
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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 Seniorenmiddag 
met 
Stijn van de Ven 
in het OLTM

30ste keer 
Vierdaagse 
van Nijmegen 
voor 
Ferdi van der Ham

 Nuenenaar 
Steven Kruijswijk 
op podium 
in Parijs?

Jaargang 61 • Nr. 30 • 25 juli 2019

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

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

WEGENS ZOMERVAKANTIE IS DE 
PRAKTIJK VAN DOKTER BOEK 

GESLOTEN VAN 
29 JULI T/M 16 AUGUSTUS

De letter verdeling is als volgt:
A-K: DR. RUTTEN / DR. V.D. TOP
 LAAN VAN NUENHEM 20
 TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
 ANDREGGLAAN 14
 TEL: 2837475

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

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

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

Bekijk Rond de Linde ook op uw vakantieadres 
via www.ronddelinde.nl

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 30 juli 2019.

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALESALE
SUMMER
SALE

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

 Nuenense huisartsen sturen      
brandbrief aan zorgverzekeraars

die een hoog rendement kunnen be-
halen uit zorg en onderwijs. Dokter 
Boek herinnert in haar brief aan de 
zorgverzekeraars en hun zorgplicht 
aan de verzekerden. Er wordt aange-
drongen op snelle vergroting van de 
capaciteit van de thuiszorg en gees-
telijke gezondheidszorg. Op korte 
termijn invoeren van een Zorg-app 
met daarin de actuele beschikbare 
zorgplekken voor thuiszorg en ver-
pleeghuizen. Het beschikbaar stellen 
van een centrale aanmeldplek voor 
huisartsen van waaruit de betreffen-
de thuiszorg of verpleeghuisaanmel-
ding geregeld gaat worden door de 
zorgverzekeraar. De huisarts kan zich 
dan met zijn eigenlijke taak bezig-
houden.

Bij overbelasting van de mantelzorger 
dient er een spoedopnamedienstlijst 
voor de somatische en psychogeriatri-

In dit schrijven namens de Nuenen-
se huisartsen, wordt gewezen op 

de kwetsbare patiënten zoals oude-
ren, psychiatrische patiënten, mensen 

met een chronische ziekte en jongeren 
met psychische problemen. “Voor psy-
chiatrische patiënten lukt het vaak na 

maanden pas om die op de juiste plek onder te 
brengen in de GGZ”, zegt Boek in die brief.

Tijdens ons gesprek vult zij aan: “Ik sta ieder 
weekend weer doodsangst uit omdat ik ze 
niet bij de juiste instelling kan onderbren-

gen. Voor de patiënt die thuis behandeld 
wordt, lukt het niet thuisverpleging in te schake-
len wegens grote personeelstekorten”. Omdat 
ouderen te lang in hun eigen onderkomen nood-
gedwongen moeten verblijven zijn thuiszorg en 
mantelzorgers overbelast.

Nuenen is de meest vergrijzende gemeente in 
deze regio. Door een gemiddeld hoog oplei-
dingsniveau, zijn er veel gezonde vrijwilligers 

Door Gerrit van Ginkel

Het landelijk tekort aan personeel in de gezondheidszorg treft nu duidelijk de eerste 
lijn voorzieningen. Het capaciteitsprobleem bij de verpleegtehuizen en in de thuis-
zorg wreekt zich het duidelijkst. Om de zorgverzekeraars hierop te wijzen heeft dok-
ter Hanneke Boek hierover een noodkreet gestuurd aan zorgverzekeraars CZ en VGZ.

sche verpleegtehuizen beschikbaar te 
zijn desnoods met een overbed. Daar-
naast is het zeer wenselijk de adminis-
tratieve druk en bureaucratie op de 
eerste lijn aanzienlijk te verlichten. Met 
de eerste lijn gezondheid houden zich 
dagelijks enkele honderden zorgverle-
ners bezig, zoals onder meer: huisart-
sen, assistenten, praktijkbegeleiders, 
LEV-groep medewerkers, gemeenten 
en therapeuten.

 Het regent meldingen van overlast     
door eikenprocessierupsen

boom op zo ongeveer een meter 
hoogte en wat hoger in een eiken-
boom zit een compleet nest. Een van 
de aanwonenden wist te melden dat 
de bestrijders juist afgelopen week in 
actie zijn geweest om de rupsen weg 
te zuigen. 

Oppassen voor nesten in bomen
De gemeente laat weten dat het mel-
dingen van overlast door eikenproces-

Zo ook aan het Laar in Gerwen ter 
hoogte van de jeu de boulesbaan al-
daar, op de hoek Steenbroeken - Laar. 
Rupsjes kruipen in processie over de 

Eikenprocessierupsen veroorzaken veel klachten, zoals jeuk, huiduitslag, 
oogklachten en irritatie aan de luchtwegen. Dat vooral bij mensen, maar ook 
dieren hebben te lijden van die rupsen. Het zijn de brandharen die voor de 
overlast zorgen. Brandharen zijn onzichtbaar klein, zijn pijlvormig en dringen 
niet allen de huid binnen, ook in de ogen en luchtwegen. In onze gemeente 
staan nogal wat eikenbomen die vol zitten met eikenprocessierupsen. 

 

sierupsen regent. “Ondanks dat we de 
laatste weken al met een dubbele 
ploeg aan de bestrijding werken, krij-
gen we het aantal meldingen nauwe-
lijks bijgebeend. Het bedrijf dat de be-
strijding verzorgt, werkt hier met man 
en macht aan”. Ook deze maand zijn de 
rupsen nog actief. Uiteindelijk ontpop-
pen de rupsen tot nachtvlinders. Met 
name in eikenbomen blijft het oppas-
sen geblazen voor de nesten (zie foto). 

Naar huisarts…
De gemeente geeft nog wel een paar 
nuttige tips. Blijf zoveel mogelijk uit de 
buurt van eikenprocessierupsen. Be-
dek armen, benen, hals en schouders 
met kleding. Ga niet zelf aan de slag 
met het opruimen van rupsen en nes-
ten. Bij klachten: niet krabben, spoel 
de huid en ogen met water, douche en 
trek andere kleding aan. Ga bij ernsti-
ge klachten naar de huisarts. 

Foto Cees van Keulen
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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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Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in 
de lente en in de zomer. Contact met oppervlaktewater met blauw-
alg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als men-
sen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en 
darmklachten veroorzaken. Honden kunnen beter niet in met blauw-
alg besmet water zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vis-
sen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap 
De Dommel
www.dommel.nl of u kunt contact opnemen met het KCC van de 
gemeente via 040-2631631.

WEBSITE DUURZAAM BOUWEN
Bent u van plan om te (ver)bouwen? Tegenwoordig zijn er steeds 
meer mogelijkheden om dit duurzaam te doen. Dit is niet alleen 
goed voor mens en milieu, maar het kan er ook voor zorgen dat uw 
energierekening lager wordt. Sommige maatregelen verdienen zich 
hiermee zelfs terug! Daarnaast kunnen investeringen in het duurza-
mer maken van uw woning ook leiden tot een groener energielabel. 
Een groen energielabel kan een positief effect hebben op de waarde 
van uw woning. Tot slot leidt een goed geïsoleerde woning tot meer 
wooncomfort, want minder kans op koude voeten, vocht en tocht.

Voor meer informatie over wat duurzaam bouwen is kunt u kijken 
op: www.nuenen.nl/duurzaamverbouwen 

RIJKSSUBSIDIE      
VOOR AANPAK INBURGERING 
De gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best krijgen 
een landelijke subsidie voor het begeleiden van vergunninghouders 
(statushouders) in die gemeenten. De subsidie van het ministerie 
van Sociale zaken en werkgelegenheid is bedoeld om gemeenten 
voor te bereiden op de wettelijke taak binnen de nieuwe Wet inbur-voor te bereiden op de wettelijke taak binnen de nieuwe Wet inbur-voor te bereiden op de wettelijke taak binnen de nieuwe Wet inbur
gering. Vanaf 2021 wordt het een gemeentelijke taak om gehuis-
veste statushouders te gaan begeleiden in een Plan Inburgering en 
Participatie (PIP).

Bewezen aanpak
De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben de afgelopen twee 
jaar samen met de WSD-groep al een aanpak ontwikkeld voor de 
begeleiding van vergunninghouders. In deze gemeenten zijn inmid-
dels meer dan 100 persoonlijke plannen voor vergunninghouders 
gemaakt.

Het ministerie was onder de indruk van de aanpak en verstrekt nu 
subsidie om deze verder te ontwikkelen en nu dus ook in collega-
gemeenten uit te rollen. Dat zijn de gemeenten Oirschot en Best, 
beide gemeenten vallen onder het werkgebied van de WSD-groep.

INLOOP 29 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.

Klimaatakkoord 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 maandag 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 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.

VERGUNNINGEN 
PERIODE 07-01-2019 EN 14-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Goudhoeksland 27 Plaatsen erfafscheiding
Pastoorsmast 5 Plaatsen telecommast

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Esdoornstraat 8 Ingetrokken: aanvraag voor plaatsen dakkapel
Kersenbogerd 1 Ingetrokken: aanvraag voor plaatsen dakkapel

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Mulakkers, Eeneind Organisatie jaarlijkse Ezeltjesdag op 

1 september
Park, Nuenen Doorkomst voertuigen Liberation Taskforce, 

75 jaar bevrijding

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Biesveld Straatbarbecue
Oranjestraat Straatbarbecue

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
17-07-2019  Nota grondbeleid vastgesteld
18-07-2019 Nuenen Saneringsprogramma geluid B, eindmelding

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

Een paar takjes Hedera (klimop) helpt tegen maden 
in uw GFT +e container. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van 15 juli t/m 16 augustus) is het ge-
meentehuis alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. De 
gemeente werkt volledig op afspraak.

