
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

Lichtprocessie 
Maria 
Tenhemel-
opneming

Steven Kruijswijk 
als held ingehaald 
bij natour-criteriums 
in ons land

Wette’s 
Dorpsfestijn
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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

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

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

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

Struikveronica
Of Hebe addenda. Prachtige 
grote bloeiende en groen-
blijvende struik. Diverse 
kleuren. In grote 
27cm-pot. 16.99

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Of Hebe addenda. Prachtige 
grote bloeiende en groen-
blijvende struik. Diverse 
kleuren. In grote 
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R E S T A U R A N T

pezzaz
Restaurant Pezzaz in Nuenen is helemaal in het nieuw gestoken! 

Restaurant Pezzaz in het nieuw!
Nieuwe kleuren, sto� ering, geheel nieuw lichtplan en.. belangrijk punt, de 
akoestiek! Naast de nieuwe inrichting van het restaurant, is het logo ver-
nieuwd. Kortom: Pezzaz in een nieuwe jas!
 
Warme uitstraling
“De uitstraling is nog steeds warm en 
sfeervol, maar nu ook weer helemaal 
van deze tijd”, vertellen Andreas en 
Sandra Vorstermans, die Pezzaz al 
sinds de oprichting in 2010 met succes 
runnen. 
Gasten die het restaurant binnenlo-
pen, worden dan ook direct aange-
naam verrast. De ‘golvende’ rode, lange 
bank is recht gemaakt en voorzien van 
moderne, stoffen bekleding. De gordij-
nen hebben plaatsgemaakt voor mo-

derne raamdecoratie en ook de wan-
den hebben een make-over gehad. 
Verder is de akoestiek sterk verbeterd. 
Sandra: Om te zorgen dat de gasten el-
kaar goed kunnen blijven verstaan, 
hebben we tegelijk met de restyling 
een geluid regulerend plafond aan la-
ten brengen. Daarnaast is de verlich-
ting op de tafels geheel vernieuwd: 
sfeervol, maar zo ingesteld dat de me-
nukaart voor iedereen makkelijk lees-
baar is. We zijn super blij met het eind-
resultaat!”

Emotie
“Eten is emotie”, vindt het echtpaar. 
“We denken daarom altijd vanuit de 
gast: wat zou díe graag willen?” En die 
benadering spreekt menigeen aan. 
Gasten blijven terugkomen bij Restau-
rant Pezzaz voor de verse producten, 
een goed glas wijn en fijne bediening. 
De kwaliteit is elke keer weer goed, ho-
ren Sandra en Andreas vaak van gas-
ten. “Het is geweldig dat onze manier 
van werken zo wordt gewaardeerd 
door een breed publiek.” 

Aandacht voor de gast
Met passie delen Andreas en Sandra 
hun liefde voor de gerechten van Pez-
zaz. “We reserveren ambachtelijk be-
reide gerechten, met verse ingrediën-
ten”, vertelt Andreas, die samen met 
een geolied team de keuken bemant. 
“Daar besteden we tijd en aandacht 
aan. Bijvoorbeeld een stukje vlees of 
vis: dat moet je voorbereiden, mooi 
bakken, laten rusten. Zorgen dat het 
precies goed gegaard is. Dat komt heel 
nauw. Als de temperatuur een paar 
graden afwijkt, dan is het al niet meer 
zoals we het graag serveren. Ons hele 
team zet zich in voor die kwaliteit. Elk 
bordje dat de keuken uitgaat, moet zo 
zijn bereid en opgemaakt, dat je het 
als kok graag zelf persoonlijk neer zou 
zetten bij de gast. Dan is het goed!”

Vernieuwde menukaart
Bij de frisse wind die door het restau-
rant is gegaan, past ook de nieuwe me-
nukaart. “We hoorden regelmatig van 
gasten dat er zoveel lekkers op onze 

kaart staat, dat het moeilijk kiezen was. 
Daar hebben we een oplossing voor. Je 
kunt nog steeds à la carte eten, maar je 
kunt nu ook kiezen voor een Proeverij 
Menu: een menu met ruimere keuze, 
zodat je op één avond meer verschil-
lende dingen kunt proeven!”

Openingsmenu
Wil je kennismaken met het nieuwe 
Pezzaz? Speciaal ter gelegenheid van 
de (her)opening van Restaurant Pezzaz, 
is een heerlijk Openingsmenu samen-
gesteld, 4 gangen menu incl. glaasje 
Cava en koffie na voor € 32,50. Tot en 
met 30 september kun je daarvan ko-
men genieten. Reserveren kan online, 
24/7 via de website of telefonisch.

Restaurant Pezzaz 
Beekstraat 2, Nuenen. T 040 291 2725
www.restaurantpezzaz.nl

Gerwens Foodtruck Festival 

het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi 
plaats. Iedereen vanaf 12 jaar kan hier-
aan nog meedoen (dus ook volwasse-
nen) in een team van minimaal vier 
personen. Inschrijven kan nog via kin-
dervakantieweekgerwen@gmail.com. 
Vrijdag om 17.00 uur worden er specia-
le gasten ontvangen! Vanwege het car-
navalsthema ‘He, eet je mee?’  is de Ger-
wense eetgroep ‘It te me’ uitgenodigd. 
Het idee is zeer enthousiast ontvangen 
door de leden van de eetgroep. En dus 
gaan de jonge Gerwenaren koken voor 
de oudere Gerwenaren. Vanaf 19.00 
uur gaat het Gerwens Foodtruck Festi-
val dan ook echt open voor publiek. Al-
le ouders, opa’s, oma’s en verdere fami-

In tien groepen gaan de kinderen met 
begeleiders aan de slag om foodtrucks 
te pimpen en lekkere hapjes te maken. 
In deze dertiende editie van de Kinder-
vakantieweek gaan 120 kinderen en 
ruim 80 vrijwilligers aan de slag om per 
groep een supergave foodtruck te ma-
ken. Daarnaast is er natuurlijk weer tijd 
voor heel veel (water)spellen, work-
shops, dans en muziek. Het wordt weer 
een fantastisch evenement, waaraan 
iedereen zijn steentje kan bijdragen. 
Het festival is op 7 augustus om 09.30 
uur geopend. De hele dag zijn de kin-
deren op het terrein bezig met het wer-
ken aan hun foodtruck. Waterspelletjes 
zorgen voor de nodige afwisseling. 
Op donderdag 8 augustus vindt vanaf 
19.00 uur op het terrein aan De Huikert 

Foto Cees van Keulen

Op 7, 8 en 9 augustus vindt er in Gerwen een écht festival plaats: 
Het Gerwens Foodtruck Festival!

lie en vrienden zijn welkom om al het 
lekkers te komen proeven dat door de 
kinderen wordt verkocht vanuit hun 
foodtruck. We eindigen deze dag met 
de inmiddels bekende feestavond voor 
jong en oud. 

We hopen jullie allemaal te zien op het 
Gerwens Foodtruck Festival! 
 

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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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 
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DUURZAAMHEIDSWEETJE
Alternatieven voor fast fashion
De huidige manier waarop katoen wordt geproduceerd is slecht 
voor het milieu en de boer. De productie van katoen kost veel water 
en is weinig rendabel. Daarnaast is er nog veel mis in de kledingin-
dustrie, op veel plekken in de wereld is nog sprake van slechte ar-dustrie, op veel plekken in de wereld is nog sprake van slechte ar-dustrie, op veel plekken in de wereld is nog sprake van slechte ar
beidsomstandigheden. Kleding kopen blijft leuk, maar kan duurza-
mer! Een goed alternatief is het kopen van tweede handskleding. 
En dit hoeven geen gedateerde outfits te zijn. Tegenwoordig zijn er 
mobiele apps zoals United Wardrobe waarop hippe tweedehands 
kleding wordt aangeboden. Daarnaast zijn er steeds meer hippe 
boetiekjes met tweedehands kleding te vinden. Een andere optie is 
om een kledingruil met vrienden of vriendinnen te organiseren. Neem 
allemaal de kleding mee die je niet meer draagt en ruil deze met 
kleding van de ander. Zo kom je thuis met nieuwe kleding en ben je 
van je oude kleding af. Win-win!

