
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
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HONK- EN SOFTBALCLUB NUENEN

Geslaagd 
Foodtruckfestival 
Kindervakantie-
week Gerwen

Nieuw seizoen 
Jeugdtheaterlab 
van start

Reünie dag 
50 jaar Honk- 
en Softbalclub 
Nuenen
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

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

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862
In het Coppelmans 

Tuincentrum

Nieuwe kat of hond?
Wij staan voor u klaar!

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de praktijk

Brandweerfestijn     
in speeltuin de Kievit
Hét jaarlijks terugkerende Brandweerfestijn. Een inmiddels mooie traditie in 
Speeltuin de Kievit vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 augustus. Dit spetterende 
evenement is niet mogelijk zonder medewerking en enorm enthousiasme van de 
brandweermannen en -vrouwen in Nuenen. 
Kennismaken met echte brandweermannen en -vrouwen, klimmen in de brand-
weerauto en zelfs je vriendjes en vriendinnetjes natspuiten met een echte 
brandweerspuit. Het kan dit jaar weer allemaal in de Kievit. Nu hopen en dui-
men dat de weergoden ons goed gezind zijn. Speeltuin de Kievit in Nuenen is 
zaterdag 17 augustus open vanaf 13.30 uur.

Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen

Centrummanagement Nuenen 
gaat voor drie sterren
Vorig jaar behaalde Centrummanagement Nuenen, daarmee ook het cen-
trum van Nuenen, de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 
winkelgebieden (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid. Aan de hand van een lijst met verbeter- en actiepunten wordt door 
ondernemers, gemeente, politie en brandweer toegewerkt naar de maxi-
maal haalbare drie sterren. Die moeten in 2021 binnen zijn.

schouw, waarbij op twee momenten, 
overdag en ’s avonds, een uitgebreide 
veiligheidsinventarisatie werd gedaan 
in het centrum. Deze nulmeting resul-
teerde in de eerder genoemde lijst met 
verbeter- en actiepunten.

Gezamenlijke aanpak
Raymond Deckers (foto) is een van de 
ondernemers die actief deelneemt aan 
de werkgroep Parkeren, Veiligheid en 
Beheer en is vanaf het begin betrok-
ken bij het KVO. Hij is blij met de geza-
menlijke aanpak en ziet ook dat die ef-
fect sorteert. Verschillende onveilige 
situaties zijn volgens hem al verholpen 
of verbeterd. “Bijvoorbeeld door aan-
gepaste verlichting, cameratoezicht, 
BHV-trainingen, schone trottoirs zon-
der obstakels of loszittende tegels, vei-
lige oversteekplaatsen, maatregelen 
tegen overlast en criminaliteit, afspra-
ken over afval, boa’s die zich vaker la-
ten zien in de winkelstraten en ook het 
nieuwe parkeerbeleid.” Van Vlerken: 
“We hopen bij de volgende beoorde-
ling de tweede ster te behalen, maar 
dan zijn we er nog niet want we gaan 
voor drie. Daarvoor hebben we tot 

De eerste aanzet was een enquête on-
der Nuenense winkeliers, dienstverle-
ners en horeca-uitbaters over hun bele-
ving van veiligheid en die van hun 
klanten. Van de 125 aangeschreven on-
dernemers reageerden er 100. “De hoge 
respons laat zien dat het onderwerp vei-
ligheid leeft en onderstreept het belang 
van een gezamenlijke aanpak”, aldus 
centrummanager Henry van Vlerken. 
De volgende stap was een zogenaamde 

Laatste keer:     
Touwtrekken over water?
Dit jaarlijkse evenement vindt, dit jaar voor de 40ste keer, plaats op zondag 
18 augustus 2019 op het terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wed-
strijden zullen rond 11.00 uur van start gaan. Na een aantal voorrondes met 
touwtrekwedstrijden over het water, moet het verliezende team aan het 
einde van de plaatsingswedstrijd in het water! Wie zal er dit jaar met de wis-
selbeker naar huis gaan? 

doennederwetten.nl. Een touwtrek-
team bestaat uit 6 touwtrekkers en 1 
coach. Touwtrekverenigingen zijn uit-
gesloten van deelname. 
Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 
jaar. Wellicht is dit de laatste keer dat 
het touwtrekken over water plaats-
vindt, dus aarzel niet en doe mee! De 
inschrijfkosten, te betalen op de dag 
zelf, bedragen € 20,- voor dames en he-
ren teams. Jeugdteams betalen € 10,-. 