Politiesteunpunt Nuenen dicht tijdens 
vakantieperiode
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis is 
tijdens 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 open volgens de normale ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-
16.00 uur. Iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht. Bij het doen 
van aangifte kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene 
politienummer 0900 - 8844.

BLAUWALG IN VIJVER
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauwalg aange-
troffen in de vijver aan de Jhr Hugo van Berckellaan. 

‘Nederland moet voortouw nemen 
bij traumaverwerking Yezidis’
 
‘Nederland moet internationaal het voortouw nemen bij traumaverwerking 
van Yezidis’, dat zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, die 
momenteel een bezoek aan deze zwaar misbruikte minderheidsgroep in het 
noorden van Irak afrondt.

veilig, met de talloze strijdende partijen 
in het noorden van Irak, onontploft oor-
logstuig, geen voorzieningen, en bo-
vendien voor heel veel Yezidi’s is het een 
zwaar getraumatiseerde plek.’ ‘Kwets-
baarder dan dit,’ zegt Ceelen, ‘wordt een 
bevolkingsgroep niet’. ‘Steek je hand uit 
naar deze mensen, ze worden zwaar ge-
discrimineerd in Irak, voor werk, voor al-
les’, aldus Ceelen.

Internationale conferentie over 
geestelijke gezondheidszorg
‘De trauma’s van deze Yezidis zijn diep 
en gelaagd, en de zorg die er is, schiet 
schromelijk tekort,’ aldus Ceelen. Na de 
zomer organiseert Nederland de eerste 
internationale conferentie over geeste-
lijke gezondheidszorg. ‘Op die confe-
rentie zou Nederland het voortouw 
moeten nemen bij het opzetten van 
speciale programma’s voor traumabe-
geleiding van Yezidis’, zegt Stichting 
Vluchteling, die daar samen met Dr 
Mukwege, de Congolese gynaecoloog 
en Nobel Vredesprijswinnaar, in het 
oosten van DR Congo inmiddels ruime 
ervaring heeft opgedaan.

Ceelen: ‘De internationale gemeen-
schap heeft Yezidis tot nu toe schaamte-
loos in de steek gelaten’. Zij was de afge-
lopen week in het noorden van Irak en 
sprak er met vele Yezidi-slachtoffers van 
IS, vooral mannen, vrouwen en kinde-
ren die jarenlang in gevangenschap 
hebben geleefd, misbruikt, en verhan-
deld als seksslavinnen.
Ceelen is aangeslagen van de gesprek-
ken die zij voerde met Yezidis. Zij sprak 
ondermeer met de 17-jarige Samira, Ye-
zidi, niet ver van Duhok, in het noorden 
van Irak, die een tatoeage op haar arm 
laat zien: ‘Er staat rust zacht, mijn lieve 
Ali’, zegt Samira. Om haar hals hangt een 
kettinkje met dezelfde naam. Ali is de 
oudere broer van Samira. Als hij nog 

Overheerlijke 
dadeltaart
Benodigdheden:
500/600 gram dadels in reepjes gesneden
pakje gezouten (normale)  roomboter
100 gr witte basterdsuiker
1 ei
3/4 rol Mariakoekjes 
(in stukjes breken)
kokosstrooisel

Smelt de boter op 'n laag pitje in een 
kleine pan. Voeg de suiker toe (blijven 
roeren), ei loskloppen en toevoegen 
aan de gesmolten boter. Voeg de da-
dels toe, alles goed omscheppen en 1 
minuut laten koken. Als laatste de 
stukjes koek erdoor doen.
Bakblik invetten en beetje kokos erover 
strooien. Alles in het bakblik scheppen 
en er weer kokos over strooien, af laten 
koelen en daarna de koelkast in.
Na een dag is het taartje het lekkerst.

Recept

leeft, is hij nu 23 jaar. ‘Maar veel hoop 
dat Ali nog onder ons is,’ zegt Ceelen, ‘is 
er niet.’ In 2014 werd hij, met zijn hele fa-
milie, door IS ontvoerd, en later geschei-
den van zijn verwanten.
Ceelen heeft korte dagboeknotities ge-
schreven de afgelopen dagen, en die 
staan op de website van Stichting 
Vluchteling: https://www.vluchteling.
nl/nieuws/2019/7/internationale-ge-
meenschap-heeft-jezidi’s-schaamte-
loos-in-de-steek-gelaten

‘De hulpverlening aan de overlevenden 
van het geweld van IS schiet nog altijd 
ernstig tekort. Er is bijvoorbeeld nauwe-
lijks psychische ondersteuning voor de 
zwaar getraumatiseerde leden van deze 

minderheidsgroepering. Vele duizen-
den Yezidi’s werden ontvoerd, ver-
kracht, tot slaaf gemaakt en vermoord,’ 
zegt Ceelen. Stichting Vluchteling zal de 
hulp aan Yezidis de komende tijd op-
schroeven, en meer middelen mobilise-
ren om er de noden te lenigen en pijn te 
verzachten.

Ceelen: ‘In kampen is het uitzichtloos, er 
is kinderarbeid, uitbuiting, en nauwe-
lijks onderwijs, er is niet of nauwelijks 
elektriciteit, geen schoon water, en het 
is er harstikke heet. Yezidis kunnen niet 
terug, omdat er niks meer is, de oorlog 
heeft alles verwoest, en het is er ook on-

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



  

 

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

Heel de vakantieperiode
normaal geopend!!

Peper steaks
............................................................3 stuks 7,50
Roulade mixed grill
........................................................100 gram 2,25
Gebraden gehakt
........................................................150 gram 1,95
Mini kiprollade
..........................................................per stuk 5,50
Runder hamburgers
............................................................4 stuks 5,00
Shoarma pakket
......... 500 gram vlees, 5 broodjes en bakje saus 7,50

Ook voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

4 GANGEN €32,50
Inclusief bruisend aperitief en koffie of thee na.

Kom je ook kijken en proeven?

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’

Heilbot ‘Tandoori’
geroosterde bloemkool / kokos / Vadouvan

Kalfssucade
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

Ananas & Blauwe bes
limoncello parfait / rozemarijn

Openingsmenu

R E S T A U R A N T

b

Boordseweg 1B | Nuenen

BADPAKKEN 
EN BIKINI SETS 

VOOR  € 30,-

BADMODE 
ACTIE
maandag 22 t/m zaterdag 27 juli

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

*

REGBAT HELMOND 
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.

Rond de Linde

Informatie 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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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

Zondag 25 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag

Willem van der Heijden met ‘Juweeltjes’
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 5 augustus 
14.00-16.00 uur Seniorweb Nuenen
Extra Vakantie Helpdesk op maandag

Bibliotheek Jonkheer Hugo v Berckellaan 18

  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

 Voor meer informatie zie de website.

Weekenddiensten
Zondag 28 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Paul Perrée; Jos van Gastel; Annie van 
Kemenade; ouders van Kemenade - 
van Kollenburg; Flor van Aalst; Henk 
Donath.

Mededelingen
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 9.00 tot 12 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

 Voor meer informatie zie de website.

Zondag 28 juli 11.00 uur: viering, voor-
gangers leden van de werkgroep.
 
Misintenties 
Pastor Jan van Dooren, vanwege ver-
jaardag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

 Voor meer informatie zie de website.

Zondag 28 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.

Misintenties 
Levende en overleden leden van het 
St. Annagilde, vanwege St. Annadag; 
Annie Renders - van der Heijden; Lie 
Tien Loan Hoeks;
 
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

 Voor meer informatie zie de website.

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 25 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Jacobus de Meerdere, 
apostel; gedachtenis van H. Christo-
forus, martelaar.
Vrijdag 26 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Anna, moeder van de H. Maagd Maria. 
Zaterdag 27 juli. 08.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
van H. Pantaleon, martelaar.
Zondag 28 juli. Zevende zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 29 juli. 18.30 uur H. mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus, en H. Simplicius, Fausti-
nus en Beatrix, martelaren.
Dinsdag 30 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Abdon en Sennen, 
martelaren.
Woensdag 31 juli. 07.15 uur H. Mis, H 
Ignatius van Loyola, belijder.

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').

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 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

Noteer 4 oktober: derde Nationale Ouderendag Nuenen 

Stuur vanaf vandaag wensen in! 

dag.nl ‘Doe een wens’. Op deze site kun 
je je ook als vrijwilliger aanmelden. Zie 
voor meer informatie en een impressie 
van vorig jaar onze Facebookpagina 
www.facebook.com/nationaleoude-
rendagnuenen  

Nieuwe wensen zijn welkom
Maar liefst ruim 40 wensen kwamen 
vorig jaar uit op de tweede, zonover-
goten, Nuenense Nationale Ouderen-
dag. Wensen van oudere Nuenenaren, 
ingestuurd door henzelf, familieleden, 
bekenden of mantelzorgers. En die 
gingen alle kanten op. Van een paar 
dames die kasteel Geldrop bezochten, 
een rondje door Gerwen op de duo-
fiets, een echtpaar dat graag nog eens 
een Bossche bol in Den Bosch at tot 
aan zelfs een ballonvaart toe! 