INZAMELINGSACTIE STICHTING   
TAXUS TAXI VERLOOPT BIJNA 
Snoeisel aanmelden kan nog t/m 22 augustus
De jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Taxus Taxi verloopt 
voorspoedig. De actie loopt door tot en met 23 augustus. Snoeisel 
aanmelden kan nog tot en met donderdag 22 augustus! Lees meer 
op www.taxustaxi.nl

STARTERSLENING BESCHIKBAAR
Wil je voor het eerst een woning kopen, maar heb je zelf onvol-
doende financiële middelen? Dan kom je mogelijk in aanmerking 
voor de Starterslening. De lening dient als aanvulling bovenop je 
hypotheek, waarbij je de eerste drie jaar geen maandlasten hoeft te 
betalen. De starterslening geldt voor mensen die al in Nuenen wo-
nen, of die elders recent afgestudeerd zijn en zich opnieuw in Nuenen 
willen vestigen. Kijk voor meer info en een aanvraagformulier op 
www.nuenen.nl/starterslening

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

De Milieustraat is tot en met september   
op woensdag tot 20.00 uur open.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
GEMEENTEHUIS
Tijdens de zomervakantie van 15 juli t/m 16 augustus is het gemeen-
tehuis alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. De ge-
meente 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.

VERKEER 
BLAUWE ZONE CENTRUM VAN KRACHT 
VANAF 1 SEPTEMBER
Werkzaamheden blauwe zone centrum
De werkzaamheden voor het inrichten van de blauwe zone in het 
centrum van Nuenen gaan binnenkort van start. In de week na de 
bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van blauwe mar-bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van blauwe mar-bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van blauwe mar
kering en het plaatsen van zoneborden in het centrum. De startda-
tum voor de werkzaamheden is donderdag 15 augustus 2019. We 
verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag 
nemen. 

Parkeerschijf gebruiken vanaf 1 september 2019
Na afloop van de werkzaamheden, vanaf 1 september 2019, is de 
blauwe zone van kracht. Vanaf die datum moet u een parkeerschijf 
gebruiken van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, 
en op koopavond tot 21.00 uur. Met een parkeerschijf mag u twee 
uur parkeren op een parkeervak met blauwe markering. 

Ontheffing
Bewoners binnen de blauwe zone, die aan de voorwaarden voldoen, 
hebben de afgelopen maanden al een ontheffing kunnen aanvragen. 
Aanvragen kan nog steeds via de website van de gemeente Nuenen. 
U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Meer informatie
Op onze website www.nuenen.nl/blauwezone kunt u meer lezen 
over de blauwe zone en het aanvragen van een ontheffing. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.

VERGUNNINGEN 
PERIODE 29-07-2019 TM 05-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Laan door de Panakker 6, Plaatsen dakkapel aan voorzijde
Middelste Dubbe 2 woning
en Dubbeloop 1  
Mgr Frenkenstraat Uitbreiden woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Jan van 
Crieckenbeeklaan 4 Uitbreiden woning
Cockeveld 6 Wijzigen voorgevel bedrijfsgebouw

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Schout Leytengaarde, Buurtbarbecue, straatborrel en burendag
Schepen van Durenlaan 
en Lobroec
Kapmeeuwhof Straatfeest
Vincent van Goghplein Standplaats De Kaastent 

(m.i.v. 1 september 2019 t/m 31 december 
2019 op elke zaterdag tussen 7.00 en 
20.00 uur)

Nuenen c.a. Buurtfeesten en picknick statushouders

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: taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Luc van den Akker wordt interim 
bestuurder St. Anna Zorggroep 
De raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep heeft Luc van den Akker be-
noemd tot interim-voorzitter raad van bestuur. Van den Akker vervangt per 
1 oktober a.s. Ingrid Wolf, die voorzitter wordt van de raad van bestuur van 
het Haaglanden Medisch Centrum. 

Luc van den Akker is 19 jaar actief ge-
weest als vaatchirurg. Daarnaast heeft 
hij 15 jaar bestuurlijke functies bekleed 
onder andere als lid en voorzitter van de 
coöperatieve vereniging van vrijgeves-
tigd medisch specialisten en als lid en 
voorzitter van de medische staf van Or-
bis Medisch Centrum. Tevens is hij actief 
bestuurlijk betrokken geweest bij het fu-
sieproces van het Zuyderland MC en aan 
het tot stand komen van een volledig 
geïntegreerd MSB. Op dit moment is Luc 
van den Akker lid van de raad van be-
stuur ZGT (Ziekenhuis Groep Twente) a.i.  
Luc van den Akker is voor een periode 
van zes maanden benoemd. De raad van 
toezicht gaat ondertussen op zoek naar 
een nieuwe bestuursvoorzitter. 

KBO Lieshout in augustus
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt niet al-
leen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook intensief be-
zig met belangenbehartiging van senioren. Op provincieniveau wordt dit ge-
daan door KBO Brabant. Deze organisatie spant met nog twee andere organisaties 
een bodemprocedure aan tegen de Nederlandse Staat over de pensioenwetge-
ving. Men is van mening dat die wetgeving in strijd is met de Europese richtlijn.

zich 65 leden aangemeld. In september 
is er een 7-daagse busreis naar Beieren, 
Allgäu en Bodensee. Deze reis is volge-
boekt.

Woensdag 21 augustus staan in de Kok-
se Hoeve in Gemert de tafels gedekt voor 
de leden van KBO Lieshout. Er wordt een 
driegangenmenu geserveerd voor een 
mooi prijsje. De keuze is vrij vanaf de 
kaart. 

Vrijdagavond 23 augustus kunt u weer 
gezellig kienen met KBO Lieshout in het 
Dorpshuis. Schuif mee aan voor de 
mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur, de 
zaal gaat om 19.00 uur open. Iedereen, 
lid of geen lid, elke leeftijd, is welkom.

Iedere dinsdagmorgen is er van tien uur 
tot half twaalf een Inloop waar ook be-
stuursleden aanwezig zijn. U kunt er te-
recht voor alle informatie over onze vere-
niging. De koffie en thee staan klaar. Let 
op: van 6 juli t/m 18 augustus is het 
Dorpshuis gesloten, maar de Inloop gaat 
gewoon op dezelfde tijd door in Francis-
cushof. Loop eens binnen en maak ken-
nis met onze actieve vereniging. U bent 
van harte welkom.

KBO Lieshout houdt van reizen! In au-
gustus en september staan er twee 
meerdaagse reizen op het programma. 
De fietsers gaan deze maand vijf dagen 
naar Westelbeers. Van daaruit verkennen 
ze de Kempen. Voor deze reis hebben 

 Ir. Gerrit Witzel, voorzitter Raad van 
Toezicht St. Anna Zorggroep: “We zijn 
op zoek gegaan naar een interim-voor-
zitter raad van bestuur die samen met 
bestuurslid Marianne Acampo zorgt 
voor bestuurlijke continuïteit. Dit stelt 
ons als raad van toezicht in staat om 
weloverwogen een nieuwe voorzitter 
raad van bestuur te werven.” 

Kienen    
in de vakantie
Op dinsdag 13  augustus is het kienen in 
het dorpshuis van Lieshout. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De 
prijzen zijn: tas met levensmiddelen, 
koffie en geldprijzen. Kom dus voor een 
avond gezellig kienen naar het dorps-
huis. U bent van harte welkom.



  

 

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

Er zijn weer volop koeltassen!

Duitse biefstukken
............................................................5 stuks 7,95
Haas op stok
Varkenshaas met ontbijtspek ..... iedere 4e GRATIS

De Bietenbrug
..........................................................per stuk 1,75
100 gram Rauwe ham +
100 gram Boterhamworst .................3,75
Berliner Bol
..........................................................per stuk 1,75
Pampa schijven
............................................................2 stuks 3,95

Ook voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Dé beste 'ECHTE' Griek in Nuenen
 staat voor u klaar op het buitenterras 
om te genieten van de Griekse sfeer!

U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur op 
het terras met koffi e en Griekse gebakken

Elpida

Wij zijn 7 dagen per week open!

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 
minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Zakelijk advies, 
gewoon op de hoek!

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

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

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

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.