Na afloop van de wedstrijden zullen de 
prijzen op het touwtrekterrein uitge-
reikt worden. Daarna is er nog vol-
doende gelegenheid om op het ter-
rein met een leuk muziekje gezellig na 
te kletsen. Natuurlijk is ook publiek 
van harte welkom om dit spektakel bij 
te wonen. De toegang is gratis! 
We zijn nog op zoek naar touwtrek-
teams; zij kunnen zich inschrijven tot 
vrijdag 16 augustus 2019 via info@

2021 de tijd: dan willen we alle actie- 
en verbeterpunten van onze lijst afge-
vinkt hebben.”
 Deckers: “Het behalen van het keur-
merk is een verantwoordelijkheid die 
wij als ondernemers echt sámen delen 
met de gemeente, politie en brand-
weer. De centrummanager speelt een 
belangrijke rol in het onderlinge con-
tact en zorgt voor korte lijnen. Als ik 
hem bel met een probleem, kan hij 
snel schakelen met de juiste personen 
bij bijvoorbeeld de gemeente. Door el-
kaar te ondersteunen en te attenderen 
op zaken houden we elkaar scherp. Als 
het buiten veilig en aangenaam is, dan 
is het dat binnen in de zaak ook.”

Over Centrummanagement Nuenen 
Stichting Centrummanagement Nue-
nen zet zich in voor het versterken 
van het economisch functioneren van 
het dorpscentrum van Nuenen, ver-
betering van het vestigings- en ver-
blijfsklimaat en het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het centrumge-
bied. De stichting werd in 2017 opge-
richt. Het bestuur vertegenwoordigt 
ruim 120 Nuenense ondernemers - 
winkeliers, dienstverleners en horeca-
uitbaters - en stuurt de centrumma-
nager aan die uitvoering geeft aan 
het beleid. De centrummanager is het 
eerste aanspreekpunt voor onderne-
mers en fungeert als schakel tussen 
hen en de gemeente, politie, brand-
weer en vastgoedeigenaren.
www.nuenencentrum.nl

 

Meer informatie is ook te vinden via: 
info@doennederwetten.nl  of 
www.doennederwetten.nl

TOUWTREKKEN  
OVER WATER

Oude toren Nederwetten 
11.00 uur - Toegang gratis

opgeven: info@doennederwetten.nl
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Spierballen gezocht! 
Touwtrekken over water bij DOEN! KPJ Nederwetten  
 
Dit jaarlijkse evenement vindt, die jaar voor de 40ste keer, plaats op zondag 18 augustus op 
het terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen rond 11.00 uur van start 
gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het water, moet het 
verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in het water! Wie zal er dit jaar 
met de wisselbeker naar huis gaan?  
 
Na afloop van de wedstrijden zullen de prijzen op het touwtrekterrein uitgereikt worden. 
Daarna is er nog voldoende gelegenheid om, op het terrein, gezellig na te kletsen. Natuurlijk 
is ook publiek van harte welkom om dit spektakel bij te wonen! De toegang is gratis! 
 
