat 16 Oprichten woonhuis
Hoge Panakker 20 Kapsalon in garage
Goudhoeksland 63 Plaatsen erfafscheiding
Wettenseind 26 Plaatsen aanbouw
Wettenseind 16 Kinderdagverblijf in bijgebouw

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Spegelt 29A Plaatsen handelsreclame

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Lobroec Burendag 21 sep

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Berg 38 bij Lindeboom Terras De Koffiedrinkers
Pastoorsmast 14 Nuenen op zijn kop 14 sep
Nuenen c.a. Doorkomst Leyetocht 18 aug
Plein Heuvel te Gerwen Zomerfestival 1 sep

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
10-07-2019 Kerkakkers Ontwerpbestemmingsplan “Kerkakkers 

2019” – 5 vrijstaande woningen
10-07-2019 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthoudende 
  ambtenaren
09-07-2019 Nuenen c.a. Beheerregeling informatiebeheer
09-07-2019 Nuenen c.a. Verordening starterslening

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 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

Ook kapot textiel wordt gerecycled. 
Oude handdoeken, theedoeken, t-shirts, broeken 
en dekens: doe ze in de textielcontainer.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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

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

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

INLOOP 30 JULI     
NOTA DUURZAAMHEID 2019-2023
ln 2015 hebben college en raad de "Nota Duurzaamheid 2.0" vast-ln 2015 hebben college en raad de "Nota Duurzaamheid 2.0" vast-ln 2015 hebben college en raad de "Nota Duurzaamheid 2.0" vast
gesteld. Inmiddels zijn wij vier jaar verder en is als gevolg van de 
ondertekening van het Klimaatakkoord een aantal ontwikkelingen 
in een stroomversnelling gekomen. De energietransitie, het besluit 
om Nederland in 2050 van het gas af te hebben en het voorbereiden 
van Nederland op de gevolgen van het veranderend klimaat, leiden 
rechtstreeks tot een aantal gemeentelijke opgaven. Echter, ook op 
andere dossiers die onder 'duurzaamheid' geschaard kunnen wor-andere dossiers die onder 'duurzaamheid' geschaard kunnen wor-andere dossiers die onder 'duurzaamheid' geschaard kunnen wor
den hebben ontwikkelingen plaatsgevonden. Een logische stap dus 
om de Nota Duurzaamheid te vernieuwen.

VERKEERSVEILIGHEIDSCAMPAGNE ‘IK HEB GOED ZICHT’

 Jonge aanplant snakt naar water
Het is droog in de bossen en dat is goed te zien aan de jonge aanplant die in het 
Leenderbos staat. De blaadjes hangen slap en de grond is droog en stoffig. Enige 
schaduw bieden de wildkokers, die de jonge aanplant beschermt tegen wild-
vraat. Staatsbosbeheer is sinds deze maand begonnen met het wekelijks water-
geven van de jonge lindes, kersen, haagbeuken en andere loofhoutsoorten. Bos-
wachter Erik Schram bij Staatsbosbeheer geeft aan dat de regen meer dan wel-
kom is. ‘Hopelijk valt er de komende tijd nog regen, want we kunnen elke regen-
druppel op dit moment goed gebruiken in het bos en op de heide. Onze collega’s 
van beheer rijden nu af en aan om de boompjes van water te voorzien. Met de bij-
na 10.000 stuks die vorig jaar en dit jaar aangeplant zijn is dit een enorme klus’.
Staatsbosbeheer beheert ongeveer 6500 hectare natuur ten zuiden van Eindho-
ven bestaande uit naald- en loofbossen, heidevelden, hooilandjes en stuifzanden.
www.staatsbosbeheer.nl

Word Moestuincoach en ondersteun 
scholen en kinderopvang 
Weet jij al veel over natuurlijk moestuinieren? Droom je ervan om je kennis 
en ervaringen te delen met kinderen? Schrijf je dan nu in voor de opleiding 
‘Moestuincoach’ van IVN, Jong Leren Eten, en Velt die dit najaar start in de 
regio Eindhoven!

ne vingers! Daarom is IVN op zoek naar 
moestuincoaches die scholen en kin-
deropvang kunnen bijstaan. Dat kan op 
het schoolplein, nabij de school in bij-
voorbeeld een volkstuin of een buurt-
tuin, op het erf van een boer, in een tuin 
bij een zorgcentrum voor ouderen of 
misschien wel in jouw eigen tuin?

Een moestuincoach helpt echt
Een moestuin is voor scholen vaak 
moeilijk en roept veel vragen op: Hoe 
kies je een geschikte plek voor je 
moestuin? Hoe organiseer je werk in 
de moestuin? Hoe kan je de schoolva-
kanties overbruggen? Welke gewas-
sen doen het goed in de schoolmoes-
tuin? Hoe integreer je de moestuin in 
je lessen? Wat doe je met de oogst?
Op die vragen en meer bied jij als moes-
tuincoach het antwoord. Jij bent des-

De komende jaren wordt de vraag van 
scholen en kinderopvang om met hun 
leerlingen te moestuinieren steeds gro-
ter. Dankzij diverse financiële onder-
steuningsmogelijkheden krijgen scho-
len nu de kans om moestuinieren op te 
nemen in het onderwijsprogramma. 
Echter, niet iedere leerkracht heeft groe-

kundige in de schoolmoestuin. Je geeft 
scholen advies over de organisatie van 
een moestuin, de aanleg van een na-
tuurlijke moestuin en het didactisch 
werken met kinderen in de schooltuin. 
Jij weet hoe je een les opbouwt voor 
deze specifieke doelgroep en wijst 
scholen de weg naar handig didactisch 
materiaal om mee te werken.

De opleiding
De opleiding start op donderdag 19 
september en duurt vier dagen. Deze 
geeft je een stevige basis om aan de 
slag te gaan en je verder te specialise-
ren in één of meerdere domeinen 
waarin de coach actief is. 

Wilt u meer informatie ? Neem dan 
contact met met IVN Brabant Daniek 
Bosch (d.bosch@ivn.nl)
www.jonglereneten.nl



  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Heerlijke buitenlandse vakantie specials,
om in de stemming te komen!

Houthakkersteaks
............................................................4 stuks 6,95
Panchetta formaggio
........................................................100 gram 2,25
Spareribs
................................2e 500 gram HALVE PRIJS

“Dat is 25% korting”

Gebraden rosbief
“Zo zacht en vol van smaak” ............100 gram 2,00
Beierse frikadel
........................................................100 gram 1,25
Mexicaanse Wrap
..........................................................per stuk 3,00

Best belegde broodjes!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SUPER!!!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Mariastraat 27a - Mariahout
Tickets & info www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

Leuke kindervoorstellingen:

Banwakaboom
Drumdrumdrum - Donderdag 25 juli 14:30 u

Hans en Grietje 
Toneelvereniging Mariahout - Donderdag 1 aug. 14:30 u

Kijk, daar vliegt een walvis!
Koekepeer - Donderdag 8 aug. 14:30 u

€ 20,-STARTBONUS

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

PUZZELHOEKWeek 29

Horizontaal: 1 schavuit 6 verschillend 11 bruto 12 inlichtingen 13 afgebroken stuk 
14 megabyte 16 vuurpijl 18 gezinslid 20 gereedschap 22 stekelig dier 23 deel v.d. buik 
25 middaguur 26 van de 27 tapkast 28 achterkant v.d. hals 30 in hoge mate 31 erwtensoep 
33 Russische vorst 35 keurmerk 36 domina 38 verschoten 41 onderwerp 45 grijs gesteente 
47 alcoholische drank 48 een weinig 49 weke massa 51 hoofd v.e. moskee 
53 dun gesneden vlees 55 teken 56 prikkende plant 58 hengelsnoer 59 stopplaats 
60 kiloliter 61 ellende 63 eikschiller 65 met name 66 papieren zakdoek 67 schaakterm.60 kiloliter 61 ellende 63 eikschiller 65 met name 66 papieren zakdoek 67 schaakterm.
Verticaal: Verticaal: 1 proefperiode 2 deel v.d. voet 3 boomscheut 4 laagfrequent 
5 Oostenrijks componist 6 afwezig 7 nummer 8 kortharige hond 9 ontschorsen 5 Oostenrijks componist 6 afwezig 7 nummer 8 kortharige hond 9 ontschorsen 
10 vet 11 pl. in Noord-Brabant 15 loterijspel 17 boomvrucht 19 ultraviolet 21 scheepsstuur 10 vet 11 pl. in Noord-Brabant 15 loterijspel 17 boomvrucht 19 ultraviolet 21 scheepsstuur 
23 grappenmaker 24 onderricht 27 kroes 29 broodje 32 riv. in Egypte 34 oude vochtmaat 23 grappenmaker 24 onderricht 27 kroes 29 broodje 32 riv. in Egypte 34 oude vochtmaat 
37 terdege 38 toestemming 39 steensoort 40 pl. in Drenthe 41 teenager 42 bepaald lidwoord 37 terdege 38 toestemming 39 steensoort 40 pl. in Drenthe 41 teenager 42 bepaald lidwoord 
43 broer van Kaïn 44 afvallen 46 muggenlarve 50 afwisselende beweging 52 wezen 43 broer van Kaïn 44 afvallen 46 muggenlarve 50 afwisselende beweging 52 wezen 
54 windvrije zijde 55 vrouw van Abraham 57 ongebonden 59 afbakening 54 windvrije zijde 55 vrouw van Abraham 57 ongebonden 59 afbakening 
62 Open Universiteit 64 knock-out.62 Open Universiteit 64 knock-out.