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
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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   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 11 augustus 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Donderdag 15 augustus, Maria ten 
Hemelopneming, 19.00 uur: Gebeds-
dienst met gelegenheidskoor, voor-
ganger pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties
Drieka van de Tillaart; Riet Vroomen – 
Beutener; Wouda Swinkels - Meeuws; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Jeanne Straathof - Scholtens; Ge-
rard Gies.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Toon 
van der Linden, Hoge Mikkert 2 en 
Mientje van der Linden, van Lenthof 
4. Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Een berichtje voor alle 75 plussers:
U hebt of krijgt nog een uitnodiging 
voor een themamiddag: ‘Ouderdom 
in de Bijbel’. Er staat een fout in de uit-
nodiging wat betreft de data.
Dit moet zijn: Maandag 26 en dinsdag 
27 augustus, Woensdag 4 en donder-
dag 5 september.

 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.

 Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.parochienuenen.nl

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 augustus 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
 
Misintenties 
Piet Martens en Corrie Martens-Ge-
ven; Sjef en Lena Saris – Swinkels.

Mededelingen
Op 30 juli is Tonny Coppes-Verstraten 
op 95 jarige leeftijd overleden. 
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.

Op donderdag 15 augustus Maria ten 
Hemel Opneming is er alleen in Nue-
nen een viering om 19.00 uur.

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.parochienuenen.nl

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 augustus 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Jan Migchels; Anna Meijers – van Til-
borg en Toon Meijers; Bea Schenkels – 
Koks; Lie Tien Loan Hoeks; Anna Maria 
Gruithuizen en al haar overleden fa-
milieleden; Jan Coppelmans.

Mededelingen
Op donderdag 15 augustus Maria ten 
Hemel Opneming is er alleen in Nue-
nen een viering om 19.00 uur.

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.parochienuenen.nl
 
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 8 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes Maria Vi-
anney, pastoor van Ars, belijder; ge-
dachtenis H. Cyriacus, Largus en Sma-
ragdus, martelaren.
Vrijdag 9 augustus. 07.15 H. Mis, Vigi-
lie van de H. Laurentius, diaken en 
martelaar; gedachtenis van H. Roma-
nus, martelaar.
Zaterdag 10 augustus. 08.30 uur H. Mis, 
H. Laurentius, diaken en martelaar.
Zondag 11 augustus. Negende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 12 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Clara van Assisi, maagd.
Dinsdag 13 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Hyppolytus 
en Cassianus.
Woensdag 14 augustus 7.15 uur H. Mis, 
Vigilie van Maria-ten-Hemel-Opneming; 
gedachtenis van H. Eusebius, 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').

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.stpius.nl

 

Sponsoractie 
zuster Bonnie
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft in totaal € 1.183,39 opgebracht.
Ze zal heel erg blij zijn met dit bedrag 
en er veel goede werken mee kunnen 
doen. Alle gevers van harte bedankt! 

Lichtprocessie Maria Tenhemelopneming
Een van de belangrijke Mariafeesten is op 15 augustus, het feest van Maria 
Tenhemelopneming. Ook dit jaar wordt er in Mariahout aan deze dag weer 
bijzondere aandacht gegeven.

De kerk kreeg de naam - Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk - op 15 augustus 
1932, de dag van de stichting van de nieuwe parochie. Na de bouw van de Lour-
desgrot naast de kerk in 1935, was er op die dag een Mariaprocessie. De plechtig-
heid begon bij de grot en ging via het processiepark terug naar de Lourdesgrot. 
Later raakte de grot in verval en werd de traditie voortgezet met een eucharistie-
viering in het Openluchttheater. In 1999 werd de herbouwde Lourdesgrot in ge-
bruik genomen. Vanaf die tijd is er weer ieder jaar op 15 augustus een viering 
rondom dit Mariafeest. Deze dag wordt in vele landen nog als een zondag ge-
vierd (o.a. Duitsland en België). Jaarlijks komen er vele mensen Maria in de Lour-
desgrot bezoeken. Bedevaarders komen om allerlei redenen naar deze plek: om 
te bidden, om uitkomst voor hun problemen, om verlichting voor hun zorgen en 
ziekten, om hun dankbaarheid met Maria te delen. Maria, een bescheiden vrouw 
die ruim 2000 jaar geleden leefde, heeft door de eeu-
wen heen altijd mensen geïnspireerd, en doet dat nog 
steeds. De Mariaviering begint op donderdag 15 augus-
tus om 20.00 uur in de parochiekerk van Mariahout. 
Aansluitend een lichtprocessie door het park en een af-
sluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot. De kaarsen 
voor de processie liggen in de kerk klaar. 
Bij slecht weer is de viering in de kerk. Na afloop wor-
den de kaarsen dan gezamenlijk naar Maria in de grot 
gebracht en daar aangemaakt. Lectoren zullen in deze 
viering voorgaan. Samen met het oMase-koor worden 
er bekende Marialiederen gezongen.

die ruim 2000 jaar geleden leefde, heeft door de eeu-
wen heen altijd mensen geïnspireerd, en doet dat nog 
steeds. De Mariaviering begint op donderdag 15 augus-
tus om 20.00 uur in de parochiekerk van Mariahout. 
Aansluitend een lichtprocessie door het park en een af-
sluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot. De kaarsen 

Maand augustus

Zondag 25 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag

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

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus
10.00 uur Goede Doelenweekend

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. H. 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 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
10.00 uur Lange afstandswandeling 

Door de achtertuin van Nuenen
Start om 10.00 uur Brasserie de Kruik

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

Zondag 11 augustus
14.00 uur Vennen excursie over Heide 

met IVN Geldrop. Start Manege Meulendijks
13.00-17.00 uur Open Atelier Martie Hermann. 

Stationsweg 3, Nuenen.

Dinsdag 13 augustus
10.30 uur Film Cultuur Overdag 

‘A casa Tutti Bene’
Het Klooster Nuenen

Donderdag 15 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 15 augustus
20.00 uur Mariaviering 
Parochiekerk Mariahout

Donderdag 1 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

t/m vrijdag 9 augustus 
Kindervakantieweek Gerwen 

Het Gerwens Foodtruck Festival! 
De Huikert 35, Nuenen

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

Vrijdag 30 augustus t/m 
zondag 1 september 
Harleyweekend 2019
Huikert 35, Gerwen

Zaterdag 31 augustus t/m 
zondag 1 september 

10.00 uur Grote Boekenmarkt
Dorpsboerderij Weverkeshof

Jhr. H. v. Berckellaan 5, Nuenen

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. ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
• 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. ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
• 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
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

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

De enige echte    
Gerwense vlooienmarkt
De vakantie raakt voor de meeste van ons ten einde, wij van Drumfanfare 
Jong Leven hebben de afgelopen weken niet stil gezeten, de voorbereidin-
gen voor onze jaarlijkse vlooienmarkt zijn in volle gang.

De Gerwense vlooienmarkt wordt voor 
de 50e keer georganiseerd en wel op 
zondag 25 augustus van 10.00 - 15.00 
uur. Ook dit jaar is de markt gesitueerd 
op het Heuvelplein te Gerwen.
Natuurlijk kunnen wij ook dit jaar weer 
veel verkoopbare spullen gebruiken. 
Zoals u wellicht van ons gewend bent 
komen wij op zaterdag 24 augustus 
vanaf 08.30 uur in de bebouwde kom 
van Gerwen graag spullen huis aan 
huis ophalen. Spullen die voor u over-
bodig zijn geworden, maar voor onze 
markt nog goed verkoopbaar zijn. De 
medewerkers zijn herkenbaar aan hun 
gele hesjes. Het tijdschema per straat 
zal in de week voorafgaand aan de 
vlooienmarkt zowel in deze krant als 

op onze facebookpagina bekend wor-
den gemaakt.
Behalve de vele verschillende tweede-
hands artikelen die worden aangebo-
den zijn er ook kraampjes met hapjes, 
drankjes en een loterij. Vanaf 11.00 uur  
start de opbod waar de meest authen-
tieke en waardevolle spullen van de 
vlooienmarkt geveild worden. Kortom, 
deze markt biedt u vele mogelijkhe-
den en gezelligheid en de toegang is 
uiteraard gratis. Kom ook gezellig een 
heerlijk dagje ‘rommelen’ op de enige 
echte Gerwense vlooienmarkt.