Spierballen gezocht 
We zijn op zoek naar spierballen! Oftewel, touwtrekteams kunnen zich vanaf vandaag, tot 
vrijdag 16 augustus 2019 inschrijven via info@doennederwetten.nl.  
Een touwtrekteam bestaat uit 6 touwtrekkers en 1 coach. Touwtrekverenigingen zijn 
uitgesloten van deelname. Inschrijven kan in de volgende categorie‘ n: dames, heren en jeugd 
tot 16 jaar. Omdat we dit jaar voor de 40ste keer touwtrekken over water organiseren, willen 
we ook oud-deelnemers uitnodigen voor een Ô golden oldiesÕ - competitie. Wie doet er mee? 
De inschrijfkosten, te betalen op de dag zelf, bedragen 20 euro voor dames en heren teams. 
Jeugdteams betalen 10 euro.  
 
Meer informatie is ook te vinden op: www.doennederwetten.nl. Of stuur een mailtje naar 
info@doennederwetten.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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VERKEER: WEER NAAR SCHOOL
Het waren zes heerlijke, warme vakantieweken. Volgende week gaat 
de jeugd weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in 
het verkeer! Het wordt weer drukker op de weg. Pas uw snelheid aan 
en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de 
jonge fi etsers. 

Tips voor scholieren 
Voor het eerst weer naar (een nieuwe) school? Let goed op, je moet 
vaak langer fi etsen en de weg kan gevaarlijk zijn. Fiets je in een groep? 
Blijf dan 2 aan 2 fi etsen. Is de weg extra smal, fi ets dan áchter elkaar. 
Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je 
vriend(in) die naast je fi etst! Tenslotte: blijf uit de dode hoek van 
bus of vrachtwagen. Dat betekent dat je minstens 3 meter rechts er 
áchter moet fi etsen. Dáár ziet de chauffeur je. 

(Groot)ouders: tips voor uw scholier 
Gaat uw (klein)kind voor het eerst naar de middelbare school? Een 
grote stap! Niet alleen wordt het wennen op de nieuwe school, maar 
ook aan de nieuwe fi etsroute. Tip: fi ets de route minstens één keer-
tje samen. Let op de gevaarlijke punten onderweg, zoals gelijkwaar-
dige kruisingen en drukke wegen. Denk ook aan zaken als de aan-
wezigheid van scooters op het fi etspad. Zijn er meerdere wegen 
mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. Bijvoorbeeld de 
route met de meeste fi etspaden en fi etsoversteekplaatsen. 
Een fi jn en veilig schooljaar!

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

In de vakantie komt de inzamelaar wellicht vroeger 
door de straat dan u gewend bent. 
Zet uw container op tijd buiten.
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INFORMATIEAVOND  
RECONSTRUCTIE BROEKDIJK
ln september 2018 is het ontwerp voor de re-
constructie van de wegen Broekdijk, Eikelkam-
pen en Hooidonk unaniem door de gemeente-
raad aangenomen. Sindsdien hebben onder-
zoeken plaatsgevonden, is het ontwerp verfi jnd 
en het bestek opgesteld.
Begin september 2019 start de aannemer met 
de uitvoering. Naar verwachting duurt de uit-
voering tot april/mei 2020. Op www.nuenen.
nl/broekdijk vindt u informatie over ontwerp, 
fasering, verkeersafzettingen en omleidingen. 
Hoe de exacte planning wordt, hangt af van de 
aannemer. Zodra hierover meer bekend is, ver-
melden wij dit op de website. Eventuele vragen 
kunt u stellen via e-mail: broekdijk@nuenen.nl

Kort voordat we met de uitvoering beginnen 
organiseren we een informatieavond voor de 
bewoners: op dinsdag 20 augustus om 19.30 
uur in De Koppelaar in Nederwetten. Tijdens 
deze bijeenkomst hoort u het laatste nieuws 
over de uitvoering en planning en kunt u uw 
vragen stellen. U bent van harte welkom.

INLOOPBIJEENKOMSTEN NIEUWBOUW 
SPORTHAL DE HONGERMAN 
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-
Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu 
verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de 
nieuwbouw van sporthal De Hongerman. 
Onderdeel van het gemeenteraadsbesluit is de studie naar de loca-
tie van de nieuwe sporthal. Er is afgesproken dat we gaan onder-
zoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan 
worden, terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft. 
De studie gaat uitsluitend over ruimtelijke en stedenbouwkundige 
aspecten. Dit betekent dat we nu - samen met de architect - model-
len aan het opstellen zijn waarbij de ruimtelijke en stedenbouwkun-
dige impact wordt aangetoond.
 