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

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

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

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

Oplossingen wk 28
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

H E E T H O O F DH E E T H O O F D

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

AFTROEVEN
BLOED
BRASEM
CASSETTE
COIFFURE
CYSTE
DROGEN
DUNBEVOLKT
HALTER
HAUSSE
KALKGEBREK
KANARIE
KLANK
KLARE
KOGELLAGERKOGELLAGER
KOPEKEKOPEKE
KREKELKREKEL
LAFBEKLAFBEK
LUCHTDICHTLUCHTDICHT
MARMERMARMER
MATGLASMATGLAS
NATUURNATUUR
NIPPEN
PARFUM
POKER
PSALM
REAAL
RIETSUIKER
SLACHT
STEUNEN
TARBOT
TARRA
TOSTI
TOTDAT
VERLINKEN
VITAAL
VLERK
VLOER
WENEN
WINDHANDEL
ZAKENDINER
ZATLAP

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

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

3 6
5 7 3

4 9 2
8 3 7 2

4 8
2 4 5 6

6 1 2
1 4 3

9 8

Sudoku

week 27, Dhr. F. van Zeeland, 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!

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

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale voorverkoop bij 
Intratuin Nuenen

www.bloementuin.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Hans en Grietje, een voorstelling 
die je gezien moet hebben
Traditiegetrouw brengt Toneelvereniging Mariahout met haar jeugdgroep 
deze zomer weer een sprookje op de planken. Misschien herinnert u zich 
nog de Kleine zeemeermin of Rapunzel die voorgaande jaren door de groep 
werden uitgevoerd. Een enthousiaste groep acteurs en actrices zorgt voor 
een boeiend schouwspel met vermaak voor jong en oud.

riahout staat bekend om haar bijzon-
dere aankleding bij oude, bekende 
verhalen. Met decor en kledingstuk-
ken die aantrekkelijk zijn voor zowel 
kinderen als volwassenen hopen de 
leden van de toneelvereniging weer 
veel mensen met een sprookje te ver-
maken. Met toneelspelers die hun 
beste beentje voor zetten, zal het we-
derom een voorstelling worden waar 
u geboeid naar kunt kijken. Tot ziens 
in het theater.

De speeldata van Hans en Grietje: 
donderdag 1 augustus en  donderdag 
15 augustus om 14.30 uur en zaterdag 
10 augustus om 19.00 uur in Open-
luchttheater Mariahout.

Hans en Grietje
Wat te doen als je zonder mobiele te-
lefoon in het bos gedropt wordt? De 
moeder van Hans en Grietje is het ge-
ruzie zo zat dat ze de twee diep in het 
woud achterlaat. Hoe kom je naar huis 
zonder ruzie te maken? De twee kin-
deren staan voor een spannend avon-
tuur, waarbij kiezelsteentjes hen de 
weg moeten wijzen en waar moderne 
technieken niet te gebruiken zijn. 
Zouden ze ook bij een snoephuisje ko-
men en dan een gemene heks ont-
moeten? Auteur en regisseur Eva Stam 
bewerkte het oude verhaal van de ge-
broeders Grimm tot een meeslepend 
verhaal, waarin elk sprookjesfiguur tot 
zijn recht komt. Toneelvereniging Ma-

Inspanningen beloond    
na landelijke opschoondag
23 Maart was de landelijke opschoondag waar ook de gemeente Nuenen aan 
deelnam. Er waren diverse initiatieven om Nuenen op te schonen. Zo ook het 
initiatief van Wil Verhagen, zijn dochter Karin Verhagen en kleinzoon Gijs 
Hofhuis. Met de door de gemeente aangeleverde materialen hebben zij op 
23 maart achttien vuilniszakken gevuld met zwerfafval. Een actieve dag die 
veel voldoening heeft gegeven. 

En de voldoening werd nog groter 
toen bleek dat zij met hun inzending 
de winnaars waren van de Instagram-
actie #LOD2019 #iedereendoetmee. 
De prijs? Een fantastische ballonvaart! 
Het Nederlandse weer strooide vier 
keer last minute roet in het eten maar 
op 11 juli ging het hele gezelschap de 
lucht in. Een ervaring om nooit meer te 
vergeten!

IVN-tentoonstelling en andere 
vakantietips kasteelpark Geldrop
Exposities, kasteel, kinderboerderij, zintuigentuin, bloemenhof, Engelse 
landschapstuin: dat alles biedt het kasteelpark van Geldrop. Vakantiegan-
gers kunnen er tot half augustus dagelijks terecht en op zondag bovendien 
bij de interactieve IVN-tentoonstelling over de eik. Toegang overal gratis.

mentuin Baron z’n hof, met Victoriaan-
se kas, grenst aan het terras van de 
Kasteelhoeve. Bij de ingang van het 
landgoed aan de Mierloseweg ligt de 
kinderboerderij met enkele speeltoe-
stellen en zandbak. Achter de kinder-
boerderij ligt een rolstoelvriendelijke 
zintuigentuin met een blotevoeten-
pad, voelboxen, doolhof en insecten-
hotel. De tuin richt zich met name op 
kinderen, (kwetsbare) ouderen en ver-
standelijk beperkten.
Het kasteel is t/m 15 augustus iedere 
middag van 14.00 tot 17.00  uur open 
(behalve op maandag). Tijdens huwe-
lijksvoltrekkingen zijn sommige ruim-
tes voor korte tijd niet toegankelijk. In 
de bovenruimten is op donderdag, 
vrijdag en zondag een kunstexpositie 
te bekijken en elke woensdagmiddag 
om 14.30 uur vertelt Marianne Men-
ting een verhaal gedurende een kwar-
tier. Parkeren kan bij de ingang aan de 
Helze (bij de Kasteelhoeve). Landgoed 
Kasteel Geldrop is opgenomen in loca-
le fietsroutes. Voor meer informatie en 
activiteiten zie de afzonderlijke web-
sites.

Tentoonstelling ‘In en om de eik’
Natuurinformatiecentrum De Paarde-
stal zet op zondagmiddagen van 14.00 
tot 17.00 uur de staldeuren wagenwijd 
open voor het publiek. Te zien is een 
tentoonstelling over de levensge-
meenschap van de eik. Voor de biodi-
versiteit is deze boom van groot be-
lang: hij leeft samen met vele soorten 
organismen, waaronder helaas ook de 
eikenprocessierups.
In de drie paardenboxen verhaalt IVN 
Geldrop op een aanschouwelijke ma-
nier over de eik in de winter en zomer, 
over bladvormen, eikengallen en de 
eik op de menukaart van dieren. Echte 
blikvangers zijn een everzwijn en een 
foodtruck.
Via spelletjes kunnen bezoekers ont-
dekkingen doen en hun kennis testen. 
Voor kleine kinderen staat er een hou-
ten paard. In het Koetshuis naast de 
paardenboxen wordt een klankbeeld 
vertoond met aanvullende informatie, 
vooral gericht op volwassenen, en is 
een bibliotheek. IVN verkoopt boven-
dien wandelroutes (8 Ommetjes), boek-
jes en zoekvouwbladen.
 
Kasteel, zintuigentuin 
en kinderboerderij
In het kasteelpark ligt een Engelse 
landschapstuin. De oogstrelende bloe-

Openluchttheater Mariahout

 Björn van der Doelen met 
intiem concert en sterke band
Tekst en foto’s: Cees van Keulen

Zanger/gitarist Björn van der Doelen gaf de concertgangers een intiem kijk-
je in zijn persoonlijk leven. Hij speelde vroeger als profvoetballer bij PSV, 
Standaard Luik, FC Twente en NEC. Vrijdagavond 12 juli trad hij op als leider 
van een zevenkoppige band in het openluchttheater in Mariahout. Een sterk 
bezette band met begeleidende muziek op instrumenten als gitaar, cello, vi-
ool, staande bas, drums en zang van zijn meisje Ellen. En op de achtergrond 
hield een van de drie zonen van Ellen & Björn als tweede bandleider alles in 
gaten. Alles liep op rolletjes met achter de licht- en geluidknoppen de erva-
ren Ankie Keultjes. Een meer dan geslaagd concert waar de organiserende 
theaterdirectie trots op mag zijn. 

prachtige luisterliedjes, zoals de 
nieuwste song ‘Vrouwen uit Brabant’ 
met zekere hitpotenties. Zeg maar ge-
rust een typische Björn-stijl met Ame-
rica-songs met een rauw randje. Soms 
zijn de songs autobiografisch en soms 
ook verzonnen, meestal raakt hij de 
luisteraars in hun hart, met zijn stem 
en zijn teksten in zijn moerstaal. ‘Rock-
ster’ Björn van der Doelen is een gebo-
ren theaterartiest met een eigen scha-
re fans. 
De fans van Björn van der Doelen kwa-
men in Mariahout ook na afloop aan 
hun trekken. De bandleden deelden 
handtekeningen uit, poseerden en-
thousiast voor foto’s en ook veel lp’s, 
cd’s, petjes, tassen en stickers wissel-
den van eigenaar. 