De markt wordt georganiseerd door 
leden en vrijwilligers van Drumfanfare 
Jong Leven, de opbrengt van deze 
markt zal volledig ten goede komen 
aan deze actieve, Gerwense muziek-
vereniging. Voor meer informatie en 
vragen kunt u mailen naar info@drum-
fanfarejongleven.nl. Wij zien u graag 
op zondag 25 augustus!

Achter het net vissen......
Heel Nuenen bakt! Algen in gemeentevijver. Reddingsactie Parkvijver levert 
veel dode vissen op. Komkommertijd onder zomerse temperaturen. Wie 
houdt het hoofd nog koel? Dat valt niet mee bij temperaturen van boven 
veertig graden Celsius. Zeker niet als je overal je neus in wilt steken. Ver-
plichte actiebereidheid voor columnisten. Dus ook voor mij. Na de giganti-
sche overlast van eikenprocessierupsen, het uitblijven van de gratis blauwe 
parkeerhavens, het uitblijven van de huldiging van Stevie, nu dan het stun-
telig gevis in de vijver in het Park. 

vissen, de vakantie staat voor de 
deur… Oplossing: gooi die koikarpers 
gewoon in de Parkvijver. Geen omkij-
ken meer naar en al duikend kun je op 
vakantie ook van vissen genieten...... 

Kunnen wij als inwoners van onze ge-
meente het gemeentebestuur een 
beetje op weg helpen? Ik weet het 
niet meer...... Het gemeentebestuur 
denkt dat de inwoners wel kunnen 
meehelpen. Dat gaat letterlijk op deze 
manier: “Ook u kunt meehelpen om 
de vijver weer gezond te maken:
• Gebruik het grasveld rondom de 
vijver niet als uitlaatzone voor hon-
den. In hondenpoep zitten voedings-
stoffen die algen doen toenemen.
• Voer de eenden geen brood, maar 
geef ze wat sla of mais. Dit is beter 
voor de eenden en het is minder scha-
delijk voor de waterkwaliteit.
• Gebruik geen of beperkt lokvoer 
en boilies wanneer u gaat vissen van-
wege de voedingsstoffen die dit voer 
bevat.” 

Gratis advies van ons gemeentebe-
stuur voor iedereen en voor alle vij-
vers......

Niet gehinderd door enige kennis van 
zaken gaf het Nuenens gemeentebe-
stuur niet thuis bij de eerste meldin-
gen van een overvolle Parkvijver. Dat 
was begin vorige maand. Ons ge-
meentebestuur had de handen vol 
aan de algenoverlast in de gemeente-
vijver. Die vijver ligt pal tegenover het 
gemeentehuis. De gemeente waar-
schuwt dat contact met het water kan 
leiden tot maag- en darmklachten en 
huidirritatie, zoals jeuk en rode vlek-
ken. Ook is het advies om niet meer te 
vissen in deze vijver. 

Verontruste mensen die aan de bel 
trokken over de visrijke vijver in het 
Park bij Het Klooster visten achter het 
net. Reactie van het gemeentebe-
stuur: geen probleem, geen paniek, 
dat lost zichzelf wel op. Wat is het pro-
bleem? Te veel vis in een te kleine vij-
ver. Dat levert ook problemen op bij 
mensen die kleine koikarpers thuis in 
een eigen kleine vijver uitzetten. De 
kleintjes worden knoepers van vissen 
en vermenigvuldigen zich ook nog 
eens als konijnen: de tweede broed 
van het jaar. Kost veel voer, de vijver 
wordt te klein voor een hele school 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 8 augustus 2019

Achter het net vissen......

Cees van Keulen, Gerwen

Cees“Het is een innerlijke drang om 
mezelf via beeld uit te drukken” 
Kom aanstaande zondag kijken in het atelier van Martie Herrmann om haar 
fotogra� sch documentair werk te bezichtigen. 

den, onder andere in het Van Abbemu-
seum, Kasteel Geldrop, op ‘Strijp S’ en 
diverse publicaties onder andere in 
het Eindhovens Dagblad en Professio-
nele Fotografie.  Opleiding: Fotoacade-
mie Amsterdam. 
Open Atelier, Martie Herrmann, Stati-
onsweg 3 Nuenen, zondag 11 augus-
tus van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Iedereen is welkom om even binnen te 
lopen en te zien hoe Martie haar ver-
halen in beeld heeft gebracht. Ze wil 
daarbij graag vertellen hoe zij te werk 
gaat en wat haar drijfveren zijn. Ook is 
er voldoende ruimte om kunstenaars-
gesprekken en/of fotografische kennis 
uit te wisselen en ervaringen te delen. 
Martie heeft diverse exposities gehou-

Ravi, Daan en Niels: nieuwe inwoners in onze gemeente!
De geboorten van nieuwe inwoners 
in onze gemeente leidt soms tot op-
vallende openbaarmakingen. 

Aan de Van Kemenadelaan 4 in Ger-
wen is zoon Ravi geboren en mama en 
papa Langedijk hebben dat opvallend 
aangekondigd in de voortuin. 

Marloes en Noël zijn blij met de ge-
boorte van Niels. Niels is het broertje 
van Amber en een heuse olifant tettert 
zijn naam rond vanaf de Papen-
voortsedijk 6 in Nuenen. 

Aan de Berg 56 in Nuenen heeft Daan 
het levenslicht gezien. Zijn broer Tijn 
heeft drie jaar geleden ook in het eni-
ge echte Nuenense weekblad gestaan, 
nu hier ook een plaatsje voor de jonge 
Daan. De creatieve ouders Erica en 
Niek laten Daan in het spraakballonne-
tje iets zeggen over ‘Ons pap’ en dat 
weet nu heel Nuenen en omgeving….
Ravi, Niels en Daan, 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 fotootje en mail dat met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Knu� el gevonden
Welke verdrietige kleuter is deze 
mooie en lieve knuffel kwijt? Hij is ge-
vonden op de hoek Eikenlaan-Paai-
hurken in Nuenen.

Meer informatie  via tel. 040-2832871.

 Foto’s Cees van Keulen
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Steven Kruijswijk als held ingehaald     
bij natour-criteriums in ons land 

ruil voor een aardig startgeld acte de 
présence en het publiek stroomt in 
grote getale toe. Zo telde ‘Daags na de 
Tour’ in Boxmeer ruim veertigduizend 
toeschouwers. 
Het podium in Boxmeer: 1. Mike Teu-
nissen 2. Wout Poels en 3. Steven Kruijs-
wijk. Boxmeerwinnaar Mike Teunissen 
won ook de Profronde van Heerlen. 

Steven Kruijswijk, Mike Teunissen en 
ook etappewinnaar Dylan Groenewe-
gen en andere Tourdeelnemers zoals 
de Ineos-renners Wout Poels en Dylan 
van Baarle werden menigmaal als 
ware helden toegejuicht in het wieler-
gekke Nederland. In de week na de 
Tour zijn er dagelijks wielerrondes 
rond de kerk. De toprenners geven in 

Door Cees van Keulen 

Profwielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen is bij een viertal natour-cri-
teriums in ons land als een ware Tourheld ingehaald. Stevie maakte zijn 
droom waar: een podiumplaats in Parijs bij de Tour de France. Een andere 
renner die wielerhistorie schreef is zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma Mike 
Teunissen. Mike veroverde voor het eerst in dertig jaar weer een gele trui 
voor ons land. Hij is de opvolger van Erik Breukink, die in 1989 de laatste 
landgenoot was in het geel. Stevie als derde op het podium in Parijs, Mike 
als geletruidrager bij de Tourstart in Brussel. Beiden vaste klanten bij de 
natour-criteriums en beiden wonnen twee keer. 