Vrijwilligers en sponsoren 
We kunnen Nationale Ouderendag 
echter niet organiseren zonder vrijwil-
ligers. Elke ouder verdient op zo’n dag 
de volle aandacht, om er zorgeloos 
van te kunnen genieten. Ruim 40 ou-
deren betekent dus ook ruim 40 vrij-
willigers. Wil jij een dorpsgenoot én je-
zelf een onvergetelijke dag bezorgen? 
Meld je dan nu aan op de site. Daar-
naast ben je ook als sponsor van harte 
welkom. Dat kan in de vorm van een 
algemene donatie of dat je graag wil 
bijdragen aan een specifieke wens. 
Laat het ons weten via de mail nue-
nen_ouderendag@ouderenfonds.nl, 
dan nemen we contact met je op om 
de mogelijkheden te bespreken. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Ziet u ergens in Nuenen een wenskaart 
liggen zoals op bijgaande afbeelding? 
Aarzel dan niet. Vul ‘m in en stuur ‘m op. 
Wensen kunnen tot en met 15 augus-
tus worden ingestuurd of worden aan-
gemeld via www.nationaleouderen-

Bent u een oudere inwoner van Nuenen en hebt u altijd nog die ene wens die 
u niet of moeilijk zelf kunt vervullen? Bijvoorbeeld omdat u alleen bent of 
minder mobiel bent. Of heb jij een vader, moeder, opa, oma, oom, tante, 
buurvrouw of buurman of ken je zo iemand? Stuur dan vanaf vandaag die 
ene wens in! Dan gaan wij ons best doen die op Nationale Ouderendag in 
vervulling te laten gaan en onze oudere dorpsgenoten een fantastische dag 
te bezorgen. 

 Landschapswandeling   
Lange Bleek met IVN Geldrop 
Wandelliefhebbers kunnen met natuurgidsen van IVN Geldrop over de Lan-
ge Bleek wandelen op dinsdag 30 juli. De start is om 13.30 uur, hoek Vlaamse-
weg/Lange Bleek, Sterksel. Carpoolers vertrekken om 13 uur bij Kasteel 
Geldrop. Kinderen zijn welkom, honden niet. Deelname is gratis.

De maandelijkse landschapswande-
ling van IVN Geldrop voert 30 juli door 
de Lange Bleek, nabij Sterksel. De aan-
dacht gaat vooral uit naar de land-
schappelijke kenmerken en waarden 
van dit door dennenbos gedomineerd 
natuurgebied van Brabants Landschap, 
dat aansluit bij de Herbertusbossen en 
de Somerense Heide. Van de verschil-
lende vennen die er vroeger lagen is al-
leen het Bultven overgebleven. 

Carpoolers vertrekken om 13 uur van-
af de parkeerplaats bij de kasteelboer-
derij aan de Helze en delen de benzi-
nekosten. De wandeling is van 13.30 
tot 16.30 uur met halverwege een pau-
ze in de natuur. Alleen bij extreme 
weersomstandigheden gaat de wan-
deling niet door. Raadpleeg hiervoor 
de website van IVN Geldrop: www.ivn.
nl/geldrop. Voor verdere inlichtingen: 

Mariet Vissers, 040-285 6622, en Tinus 
de Gouw, 06-12141901. IVN Geldrop is 
ook op facebook. Wie IVN wil steunen 
kan lid of donateur worden door een 
mailtje naar ivngeldrop@gmail.com. 

Kort samengevat:
Activiteit landschapswandeling. Da-
tum dinsdag 30 juli. Startplaats hoek 
Vlaamseweg - Lange Bleek, Sterksel. 
Carpoolen 13 uur vanaf P-plaats kas-
teel Geldrop, aan Helze. Organisatie-
door IVN Geldrop. Kosten geen. Doel-
groepliefhebbers van wandelen in de 
natuur (géén honden). Bijzonderhe-
den inlichtingen Tinus de Gouw, 06-
1214 1901, mjmdegouw@gmail.com

 Landschapswandeling   

Vervul 
een wens!

Duizenden ouderen hebben een wens die ze moeilijk alleen kunnen vervullen. 
Op Nationale Ouderendag laten wij deze wensen uitkomen. Helpt u mee?  Vervul een wens!
Veel ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Ook op pad gaan is niet altijd meer gemakkelijk. 
Op Nationale Ouderendag steunen we deze ouderen en laten we langgekoesterde wensen 
uitkomen. Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog een keer naar het ouderlijk huis of een 
middag vissen net als vroeger. Kleine wensen met een grote impact! Nationale Ouderendag bij u in de buurtOp www.nationaleouderendag.nl verzamelt het Nationaal Ouderenfonds alle wensen.  

Dit doen we samen met lokale comités die als geen ander de ouderen bij hen in de buurt 
kennen. Kijk op de website voor het comité bij u in de gemeente.  Doe mee! Vervul een wens van een oudereLijkt het u leuk om iets bijzonders voor een oudere bij u uit de buurt te doen?   

Op www.nationaleouderendag.nl vindt u alle wensen en kunt u een wens kiezen die bij u past. 
Samen met de  oudere geeft u invulling aan de wens. Eén ding is zeker: u bezorgt een oudere en 
uzelf een onvergetelijke dag.  

Nationale Ouderendag wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. 

Nationale Ouderendag
Vrijdag 4 oktober 2019
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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:

Ronald Thomassen 
opvolger van 
Theo Albers in de 
gemeenteraad 
De PvdA-fractie in de gemeenteraad 
van Nuenen is na het vertrek van Theo 
Albers weer op volle sterkte. 
Theo Albers moest door een verhui-
zing naar een andere gemeente de 
Raad verlaten. 
Ronald Thomassen is bereid gevonden 
om voor de PvdA zitting te nemen in de 
Raad. Ronald was al burgercommissie-
lid en hij zal nu de PvdA vertegenwoor-
digen in de Raad. Hij heeft een achter-
grond in de zorg en zal samen met Jan 
Wesenbeek het sociaaldemocratisch 
geluid in Nuenen c.a. laten horen.

 Kienen     
in de vakantie
Op dinsdag 30 juli is het kienen in het 
dorpshuis van Lieshout. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
De prijzen zijn: tas met levensmidde-
len, koffie en geldprijzen.
Kom dus voor ̀ n avond gezellig kienen 
naar het dorpshuis. U bent van harte 
welkom.

De 200 van Maarten      
+ raadslid Ronald….
Een nieuw raadslid, een nieuw geluid. Tot 26 september is onze gemeente-
raad met zomervakantie, stilte voor de storm. Want over twee maanden 
wordt Ronald Thomassen (zie foto) als opvolger van het vertrekkende raads-
lid Theo Albers binnengehaald. De vroede vaderen en moeders kunnen hun 
borst al nat maken. Ronald weet van wanten. 

Even nog terug naar die 200 van Maar-
ten. Klinkt bekend in de oren: de 200 
van Mertens. Voorzitter Jan Mertens 
van het katholiek vakverbond NKV 
sprak in 1968 van een groep van zo on-
geveer tweehonderd personen die el-
kaar goed kent en elkaar regelmatig 
ontmoet in verschillende gremia. Het 
waren invloedrijke personen die veelal 
via dubbelfuncties de touwtjes in han-
den schenen te hebben bij de over-
heid en in het bedrijfsleven. Anno nu 
zijn onzichtbare machtsconcentraties, 
in handen van enkele invloedrijke per-
sonen, nog steeds een maatschappe-
lijk thema. Van de 200 van Mertens in 
ons land naar de 200 van Maarten in 
onze gemeente lijkt maar een kleine 
stap. De vraag die gesteld kan worden: 
waar ligt de macht in onze gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten? 
Raadslid Ronald wil graag een tipje 
van de sluier oplichten.….
 
 

In de wandelgangen wordt al weken 
gesproken over ‘De 200 van Maarten’. 
Ronald Thomassen doet ook een duit 
in het zakje met zijn uitspraak: “De Nue-
nense politiek wordt al jaren beheerst 
door dezelfde mensen. Nuenen is van 
ons allemaal, maar de politiek hier kent 
een hoog ons-kent-ons gehalte. Ik sta 
voor nieuwe inzichten…….Ik ben op-
gegroeid met de waarden: rechtvaar-
digheid en solidariteit.” 

Ronald behoort niet tot de 200 miljo-
nairs in onze gemeente. Dat aantal mil-
jonairs is onlangs bekend gemaakt: 
2,3% van onze ‘huishoudens’ is miljo-
nair. Dat zijn afgerond zo’n 200 Nue-
nense miljonairs. Hoeveel van deze 
tweehonderd rijken ook deel uit ma-
ken van ‘De 200 van Maarten’ is niet be-
kend. 

 Nuenen is wijd en zijd berucht door 
twee V’s: Vincent en Vriendjespolitiek. 
Het motto luidt: voor wat hoort wat. 
Op het terras van café Schafrath wor-
den de tweehonderd van Maarten re-
gelmatig tegen het licht gehouden. Bij 
Bar Van Gogh gaan onze miljonairs 
over de tong. Hoe zit dat? Met wie wer-
ken zij samen? Tweehonderd miljo-
nairs, hoeveel klanten heeft de Nue-
nense Voedselbank eigenlijk? Waar 
doen die twee het toch van? Hoe kan 
dat, zo’n grote villa op die plek? Betaal-
bare huurwoningen, waar blijven die? 
Voor mogelijke antwoorden moet je 
maar eens aanschuiven op het terras 
of aan de stamtafel van genoemde 
etablissementen…..