Vijf albums
Björn heeft al vijf albums op zijn naam 
staan. ‘Eerwaarde vader zegen mij, 
want ik heb gezondigd’ dateert van 
eind vorig jaar en eerder al verscheen 
onder meer ‘Allez soldaat’. Een zesde 
album staat in de steigers en wordt in 
eigen beheer uitgegeven op het label: 
‘Val allemaal maar kapot, ik doe het 
zelf wel-records.’
Björn van der Doelen speelde de 
hoofdrol in de NOS-reeks ‘Sportmono-
logen’ en in landelijke reclamecam-
pagnes van Bavaria. 
Voor meer informatie zie de website: 
www.bjornvanderdoelen.com

Doelen, zoals PSV-fans hun idool Björn 
van der Doelen nog altijd noemen, 
ging al voor zijn dertigste met voetbal-
pensioen. Hij startte een nieuw leven, 
nam meer tijd voor het gezinsleven 
met Ellen en de drie jongens en zocht 
zijn weg als muzikant. Destijds was hij 
een karakterspeler bij PSV, sociaal en 
een echte teamplayer. Deze eigen-
schappen bezit Doelen nog steeds. Hij 
is blij met zijn meisje Ellen, hun jon-
gens en met zijn muziekfans. Met een 
muziekstijl die niet past in een of ander 
bestaand muziekgenre. Een concert-
bezoeker typeerde Doelen als een 
ruwe versie van troubadour Gerard 
van Maasakkers. Het muziekblad OOR 
zegt: “Van der Doelen ontpopt zich als 
een Americana-artiest van formaat.” 

Vrouwen in Brabant…
Björn is in mijn ogen een Brabander in 
hart en nieren, een verhalenverteller, 
een vertellende singer/songwriter. Hij 
ontwikkelt een eigen muziekstijl met 

Kicko�    
Heppie Zomertour  
in de Efteling
Stichting Het Vergeten Kind trapt op 
23 juli de jaarlijkse Heppie Zomer-
tour af in de Efteling. Maar liefst 800 
kinderen vanuit het hele land ver-
trekken die dag vanuit hun woon-
plaats per bus naar de Efteling waar 
ambassadeur van Het Vergeten 
Kind Juvat Westendorp ze feestelijk 
ontvangt. Het Vergeten Kind orga-
niseert deze zomertour jaarlijks 
voor kinderen in Nederland die niet 
op vakantie kunnen.

Maar liefst 20% van de Nederlandse 
gezinnen kan dit jaar niet met zomer-
vakantie.
Dit blijkt uit de Vakantiegeldenquête 
2019 van het Nibud. Het vakantiegeld 
wordt eerder gebruikt voor het aflossen 
van schulden of betalingsachterstan-
den .  Stichting Het Vergeten Kind laat 
weten dat het vaak om multiprobleem-
gezinnen gaat. Kinderen in deze gezin-
nen zijn ingesloten door een veelvoud 
van problemen zoals schulden, psychi-
sche problemen, verslavingen en on-
vermogen van ouders. “Deze kinderen 
hebben tijdens de zomervakantie, wan-
neer school wegvalt, geen mogelijk-
heid om te ontsnappen aan hun pro-
blemen. Daarom organiseren wij de zo-
meractiviteiten. Tijdens de uitstapjes 
hebben de kinderen een moment waar 
ze geen zorgen aan hun hoofd hebben, 
positieve herinneringen kunnen creë-
ren en gewoon even zorgeloos kind 
kunnen zijn.“ Margot Ende, directeur 
Stichting Het Vergeten Kind.

Heppie Zomertour
Een van de activiteiten die Het Verge-
ten Kind organiseert is de Heppie Zo-
mertour. De tour start op 23 juli in at-
tractiepark de Efteling. De kinderen 
krijgen een geheel verzorgde dag in 
het park. Vanuit 50 gemeenten zullen 
ca 2000 kinderen gedurende de zo-
mervakantie niet alleen de Efteling, 
maar ook Dierenpark Amersfoort, Fa-
miliepark Drievliet en Attractiepark 
Slagharen bezoeken.

Heppie Vakanties & Weekenden
Het Vergeten Kind organiseert naast 
de Heppie Zomertour ook Heppie Va-
kanties & Weekenden voor kinderen 
van 6 t/m 18 jaar. De vakanties worden 
begeleid door pedagogisch getrainde 
vrijwilligers die aandacht en zorg kun-
nen geven aan elk individueel kind. Bij 
de Heppie Vakanties draait alles om 
gezelligheid, lol en onbezorgd spelen.

Wat doet Het Vergeten Kind?
Het Vergeten Kind is er voor kwetsbare 
kinderen in Nederland die niet de kans 
krijgen kind te zijn, omdat ze worden 
ingesloten door problemen in de 
thuissituatie. In ruim 50.000 gevallen is 
de situatie zo onveilig dat ze niet meer 
thuis kunnen wonen. De stichting 
strijdt ervoor dat deze kinderen gezien 
en gehoord worden, op een veilige en 
stabiele plek wonen en zich positief 
kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun ei-
gen plek vinden in de maatschappij. 
Voor meer informatie over Het Verge-
ten Kind: www.hetvergetenkind.nl
 

2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale voorverkoop bij 
Intratuin Nuenen

www.bloementuin.nl

 



Rond de Linde  Nr. 29 Donderdag 18 juli 2019

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Van het Groene Woud      
naar het Van Gogh Nationaal Park
Het groene gebied in het hart van Brabant, het Groene Woud, moet in de toekomst het ‘Van 
Gogh Nationaal Park’ gaan heten. Althans dat is het initiatief van het ‘Van Gogh Nationaal 
Park in oprichting’. Aan de 28 Brabantse gemeenten binnen dit gebied, omringd door de ste-
den Eindhoven, Den Bosch en Tilburg, wordt medewerking gevraagd in de vorm van een fi-
nanciële bijdrage om dit masterplan te gaan ontwikkelen. Hiertoe behoren ook de negen ge-
meenten in het SGE , het Stedelijk Gebied Eindhoven of te wel het gewenste toekomstige 
Groot Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot , Son en 
Breugel, Veldhoven en Waalre). De huidige benaming ‘Het Groene Woud’ is blijkbaar com-
mercieel niet aantrekkelijk genoeg en daarom wordt er, en och ja en waarom ook niet, we-
derom onze Brabantse schilder Vincent van Gogh bijgesleept en voor de benaming ‘Van 
Gogh Nationaal Park’ gekozen. Waar wordt zijn naam en persoon, niet dan wel en te pas en 
te onpas voor commerciële doeleinden ge- en misbruikt? De veelal overdreven hose en hang 
rond de mythe van deze schilder is schijnbaar nog lang niet voorbij. Voor dit masterplan wor-
den, naast het streven van de versterking van de natuur en het landschap, verder als argu-
menten gebruikt: verbetering van het internationale vestigingsklimaat en bevordering van 
het toerisme, alsof het juist voor dit gebied een minder drukke bestemming niet beter op zijn 
plaats zou zijn. We moeten er in ieder geval voor waken dat bij de realisering van dit voorge-
stelde masterplan er dan juist een te grote druk en overbelasting kan komen van verkeer, be-
bouwing (woningen en bedrijven) en een te grote toename van toerisme? Niet te ontkennen 
valt dat Van Gogh in enkele plaatsen binnen dit groene hart van Brabant voor kortere of lan-
gere tijd heeft gewoond, geleefd en gewerkt maar is niet geboren want zijn geboorteplaats 
Zundert valt buiten het gebied het Groene Woud. Vincent maakte er een groot deel van zijn 
tekeningen en schilderijen. Maar om dan maar meteen zijn naam aan dit grote natuurge-
bied op te hangen? Niet alle 28 gemeenten, waaronder de gemeenten Waalre en Hilvaren-
beek, zien dat masterplan zitten en houden daarom nog even de hand op de knip. Wellicht 
omdat zij, zoals diverse andere gemeenten in dit gebied wel, geen enkele directe binding heb-
ben met Van Gogh. Nuenen, die zich ‘de Van Gogh-Village’ bij uitstek noemt, heeft zich al ge-
haast en bij monde van wethouder Ralf Stultiëns, die o.a. Villagemarketing en De Wereld van 
Van Gogh in zijn portefeuille heeft en bovendien zelf een groot Van Goghfanaat is, direct be-
reid verklaard om de portemonnee te trekken en voor de komende twee jaar 20.000 euro uit 
de gemeentekas toegezegd. Wat zal de volgende Van Goghcommercie in Brabant worden? 
Wordt Eindhoven Airport dan misschien Van Gogh Airport? En dat zou zomaar eens kunnen 
als de SGZ gemeenten eenmaal onder de vleugels van Eindhoven zijn gekropen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 12, 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