De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal willen 
we graag delen met betrokkenen (denk aan omwonenden en initi-
atiefnemers in het gebied). We hebben daarom op donderdag 22 
augustus en dinsdag 17 september inloopbijeenkomsten gepland. 
Op donderdag 22 augustus presenteren we de eerste ontwerpen en 
willen dan ook feedback ophalen bij de aanwezigen. Op dinsdag 17 
september willen we de voorkeursvarianten presenteren. Direct 
omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom op de 
twee bijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur in sporthal 
de Hongerman. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is 
geen plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met 
ons in gesprek gaan.

ANWB AUTOMAATJE NUENEN   
START IN SEPTEMBER 2019 
De seniorenverenigingen Senergiek en PVGE hebben het initiatief 
genomen om in Nuenen AutoMaatje op te starten. De gemeente 
Nuenen en de LEV groep ondersteunen dit project. 

Even boodschappen doen, een partner in het verzorgingstehuis of 
een (verre) vriend(in) bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Zelf vervoer regelen is soms lastig en vaak kan iemand geen redelijk 
beroep doen op vervoer met indicatie. ANWB AutoMaatje richt zich 
op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Met ANWB 
AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgeno-
ten tegen een geringe onkostenvergoeding en helpen hiermee men-
sen mobiel en actief te blijven. 

Zoals de term AutoMaatje al zegt: de vrijwilligers zijn niet alleen 
chauffeur. Zij zijn ook ‘maatje’; een persoon bij wie je je verhaal kwijt 
kunt en die, binnen redelijke grenzen, op je wacht en je ook weer 
terugbrengt na bijvoorbeeld het boodschappen doen of je bezoek 
aan het ziekenhuis. 

AutoMaatje Nuenen is er voor ALLE (tijdelijk) minder mobiele dorps-
genoten voor wie geen redelijk alternatief voor vervoer beschikbaar 
is. Wij komen graag in contact met vrijwilligers en deelnemers. Wilt 
u een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten? 
óf Wilt u graag door AutoMaatje vervoerd worden? Wij nodigen u 
graag uit om contact op te nemen met AutoMaatje Nuenen 
Tel: (040) 711 44 62, ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur, Email: info@
automaatjenuenen.nl Website: www.automaatjenuenen.nl

DUURZAAMHEID: MEAT FREE MONDAY
Vlees veroorzaakt 40% van de klimaatbelasting door voedsel van 
de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zoveel impact omdat voor 
de productie van 1 kilo vlees ongeveer 5 kilo plantaardig voer nodig 
is. De veehouderij die al dat vlees produceert, stoot broeikasgassen 
uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor 
de verbouw van veevoer en kan een mestprobleem veroorzaken. 
Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat 
(bron: Milieucentraal). Een eerste stap tot 
minder vlees is simpel en snel gezet. Dit 
kan al door een dag in de week een ve-
getarische burger te eten. In de super-
markt liggen steeds meer vegetarische 
alternatieven voor vlees. Wilt u vegeta-
risch/vegan uit eten? Met de app Hap-
py Cow kunt u restaurantjes bij u in de 
buurt vinden.

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 deze week van start. In de week na de 
bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van blauwe mar-
kering en het plaatsen van zoneborden in het centrum. We verwach-
ten dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag nemen. 

Parkeerschijf gebruiken vanaf 1 september 2019
Na afl oop 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. 