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 25 juli 2019

De 200 van Maarten      
+ raadslid Ronald….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Nota duurzaamheid moet veel beter
Uit de concept nota duurzaamheid van de gemeente blijkt, dat 70% van alle CO2-uitstoot 
komt van inwoners. We zijn een woongemeente. Vanuit het landelijke klimaatakkoord 
heeft de regio ZO Brabant de taakstelling gekregen 49% van de verbruikte energie ook zelf 
duurzaam op te wekken. De regio moet na de vakantie een bod neerleggen bij de provin-
cie. Voor een hoeveelheid duurzame opwek- en CO2-reductie. Natuurlijk moet elke ge-
meente een bijdragen leveren, maar er zijn ook oplossingen die burgers geld opleveren. 
Dat is een bijdrage aan duurzaamheid waar we er als burger op vooruit gaan. Een eigen 
windpark is daar een voorbeeld van. Maar niet zoals de gemeente het nu in de nota duur-
zaamheid opschrijft. Dan worden banken en investeerders eigenaar van windmolens en 
zonneweides. Zij krijgen dan subsidie, die wij burgers betalen.

Het moet anders, wij burgers moeten zelf eigenaar worden van windmolens en zonnewei-
des, elk huishouden een kavel voor eigen gebruik. Maar dan moet de gemeente in haar 
nieuwe omgevingsvisie opnemen dat huishoudens in Nuenen, het recht van eerste koop 
krijgen van een kavel windpark of zonneweide, voor eigen gebruik. Die huishoudens moe-
ten hun eigen duurzame stroom dan ook nog thuis mogen verbruiken, dat heet salderen.
Dan hebben de eigenaren van een kavel duurzame opwek, stroom voor de kostprijs, ca 4 
cent per kWh, ipv het commerciële tarief van 22 cent.
Een ander doel dat de gemeente na de zomer moet opleveren, is een wijk aanwijzen die als 
eerste van het gas af gaat. Want onze cv-ketel veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot dan de 
fossiele stroom die we kopen. Ik zou daar een wijkje goed geïsoleerde huizen in Nuenen 
Oost voor kiezen. En daar dezelfde techniek toepassen als in Gerwen ZO, een gesloten 
WKO per huis. Daarmee kunnen ze gratis warmte van de zomer opslaan voor de winter. Er 
is dan veel minder stroom nodig, zodat meer huizen met datzelfde windparkje van het gas 
af kunnen.
Met een eigen windparkje maken we een gebaar van goede wil naar de rest van de regio, 
zodat de kans toeneemt, dat andere inwoners van Nuenen een kavel windpark kunnen 
kopen in de andere windparken in de regio, die ambtenaren nu aan het plannen zijn. De 
nota duurzaamheid is verstopt op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-
159333.html. Om als burgers zelf goedkope stroom te kunnen opwekken, voor eigen ge-
bruik, is deze petitie voor de Haagse politiek. https://salderenvanstroom.petities.nl/

 Henk Daalder, Sellesakker 6, 5674 we 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

Ergernis over metershoge    
afvalberg bij brenglocatie Gerwen
Bij de groenbakbrenglocatie bestemd voor tuinafval aan het Laar in Ger-
wen, wordt wekelijks een metershoge afvalberg gestort. Tot ergernis van 
omwonenden en ook van petanquespelers op de jeu de boulesbaan D’n Bus-
ser op de hoek Laar - Van Kemenadelaan. Een iddyllische locatie in een park-
achtige omgeving die door de afvalberg aan het oog wordt onttrokken. 

zijn waar gratis tuinafval in gedepo-
neerd mag worden. Er is geen enkel 
toezicht op en iedereen kan er gebruik 
(en misbruik) van maken. In Gerwen 
ergeren met name omwonenden zich 
aan de metershoge afvalberg. Die berg 
wordt wekelijks opgehaald, maar bin-
nen een paar dagen rolt het afval al-
weer over de bak 

De gratis stortingen beperken zich 
niet tot normaal tuinafval, zoals gras, 
blad en snoeihout. Er wordt door parti-
culieren en (tuin)bedrijven allerlei af-
val gestort, soms zelfs mestafval en be-
drijfsafval in grote plastic zakken. 

De gemeente meldt dat er op dertien  
plekken zgn. groenbakken geplaatst 

Inloopspreekuur voor       
en door mensen met NAH
Sinds februari organiseert het NAH Netwerk samen met ervaringsdeskundi-
gen een inloopspreekuur voor mensen met hersenletsel en hun mantelzor-
gers/naasten. Hersenletsel komt veel voor. Het kan ontstaan door een her-
seninfarct, ongeluk, hersentumor, operatie etc. 

Hersenletsel kan invloed hebben op ver-
schillende aspecten van het dagelijks le-
ven. Er kunnen allerlei vragen ontstaan 
over hoe om te gaan met de gevolgen 
van hersenletsel zoals vermoeidheid, 
overprikkeling, geheugenproblemen, 
eenzaamheid, karakterveranderingen.  
Soms helpt een gesprek met ervarings-
deskundigen, mensen die zelf hersenlet-
sel hebben opgelopen of mantelzorger 
zijn van iemand met hersenletsel. Zij zijn 
getraind om anderen verder te helpen. 
U kunt naar het inloopspreekuur komen 
als er behoefte is aan een luisterend oor 
en om te praten met mensen die hebben 
meegemaakt hoe het is om te leven met 

de gevolgen van hersenletsel. U kunt er 
terecht voor (h)erkenning en steun maar 
ook voor informatie en advies. Mochten 
de ervaringsdeskundigen geen ant-
woord hebben op uw vraag dan kunnen 
zij u in contact brengen met professio-
nals van het Informatie-& Adviespunt 
Hersenletsel. 
Het inloopspreekuur is bedoeld voor 
mensen met hersenletsel, hun naasten, 
vrienden en iedereen die betrokken is bij 
mensen met NAH ( Niet Aangeboren 
Hersenletsel). U kunt zo binnenlopen, 
een afspraak maken is niet nodig. 
Voor vragen over het inloopspreekuur 
kunt u terecht bij het Informatie- & Ad-
viespunt Hersenletsel. Tel: 088-6330999, 
E-mail: informatie@nahzobrabant.nl 
Het inloopspreekuur is elke tweede en 
vierde dinsdag van de maand van 10.30 - 
12.00 uur. Locatie : Libra Revalidatie & 
Audiologie locatie Blixembosch, Toledo-
laan 2, 5629 CC Eindhoven.

Gevonden kinder� ets
Gevonden in de berm van de 

Papenvoortsedijk een roze kinder� ets. 
Info tel. 0612657015.

Rijbewijskeuringen Nuenen 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen medisch laten keu-
ren voor de verlenging van hun rijbewijs. Deze keuringen vinden plaats op 6 augus-
tus en 3 september in Feel Fit Center, voorheen Laco De Drietip, aan de Sportlaan 
4/6 in Nuenen. Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen, tel: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan ook via www.regelzorg.nl. 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een gezondheidsverklaring. Aangera-
den wordt deze digitaal te kopen met behulp van uw DigiD op: mijn.cbr.nl 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten of Re-
gelzorg. U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een 
paar weken krijgt u dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier 
en kunt u snel een afspraak maken bij de keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs 
snel geregeld. Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. 
Maak dus  op tijd de afspraak. 
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Bloem & Tuin 2019

Hét grootste en inspirerendste 
tuinevenement van Nederland 
zit er weer op
Door Karin Aarts-Janssen

Op een buitenterrein in een bos kon men ook dit jaar weer heel veel inspira-
tie en ideetjes opdoen voor je eigen tuin.

maten. De tendens dit jaar was, het in-
spelen op het op grote schaal verdwij-
nen van insecten uit de natuur en uit 
tuinen. Er was veel aandacht voor 

Naast leuke workshops waren er veel 
demonstraties en presentaties van 
tuinartikelen en kon je er heel veel 
planten kopen, in allerlei soorten en 

Seniorenmiddag met   
Stijn van de Ven in het OLTM
Op woensdag 7 augustus vanaf 13.30 uur zal er in het Openluchttheater van 
Mariahout een speciale ‘seniorenmiddag’ plaatsvinden. Deze middag met 
de titel ‘Ten Blakke’ zal geopend worden door het Seniorenorkest van Laar-
beek en daarna zal Henrie Bouwmans samen met Stijn van de Ven uit Aarle-
Rixtel en Jan Vlemmings uit Beek en Donk gasten ontvangen uit Laarbeek. 

Deze middag wordt georganiseerd 
door de KBO’s van Laarbeek. In de 
voorverkoop via de KBO wordt een en-
tree gevraagd van € 5,00 per persoon. 
U bent dan gegarandeerd van een zit-
plaats wanneer we met slecht weer 
naar het Buurthuis moeten. Kaarten bij 
het theater zelf kosten € 6,00 per per-
soon. 

Op het podium van het theater staat 
een grote ‘Brabantse’ tafel waar dit jaar 
Veilig Thuis en de Rabobank te gast 
zullen zijn. Het belooft een interessant 
gesprek te worden waar het item vei-
ligheid maar ook andere zaken belicht 
worden. De gesprekken die gevoerd 
worden zullen worden afgewisseld 
met optredens van Stijn en Jan.

Calling Elvis Tribute    
door Mark Elbers
Zet het alvast in uw agenda: Nuenenaar Mark Elbers geeft op 13 en 14 december 
een ‘Calling Elvis Tribute’ concert in Het Klooster te Nuenen. Hij zal optreden met 
een 13-koppige liveband, inclusief gospelzangeressen. 