 Barre verering voor Vincent….
Het moet niet gekker worden, die verering voor onze wereldberoemde schil-
der Vincent van Gogh. Hij ligt begraven in het Franse Auvers sur Oise (1890) 
en werd in 1853 geboren in onze Brabantse provincie, in Zundert en niet in 
Nuenen. Bij ons hier woonde en werkte hij een paar jaar (1883-1885) van 
zijn korte leven. De Aardappeleters weten daar meer van.... 

den. Zo zijn alle peertjes (lampen…) 
van de lichtroute in Eindhoven al ver-
vangen door leds. Leds zijn ook alweer 
uit, verlichtingsboeren spreken over 
innovatieve lichtsystemen. Dat heb ik 
geleerd van mijn opa, Dorus van Keu-
len. Hij is de oprichter van Elektrotech-
nisch Buro Van Keulen BV in Nuenen.
Een andere high-tech starter anno nu 
zegt dat onze Vincent een Brabander 
is, een rebel en een vernieuwer. De 

boerenschilder putte zijn inspira-
tie uit licht en dat doet die jon-

ge starter ook. Pas op met 
dergelijke uitspraken, dat 

riekt naar prietpraat.

Dan hoor ik liever onze 
Gerwense gipsyjazzgita-
rist Paulus, die zag het le-
venslicht precies 125 jaar 
na de geboorte van Vin-

cent van Gogh. Dat kan 
geen toeval zijn. In zijn cd 

‘LETTER TO VIN-
CENT’ eert 

Paulus 
de 

grote
schilder 

met 
composities als 

Starry Night en La Roulotte. “Twee 
kunstenaars en autodidacten, die met 
bezieling en passie het leven kleur en 
klank geven”, aldus de tekst op de cd-
hoes. De cd is verkrijgbaar bij Vincen-
tre. En Bar Van Gogh is te vinden in het 
prachtige Park in Nuenen.

De Vincent-vereerders uit Japan en 
China schrikken zich een hoedje: Bar 
Van Gogh, cafetaria Vincent van Gogh, 
cafetaria De Aardappeleters, een pa-
tatboerenbeeldje in ons prachtige 
Park, een onkruidentuin naast docu-
mentatiecentrum Vincentre, een buste 
met getrokken pistool. De verering 
voor de zielsongelukkige Vincent kent 
geen grenzen.

Op 
de 
bronzen 
Vincentstoel 
in het Park staat 
brak water en schraal bier 
en ook in het ondiepe 
bord met bintjes zit drab. 
Pas op: neem geen plaats 
op die wereldberoemde 
stoel, je loopt een nat ach-
terwerk op! Het licht van 
de spotlights brengt alles 
prima in beeld via de bewa-
kingscamera.

Nou ik het toch over spotlights en 
licht heb. Wie weet waarom Eindho-
ven Lichtstad wordt genoemd? Dat 
weet Freek de Jonge. Lees en geniet: 
“De lichtstad is licht, niet licht als een 
veertje. Dat Eindhoven licht is, dat licht 
aan het peertje.”
Voor de jongeren onder ons: een peer-
tje is een gloeilamp. Sinds 2012 mo-
gen peertjes niet meer verkocht wor-

zegt dat onze Vincent een Brabander 
is, een rebel en een vernieuwer. De 

boerenschilder putte zijn inspira-
tie uit licht en dat doet die jon-

ge starter ook. Pas op met 
dergelijke uitspraken, dat 

riekt naar prietpraat.
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Tekst en idee illustraties: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 18 juli 2019

 Barre verering voor Vincent….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees KBO Lieshout in de 
vakantiemaand
KBO Lieshout is een dynamische se-
niorenvereniging. De vereniging 
zorgt niet alleen voor gezellige en in-
teressante activiteiten maar houdt 
zich ook intensief bezig met belan-
genbehartiging van senioren. 

Iedere dinsdagmorgen is er van tien 
uur tot half twaalf een Inloop waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. U kunt er 
terecht voor alle informatie over onze 
vereniging. De koffie en thee staan 
klaar. Let op: van 6 juli t/m 18 augustus 
is het Dorpshuis gesloten, maar de In-
loop gaat gewoon op dezelfde tijd 

Boordhuys viert 10-jarig bestaan
 

De zomerse prosecco bij binnenkomst, 
de mooie woorden van Hans van Breu-
kelen, de verrukkelijke hapjes, de bij-

 Familie, vrienden, leveranciers en be-
trokken gasten kwamen op uitnodi-
ging naar zijn verhaal luisteren. Want 
hoe doe je dat eigenlijk? Hoe vind je je 
passie weer? “Zoek uit wat je wilt, het is 
nooit te laat voor een comeback”. De 
gasten waren één en al oor en hebben 
na afloop in grote getalen met liefde 
het boek gekocht dat door Hans is ge-
schreven. Voor zichzelf én voor de an-
der, want de opbrengsten van dit boek 
deze middag gaan naar het Bijna Thuis 
Huis in Nuenen, een door Karin van der 
Grinten en Karlijn Tuithof - van der 
Grinten van harte gesteund initiatief.

door in Franciscushof. Loop eens bin-
nen en maak kennis met onze actieve 
vereniging. U bent van harte welkom.

Grote Fietsdag
Op 2 juli was de traditionele Grote 
Fietsdag. Een grote groep fietsers ver-
trok vanaf het clubgebouw van Scou-

ting Lieshout voor een dagje heerlijk 
fietsen. De dag werd afgesloten met 
een welverdiend Chinees buffet.

Wish Outdoor
Een kijkje achter de schermen bij Wish 
Outdoor. Op 3 juli hadden de KBO-ers uit 
Lieshout die mogelijkheid en ze maak-
ten er met een grote groep gebruik van. 
Een ontvangst in de personeelstent en 
een rondleiding over het festivalterrein. 
Zo zagen ze wat er komt kijken bij de or-
ganisatie van dit spektakel.

passende heerlijke Italiaanse wijnen 
en de muzikale ondersteuning door 
Johnny Rosenberg maakten deze mid-
dag tot een echt feest. Waar bij het af-
scheid elke genodigde een jubileum-
krant mee naar huis kreeg met diverse 
verhalen, foto’s en weetjes over het 
Boordhuys met zelfs het - tot op heden 
geheime - recept van Boordhuys’ ge-
roemde appel-havermouttaart.

Een bijzondere middag, aangeboden 
als een welgemeend dank-je-wel voor 
de hulp, het vertrouwen, het luiste-
rend oor en alle lieve woorden, kaar-
ten, berichten, mailtjes, bloemen en 
cadeautjes die Karin en Karlijn de afge-
lopen jaren mochten ontvangen. 
“Dank aan allen die ons steeds weer in-
spireren en ons naar een hoger niveau 
hebben getild. Samen bouwen we het 
perfecte bedrijf voor elkaar!” Een be-
drijf te omschrijven met 3 V’s, staand 
voor Vertrouwen, Veiligheid en Verbin-
den, aldus Hans van Breukelen, waar 
het voelt als thuiskomen.

“Heb jij weleens een tegenslag gehad waardoor je vast kwam te zitten en 
het gevoel kreeg dat je werd geleefd? Ik wel en het dwong me om mijn pas-
sie en veerkracht weer terug te winnen. En dat is me gelukt. Ik heb een come-
back gemaakt, en ben er sterker dan ooit uit gekomen.” Deze inspirerende 
woorden zijn afkomstig van Hans van Breukelen - voetbalcommissaris bij 
PSV - die op vrijdag 12 juli ter ere van het 10 jarig bestaan van het Boord-
huys als gastspreker optrad aldaar. 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Gemeente Nuenen 

AANPASSING DATUM!
INLOOP 29 JULI NOTA DUURZAAMHEID 2019-2023
ln 2015 hebben college en raad de ‘Nota Duurzaamheid 2.0’ vastgesteld. 
Inmiddels zijn wij vier jaar verder en is als gevolg van de ondertekening van 
het Klimaatakkoord een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling 
gekomen. De energietransitie, het besluit om Nederland in 2050 van het gas 
af te hebben en het voorbereiden van Nederland op de gevolgen van het 
veranderend klimaat, leiden rechtstreeks tot een aantal gemeentelijke op-
gaven. Echter, ook op andere dossiers die onder ‘duurzaamheid’ geschaard 
kunnen worden hebben ontwikkelingen plaatsgevonden. Een logische stap 
dus om de Nota Duurzaamheid te vernieuwen.