Ontheffi ng
Bewoners binnen de blauwe zone, die aan de voorwaarden voldoen, 
hebben de afgelopen maanden al een ontheffi ng 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 ontheffi ng. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 05-08-2019 EN 12-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 1 Plaatsen tijdelijke woonunit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Maerlantstraat 15 Plaatsen dakkapel voorzijde en 
 pergola achterzijde woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Barisakker Buurtbarbecue 
Meidoornstraat Buurtbarbecue 
Nuenen c.a. Slipjacht 5 okt 2019 en 4 jan 2020 
Nuenen c.a. Collecte Drumfanfare Jong Leven: 
 13-18 april 2020 
Schout Leytengaarde Buurtbarbecue 
Schepen van Durenlaan Straatborrel 
Lobroec Burendag 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
09-08-2019 Nuenen c.a. Intrekking verordening naamgeving 
  en nummering 2010 
08-08-2019 Nuenen c.a. Intrekken Reclamenota 2012 
06-08-2019 Nuenen c.a. Reclamenota Nuenen c.a. 2019 
06-08-2019 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthoudende 
  ambtenaren gemeente Nuenen c.a. 

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



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

  

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!!!

4 Barbeque worsten +
4 BBQ Drumsticks ....7,95
De Bietenbrug
..........................................................per stuk 1,75
100 gram Runderrookvlees +
100 gram Boterhamworst +
100 gram Snijworst ..............................5,95
Biefstuk Stroganof
“Heerlijk roerbak gerecht” .........met gratis rijst

Wraps
Diverse soorten ...................................2 stuks 5,50

KOOPJE

SPECIAL

TOP!!!

SPECIAL

TRIO!!!

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

*

Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van festi vals en publieksevenementen. 
Met een uitgebreid assorti ment hekwerken, innovati eve producten, jarenlange ervaring en 
een fantasti sche teamgeest, krijgen we het alti jd voor elkaar om aan de wensen van onze 
klant te voldoen. We zijn sterk in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid.

Wij zoeken per direct
Scholieren, studenten, fullti me, partti  me medewerk(st)ers

Functi e: Je zorgt ervoor dat alle materialen klaargezet worden zodat ze naar de 
verschillende festi vals en evenementen kunnen worden getransporteerd. Bij retour 
ontvangst van de materialen worden ze gecontroleerd, schoongemaakt, nageteld en 
eventueel gerepareerd. Je werkt in teams. Het is afwisselend, soms hecti sch en je bent 
veel buiten. 

Gevraagd: Wij zijn op zoek naar mensen die partti  me of fullti me beschikbaar zijn om 
bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Je beschikt over logisti ek en prakti sch 
inzicht, doorzetti  ngsvermogen en vindt het fi jn om ‘met je handen’ te werken. Je bent 
fysiek gezond en in goede conditi e. Je vindt het fi jn om in de ‘open lucht’ te werken en 
samen met anderen een klus te klaren. In bezit zijn van een heft ruck certi fi caat is een pré.

Wij bieden: De mogelijkheid om naast school of andere werkzaamheden aan de slag te 
gaan. Je maakt kennis met de evenementen branche en wat er zich achter de schermen 
afspeelt.  Wij bieden een pretti  ge en collegiale werksfeer in een bedrijf met een no-
nonsens cultuur. De uren zijn alti jd in overleg. 

Spreekt deze functi e je aan? Laat het ons weten! 
Mail je moti vati e en je CV naar info@freyja.nl  t.a.v. Wim van der Heijden. 

Freyja -  Sterk in hekwerk 
| De Huufk es 32 | 5674 TM NUENEN | Tel. 040-291 34 75 |

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.



Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Systrad Bouwbedrijf B.V. is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in het turn-key
bouwen van bedrijfspanden, dit alles toegespitst op de wensen van de klant.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Allround Timmerman

Betreft een afwisselende baan

waarbij je alle bouwaspecten op de bouwplaats met ons team meemaakt.

Wij bieden:
• Opleidingsmogelijkheden zoals VCA, aanhangerrijbewijs, ed.

• Zelfstandige en afwisselde functie met verantwoordelijkheid en uitdaging.
• Marktconform salaris en goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Heeft u interesse?

Bel ons even voor een kennismakingsgesprek!