Joke Scheepers-Groenen van ’t Nuenens Bakkertje maakte een speciale feesttaart voor 
Steven Kruijswijk.....foto Cees van Keulen) 

Columbiaan Egan Bernal (22 jaar) is de eerste Tourwinnaar uit Columbia, waar hij op 
grote hoogte woont in Zipaquirá. Hier deelt Bernal handtekeningen uit aan jeugdige 
fans in Herentals..... (foto Cees van Keulen) 

Podiumplechtigheid in Surhuisterveen met 
drie rondemissen en winnaar Steven Kruijs-
wijk (midden), Vincenzo Nibali (links) en 
Wout Poels (rechts).....
(foto Edo Werkman) 

Steven op weg naar het Meet & Greetpodium in Boxmeer..... (foto Cees van Keulen) 

De Nuenenaar op het grote Meet & Greetpodium in Boxmeer..... (foto Cees van Keulen) 

Omringd door rondemissen ondergaat Steven Kruijswijk de huldiging in Boxmeer..... (foto Cees van Keulen) 

 Top-3 van de Tour de France 2019.....
(foto NOStv) 

Gouden Fiets
Steven Kruijswijk reed vier natour-crite-
riums en stond dus ook vier keer op het 
podium. Afspraak is afspraak bij de 
profrenners. Steven mocht winnen in 
het Friese Surhuisterveen met als twee-
de Vincenzo Nibali en derde Wout Poels 
(zie foto). De Gouden Fiets van een 

plaatselijke juwelier was voor de win-
naar uit Nuenen (zie foto). Stevie won 
ook de Profronde van het Westland in 
Wateringen met op 2. Dylan van Baarle 
en op 3. Nederlands kampioen Fabio 
Jakobsen. In de Acht van Chaam stond 
de Nuenenaar als tweede op het po-
dium, naast Tourwinnaar Egan Bernal. 

Ronde van Spanje en kerstspotje
Steven Kruijswijk bereidt zich nu voor 
op de volgende Grote Ronde, de Vuel-
ta, de Ronde van Spanje. Die gaat op 
zaterdag 24 augustus van start. Steven 
verblijft sinds begin deze week weer 
in Monaco met als ‘buren’ wielrenners 
zoals Bauke Mollema, Wout Poels en 
Dylan van Baarle en ook autocoureur 
Max Verstappen. Snelle Max zit ook in 
de sponsorstal van Jumbo. Jumbo is 
hoofdsponsor van Kruijswijk en een 
subsponsor van Max. Beiden waren te 
zien in het kerstreclamefilmpje van su-
permarktketen Jumbo uit Veghel. Met 
nog twee andere boegbeelden uit de 
sportwereld: de topschaatsers Sven 
Kramer en Kjeld Nuis. 

Sportsponsoring Jumbo
Jumbo-Visma is in de sportsponsoring 
gestapt voor nog meer naamsbekend-
heid in ons land en ook in België. De 
Belgische renners Wout van Aert, 
Laurens De Plus, Maarten Wynants en 
Floris De Tier zijn in hun land zeer po-
pulair. En Jumbo gaat bij onze zuider-
buren ook meer supermarkten ope-
nen, vandaar dat Jumbobaas Frits van 
Eerd genoemde renners ook in zijn 
ploeg heeft opgenomen. Want met 
sportsponsoring mikt Jumbo niet al-
leen op naamsbekendheid, ook op 
merkbeleving. En Frits van Eerd vindt 
het van belang om talent te steunen, 
zo laat hij weten in het Hallo Jum-
bomagazine. “Jumbo gelooft in het 
steunen van talent, dat is wie wij zijn!” 

Twee Jumbo’s in Nuenen
De prima prestatie van gemeentege-
noot Steven Kruijswijk en zijn Jumbo-
Vismateam trekt meer klanten naar 
de vestigingen van supermarktketen 
Jumbo. De inwoners van onze ge-
meente hebben de keuze uit twee 
van die Jumbowinkels binnen de ge-
meentegrenzen. Jumbo heeft 664 
vestigingen in Nederland. En de Bel-
gen kunnen binnenkort in eigen land 
ook bij meerdere Jumbo’s terecht. 
Marketing en sport staan bij Jumbo 
hoog in het vaandel. 

Tourheld Steven Kruijswijk wint de ‘Gouden 
Fiets’ in het Friese Surhuisterveen.....
(foto Edo Werkman) 
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Vier generaties
De onderlinge relaties zijn als volgt v.l.n.r.: Anette van den Hurk - Joosten (50 jaar), 
Betsie Joosten - de Groof (80 jaar), Lindy Hollanders (4 weekjes oud, 11-07-2019), 
Jessica Hollanders- van den Hurk (26 jaar).

Toneelvereniging speelt prachtige Hans en Grietje in Mariahout

Hans en Grietje     
weet bezoekers te verrassen
Het verhaal is bekend, maar is dat wel zo? Worden Hans en Grietje achter ge-
laten omdat er niet genoeg eten is of zijn juist Hans en Grietje de reden dat 
er geen eten is?

In de versie van Toneelvereniging Ma-
riahout zijn naast vader, moeder, Hans 
en Grietje en de heks ook tal van ande-
re figuren aanwezig. Een twitterende 
vogel, een oma die wel heel vaak op 
bezoek komt, en wat doen die bomen 
daar? Er verschijnen zelfs poppen die 
het verhaal mee vertellen.

De kleding en de attributen en de kos-
tuums zijn allen op elkaar afgestemd. 
Het maakt het geheel tot een prachtig 
plaatje, waar duidelijk vele uren werk 
in hebben gezeten. Maar het resultaat 
mag er zijn.

Het is prachtig om te zien hoe de 
groep, die bestaat uit onervaren en er-
varen spelers, zo samenspelen dat het 
spelplezier er vanaf spat. Daardoor zit 
er een mooi tempo in en verveel je je 
als bezoeker geen minuut. En dan zijn 
er nog liedjes die na de voorstelling in 
je hoofd blijven zitten. Je weet af en 
toe niet waar je moet kijken.

De gebroeders Grimm kunnen trots 
zijn dat het verhaal in tact is gebleven 
maar op geen enkele manier ouder-
wets of gedateerd aan doet. Dit is een 
compliment aan de toneelvereniging 
die opnieuw de lat voor zichzelf hoger 
heeft gelegd.

Hans en Grietje is letterlijk een voor-
stelling voor jong en oud. En de uit-
drukking ‘mis het niet’ is dan ook zeker 
op zijn plaats. Mis het niet!

Nog te zien op zaterdag 10 augustus 
om 19.00 uur en op donderdag 15 au-
gustus om 14.30 uur  in het openlucht-
theater van Mariahout.

www.openluchttheatermariahout.nl
www.toneelverenigingmariahout.nl

Wette’s Dorpsfestijn 
Op vrijdag 23 augustus gaat de vijfde editie van het Wette’s Dorpsfestijn van 
start. Dit vervangende evenement van de Nederwettense kermis, wordt ge-
heel door enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Het festijn vindt plaats 
van 23 t/m 26 augustus op het evenemententerrein aan de Koppeldreef in 
Nederwetten. 

Vrijdagavond: Pubquiz
Op vrijdag wordt afgetrapt met een 
Pubquiz. Met teams van maximaal zes  
personen beantwoord je vragen in 
verschillende thema’s zoals muziek of 
sport. Ook zitten er een aantal doe-op-
drachten tussen, waarmee je een ex-
traatje kunt winnen. De quiz start om 
20.00 uur. Schrijf je team in via 06 1371 
2264 (bellen of appen). 

Programma 
Op zaterdagmiddag kunnen kinderen 
zich vermaken met allerlei spellen op 
de creatieve kindermiddag. Zaterdag-
avond wordt er een biercantus geor-
ganiseerd, onder leiding van Jos de 
Fuijk met zijn band Double Wood. Op 
zondag wordt er voor het eerst bij het 
Wette’s Dorpsfestijn gebeachvolley-
bald. Aansluitend wordt er een ludieke 
Bingoavond gehouden, onder leiding 
van Erwin de Meester en Edward Ren-
ders. Ter afsluiting van het Dorpsfestijn 
wordt er op maandag gekaart (rikken/
toepen). 
Hopelijk tot ziens op het Wette’s 
Dorpsfestijn! Voor meer informatie, 
kijk op www.wettesdorpsfestijn.nl

Strabrechtse Heidedag 
‘Boeren’ op de heide
Op zondag 18 augustus wordt in Heeze bij de schaapskooi de 21e Stra-
brechtse Heidedag georganiseerd van 11.00 tot 16.00 uur. Dit jaar is het the-
ma ‘Boeren’ op de heide. Het thema ‘Boeren’ op de heide komt van dat de 
heides een product zijn van een cultuurhistorisch landbouwsysteem. Een 
mobiele houtzagerij is aan het werk en ploegende trekpaarden bewerken 
de akkers bij De Plaetse. Kom tevens kijken bij diverse natuur- en streekor-
ganisaties, doe mee met verschillende demonstraties, geniet van bieren en 
streekproducten. Voor kinderen zijn er ook verschillende leuke activiteiten 
te beleven. En vergeet u vooral niet de paars bloeiende struikheide.