Klimaataccoord implementeren in gemeentelijk beleid
De concept ‘nota duurzaamheid 2019-2023’ beschrijft welke verplichte 
opgaven er voor Nuenen liggen als gevolg van het landelijk Klimaatakkoord 
en het besluit om Nederland in 2050 ‘gasloos’ te maken. De nota doet 
voorstellen om die opgaven ook concreet op te pakken of op de juiste wijze 
te implementeren in het gemeentelijk beleid. Daarmee geeft het stuk richting 
en focus aan het duurzaamheidsbeleid van Nuenen voor de komende jaren. 
Voor de inwoners van Nuenen wil de gemeente vooral een informerende en 
faciliterende rol op zich nemen. Dit betekent o.a. dat de gemeente de ko-
mende jaren haar bewoners veel actiever gaat informeren over o.a. isoleren 
en het aanschaffen van zonnepanelen. In het kader van de omgevingsvisie 
zal aandacht worden besteed aan de inpassing van grootschalige zonnevel-
den en wellicht zelfs windmolens. 

Inloop op dinsdag 29 juli van 16.30 tot 19.00 uur
De nota ligt sinds 28 juni ter inzage voor een periode van 6 weken, waarop 
een ieder zienswijze kan indienen. Daarnaast wordt een inloopmoment 
georganiseerd op 29 juli van 16.30 uur tot 19.00 uur op het gemeentehuis 
van Nuenen waar een ieder welkom is. Hier kunt u vragen stellen over de 
nota en ook uw zienswijze indienen. U kunt zich aanmelden bij de heer S. 
van Waarden via telefoonnummer 040-2631 521 of per mail s.vanwaarden@
nuenen.nl. Na de vaststelling van de nota worden bijeenkomsten georgani-
seerd die concreet invulling geven aan de nota.
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SPORT

Golfplaza   
Sons Open 2019  
Op zaterdag 17 en zondag 18 augus-
tus organiseert Golfclub Son voor 
de 15e keer de Golfplaza Sons Open. 
Iedereen wordt uitgedaagd om mee 
te strijden om de titel ‘Sons Golf-
kampioen 2019’. 

Deelname aan het kampioenschap is 
mogelijk voor alle golfers uit of van 
buiten Son, mits ouder dan 18 jaar en 
in bezit van EGA handicap. Er wordt 
gestreefd naar een fifty-fiftyverdeling 
tussen golfers uit Son en golfers die 
van buiten Son komen. 

Er wordt gespeeld in 2 twee categorie-
en: hoge en lage handicappers. De 
hoge handicappers (dames met EGA 
handicap hoger dan 30, heren hoger 
dan 26) spelen zaterdag (strokeplay). 
De lage handicappers (dames met 
EGA-handicap lager of gelijk aan 30, 
heren lager of gelijk dan 26) spelen op 
zondag (stableford). Winnaars van de 
lage handicappers worden gehuldigd 
als de Sonse golfkampioenen en ont-
vangen de bijbehorende wisselbeker.

De Sons Open eindigt op zondag 18 
augustus om ongeveer 16.30 uur. Dan 
zal de prijsuitreiking voor beide cate-
gorieën plaatsvinden, gevolgd door 
een buffet voor alle deelnemers. 

De wedstrijd wordt gespeeld op Sport-
park ‘De Gentiaan’, Rooijseweg 11, 
5691 PA Son (tel 0499-842581). Het in-
schrijfgeld bedraagt € 25,- per persoon 
(dit is inclusief het buffet). Degenen 
die hebben ingeschreven kunnen bo-
vendien in de week van 12 tot 16 au-
gustus kosteloos oefenen op de baan. 
Inschrijvingen moeten binnen zijn 
voor 10 augustus. Meer informatie en 
het inschrijfformulier is te vinden op 
de website van Golfclub Son: https://
www.golfson.nl.
De Golfplaza Sons Open is mogelijk 
gemaakt door Golfplaza en Het Kleijn 
Geluck.

De commissie van de Smartfunding Lissevoort Open 2019, 
vlnr rechts Peter Hulsen, Joost Metsemakers, Sven Lambrechts, Kai Luijten, Brit Span

Gratis lunchbuffet in wielercafé de Stam 

 Gezellig samen naar de Tour 
kijken in Gerwen
Wielersupporters zitten drie Tourweken op het puntje van hun stoel om de 
verrichtingen van de renners op de voet te volgen. Zeker met de bergetap-
pes in de Pyreneeën en de Alpen. Vanaf donderdag 18 juli kan iedereen in 
wielercafé De Stam in Gerwen op groot TV-scherm kijken en genieten van de 
verrichtingen van de tourrenners. Samen live de Tour kijken, gezelliger dan 
alleen thuis voor de buis. De kleurrijke tourkaravaan trekt eerst over de Py-
reneeën en dan via de Alpen-cols naar Parijs. Tijdens de eerste Alpenetappe 
wordt door genoemd wielercafé een gratis lunch aangeboden.

halen in Parijs. De slotrit in Parijs is zon-
dagavond 28 juli met aankomst zo tus-
sen 21.00 en 21.30 uur. Komt Dylan 
Groenewegen al die cols over, dan 
gooit hij hoge ogen voor opnieuw een 
zege in Parijs. En wie komt er op het po-
dium? Thomas weer of zijn ploegmaat 
Bernal, de Franse hoop in bange dagen 
Alaphilippe of Pinot? Of misschien toch 
een Nederlandse renner: Bauke Molle-
ma en/of Steven Kruijswijk? 

Alpencols 
De etappes door de Alpen op donder-
dag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli 
worden extra spannend om samen te 

Drie etappes zijn uitgezet in de Pyre-
neeën met spectaculaire beklimmin-
gen en gevaarlijke afdalingen. Dat be-
gint donderdag 18 juli en verder ook op 
zaterdag 20 en zondag 21 juli. Met ber-
gen die luisteren naar namen zoals Col 
de Peyresourde, Col du Soulor, Foix Prat 
d’Albis en Tourmalet. Die dagen gaat De 
Stam ’s middags om twee uur open.

Podium Parijs haalbaar?
De wielerfans hopen dat na de eerste 
gele trui voor een Nederlander in 30 
jaar - Mike Teunissen reed in Brussel in 
het geel - ook te kunnen genieten van 
een landgenoot die het podium gaat 

De succesvolle ploeg van Jumbo-Visma 
met geletruidrager Mike Teunissen in actie 
in Brussel…..(foto Cees)

Nederlandse supporters met spandoek bij het Atomium in Brussel: Nuenenaar Steven 
Kruijswijk bij de top in Parijs? (foto Hans Sanders)

Steven
mee voorop

in Parijs
bij de top

V.V. Nuenen

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

Het Wettenseind is een voormalige boerengemeenschap 
tussen Opwetten en Eeneind. Tussen de boerderijen verscheen in 1935 een 
burgerwoonhuis dat melkventer Janus Daams had laten bouwen. De volgen-
de eigenaar Nol Bakermans verhuurde in 1944 aan Bernard van Tien uit de 
Kerkstraat. De kinderen Nolly, Jan, Frans, Maria, Jo en Leo hebben er een fan-
tastische jeugd gehad. Hoe dat allemaal ging in die tijd?
Je kunt het lezen in het boek Nuenen op het randje op blz. 207

volgen. Die dagen komen Alpencols 
zoals de Galibier, de l’Iseran en Val Tho-
rens in beeld.

Gratis lunchbu� et
Donderdag 25 juli staat de rit Embrun - 
Valloire over 208 km in het etappe-
schema met beklimmingen over twee 
bergen van de buitencategorie. De 
renners vertrekken rond 12.30 uur en 
De Stam biedt die dag een gratis 
lunchbuffet aan voor kijkers die zich 
tijdig opgeven, uiterlijk woensdag 24 
juli om 12.00 uur (opgeven bij Bas op 
nummer 06 53965925 of in De Stam bij 
de bar). Eerst genieten van een voed-
zaam lunchbuffet en dan de renners 
volgen bij de beklimmingen van de 
Col de Vars (2109 meter), Col d’Izoard 
(2360 meter) en de Col du Galibier 
(2642 meter). Wie wordt de bergko-
ning en wie gaat in het gele leiderstri-
cot de strijd aan met de berggeiten? 