Sena en Niels: nieuwe inwoners in onze gemeente
In de Erasmusstraat is Sena geboren, dochter van Janneke en Ömer en zusje van Elif. Van harte welkom in onze fijne buurt, 
Sena! Niels is geboren aan de Papenvoortsedijk. Sena en Niels, welkom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en 
mail de foto met toelichting naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie we-
ten: redactie@ronddelinde.nl

 

Ingrediënten:
Tagliatelle, per persoon 2 rolletjes
1 ons salami
1 zak verse spinazie
1 bakje cherrytomaatjes
half blikje zwarte olijven
2 bakjes verse basilicum
1 zakje mozzarella
peper, zout, olie

Kook de tagliatelle zoals op de verpak-
king vermeld staat..
Doe ondertussen de cherry tomaatjes 
en de olijven in een diep bord, doe er 
de basilicum over. Besprenkel met olie 
en doe er peper en zout overheen. Leg 

Recept 

duurzaam en circulair tunieren. Waar 
kan dat beter beginnen dan in je eigen 
tuin.
Daarom dit jaar geen kunstgrasleve-
ranciers en bestratingsbedrijven maar 
veel geurende bloemen en zoemende 
bijtjes.

Bloem & tuin, een beurs om van te 
houden. Elk jaar weer. Volgende jaar 
van 17 t/m 26 juli 2020.

Heerlijk, makkelijk en binnen 15 minuten klaar 

Tagliatelle salami en spinazie
Voor 2 personen

er plakjes mozzarella over. Zet de bor-
den 10 minuten in de oven tot de kaas 
zacht geworden is (mag niet smelten). 
Bak ondertussen de salami in en bak-
pan. Doe er de voorgekookte tagliatel-
le bij en roer om. Voeg de verse spina-
zie erbij en weer omroeren. De pan 
even dicht doen en spinazie in laten 
slinken. Doe er nog meer spinazie bij 
en blijven omroeren.
Haal de borden uit de oven (pas op 
want ze zijn heet) en doe op elk bord 
een portie tagliatelle met de spinazie 
en salami er overheen.

Eet smakelijk!!
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Naar de ‘Troosteres der Bedroefden’ in Kevelaer

Johannes dat in zijn evangelie van het 
lijdensverhaal weergeeft. Voor de toe-
ristische pelgrim zal de vraag zich be-
perken tot het zoeken naar de leukste 
winkeltjes. De echte bedevaartganger 
zal deze vraag richten aan de Moeder 
Gods, de ‘Troosteres der Bedroefden’. 
Hij/zij zal zich in gedachten tot haar 
wenden om een stil advies of steun om 
de problemen en droefenis die het le-
ven met zich brengt de baas te wor-
den.
Zo zal de winkelende deelnemer door 
om zich heen te kijken mogelijk op het 
idee van de echte betekenis van de be-
devaartplaats gebracht worden. De 
ander daarentegen kan door de luchti-

Het is alweer bijna 60 jaar geleden dat 
een zestal personen uit Gerwen en 
Nuenen naar Kevelaer trok. Ze hadden 
in de loop der tijd allerlei verhalen over 
deze bedevaartplaats gehoord en wil-
den dat wel eens met eigen ogen aan-
schouwen. Jaren later, in 1976, zou paus 
Paulus VI zeggen: “De hedendaagse 
mens luistert liever naar getuigen dan 
naar geleerden en als hij naar geleer-
den luistert, dan is dat omdat zij getui-
gen zijn”. De zes bedevaartgangers uit 
onze gemeente bleken in 1960 dit dus 
al in praktijk te hebben gebracht. Zij 
hadden de getuigenis van anderen ge-
hoord en trokken er vervolgens zelf op 
uit om het ook te gaan zien.

En zo gaat het heden ten dage nog 
steeds. Van familie, vrienden of beken-
den hoort men de verhalen over een 
bedevaartplaats en men raakt daar-
door geïnteresseerd. Dat kan devote 
grondslagen hebben waarbij men bij 
Maria een mogelijke bron van steun 
voor de meest gevarieerde onderwer-
pen wil vragen. Echter ook heel profa-
ne redenen kunnen de basis zijn. Inte-
resse in de historie van Kevelaer en be-
langstelling voor de mooie kerken en 
gebouwen. En daarnaast heeft het 
stadje hele leuke straatjes met een ge-
varieerd aanbod aan winkeltjes en di-
verse horecagelegenheden.
Het bedevaartthema voor dit jaar is 
‘Heer waar moeten wij heen?’. Wan-
hoop en radeloosheid lag aan deze 
vraag ten grondslag bij Petrus, zoals 

Het is alweer voor de 59e maal dat de jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen en 
omgeving trekt naar het Duits stadje Kevelaer. Het Maria-oord wordt dit jaar 
bezocht op donderdag 22 augustus.

gere insteek van zijn/haar reisgenoot 
mogelijk ook verlichting vinden van de 
zorgen. 

Het hoe en wat over Kevelaer en de 
reis daarnaartoe kan u worden toege-
licht door de broedermeesters. Zij zijn 
de contactpersonen van de bedevaart. 
De bedevaartorganisatie is momen-
teel dringend op zoek naar aanvulling 
van het aantal contactpersonen. Ver-
spreid over Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten zou zij graag mensen ont-
moeten die als aanmeldadres voor de 
Kevelaerpelgrims willen fungeren. 
Hebt u interesse in de eenvoudige, 
maar voor de bedevaart belangrijke 
taak, dan vragen wij u contact op te 
nemen met Lambert Vermeulen tel. 06 
- 53 21 90 58 email lvermeulensenior@
gmail.com.

De bedevaartgangers, die aan deze be-
devaart willen deelnemen worden tus-
sen 09.00 uur en 09.30 uur op de ver-
schillende opstappunten opgehaald 
en zij zijn om ca. 19.00 uur weer thuis. 
Tot 15 augustus kunt u u voor inlichtin-
gen en aanmelding wenden tot een 
van onderstaande broedermeesters. 
De kosten bedragen € 16,- voor vol-
wassenen. Kinderen t/m 12 jaar beta-
len € 5,- en het 2e en volgende kind uit 
één gezin € 2,50. 

Gerwen: P. Vermeulen (Alvershool 22 
tel. 2836242) Nuenen: J. Klomp (Park 31 
tel. 2836675) F. Vinke (Boordseweg 27 
tel. 2834842) M. Bunthof (Margot Bege-
mannstr. 63 tel. 2831523) Nederwetten: 
J. van Rooij (Heerendonk 6 tel. 2837312) 
Lieshout en Maria-Hout: T. Rooyakkers 
(Pater Becanusstraat 86B Beek en Donk 
06-30339724).

30ste keer Vierdaagse   
van Nijmegen voor 
Ferdi van der Ham
 
Ferdi van der Ham heeft voor de dertigste keer 
de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Oefe-
ning baart kunst. Hij streeft naar de 40ste keer, 
wat weer een nieuwe (mijlpaal) medaille voor 
hem betekent.
Ferdi, vrienden en familie zijn trots op je!

 Bevallen in bad in eigen kraam-
suite in Geboortecentrum Anna
Vanaf heden is het in Geboortecentrum Anna mogelijk om te bevallen in 
bad in een kraamsuite. Het St. Anna Ziekenhuis heeft een comfortabel be-
valbad aangeschaft om nog beter tegemoet te komen aan de bevalwensen 
van haar patiënten.

vaak rustiger als ze geboren worden. 
Wil je bevallen in bad in het St. Anna 
Ziekenhuis? Bespreek de mogelijkhe-
den met je verloskundige of gynaeco-
loog. Meer informatie over een badbe-
valling in Geboortecentrum Anna vind 
je op: 
www.st-anna.nl/geboortecentrum

Geboortecentrum Anna
Geboortecentrum Anna is kleinschalig 
en gemoedelijk. Jouw gezin staat cen-
traal en krijgt de aandacht die het ver-
dient tijdens deze bijzondere en span-
nende periode. In het Geboortecen-
trum Anna werken verloskundigen uit 
de regio, gynaecologen, kinderartsen, 
verpleegkundigen en kraamverzor-
genden nauw samen. Dat schept rust 
en zorgt dat de communicatie onder-
ling soepel en persoonlijk verloopt: 
voor, tijdens en na de bevalling. 

De aanschaf van het bevalbad zorgt 
ervoor dat de zwangere met haar part-
ner in bad kan bevallen in één van de 
kraamsuites, onder begeleiding van 
de eigen verloskundige of gynaeco-
loog. Het voordeel is dat de zwangere 
en haar partner tijdens de gehele be-
valling in deze kraamsuite, een ver-
trouwde omgeving, kunnen verblij-
ven. Daarnaast beschikt het geboorte-
centrum over een, onlangs vernieuw-
de, badkamer met bad. In dit bad is het 
niet mogelijk om te bevallen, maar het 
bad kan wel gebruikt worden om wee-
en op te vangen en ter ontspanning tij-
dens de weeën fase. 

Voordelen
Een badbevalling heeft diverse voor-
delen, voor zowel moeder als kind. Het 
warme water werkt ontspannend en 
helpt als natuurlijk pijnstilling tegen de 
weeën. Het zorgt ook voor een natuur-
lijke overgang voor de baby. Baby’s die 
in bad geboren worden zijn daarom 

 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

GGD kijkt tevreden terug op 
vaccinatiecampagne meningokokkenziekte

In april en juni ontvingen alle jongeren 
in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar 
een uitnodiging van het RIVM voor de 
vaccinatie tegen meningokokkenziek-
te ACWY. De minister besloot al in 2017 
tot de invoering van deze vaccinatie 
voor peuters van 14 maanden en jon-
geren van 14 jaar omdat sinds 2015 
jaarlijks steeds meer mensen ziek wor-
den door een besmetting met de me-
ningokok, type W. Deze bacterie kan 
hersenvliesontsteking en bloedvergif-
tiging veroorzaken. Staatssecretaris 

De GGD Brabant-Zuidoost heeft de grote vaccinatiecampagne tegen de  me-
ningokokkenziekte in onze regio afgerond. Dit voorjaar werden bijna 
38.000 jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar uitgenodigd voor de prik. 
Daarvan lieten zich ruim 32.000 vaccineren. De GGD is tevreden over deze 
opkomst. Het betekent niet alleen dat de individuele jongere zelf goed be-
schermd is maar het leidt ook tot een grotere groepsbescherming. 