Demonstraties
Altijd al willen weten hoe een herder 
zijn schapen hoedt? Neem een kijkje 
bij de demonstratie van de schaaps-
herder van Stichting Het Kempisch Hei-
deschaap met zijn schaapskudde van 
350 schapen die plaats vindt om 11.30 
uur, 13.00 uur en 15.00 uur achter de 
schaapskooi. Ook worden er oude am-
bachten gedemonstreerd zoals man-
denvlechten, honing- en kaasmaken. 
IVN Heeze-Leende maakt je wegwijs in 
de kunst van het plaggen. U kunt te-
vens een kijkje nemen in de biologi-
sche groentetuin en onder meer eetba-
re bloemen en groente proeven. De ak-
kers naast de groentetuin worden ge-
ploegd door trekpaarden en in het bos 
achter de schaapskooi is een mobiele 
houtzagerij aan het werk.

Kinderactiviteiten
Bij de heidegidsen van Staatsbosbe-
heer kun je diverse heideschaapjes in 
elkaar knutselen, geschminkt worden 
of de touwbrug beklimmen. Een work-
shop vachtvilten met authentieke wol 
van de heideschapen kan bij Kempen-
haeghe, waar ook een winkeltje is in-
gericht met leuke eigen gemaakte 
spulletjes. Van het IVN kun je uitleg en 
rondleidingen krijgen in de insecten- 
en heidetuin over insecten, heide 
plaggen en zijn er leuke kinderactivi-
teiten te doen.

Fiets excursies over de Strabrechtse 
Heide
Boswachter Erik Schram en Ian Deeben 
delen hun kennis tijdens een gratis 
fiets excursie over de Strabrechtse hei-
de van een uur, welke start om 12.15 
uur en 14.00 uur bij de informatiewa-
gen van Staatsbosbeheer. Er wordt uit-
leg gegeven over de PAS (programma-
tische aanpak stikstof ) werkzaamhe-
den die Staatsbosbeheer in opdracht 
van de provincie Noord-Brabant uit-
voert op de Strabrechtse Heide. Er zijn 
18 leenfietsen beschikbaar en aanmel-
den kan bij de informatie stand van 
Staatsbosbeheer. De peelgidsen uit het 
Buitencentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel zijn aanwezig met de 
nieuwste peelboeken, veldmaterialen 
en het jaarprogramma vol leuke arran-
gementen en tochten.

Groene braderie
Het Heidecafé grilt Heideburgers op de 
barbecue en verkoopt vers belegde 
broodjes, huisgemaakte soep en gebak. 
Ook kunt u allerlei streekbieren proeven 
van Brouwerij Rufus. Op de groene bra-
derie zijn tientallen natuur- en streekor-
ganisaties aanwezig zoals Brabants 
Landschap, Wereld Natuur Fonds, Im-
kers en houtbewerkers. Ook kunt u ken-
nis maken met diverse ‘schapenschil-
ders’ en nog tal van andere organisaties. 
Vergeet u ook vooral niet te genieten 
van de paars bloeiende struikheide.

De Strabrechtse Heidedag wordt geor-
ganiseerd door Staatsbosbeheer in sa-
menwerking met IVN Heeze-Leende. De 
toegang is gratis. Parkeren kost € 2,00 
en is mogelijk aan de grote parkeer-
plaats van Staatsbosbeheer aan De Rul 
te Heeze of kom met de fiets of trein (20 
min. loopafstand van CS Heeze).
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/strabrechtseheidedag
 

 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

 

Roostenzangers 
zoeken 
projectleden
 Op zaterdag 21 december geeft het 
Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roos-
tenzangers’ een traditioneel, geva-
rieerd kerstconcert. Op het program-
ma staan naast een keur aan internati-
onale kerstliederen in ieder geval en-
kele koren uit ‘Messiah’ van G.F. Händel 
als opmaat naar 2020 wanneer het 
koor ‘Messiah’ in zijn geheel gaat uit-
voeren.
Belangstellenden die graag een kerst-
concert als zanger willen meebeleven, 
maar ook zij die graag in november 
2020 met ons ‘Messiah’ van Händel wil-
len uitvoeren, worden van harte uitge-
nodigd zich te melden bij ons secreta-
riaat via roostenzangersehv@gmail.
com of telefonisch via 0499- 39 61 53. 
Uiteraard zijn ook nieuwe leden van 
harte welkom.
De Roostenzangers repeteren iedere 
donderdag van 20.00 uur tot 22.30 uur 
in Wijkcentrum Fab28, Fabritiuslaan 28 
in Eindhoven. De repetities starten op 
donderdag 15 augustus. 
Voor nadere informatie zie website: 
https://roostenzangers.nl



LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 32

Horizontaal: 1 dagmars 6 nadeel 12 jachthond 14 groep musici 16 slee 17 duivel 
20 kunstmatige inseminatie 21 muisarm 22 opbrengst 23 borstbeen 24 Oude Testament 
26 Technische Hogeschool 27 ouderraad 29 mobiele eenheid 30 deel v.h. reukorgaan 
33 kwelderplant 36 bladgroente 37 vlug 38 pikante saus 42 grasland 46 riv. in Rusland 
47 algemene vergadering 48 en dergelijke 49 geluid v.e. ezel 50 Chinese heerser 
51 vrouwelijk hert 53 energiezuinige verlichting 54 before christ 56 erwtensoep 
58 pers. vnw. 59 werelddeel 62 denkbeeldig 65 hekeldicht 66 nekgreep.58 pers. vnw. 59 werelddeel 62 denkbeeldig 65 hekeldicht 66 nekgreep.

Verticaal: Verticaal: 1 voorste 2 tot afscheid 3 Turks bevelhebber 4 pluralis 1 voorste 2 tot afscheid 3 Turks bevelhebber 4 pluralis 
5 voormalige Spaanse munt 7 tegen 8 Hoge Raad 9 grote bijl 10 lidwoord 11 poolbewoner 5 voormalige Spaanse munt 7 tegen 8 Hoge Raad 9 grote bijl 10 lidwoord 11 poolbewoner 
12 adellijke titel 13 onheilsgodin 15 riv. in Italië 18 telwoord 19 cirkelvormig rif 12 adellijke titel 13 onheilsgodin 15 riv. in Italië 18 telwoord 19 cirkelvormig rif 
25 godsdienst v.d. moslims 28 kerklied 31 universal serial bus 32 brandbaar mengsel 25 godsdienst v.d. moslims 28 kerklied 31 universal serial bus 32 brandbaar mengsel 
34 scantechniek 35 grootvader 38 praalgraf 39 telraam 40 Romeinse keizer 41 bakruimte 34 scantechniek 35 grootvader 38 praalgraf 39 telraam 40 Romeinse keizer 41 bakruimte 
42 nogmaals 43 druk v.e. boek 44 uiting van verkoudheid 45 zuidvrucht 52 scheepstouw 42 nogmaals 43 druk v.e. boek 44 uiting van verkoudheid 45 zuidvrucht 52 scheepstouw 
55 insect 57 Engelse bevestiging 60 rondhout 61 circa 3,14 63 deciliter 64 en omstreken.55 insect 57 Engelse bevestiging 60 rondhout 61 circa 3,14 63 deciliter 64 en omstreken.

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

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

S E T T E R R A S T E R

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

Oplossingen wk 31
Z L I K E U R E L B A T R O P

G N I G R E B E T S E R N X F

K L U I T P U T T I N G A H E

I C O O N G O M R O L R T E I

H M O D E R N E O I O A E R T

C C O N L E E D M B O S K U O

S N A P U D W P V F S V E I M

D A E J S E B P F E T L N T A

R G R R N P R S L R E A E G N

G H U D O E E E E E U K N A D

R I I E C T C L H D N T O V E

U G R I D T A T E A Z E W E K

W O E R A M A D A N O D A R K

E S U T A B A K S R O O K E E

N K D R E N D A B E L E T A R

Z O M E R H O E DZ O M E R H O E 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.