Klim over 33 km
De renners krijgen vele klimkilometers 
voor de kiezen met ook de finish op de 
top van een berg. De 20ste etappe over 
130 kilometer van Albertville naar Val 
Thorens eindigt met een klim over 33 
kilometer met de finish dik boven de 
twee duizend meter, om precies te zijn: 
op 2365 meter. Veel spectaculairder 
kan het niet worden… Het is de moeite 
waard om de bergetappes van de Tour 
te gaan volgen in De Stam. Wielerlief-
hebbers - ook van buiten onze ge-
meente - en stamgasten zijn welkom.

Investeringen in voorzieningenniveau van hele regio

Vier nieuwe projecten Regio Deal 
Brainport Eindhoven van start 
Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch ves-
tigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter 
versterking hiervan zijn - na de start van de eerste 19 projecten - � nanciële 
middelen uit de voorzieningenpijler van de Regio Deal Brainport Eindhoven 
toegekend voor 4 projecten. Het gaat om de projecten ‘Brainport Financie-
ringsregeling regionale voorzieningen’, ‘Nationaal Zwemcentrum De Ton-
gelreep’, ‘Urban Sportspark Eindhoven (‘t Schoot)’ en ‘STRP Upgrade’. Voor 
deze projecten is € 11 miljoen toegezegd. 

oneel 8-baans bad worden gerealiseerd, 
dat geschikt is voor o.a. topwaterpolo. 
Daarnaast moet het nieuwe bad uitgerust 
worden met specifieke voorzieningen om 
innovatief te trainen en worden bestaan-
de budgetten ingezet om het zwembad 
beschikbaar te houden voor een brede 
doelgroep in de regio, bijvoorbeeld voor 
zwemles, revalidatie en banenzwemmen.
 
Regio Deal Brainport Eindhoven
In totaal wordt de komende vier jaar via 
de Regio Deal € 130 miljoen door het ka-
binet en € 240 miljoen door de regio zelf 
geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van 
Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de 
drie pijlers van de Regio Deal, te weten 
‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, 
‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Inno-
vaties met maatschappelijke impact’. De 
Regio Deal Brainport Eindhoven heeft 
een looptijd van 4 jaar, met een uitloop 
voor de uitvoering van de projecten van 4 
jaar. De besluitvorming over de projecten 
verloopt op een zorgvuldige en transpa-
rante wijze waarop de stichting Brainport, 
op basis van onafhankelijk advies, tot be-
sluitvorming over financiering vanuit het 
regiofonds komt. Het totaal aan toege-
zegde (deel)projecten per medio 2019 is 
23 projecten met een waarde van circa 
€ 74,2 miljoen. De totale toegezegde cofi-
nanciering is ruim € 160 miljoen.

 Brainport Nationale Actieagenda 
De Regio Deal Brainport Eindhoven fun-
geert met een financiële impuls van € 370 
miljoen als vliegwiel voor de Brainport 
Nationale Actieagenda (BNA). Met de 
langjarige samenwerking tussen Rijk en 
regio in het kader BNA, zetten Rijk en re-
gio samen in op het versterken van de 
economische kracht van de regio. Aan re-
giozijde werken Provincie Noord-Brabant, 
21 gemeenten van de Metropoolregio 
Eindhoven en stichting Brainport met zijn 
kennisinstellingen, bedrijven en overhe-
den samen. Rijk en regio richten zich op 
het aanpakken van knelpunten (tekort 
aan talent en achterblijvend vestigings-
klimaat) en benutten van kansen (kennis, 
innovatie & ondernemen, digitalisering 
en maatschappelijke innovaties).
 

Daarnaast zijn in de huidige besluitvor-
mingsronde van de Regio Deal twee ver-
volgfinancieringen toegekend voor ‘DDW 
- World Design Embassies (WDE)’ en ‘De-
sign Museum voor de Toekomst’ voor sa-
men € 940.000.

Projecten uitgelicht
Brainport Financieringsregeling 
regionale voorzieningen: 
Via twee Regio Deal-projecten is het mo-
gelijk een financieringsregeling voor re-
gionale voorzieningen te starten. In totaal 
is hiervoor € 7 miljoen aan rijksbijdrage 
beschikbaar. Tezamen met de regionale 
cofinanciering komt er ruim € 14 miljoen 
vrij aan investeringen in regionale voor-
zieningen via deze regeling. Het is na-
drukkelijk de bedoeling dat de gelden uit 
de financieringsregelingen ten gunste 
komen aan brede voorzieningen. Het 
gaat in de Brainportregio zeker niet alleen 
om een goed vestigingsklimaat voor in-
ternationale kenniswerkers, maar juist 
ook om een prettig woonklimaat voor alle 
800.000 duizend inwoners van onze re-
gio. De financieringsregeling is bedoeld 
om regionale projecten te ondersteunen. 
Dat kan op het schaalniveau van 21 ge-
meenten, maar ook op het schaalniveau 
van de zogeheten subregio’s. Daarom 
worden gemeenten in de Kempen, Peel, 
Stedelijk Gebied Eindhoven en het A2-ge-
bied gevraagd om een gezamenlijke prio-
riteitenlijst voor de eigen subregio te ma-
ken. Daarmee wordt de samenwerking 
tussen gemeenten nog verder versterkt 
en kunnen voorzieningen geselecteerd 
worden die een bovenlokale impact heb-
ben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld be-
reikbaarheid, sport en cultuur. Tot decem-
ber van dit jaar wordt gewerkt aan de lijst 
met prioritaire projecten.

Nationaal 
Zwemcentrum De Tongelreep:
Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep 
heeft de ambitie om in combinatie met 
het Pieter van den Hoogenband Zwem-
stadion uit te groeien tot dé locatie voor 
zwemsport en innovatie, zowel regionaal 
als (inter)nationaal. Met de middelen uit 
de Regio Deal kan een uniek multifuncti-

Uitslagen SmartFunding, 
Lissevoort Open 2019 
In week 28 zijn per ongeluk de verkeerde uitslagen van het Smartfunding 
Lissevoort Open 2019 in deze krant gepubliceerd, onze excuses hiervoor. In 
deze uitgave publiceren we de juiste uitslagen alsnog.

HE 4 Ruben van Lieshout
HE 5 Filip Hooijer
HE 6 Tim Indencleef
HE 7 Jowen Mei
HE 8 Joost Smeets
HD 3 Pim van Deuveren, Tim van Tuijl 
HD 4 Ruben van Lieshout, Bart Wolvius
HD 5 Nick van Gennip, Roan v.d. Heuvel
DD 5 Lea van Gerwen, Mei Li Kho
HD 6 35+ Marcel Clerx, Gert Jan v. Steen-
hoven
DD 6 35+ Linda Lammers-Brocx, Yvonne 
Weernink

GD 6 35+ Hein Wiekart, Frances Sanders
DD 7 35+ Minka de Boer, Helmi Spee
GD 7 35+ Roeland v. Kleef, Minka de Boer
HD 8 Yvar Gerritsen, Berry Hertogs
GD 8 Bas Groeneveld, Eva v. d. Maat
GD 4 Wouter v. Seggelen, Imke Barenburg

Het was voor TV De Lissevoort onmo-
gelijk zonder sponsoren dit toernooi 
zo goed neer te zetten, zij worden dan 
ook bijzonder bedankt voor financiële 
ondersteuning en voor de bijdragen 
aan het heerlijk eten!
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Ik ga op vakantie        
en ik neem mee….
De zomervakantie is in volle gang. Jij hebt misschien ook zin om er even he-
lemaal uit te zijn, weg uit je eigen omgeving. Tegelijkertijd weet je dat waar 
je ook naar toe gaat, de rouw en het verdriet met je mee zullen gaan. Bederft 
dat je vakantieplezier? Blijf je daarom liever thuis? 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl

Ik ga op vakantie        

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Het is absoluut waar dat je rouw en ver-
driet mee gaan op vakantie. Misschien 
voel je het verdriet op  vakantie nog wel 
veel intenser dan thuis. De rust van de 
vakantie maakt dat er meer ruimte is 
waardoor verdriet zich makkelijker een 
weg naar buiten kan banen. 

Dilemma
In mijn praktijk hoor ik geregeld het 
volgende dilemma:

Ik wil graag even weg. Wij gingen altijd 
naar een vaste camping in Zuid-Frank-
rijk. Ik weet gewoon dat ik op die vaste 
camping waar zoveel mooie herinne-
ringen liggen word overmand door 
verdriet en emotionele pijn zodra ik tot 
rust kom. Dat wil ik niet. Bovendien 
ben ik de andere reisgenoten dan tot 
last. Daar voel ik me dan weer schuldig 
over. Toch wil ik ook niet thuis blijven. 
Als iedereen op vakantie is voel ik me 
thuis extra alleen. Thuis ben ik dicht bij 
alle spulletjes die me dierbaar zijn en 
me doen herinneren aan de tijd dat we 
nog samen waren. Dat ga ik op vakan-
tie missen. Wat moet ik doen? 