Blokhuis besloot vorig jaar om het aan-
tal jongeren dat voor vaccinatie in aan-
merking komt, uit te breiden naar jon-
geren tot en met 18 jaar. De keuze voor 
deze groep tieners heeft te maken met 
het feit dat zij relatief vaker drager zijn 
van de bacterie en daarom meer kans 
op de ziekte hebben. 
De GGD Brabant-Zuidoost voerde 
deze vaccinaties uit op 10 locaties in 
de regio. Coördinator Ludy Blind kijkt 
tevreden terug: “We zijn tevreden over 
de goede opkomst. Deze groep tieners 

draagt in belangrijke mate bij aan ver-
spreiding van de bacterie. Ze zijn dus 
zelf goed beschermd maar de vaccina-
tie leidt ook tot een hoge groepsbe-
scherming en dus ook preventie van 
de ziekte in alle leeftijdscategorieën. 
Maar ook logistiek was de campagne 
uiteraard een uitdaging. Dankzij de 
goede samenwerking met onze ge-
meenten en ook alle scholen verliep 
deze operatie ook heel vlot”. 
De GGD verwacht de definitieve op-
komstcijfers in de regio door het RIVM 
na de zomervakantie. Jongeren die tij-
dens deze campagne de prik niet heb-
ben gehaald krijgen van het RIVM een 
laatste herhalingsoproep voor vacci-
natie in het najaar 2019. Alle jongeren 
die zijn geboren in 2006 worden opge-
roepen in het voorjaar van 2020. 
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Esma Ates van Atelier Nuenen 
hangt nu in het Rijks Museum
Aarzelend begon Esma in 2004 met schilderen. Aanvankelijk als autodidact. 
Later nam ze jarenlang les, onder meer bij de bekende Eindhovense aqua-
rellist Mia Koeneman. Sinds 4 jaar creëert Ates (62) haar schitterende aqua-
rellen binnen het schilderscollectief Atelier Nuenen.

leden is dat de beroemde schilder 
overleed, nodigde het Rijks Museum 
internationaal kunstenaars uit om een 
op Rembrandt geïnspireerd werk in te 
zenden.

Meer dan 8500 professionals en hob-
byisten uit 95 landen leverden hun 
werk in mei in bij de jury.

Esma was altijd al graag creatief bezig 
en van jongs af aan geïnteresseerd in 
schilderkunst, zowel de klassieken als 
de modernen. Naast zelf schilderen 
verzorgt ze nu rondleidingen op expo-
sities in het Van Abbe Museum.
Dit voorjaar besloot Esma mee te doen 
aan het evenement Lang Leve Rem-
brandt. Omdat het dit jaar 350 jaar ge-

Ook de in Eindhoven woonachtige 
aquarellist van Atelier Nuenen stuurde 
een 5 jaar oud landschapje van be-
scheiden formaat in. Een aquarel/gou-
ache van slechts 30 bij 24 cm.

Esma Ates, oorspronkelijk van Turkse 
origine: “Bij Rembrandt ben ik vooral 
gepakt door het krachtige gebruik van 
licht en donker in zijn landschappen. 
Dat boeiende licht in Hollandse luch-
ten blijft mij inspireren. De Wadden, en 
met name Terschelling, behoort tot 
mijn meest favoriete plekken om te 
schilderen, vanwege het fascinerende 
licht. Dat probeer ik vanuit mijn gevoel 
te vangen”.

Uit de duizenden inzendingen vanuit 
alle hoeken van de wereld koos de jury 
uiteindelijk 575 werken die zoveel 
waardering kregen dat ze tot 15 sep-
tember tentoon worden gesteld in het 
Rijks Museum.
Al eerder vielen Esma Ates, zowel na-
tionaal als internationaal, prijzen en 
nominaties ten deel, die de kracht van 
haar werk onderstrepen.

“Toch blijft het altijd weer een cadeau-
tje”, bekent Esma zichtbaar gelukkig, 
“dat ik dit aan mezelf heb mogen ont-
wikkelen. En dat andere mensen het 
waarderen of ook willen leren”.

Onnodig te zeggen hoe onnoemlijk 
trots de collega’s van Atelier Nuenen 
zijn dat iemand uit hun midden met 
haar prachtige werk zo landelijk en in-
ternationaal erkenning weet te vinden.
www.esmaquarel.nl 

Hans en Grietje in OLTM
Kriebelt het zand van het strand tussen jouw tenen? Of is het iets anders? Hé, 
het lijken wel broodkruimels! Sterker nog, het zíjn kruimels, van steen!
Toneelvereniging Mariahout gooit graag een beetje roet door jouw vakantie-
planning. Want op donderdag 1 augustus om 14.30 uur, op zaterdag 10 augus-
tus om 19.00 uur én op donderdagmiddag 15 augustus spelen zij de voorstelling 
Hans en Grietje in ons Openluchttheater Mariahout. Waarin de broer en zus voor 
de zoveelste keer ruzie maken met elkaar. En hun moeder daardoor besluit om 
Hans en Grietje te lozen in het bos. Zonder GPS en zonder ruzie moeten zij de 
weg terugvinden naar huis. Zou ze dat lukken? Hans en Grietje nemen je mee in 
een wereld zonder mobiele telefoons, waar wegen nog worden gevonden met 
kiezelsteentjes en waar diep in de bossen nog snoephuisjes verstopt zijn.

gedaan om haar zoon voor dit beest te 
waarschuwen, maar Fliebeledokias wil 
niet luisteren. Hij kijkt veel liever naar 
zijn schermpje. Gamen, liken, swipen, 
appen zijn zijn favoriete hobby’s. De 
professor zit met de handen in het haar. 
Als er niet snel iets gebeurt, zal haar 
zoon al zijn fantasie kwijtraken! Kan het 
publiek de professor helpen om de Gru-
welpad te verslaan? Zal Fliebeledokias 
op tijd worden gered?
Ga voor meer informatie en tickets naar 
www.oltm.nl 

Tussen de voorstellingen van Toneel-
vereniging Mariahout door komt ook 
nog eens een walvis gevlogen. Huh? Wat 
zeg je? Een walvis gevlogen?!
Inderdaad, de twee karakters van Koeke-
peer brengen de voorstelling Kijk, daar 
vliegt een walvis! ten tonele. Op donder-
dag 8 augustus spelen zij het verhaal van 
professor Lupida Fantastico die hoogle-
rares is in de Verzinselarij. Ze weet álles 
over het belang van fantasie. Het is daar-
om ook niet gek dat ze haar zoon de 
sprookjesachtige naam Fliebeledokias 
Toverballo Fata Morgana heeft gegeven. 
“Een jongen met zo’n naam moet wel net 
zoveel mooie dingen kunnen bedenken 
als ik”, dacht de professor.
Helaas is er iets vreselijks aan de hand 
met Fliebeledokias. Hij wordt bedreigd 
door de Gruwelpad, een afschuwelijk 
monster dat de fantasie van kinderen 
opeet, net zolang tot er niets meer van 
over is. De professor heeft er alles aan 

Onderzoek zelfdoding jongeren        
kan nabestaanden voor ramp behoeden
 

en Paul. ‘Hoe meer ouders de onderzoe-
kers kunnen spreken, hoe meer er be-
kend wordt over hoe jongeren goed 
geholpen kunnen worden.’
Van ouders die eerder deelnamen aan 
het onderzoek, horen de onderzoekers 
dat zij het prettig te vinden het verhaal 
van hun kind te delen met de onder-
zoekers. De onderzoekers luisteren en 
zijn zeer gemotiveerd om door gede-
gen onderzoek zelfdoding onder jon-
geren te voorkomen. Zij zijn uitge-
breid getraind om nabestaanden op te 
vangen en te wijzen op verdere zorg, 
ongeacht of nabestaanden meedoen 
of niet.

In 2017 overleden 50 jongens en 31 
meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. 
Het gaat vooral om tieners ouder dan 

‘Deze gebeurtenis, het onpeilbare ver-
lies en het immense verdriet hebben 
onze levens enorm veranderd en zijn 
ook heel ingrijpend voor Cathelijne’s 
vrienden en studie- en schoolgenoten.’
Zelfdoding is al langer de grootste 
doodsoorzaak onder jongeren van 10 
tot 29 jaar. In 2017 overleden 81 jonge-
ren, waaronder 13 in Gelderland en 20 
in Brabant. Het ministerie van VWS 
heeft 113 Zelfmoordpreventie ge-
vraagd onderzoek te doen naar de ach-
tergronden van het overlijden. Omdat 
de ouders daar veel over kunnen vertel-
len, nodigen de onderzoekers deze ou-
ders uit contact op te nemen met on-
derzoek@113.nl of telefoonnummer 
020-2408881. Meedoen is vrijwillig en 
anoniem. ‘We vinden het erg belangrijk 
dat ouders zich melden’, aldus Eveline Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 30 en 31 van 
2019 ( onder voorbehoud ) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien :
• Bloem en Tuin 2019
• Workshop Paul Schäfer
• Ruimte in Beeld
• Boerenmert in Weverkeshof
• Gipsy Jazzconcert in Gerwen
• Roer om in de zorg
In de serie ‘geboren in Het Kloos-
ter’: Rina de Louw-van Gerwen 
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00 u, 14.00 u, 
17.00 u, 20.00 u en 23.00 u.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 u en 12.00 u.