AANZET
ACROBAAT
AKSEN
ARENDSNEST
BEITS
BREUK
EGAAL
EILEIDER
FIETSROUTE
FLARDEN
FONTEIN
GEVER
GEZIN
HAAKS
HANDICAPHANDICAP
HEILBOTHEILBOT
HETZELFDEHETZELFDE
KIESWETKIESWET
KOERIERKOERIER
KOEVOETKOEVOET
LIEFDEWERKLIEFDEWERK
MELDE
MENIE
METSELZANDMETSELZAND
MOEITE
NASCHOK
NEERVALLENNEERVALLEN
OVERHALEN
PAPPA
POLAIR
POLITIE
SABBAT
SAFARIPARK
SMEULEN
SPORTMAN
TEEFJE
TEUGE
TRANEN
VASTGOED
VERBENA
ZALIG
ZEGGE

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

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

2 7 9
3 5

1 2 8
7 3 9

5 6 7 1
9 6 1

4 5 6
4 9

8 5 1

Sudoku

week 30, Mw. A. Krijger, 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

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

AANGEBODEN: Klusjes-
man voor alles in en rondom 
het huis. Tel. 06-85554390.

AANGEBODEN: hulp voor 
in de huishouding of schoon-
maken kantoor / bedrijf. Tel. 
06-15432543.

AANGEBODEN: hulp voor 
in de huishouding of schoon-
maken kantoor / bedrijf. Tel. 
06-33177212.

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

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.

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

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

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

SHOWROOM UITVERKOOP 
bij Sorara Park 51 in Nuenen 

op vrijdag 23 augustus van 09.00 tot 16.30 uur.

Tientallen parasols die alleen gebruikt zijn voor demonstratie 
doeleinden, nieuw en zo goed als nieuw tegen bodemprijzen.
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Ingang via het kerkplein.

www.sorara.eu

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

TE HUUR
(tijdelijk) kantoorpand
met woonbestemming

 KLOOSTERSTRAAT 3 NUENEN

info:
06-2877 5886 of 06-4302 1530

PERDIRECT

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS & SEPTEMBER

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

HÉT LEUKSTE BIJBAANTJE
Afwas & bediening

In een jong en collegiaal team ben je 
verantwoordelijk voor de Olijfbeleving.

Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten een 
onvergetelijke avond hebben.

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: 

info@restaurantolijf.nl t.a.v. Femke

+ in overleg een vaste dag in de week
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk
+ jong en collegiaal team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ chille muziek tijdens het werken ;)

TE KOOP: natuurweide 
hooi in ronde balen. Tel. 06-
51879019 .

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

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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Klimaatdoelen     
worden zo niet gehaald
“De doorrekening van het PBL geeft het ontwerp-Klimaatakkoord een dik-
ke onvoldoende.” Dat stellen Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, 
de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en vakbond FNV 
naar aanleiding van de analyse van het PBL. “De boodschap aan het kabinet 
is duidelijk: met halve maatregelen halen we de klimaatdoelen niet. Het is 
nu onvermijdelijk om met onze oplossingen aan de slag te gaan: een eerlij-
ke CO2-he�  ng, en een e� ectief boetesysteem om de uitstoot terug te bren-
gen. Zo zorgen we voor een echte omslag naar een duurzame economie. De 
samenleving is klaar voor een goed klimaatbeleid, dat bovendien groene 
banen oplevert. Dat lieten de 40.000 mensen op de Klimaatmars wel zien. 
Genoeg getreuzeld, het klimaat wacht niet.”

Uit de doorrekeningen van het PBL 
blijkt dat Nederland met het ontwerp-
Klimaatakkoord de CO2-uitstoot on-
voldoende verlaagt. Slechts een re-
ductie van 43 procent wordt met ze-
kerheid gehaald, terwijl een afname 
van de uitstoot van 49 procent nodig 
is voor de eigen klimaatdoelen van 
het kabinet. “Het ontwerp-klimaatak-
koord laat een gapend gat zien, met 
name in de industrie waar de doelen 
lang niet worden gehaald. Een wake-
up call voor het kabinet. Voor een om-
slag naar een duurzame samenleving 
is het nodig dat bedrijven betalen 
voor hun uitstoot. In het ontwerp-ak-
koord hoeven de grote vervuilers nau-
welijks een bijdrage te leveren.”
Daarnaast laat het CPB zien dat de 
huishoudens onevenredig hard ge-
troffen worden, terwijl de industrie 
juist ontzien wordt. De laagste inko-
mens worden twee keer zo hard ge-
troffen als de hoogste.

 De organisaties, die ruim 1.5 miljoen 
Nederlanders vertegenwoordigen, 
onderstrepen het belang om een brug 
te slaan tussen een ambitieus klimaat-
beleid met een echte energietransitie 
en éérlijke plannen. Plannen die de 
vervuiler laat betalen in plaats van de 
burger voor de kosten te laten op-
draaien. Ze pleiten voor een maatre-
gelenpakket dat wel werkt: “Voer een 
beperkte CO2-heffing in, samen met 
effectieve boetes voor bedrijven die 
hun uitstoot te weinig terugbrengen.” 
De opbrengsten uit deze heffing kan 
worden teruggegeven aan bedrijven 
die stappen nemen om te vergroenen, 
voor maatregelen die een echte tran-
sitie naar een schone energievoorzie-

ning opleveren. “Op die manier wordt 
de overgang naar een groene en inno-
vatieve economie gestimuleerd. Dat 
levert groene banen en klimaatbe-
scherming op. De CO2-heffing moet 
met behoud van banen worden vorm-
gegeven”, aldus de milieuorganisaties 
en de vakbond.
CO2- afvang en opslag (CCS) rekenen 
de organisaties niet tot de oplossin-
gen: “Daarmee besteed je honderden 
miljoenen aan een nieuw afvalpro-
bleem en kom je niet van fossiele 
energie af,” stellen zij.
Vakbond en milieuorganisaties vin-
den het jammer dat de doorrekenin-
gen van het PBL voor de arbeidsmarkt 
pas half april komen. Omscholing en 
opleiding van werknemers om de 
energietransitie mogelijk te maken is 
nu hard nodig. Mensen die niet kun-
nen worden omgeschoold en hun 
baan verliezen, moeten worden ge-
compenseerd, allereerst via een ‘ko-
lenfonds’ dat zo snel mogelijk moet 
worden gevuld.
De organisaties lieten december vorig 
jaar weten zich niet achter het ont-
werp-Klimaatakkoord te kunnen scha-
ren. Het akkoord zet te veel in op tijde-
lijke lapmiddelen in plaats van een 
structurele omslag naar schone tech-
nieken, en de afspraken zijn veel te 
vrijblijvend.

“De doorrekeningen van het PBL be-
vestigen onze analyse dat Nederland 
een beter klimaatakkoord verdient en 
nodig heeft,” aldus de milieubeweging 
en de vakbond. “We leggen nu onze 
oplossingen weer op tafel, en gaan er 
van uit dat daar nu wél serieus over te 
praten valt”.

Ergotherapie en Reuma 
Wat kan een ergotherapeut betekenen voor mensen met reuma? Wat kunt u 
zelf doen? Bent u nieuwsgierig? De ergotherapeut zelf legt het u graag ver-
der uit op donderdag 19 september tussen 19.00 en 21.30 uur.

 Vennenexcursie over heide met IVN Geldrop

Wandeling van de smaak
 
Een smaakvolle wandeling over de bloeiende Braakhuizensche Heide vindt 
plaats op zondag 11 augustus. Natuurgidsen van IVN Geldrop leiden natuur-
liefhebbers langs vijf vennen die hier op een relatief klein oppervlak liggen. 
Start om 14.00 uur bij manege Meulendijks. Deelname gratis, geen honden.

Beleef de heide dichtbij Geldrop
Boeiend en nu bloeiend is de heide net 
over de zuidgrens van Geldrop. Wie 
vanaf de Bosrand in Geldrop het via-
duct over de A67 passeert, ziet aan zijn 
linkerhand de Braakhuizensche Heide 
liggen, een kleinschalig gebied in be-
heer van Brabants Landschap. Over dit 
terrein, dat aansluit op de Strabrechtse 
Heide, voert vanaf 14.00 uur een ex-
cursie met natuurgidsen van IVN 
Geldrop. Zij geven in het kort achter-
grondinformatie bij interessante waar-
nemingen en het landschap met door 
paden en knuppelbruggetjes verbon-
den vennen. Ook laten ze deelnemers 
iets proeven.