Universele oplossing
Een eenduidig antwoord op deze 
vraag is er niet. Wel een aantal vragen 
of tips die je kunnen helpen de juiste 
keuze te maken. Los van wat je kiest, 
de rouw en het verlies zijn er toch. 

Deze zijn dus geen argument om thuis 
te blijven of weg te gaan. 

Vragen
Het is wel goed om jezelf vragen te stel-
len zoals: Wat past op dit moment het 
beste bij mij en wat gun ik mezelf tij-
dens de vakantie? Wordt een vakantie 
makkelijker als die korter is dan anders? 
Misschien is die vaste camping in Zuid-
Frankrijk voor nu te confronterend en 
kan ik beter een andere camping kie-
zen dichter bij huis? Zijn er dierbare 
spulletjes die ik mee kan nemen op va-
kantie waar ik steun aan heb als ik het 
moeilijk heb? Misschien wel de belang-
rijkste vragen: Waarom ga ik eigenlijk 
op vakantie en waarom moet vakantie 
verplicht leuk zijn? Op vakantie zonder 
je geliefde en met je verlies is moeilijk, 
en kan veel energie kosten. Dat als ge-
geven aannemen kan helpen. 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

 Interieurspuiterij Jansen 
doneert jubileum-geld aan 
vier Nuenense Goede Doelen
In de maand mei van dit jaar vierde Interieurspuiterij Jansen hun 40 jarig be-
staan. Dit is op gepaste wijze gevierd met medewerkers en relaties. Bijzon-
der is het dat interieurspuiterij Jansen zelf geen cadeaus wilde maar de goe-
de gaven van haar relaties beschikbaar heeft gesteld aan vier organisaties 
binnen Nuenen die het hard nodig hebben en het goed kunnen gebruiken.

van een gezond en verantwoord voed-
selpakket kunnen we altijd extra vers-
waren als groenten, fruit en zuivel ge-
bruiken. Juist daarom bedanken wij in-
terieurspuiterij Jansen en wensen wij 
hen een mooie toekomst”.

“Bijna Thuis Huis Latesteyn opende 
mei jongstleden haar deuren voor 
Nuenenaren die het laatste stukje van 
hun leven, in een fijne bosrijke omge-
ving, door vele vrijwilligers liefdevol 
verzorgd, willen doorbrengen. Na de 
grote verbouwing blijven er nog een 
aantal wensen over waar de gift van de 
firma Jansen voor gebruikt kan wor-
den. Er wordt gedacht aan airco’s en/of 
hordeuren. Bijna Thuis Huis Latesteyn 
dankt Interieurspuiterij Jansen, en na-
tuurlijk haar relaties, voor dit sympa-
thieke en royale gebaar.”
 

De Stichting Leergeld afdeling Nue-
nen, Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Voedselbank Nuenen en tenslotte Bij-
na Thuis Latesteyn zijn bedacht met 
een mooie som geld.

“De Stichting Leergeld dankt Mari Jan-
sen hartelijk voor haar gulle gave. Deze 
donatie gaat zij goed gebruiken. De 
Stichting probeert er voor te zorgen 
dat kinderen die, om financiële rede-
nen niet mee kunnen doen aan activi-
teiten die voor leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn, mee te laten doen en 
kansen te bieden zodat zij zich kunnen 
door-ontwikkelen.”

“De Weverkeshof heeft de laatste 
maanden wat pech gehad vanwege 
enkele inbraken. De dorpsboerderij is 
druk bezig met het vervangen en/of 
renoveren van diverse materialen en 
gebouwen op het terrein. Verduurza-
ming is hierbij erg belangrijk. Dank zij 
de diverse donateurs en een gezonde 
bedrijfsvoering kunnen ze dit realise-
ren. Daarom bedankt de Weverkeshof 
de firma Jansen voor deze mooie gift! 
Dit maakt het voor de Weverkeshof 
mogelijk om weer een project van haar 
short-list op te pakken.”

“Een prachtige gift waar we als Voed-
selbank ontzettend blij mee zijn. En 
onze klanten natuurlijk ook. Voor korte 
of langere tijd (maximaal 3 jaar) bieden 
wij hen als noodhulp wekelijks een 
voedselpakket. Bij het samenstellen 

DE GOEDE DOELEN

40 JAAR INTERIEURSPUITER� JANSEN

NUENEN, GERWEN 
EN NEDERWETTEN Stichting Leergeld Nuenen

 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

De PVGE afdeling Nuenen 
bestaat dit jaar 25 jaar
Dat wil de vereniging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bijna twee 
weken geleden zijn de leden van 88+ verwend met een heerlijke High Tea, ver-
zorgd door andere leden van de PVGE. Afgelopen vrijdag was er een luxe barbe-
cue voor de leden (220 aanwezigen) bij het Zwembad Nuenen (Enode), eveneens 
grotendeels verzorgd door eigen leden. Om 17.00 uur werd een ieder nog getrak-
teerd op een striemende regenbui, maar gelukkig waren er voldoende tenten om 
niet al te nat te worden. Daarna was het 
heel mooi weer, vrijwel zonder wind. De 
muziek werd verzorgd door jazzband 
‘His Masters Noise’ . Al met al een heel 
geslaagde avond.

Nieuwe inwoner  
in onze gemeente
 Een opvallend geboortekaartje in een 
voortuin in de Lijsterbesstraat. Richard 
en Dorothé melden dat zoon Gijs is ge-
boren. Gijs, 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

Zet de deur van je ziel op een kier.

Met al haar levenslust en liefde heeft zij deze lange strijd niet kunnen 
winnen. We zullen haar ontzettend missen.

Riekje Wickardt - Heertjes
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Maaike Wickardt
   Michiel, Aletta
Tijs Wickardt en Melinda Gogolova
   Yasmin, Berk

10 juli 2019

Correspondentieadres: 
Lupinetuin 1, 2317 MX Leiden

Dinsdag 16 juli hebben wij afscheid genomen van Riekje in 
De Regenboog P.G.N. te Nuenen waarna we haar naar 
crematorium Heeze hebben gebracht.

Garagesale/
ko� erbakverkoop 
in Lieshout
Jaren werd er in de straten De Sluiter, De 
Melter en De Wolwever een vlooien-
markt georganiseerd tot twee jaar terug 
toen besloten werd geen markt meer te 
houden. Bewoners van de wijk hebben 
toen een garagesale / kofferbakverkoop 
georganiseerd wat een groot succes 
werd. Op verzoek van verkopers en be-
zoekers wordt er weer een sale gehou-
den op zondag  11 augustus van 10.00 
tot 14.00 uur. Per grondplek zijn de kos-
ten € 5,-. Info via tel 0651256440 of via 
mail j.timmers@chello.nl

 Hans van de Heuvel     
winnaar        
28ste toepwedstrijd
In een vol geladen Schafrat werd afge-
lopen maandag weer het kermistoe-
pen gehouden. Na een strijd op het 
scherpst van de snede, werd rond 
15.30 uur de finale ingezet. 

Daarvoor meldden zich Ruud de Wit, 
Piet Meulendijk, Berry Bastiaans en 
Hans van de Heuvel. Het was tenslotte 
Hans die aan het langste eind trok. Hij 
was net als Piet en Ruud een van de 
oude getrouwen die al heel wat jaar-
tjes toepervaring konden inbrengen. 
Berry deed het als tweedejaars opval-
lend goed in dit gezelschap.

Na afloop werd ‘De Ficus’ (Jan Schee-
pers) door toernooidirecteur Fons Lin-
ders in het zonnetje gezet. Bijna vanaf 
het begin, al 25 jaar, brengt de Ficus de 
beste paardjes uit zijn stal mee naar 
Nuenen om hun carrière verder glans 
te geven. 

Toepen



LINDEBLAADJES

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

TE KOOP: zwarte, rode 
en kruisbessen. Graag 
bestellen 040-2831509. Te-
vens te huur autostalling.

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel: 06-
23659931.

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

AIRCO

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen & Slapen

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

MASSEUR biedt zich aan 
Tel. 06-38839719.

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

2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale voorverkoop bij 
Intratuin Nuenen

www.bloementuin.nl

Vervolgens kunnen jullie op donderdag 
25 juli mee dansen en swingen tijdens 
Banwakaboom. In deze ‘greatest hits’ ge-
niet je opnieuw van de spetterende per-
cussiesolo’s en meezingers in een ty-
pisch Caribisch jasje dat je van 
Drumdrumdrum gewend bent. 