 113 Zelfmoordpreventie zoekt ouders die in 2017 een kind jonger dan 20 
jaar verloren door zelfdoding, om door hun ervaringen te leren hoe zelf-
moord voorkomen kan worden. ‘Onderzoek naar de achtergronden van zelf-
doding door jonge mensen kan anderen die met de gedachte over zelf-
moord spelen helpen en hen, hun ouders en vrienden voor een ramp 
behoeden’ zeggen Eveline Tepe en Paul Becht uit Doetinchem, die in 2018 
hun 18-jarige dochter Cathelijne verloren door zelfdoding. 

15 jaar. Drie op de tien jongeren had 
een migratieachtergrond. Zij zelf of 
hun ouders zijn niet in Nederland ge-
boren. Het hoogste aantal zelfdodin-
gen vond plaats in de maanden juli en 
oktober met elk 10 overlijdens. Gemid-
deld overleden elke maand 7 jonge-
ren. In de week van 3 tot en met 9 juli 
lag het aantal het hoogst. Een kwart 
van de jongeren die in 2017 overleed 
door zelfdoding woonde in Noord-
Brabant. Per 100.000 jongeren gaat 
het om bijna 7 overleden tieners. Ook 
in Gelderland is het aantal relatief 
hoog: 5 per 100.000.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kin-
der- en Jeugdpsychiatrie bij Amster-
dam UMC is voorzitter van de onder-
zoekswerkgroep, die bestaat uit des-
kundigen van verschillende universi-
teiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND 
(de koepel van cliënten- en familieor-
ganisaties in de GGZ) en 113 Zelf-
moordpreventie. In december 2019 
volgen op basis van dit verdiepende 
onderzoek concrete aanbevelingen 
voor acties.

PETA geeft tips om dieren 
veilig te houden in de hitte
Houd honden binnen. In tegenstelling tot mensen kunnen honden zichzelf 
alleen afkoelen door te hijgen en te zweten door hun pootkussentjes. Hoge 
temperaturen kunnen oververhitting of permanent fysiek letsel veroorza-
ken en kunnen zelfs fataal zijn.

Als u een hond in een auto ziet die 
hulp nodig heeft, noteer dan de kleur, 
het type, het merk en het kenteken; 
probeer indien mogelijk de eigenaar 
te vinden; en bel de lokale dierenam-
bulance of de politie. Zorg ervoor dat 
iemand op de hond let. Als politie niet 
of te langzaam reageert en het leven 
van de hond in direct gevaar lijkt, vind 
dan een getuige (of meerdere) die uw 
inschatting van de situatie kunnen be-
amen, onderneem de nodige stappen 
om het lijdende dier uit de auto te be-
vrijden en wacht tot de hulpdiensten 
arriveren. Een hond die tekenen ver-
toont van oververhitting - zoals ruste-
loosheid, hevig gehijg, overgeven, ver-
moeidheid of gebrek aan coördinatie - 
moet onmiddellijk naar de schaduw 
worden verplaatst. Stabiliseer de tem-
peratuur van de hond door het dier 
water te geven en een koude hand-
doek op het hoofd en de borst van het 
dier te leggen of door de hond in lauw 
(niet ijskoud) water te zetten. Neem 
het dier daarna mee naar een dieren-
arts.

Bezoek voor meer informatie peta.nl

Zorg voor water en schaduw. Als die-
ren buiten worden gelaten, moet er-
voor worden gezorgd dat ze genoeg 
water en schaduw hebben. Houd daar-
bij in gedachten dat de stand van de 
zon in de loop van de dag verandert. 
Zelfs korte perioden van directe bloot-
stelling aan de zon kunnen levensge-
vaarlijke gevolgen hebben.
Loop, ren niet. Laat honden bij heet of 
benauwd weer nooit uit door ze naast 
de fiets te laten meerennen of met ze 
te gaan hardlopen. Honden zullen in-
storten voordat ze opgeven, en dan is 
het misschien al te laat om hen te red-
den.

Laat een dier nooit in een geparkeerde 
auto achter bij warm weer, ook niet 
maar heel even met de ramen een 
beetje open. Een hond kan al na enke-
le minuten aan de hitte bezwijken in 
een geparkeerde auto - zelfs wanneer 
de auto niet direct in de zon staat. 
 Als het buiten 26 graden is kan de tem-
peratuur in een auto in de schaduw 
oplopen tot wel 32 graden, en in een 
geparkeerde auto in de zon kan het tot 
wel 70 graden worden. 

Onvergetelijke dag     
in de efteling
Stichting Het Vergeten Kind trapte op 23 juli de jaarlijkse Heppie Zomertour 
af in de Efteling. Maar liefst 900 kinderen vanuit het hele land vertrokken 
die dag vanuit hun woonplaats per bus naar de Efteling waar ambassadeur 
van Het Vergeten Kind Juvat Westendorp ze feestelijk ontving. Het Vergeten 
Kind organiseert deze zomertour jaarlijks voor kinderen in Nederland die 
niet op vakantie kunnen.

Onvergetelijke dag     

Maar liefst 20% van de Nederlandse 
gezinnen kan dit jaar niet met zomer-
vakantie. Dit blijkt uit de Vakantiegel-
denquête 2019 van het Nibud. Het va-
kantiegeld wordt eerder gebruikt voor 
het aflossen van schulden of beta-
lingsachterstanden. Stichting Het Ver-
geten Kind laat weten dat het vaak om 
multiprobleemgezinnen gaat. Kinde-
ren in deze gezinnen zijn ingesloten 
door een veelvoud van problemen zo-
als schulden, psychische problemen, 
verslavingen en onvermogen van ou-
ders. “Deze kinderen hebben tijdens 
de zomervakantie, wanneer school 
wegvalt, geen mogelijkheid om te ont-
snappen aan hun problemen. Daarom 
organiseren wij deze zomeractivitei-
ten. Tijdens de uitstapjes hebben de 
kinderen een moment waar ze geen 
zorgen aan hun hoofd hebben, posi-
tieve herinneringen kunnen creëren 
en gewoon even zorgeloos kind kun-
nen zijn.” Aldus 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 ging op 23 juli van 
start in attractiepark de Efteling. De 
kinderen kregen een geheel verzorgde 
dag in het park. Vanuit 50 gemeenten 
zullen ca. 2000 kinderen gedurende de 
zomervakantie niet alleen de Efteling, 
maar ook Dierenpark Amersfoort, Fa-
miliepark Drievliet en Attractiepark 
Slagharen bezoeken.

Quote Meike (9 jaar): “Bijna al mijn 
vriendjes en vriendinnetjes gaan wel 
een paar weken op vakantie. Ik zou 
ook wel eens willen kijken hoe het in 
het buitenland is. Ik voelde me van-
daag wel echt op vakantie. Mijn broer-
tje en zusje en ik konden overal in en 

we konden ook eten en drinken bij de 
kraampjes. Ik vond het super span-
nend om in de Python en de Baron te 
zitten. En in het Sprookjesbos en de 
Droomvlucht leek het net of ik in het 
buitenland was.”
Quote Annemarie (moeder, 33 jaar) 
“Met het gezin op vakantie is voor ons 
helaas onbetaalbaar. De boodschap-
pen en onze vaste lasten slokken al ons 
geld op. We proberen er thuis iets ge-
zelligs van te maken, maar voor onze 
kinderen is het niet altijd makkelijk om 
te begrijpen waarom andere kinderen 
wel en wij niet weg kunnen. Op deze 
dag naar de Efteling konden we onze 
zorgen even helemaal opzij zetten. 
Wat een prachtig vakantiecadeau voor 
ons gezin!”

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
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Summersale is begonnen
 
De zomer is begonnen! Nog even de laatste zaken afhandelen en dan kunt u 
goed voorbereid vakantie vieren. U heeft het verdiend! Wat u ook gaat doen, 
waar u ook heen gaat, bij Adventure Store start de vakantiepret al tijdens de 
voorbereiding. Bij ons komt u in de stemming en kunt u terecht voor de juis-
te vakantie spullen met een goed en eerlijk advies. Zo gaat u goed op weg 
naar de heerlijke zomervakantie! 

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

Outdoor
Op de outdoor afdeling vind je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De wandelafdeling 
staat in het teken van de komende zo-
mer. De recreatieve vakantie wande-
laar en de fanatieke vierdaagse lopers 
komen helemaal op niveau met de col-
lectie (berg) wandelschoenen, acces-
soires en outdoor kleding van Adven-
ture Store. Ook voor de bagage die in 
de rugzak mee gaat en gadgets zoals 
een nieuw mes of de nieuwste lichtge-
wicht verrekijker, u zult versteld staan 
van het aanbod. Wij hebben ook alles 

voor de mensen die lichtgewicht rei-
zen zoals op de fiets, motor, auto of 
vliegreizen. 

Nu op alle zomer outdoorkleding, bad 
& beach kleding en slippers & sandalen 
is de Summersale begonnen! Op elk 2e 
artikel hebben we maar liefs 25% kor-
ting. Dus sla je slag en kom snel naar 
de winkel.

Niet in combinatie met andere actie’s. 
Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en 
zolang de voorraad strekt. Adventure 
Store vindt u aan de Kastanjehout-
straat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). De 
winkel is naast de normale winkelope-
ningstijden ook elke zondag tot en met 
28 juli open van 12.00 tot 17.00 uur. 
 