Route
De wandeling duurt anderhalf tot 
twee uur. Startpunt is manege Meu-

lendijks, die vanaf de Bosrand gezien 
aan het eind van de Strabrechtsehei-
deweg ligt. Het verdient de voorkeur 
op de fiets te komen aangezien het 
parkeerterrein van de manege parti-
culier bezit is en het er soms druk kan 
zijn. Een openbare parkeerplaats ligt 
bij de natuurpoort aan de Rul/Mierlo-
sedijk (vanuit Heeze). Het is circa 10 
minuten wandelen naar de manege. 
Afhankelijk van regenval is het ver-
standig waterdicht schoeisel te dra-
gen. Alleen bij extreem weer wordt de 
excursie afgelast. IVN Geldrop is ook 
op Facebook. Raadpleeg zo nodig de 
website www.ivn.nl/geldrop

Nuenense kunstenares    
in het Rijksmuseum
Het begon bij Bio-Kracht en nog geen jaar later: in het Rijksmuseum. Marjan 
van de Donk uit Nuenen liet vorig jaar bij Bio-Kracht in Nuenen foto’s van 
haar schilderijen zien. De dames waren zo onder de indruk van de sfeer van 
de schilderijen dat ze Marjan meteen gevraagd hebben om een mini exposi-
tie in hun winkel te organiseren. Dat is toen rond de Kerst gerealiseerd. Nu, 
nog geen jaar later, is een van de toen tentoongestelde schilderijen uit 8500 
inzendingen geselecteerd om tijdens de expositie ‘Lang Leve Rembrandt’ 
van het Rijksmuseum geëxposeerd te worden. 

reid was om hun prachtige authentie-
ke collectie streekdracht; poffers, mut-
sen, kleding, beursjes, sieraden, brillen 
enz. ter beschikking te stellen. Op het 
schilderij is de moeder van Marjan te 
zien, ze poseert in het museum met de 
kleding uit het museum. 

De tentoonstelling loopt van 15 juli tot 
15 september in het Rijksmuseum.

Marjan was altijd al creatief maar is pas 
enkele jaren terug serieus met tekenen 
en schilderen begonnen. Met een on-
gelofelijk resultaat zoals op de ten-
toonstelling te zien is. Mocht je meer 
werk van Marjan willen zien dan is dat 
mogelijk tijdens KunsT met een grote T 
op 5 en 6 oktober in het centrum van 
Nuenen. Marjan is ontzettend dank-
baar dat Museum ‘De Muts’ in Uden be-

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk - LEVgroep 
• taalcoaches gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het oefenen  van de Nederlandse taal.
 Tijden in overleg____________________________________________________________________________

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

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

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

St. Meedoen Nuenen meer info: www.meedoennuenen.nl
• vrijw. gevraagd voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Senioren-Kiengroep Steunpunt de de Goudvink Info: thea.alting@onsnet.nu
• vrijw. voor o.a. prijzen kopen en inpakken, donderdag, even weken van 14.00 - 16.00 u.  ____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers  meer info: dhr. P. Verbraak, tel: 06-29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u/mnd ____________________________________________________________________________

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

Vacaturebank vrijwilligers 32

Spreker is mevrouw van den Berg, er-
gotherapeut, gespecialiseerd in reuma 
en artrose en verbonden aan het Elker-
liek ziekenhuis in Helmond. De lezing is 
voor iedereen gratis toegankelijk. Ook 

niet leden zijn welkom. Wel graag aan-
melden: liefst vóór donderdag 5 sep-
tember bij onze gastvrouw Greet: 06 83 
40 78 50. Locatie: Wijkcentrum De Werf, 
Van der Werffstraat 14, Eindhoven

Cultuur Overdag
Familieperikelen in heerlijke 
Italiaanse � lm ‘A Casa Tutti Bene’
Dinsdag 13 augustus wordt in Het 
Klooster door Cultuur Overdag de film 
‘A Casa Tutti Bene’ vertoond; aanvang: 
10.30 uur.
Albo en Pietro vieren hun vijftigjarig 
huwelijk met hun talrijke familieleden 
op het zonovergoten eiland Ischia, 
waar ze wonen. Als de boot vanwege 
sterke wind niet meer afvaart, moet de 
grote familie noodgedwongen twee 
dagen en nachten met elkaar door-
brengen. Er blijken allerhande gehei-
men de kop op te steken wat leidt tot 
grote spanningen.
Het is een heerlijke film waarin al die 
Italiaanse eigenaardigheden onder de 
zon samenkomen. En een verhaal dat 
aantoont hoe moeilijk het is om op-
recht te zijn.
Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief kof-
fie/thee) zijn op werkdagen tijdens kan-
tooruren te koop aan de balie van Het 
Klooster (Park 1, Nuenen). Let op: in ver-
band met de zomersluiting is Het Kloos-
ter pas weer op 12 augustus geopend.

Tweede zomerconcert 
in Gasterij Jo van Dijkhof
Noteer het alvast in uw agenda: op 
zondagmiddag 25 augustus treedt 
Willem van der Heijden op in Gasterij 
Jo van Dijkhof; aanvang 14.30 uur. Hij 
presenteert daar zijn nieuwe program-
ma ‘Juweeltjes’. Het is het tweede zo-
merconcert van Cultuur Overdag, na 
het succesvolle optreden van Jazzy Vi-
bes. K ijk voor meer informatie over dit 
concert en alle andere activiteiten van 
Cultuur Overdag op 
www.cultuuroverdag.nl

 

Lange afstandswandeling

Door de achtertuin 
van Nuenen
Op zondag 18 augustus starten we om 
10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij 
Brasserie/café De Kruik, Hoekstraat 52 
in Nederwetten voor een wandeling 
van ongeveer 12 km over bekende en 
onbekende wegen.
Tijdens deze wandeling lopen we door 
beemdgebied, weilanden, boerenland 
en door hoog gras, langs beekjes, 
bruggetjes en de Dommel. Meestal lo-
pen we over onverharde paden en zul-
len vaak genieten van mooie verge-
zichten. Omdat we vaak door hoog 
gras lopen met allerlei soorten be-
groeiing, is het raadzaam om een lan-
ge broek of een regenbroek te dragen. 
Goed wandelschoeisel is eveneens 
noodzakelijk. Ook is het raadzaam om 
drinken mee te nemen en je te wape-
nen tegen muggen en teken.
De wandeling begint en eindigt bij Bras-
serie De Kruik. Wij ontmoeten je graag 
en laten je met veel plezier genieten 
van deze wellicht onbekende stukken in 
de eigen omgeving. Info: Kees Planken, 
Tel. 040-2421423 of 06-10566487, ci-
planken@onsneteindhoven.nl



Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

R E S T A U R A N T

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!

#waardebon|RdL
Monkey Mee 

Met bon van € 24.99 voor

€ 17.50
(geldig tm 31-08-2019)

#waardebon|RdL
telefoonverbod

op de fiets!
Wij hebben de beste oplossing, telefoonhouder 

waarin iedere telefoon past voor slechts € 19.99
(geldig tm 31-08-2019)

O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K3
2

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K3
2

fietsen
Mierloseweg 23 Helmond

tt (0492) 590933 (0492) 590933t (0492) 590933tt (0492) 590933t
www.henkvanrooijfietsen.nl
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zonder afspraak

onderhoudonderhoud

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar zadelgarantie

gratis software 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag zadelgarantie
voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoudvoordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Weer aan
Het Werk,

Met voordeel
op pad! 

# #|

et voordeel

pegasus 
ravenna belt
Elektrische fiets met Bosch Active plus 50nm 
motor, 8 versnellingen en onderhoudsarme 
Gates riem aandrijving, Magura remmen op 
oliedruk, verende vork en verende zadelpen

in dames en heren model.

Nu voor de 
zeer speciale prijs van

2499.-
met standaard een 400wh 
accu, meerprijs 500wh
is € 200.00

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

*

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

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.
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