En natuurlijk mag iedereen meedansen, 
-spelen en -zingen met de swingende 
versies van o.a. ‘De wielen van de bus’, 
‘We maken een kringetje’ en succesnum-
mer ‘Happy als ik dans’. De familiecon-
certen van Drumdrumdrum zijn door-
spekt met ritme, percussie en humor. 
Alle muziekliefhebbertjes mogen mee-
doen en maken op die manier kennis 
met o.a. de cajon, de timba, body per-

Kleine (en grote) mensen opgelet!
Iedere donderdag tijdens de zomervakantie is er een voorstelling in het Open-
luchttheater Mariahout. Onder de noemer 'kindervoorstelling' kunnen jullie 
genieten van verschillende optredens. Zo spelen de 'Nu� e Tantes' op donder-
dagmiddag 18 juli het hilarische stuk 'Eenuf is eenuf!' Met behulp van vernufti-
ge kostuums, poppen, decors, liedjes en voice-overs van o.a. Karin Bloemen & 
Tony Neef, steken zij hun persoonlijke verhaal in een Nuf jasje: Durf te kiezen 
voor wat je écht wil!

cussion en vergeet vooral de BOOMOP-
HONE niet, het kleurrijke, door Drum-
drumdrum zèlf ontworpen instrument! 

Een voorstelling van Drumdrumdrum 
betekent swingen.
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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

Zaterdag 24 augustus
10.00 uur Goede Doelenweekend

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zaterdag 24 augustus
12.00 uur Reünie 

Honk & Softbal club Nuenen 
50-jarig jubileum

Zondag 25 augustus
Vlooienmarkt Drumfanfare Jong Leven

Heuvelplein in Gerwen

Zondag 25 augustus
10.00 uur Goede Doelenweekend

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 18 augustus
10.00-13.00 uur Garagesale 

Eeneind (vanaf het spoor tot aan de 
Geldropsedijk/Collse Hoefdijk)

Zondag 18 augustus
10.00-23.30 uur Touwtrekwedstrijd over 

water. DOEN! KPJ Nederwetten
Weiland op de hoek Oude Torendreef en 

Hoekstraat in Nederwetten

Zondag 18 augustus
Doorkomst Leyetocht

Zandstraat Nederwetten, 
eindpunt route door Nuenen Rijtvenweg

Vrijdag 23 t/m maandag 26 augustus
Wettes dorpsfestijn

Terrein aan de Koppeldreef

Zaterdag 10 t/m zondag 18 augustus 
TV Wettenseind: 

het eerste SporTed Open toernooi. 

Zondag 11 augustus
10.00-14.00 uur Garagesale / 
kofferbakverkoop in Lieshout

De Sluiter, De Melter en 
De Wolwever Lieshout

Dinsdag 13 augustus
10.30 uur Film Cultuur Overdag 

‘A casa Tutti Bene’
Klooster Nuenen

Donderdag 15 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 1 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Woensdag 7 t/m vrijdag 9 augustus 
Kindervakantieweek Gerwen 

Het Gerwens Foodtruck Festival! 
De Huikert 35, Nuenen

Vrijdag 9 augustus
19.30 uur Buitenfi lm: Bohemian Rhapsody 

op Landgoed Gulbergen 
(uitverkocht)

Zaterdag 10 augustus
19.00 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

t/m zondag 21 juli
Bloem&Tuin Landgoed Gulbergen

www.bloementuin.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

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger de heer J. Haan.

Misintenties
Marie Kuijten - van Kuijk; overleden 
ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Lie Tien 
Loan Hoeks, de Zandschel 25. Wij wen-
sen de familie 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 
weken alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 09.00 tot 12 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
 
Misintenties 
Fam. Mickers. 

Mededelingen
De tussenopbrengst van de sponsor-
actie voor zuster Bonnie bedraagt 
€ 1041,39 mede dankzij de opbrengst 

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

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Piet Coolen; Fien Raaijmakers-Aalders en 
Frans Raaijmakers; Lie Tien Loan Hoeks.
 
In onze parochie is overleden: Lie Tien 
Loan Hoeks, 73 jaar, waarvoor afgelo-
pen dinsdag de uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden.
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

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

Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
H. Mis, H. Camillus de Lellis, belijder; 
gedachtenis van H. Symphorosa en 
haar zeven zonen, martelaren.
Vrijdag 19 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Vin-
centius a Paulo, belijder.
Zaterdag 20 juli. 08.30 uur H. Hiërony-
mus Aemilianus, belijder; gedachtenis 
van H. Margaretha van Antiochië, 
maagd en martelares.
Zondag 21 juli. Zesde zondag na Pink-
steren. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 22 juli. 18.30 H. Mis, H. Maria 
Magdalena, boetelinge.
Dinsdag 23 juli. 18.30 uur H. Mis, H. Ap-
polinaris, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van H. Liborius, bisschop en 
belijder.
Woensdag 24 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Christina, maagd en 
martelares.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
(‘Kerken in Peelland’) en op YouTube 
(‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’).

 

Zondag 21 juli 
14.30 uur Cultuur Overdag

concert Jazzy Vibes
Gasterij Jo van Dijkhof

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 28 juli
Landelijke Tuinvlindertelling

www.vlindermee.nl

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.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september

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.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september

Oud-predikant van Nuenen overleden 

Gerrit Gri�  oen (1925-2019)
Onlangs werd bekend gemaakt, dat op 27 mei 2019 dominee Gerrit Gri�  -
oen is overleden. Hij was predikant van de hervormde gemeente Nuenen 
van 1955 tot 1971. 

keken op zijn Nuenense tijd. Het was 
ook een periode met grote veranderin-
gen. De gemeente Nuenen maakte in 
de jaren 50 een enorme groei door. Er 
kwam veel ‘protestantse import’ met 
vooral werknemers van Philips en de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit 
leidde in Nuenen tot het samengaan 
van gereformeerden en hervormden, 
waartoe Griffioen het succesvol initia-
tief nam.
Zijn oecumenische instelling bracht 
hem ook in contact met de katholie-
ken, met wie hij een goede band on-
derhield. Hij stond bekend als een vrij-
zinnige en vernieuwende predikant. 
De laatste keer dat ds. Griffioen Nue-
nen bezocht, was in 2014, toen het 
boek verscheen over ‘zijn’ 250-jarige 
pastorie. Griffioen is 94 jaar geworden. 
Ds. Griffioen heeft zijn lichaam be-
schikbaar gesteld aan de wetenschap. 
Op 8 september is er een gedenk-
dienst in Zutphen.

Ds. Griffioen heeft altijd met grote 
dankbaarheid en genoegen terugge-

Muziek uit het zwoele Brazilië bij Jo van Dijkhof
Op zondagmiddag 21 juli speelt Jazzy Vibes in Gasterij Jo van Dijkhof. Het is 
het eerste zomerconcert van Cultuur Overdag. Aanvang van het concert is 
14.30 uur; de Gasterij is open vanaf 14.00 uur. 

Toegangskaarten zijn tot en met 20 juli 
te bestellen via de website van Cultuur 
Overdag (www.cultuuroverdag.nl) en 
kosten € 6,50 (incl. koffie/thee). Op 21 
juli zijn, indien nog beschikbaar, ook 
kaarten te koop aan de deur: de toe-
gangsprijs is dan € 7,50 (incl. koffie/
thee).

Jazzy Vibes is een Italiaans-Hollands 
duo en bestaat uit Giuseppe Coppola 
(gitaar en zang) en Marjolein ten Cate 

(zang en percussie). En wie weet schui-
ven er nog andere gasten spontaan aan!
Tijdens het concert, getiteld: ‘Jazzy Vi-
bes in Brasil’, kan men dromen over het 
zwoele Brazilië van Jobim & Gilberto en 
mee swingen op de vrolijke sfeer van 
Samba en Musica Popular Brasileira.

Het tweede zomerconcert van Cultuur 
Overdag in Gasterij Jo van Dijkhof is op 
zondagmiddag 25 augustus. Dan 
treedt Willem van der Heiden op met 

zijn nieuwe programma ‘Juweeltjes’.
Kijk voor meer informatie over dit con-
cert en alle andere activiteiten van Cul-
tuur Overdag op 
www.cultuuroverdag.nl

 

 



VLOER HET ZELF EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180

KLIK PVC
drager Rigid, toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik, leverbaar in 4 kleuren van 37.95 nu per m2

19.95

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. KL

A
A

SE
N

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 | 
V

H
Z 

W
K 

29

Complete traptreden, 
diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie. 
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE. MULTIPLANK EIKEN

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 
mini velling,  verkrijgbaar in diverse kleuren

van 79.95 nu per m2

39.95

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

vanaf 

625.-

verkrijgbaar in 14 kleuren
24/29 cm breed van 21.95 nu per m2

9.95
MEENEEM PRIJS

LAMINAAT LANDHUISDELEN XXL

LAMEL PARKET RUSTIEK EIKEN
In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

van 69,95 nu per m2

29.95

STUNT AANBIEDING

33.9533.9533.95

PVC STUNT
inclusief leggen 
en zelfklevende 

ondervloer

TARKETT 
DRYBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

VLOEREN INSPIRATIE
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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

*

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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 
Wegens vakantie gesloten van

zaterdag 27 juli t/m 
maandag 5 augustus. 

Wij wensen u ook een hele fijne vakantie!

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 

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

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

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