 36e OLAT Wandeldagen
Van 2 tot en met 4 augustus vinden voor de 36e keer de OLAT Wandeldagen 
plaats. Ook dit jaar is de start vanuit Natuurpoort De Vresselse Hut. Die be-
vindt zich op de Vresselseweg 33, 5491 PA Nijnsel (bij Sint-Oedenrode), ge-
legen in het Brabantse Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daar kunt u 
volop genieten van een authentiek cultuurlandschap, eigen aan de Meierij 
en noordoostelijk Brabant.

vervoerservice vanaf het Raadhuis-
plein in Son en Breugel naar de Vres-
selse Hut en vice versa. 

Rusten en overnachten
Op de 15-kilometerroute kunt u op 
minstens één wagenrust rekenen. Op 
de 20-kilometerroute wordt daarnaast 
een tweede café- of wagenrust in het 
vooruitzicht gesteld. Op de 25- en 
35-kilometerroute is er sprake van mi-
nimaal twee wagenrusten en één café-
rust. Voor overnachtingen beschikt 
OLAT bij de startlocatie over een eigen 
kampeerterrein voor campers, cara-
vans en tenten. Daarnaast is overnach-
ting mogelijk bij een van de vele B&B’s 
in de nabije omgeving.

Inschrijven en meer informatie
Meedoen? U bent van harte welkom 
en u kunt u tijdens de wandeldagen in-
schrijven op het startbureau. Vooraf in-
schrijven is ook mogelijk via de web-
site. Nadere informatie: e-mailen of 
bellen mag ook, e-mail: olat-wandel-
dagen@olat.nl telefonisch: Mevr. M. 
Dielesen op 06-44756978

Gevarieerd landschap
Vanuit Nijnsel worden dagelijks wan-
delroutes uitgezet in het mooie mean-
derende Dommeldal en verder langs 
akkers en weilanden door het fraaie 
populierenlandschap waar deze streek 
zo bekend om is. Deze omgeving kent 
verder prachtige natuurgebieden met 
loof- en naaldbossen, vennen en 
mooie kleine heidevelden waaraan dit 
deel van noordoost Brabant rijk is. 
Denk daarbij aan de Vresselse bossen, 
Hazenputten, Moerkuilen, Mosbulten, 
Diependaal, Vlagheide, Oud Meer, 
Koevering en Eerdse Bergen.

1, 2 of 3 dagen meedoen
Op vrijdag, zaterdag en zondag voeren 
de wandelroutes afwisselend in de 
richting van Eerde, Son en Sint-Oeden-
rode. De wandelaar kan dagelijks kie-
zen uit de volgende afstanden: 10, 15, 
20, 25 en 35 km. De OLAT Wandelda-
gen zijn een 3-daagse, maar u hebt de 
vrijheid om ook 1 of 2 dagen mee te 
doen. De afstanden en starttijden zijn 
dagelijks als volgt:

35 km 07.00 - 10.00 uur
25 km 07.00 - 11.00 uur
20 km 07.00 - 11.30 uur
15 km 07.00 - 12.30 uur
10 km 07.00 - 12.30 uur

Deelnemers ontvangen een routebe-
schrijving en de routes zijn met pijlen 
aangegeven. Er is een korting van toe-
passing voor bondsleden en OLAT-le-
den. Kinderen tot 12 jaar genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. Voor de-
genen die met het Openbaar Vervoer 
komen (lijn 156 en 157 Arriva) is er een 

 De Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op dinsdagavond 20 augustus de Wolfsvenloop. 
Sportievelingen van jong tot oud zijn van harte welkom op Bospark ’t Wolfsven in 
Mierlo om deel te nemen aan deze trimloop. Start vanaf 19.00 uur. Afstanden van 
820 m tot 10 km. Inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.nl of vooraf tot 18.45 
uur. Voor meer informatie, zie www.geldroprunners.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

 Nuenenaar Steven Kruijswijk 
op podium in Parijs?
Verovert Steven Kruijswijk uit Nuenen een top-3 plek op het Tourpodium in 
Parijs? Veel wielersupporters zien in Stevie een grote kanshebber voor een 
podiumplaats in deze Tour de France. De Tour startte zaterdag 13 juli in 
Brussel en de � nish van deze zware wielerwedstrijd is getrokken in Parijs, 
waar de renners zondagavond zo tussen 21.00 en 21.30 uur juichend over 
de meet gaan. 

Gaat Stevie in het gele leiderstricot fi-
nishen en wordt hij de derde Neder-
lander die de Tour wint? Wordt Steven 
Kruijswijk de opvolger van Tourwin-
naar Jan Janssen, die in 1968 won en 
van Joop Zoetemelk, die in 1980 als 
Tourwinnaar werd gehuldigd? Parijs is 
nog ver, zondagavond is de einduit-
slag pas bekend.
Samen live kijken op groot TV-scherm
In het wielercafé De Stam in Gerwen 
kan iedereen op groot TV-scherm kij-
ken en genieten van de verrichtingen 
van de tourrenners. Samen live de Tour 
kijken, gezelliger dan alleen thuis voor 
de buis. De Stam is te vinden aan de 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. 

Een gele fiets siert de voorgevel van De Stam in Gerwen (foto Cees van Keulen)
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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.

PUZZELHOEKWeek 30

Horizontaal: 1 rust 6 Grieks eiland 12 vleeshandelaar 13 gemis 15 wedstrijdbeker 
16 telwoord 18 beet 19 naaldboom 20 huns inziens 22 spinsel v.e. rups 25 decigram 
26 water bij de polen 29 visgerei 30 ijdel 32 uitgestrekt 34 vouw 36 lichte houtsoort 
37 zogenaamd 39 serie 41 slagwapen 43 een nummer trekken 45 grote hoeveelheid 
47 bedevaartplaats 49 florijn 50 losse draad 52 wereldrecord 53 saus bij borrelhapjes 
55 waterkering 56 vurig 58 vernis 59 voor altijd 61 zoals het hoort 63 metaal 64 individualist.

Verticaal: Verticaal: 1 brandkast 2 deugniet 3 laatstgenoemde 4 onbepaald vnw. 5 handigheid 
7 enthousiasme 8 vruchtennat 9 before christ 10 bejaard 11 snijwond 12 lichtuitstraling 7 enthousiasme 8 vruchtennat 9 before christ 10 bejaard 11 snijwond 12 lichtuitstraling 
14 smalte 17 Limburgse klei 18 afgebroken stuk 21 liever 23 civiel ingenieur 14 smalte 17 Limburgse klei 18 afgebroken stuk 21 liever 23 civiel ingenieur 
24 lijst van werkzaamheden 27 donkerkleurig 28 vorderen 30 zuil 31 krantenstalletje 24 lijst van werkzaamheden 27 donkerkleurig 28 vorderen 30 zuil 31 krantenstalletje 
33 huisbedekking 35 Local Area Network 38 rangtelwoord 40 deel v.e. boom 41 plakkerig 33 huisbedekking 35 Local Area Network 38 rangtelwoord 40 deel v.e. boom 41 plakkerig 
42 verkoopplaats 44 invetten 46 gereed 48 gekke vent 50 bevlieging 51 speelgoedsteentjes 42 verkoopplaats 44 invetten 46 gereed 48 gekke vent 50 bevlieging 51 speelgoedsteentjes 
54 voormuur 55 corpulent 57 deel v.h. oor 58 inzetstuk 60 wereldkampioenschap 54 voormuur 55 corpulent 57 deel v.h. oor 58 inzetstuk 60 wereldkampioenschap 
62 circa 3,14.

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

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

T I S S U E R O K A D E

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

Oplossingen wk 29
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

S L O T W O O R DS L O T W O O R 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.

ALLAH
AUTHENTIEK
AUTOSIRENE
BAKBLIK
BEEST
BONTJAS
BREEDTE
CAMEE
FREAK
GETAL
HEIEN
HUIDARTS
HUMUS
KLUUT
KOMKOMMERKOMKOMMER
LANGSLANGS
LASSOLASSO
LESBOSLESBOS
LICHTEKOOILICHTEKOOI
LINDELINDE
OPLAWAAIOPLAWAAI
OVERVLOEDOVERVLOED
PAARD
PALET
POPWERELDPOPWERELD
PROCURATIEPROCURATIE
SCHETTERENSCHETTEREN
SCHIP
SIGARET
SJACHERAAR
SPUUG
TALUD
TENDENS
TEXEL
TISSUE
TROTS
URUGUAY
VISJE
VOGELNEST
VURIG
ZEEUW
ZONDERLING

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

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

9 2 5 3 8
5 3 6

4
8 5 7 3

4 7
2 4 8 6

4
5 6 1

3 7 1 8 2

Sudoku

week 28, Mw. D. Lamberts, Nuenen.

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

SORARA Outdoor Living BV

OPROEPKRACHT
voor middelbare scholier

Kennis van Excel en Engelse taal zijn noodzakelijk.
 Werkplek midden in het dorp, Park in Nuenen.

Interesse? Bel met Franciska Salazar 040-780 43 97 
of e-mail naar Franciska.salazar@sorara.eu

www.sorara.eu

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

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

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

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

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

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

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

de huishouding. Tel. 06-
84560532.

GEVRAAGD: GRAS OP 
STAM. Gangbaar bemest. 
Nuenen, tel. 06-518 790 19.

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

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

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

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

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

€ 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
AUGUSTUS & SEPTEMBER

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O
O R  K I K A

HA
LVLVL E TRIATLONV

O
O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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