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

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

Systrad Bouwbedrijf B.V.
Kerkakkers 15
5674 RP Nuenen
Tel.: 040 - 283 67 85

 

3 maanden gratis kunst huren en kunst sparen           
Zie www.galerieborchgreve/kunstuitleen 

 

Galerie & Kunstuitleen – Beelden – Inlijsten – Outlet           
Open vrij. en za. van 13.00 – 17.00 u. en op afspraak 

Galerie aan huis – Boordseweg 5 

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

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

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

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

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

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

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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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:

Illusie, nostalgie, komkommertijd of toch 
meedoen aan de Van Gogh-etikettering?
In Nuenen, dat zich graag als Van Gogh-Village presenteert, is men nogal gauw geneigd om 
aan alles en nog wat een commercieel ‘Van Gogh-etiket’ op te plakken. Voorbeelden te over: 
van food- en drank artikelen, eetgelegenheden, sportmanifestaties, cultuuruitingen tot mil-
joenen euro’s sponsering van een chipmachinefabrikant in de verdere exploitatie en uitbrei-
ding van het Van Goghcentrum Vincentre (en het Van Gogh Rijksmuseum). Ook ons gemeen-
tebestuur doet daar aan mee met het bedenken en mogelijk realiseren van een groots en fu-
turistische Van Goghwandelpark( openluchtmuseum?)) door het centrum van ons dorp. En 
binnenkort wonen we in het Van Gogh Nationaal Park (nu nog Het Groene Woud genoemd 
binnen de driehoek Eindhoven, Den Bosch en Tilburg met tezamen 27 gemeenten).
Laat ik nou eens voor één keer meedoen aan deze te gekke Van Gogh-etikettering. Daardoor 
geïnspireerd door het Zomerserie artikel in het ED van 3 augustus jl. ‘Het veranderende dorps-
hart: Kamer van een meesterwerk’, waarin het gaat over de oude kosterwoning welke aan 
het toenmalig geheten Heieind (nu het Park) langs de Clemenskerk heeft gestaan en waar 
Vincent van Gogh tijdelijk zijn atelier heeft gehad en er, zoals wordt verondersteld en wordt 
beweerd (?), zijn meesterwerk De Aardappeleters zou voltooid hebben, nadat hij eerst in een 
boerenwoninkje aan de Gerwenseweg daarvoor een voorstudie op had gemaakt.
Deze oude kosterswoning werd bewoond door twee opeenvolgende generaties Schafrat, nl. 
Koster/organist/kleermaker Johannes Schafrat en zijn vrouw Adriana van Eerd en daarna nog 
even door diens zoon koster/organist/notaris- klerk Harrie Schafrat en zijn vrouw Bertha Dijk-
mans. Beiden waren door hun functie als koster/organist verbonden aan de daarnaast gele-
gen H. Clemenskerk. De woning werd in 1936 afgebroken en in plaats daarvan werd er een blok 
van twee woningen onder één kap teruggebouwd. In de rechterwoning van het blok heeft kos-
ter/organist Harrie Schafrat nog tot midden jaren 1960 gewoond om, daarna noodgedwon-
gen om gezondheidsredenen, te moeten verhuizen naar een bejaardencentrum in Leende.
Nu waren Harrie Schafrath en zijn vrouw Bertha Dijkmans de oom en tante van mijn vrouw 
Henny, dochter van Frits Dijkmans, een broer van Bertha Dijkmans.
Wij waren goed bevriend met hen, ook al doordat ikzelf een tiental jaren Ome Harrie, die 
nogal met zijn gezondheid sukkelde, heb geholpen bij zijn werkzaamheden als koster in de 

Clemenskerk. 
Na hun dood kregen wij uit hun nalaten-
schap ( zij hadden zelf geen kinderen) wat 
spullen uit de inboedel, waaronder een oude 
zilveren pijptabaksdoos en een originele 
houtskooltekening van de oude kosterswo-
ning van Anton Wouters.
De pijptabaksdoos werd, zo weet ik nog, ge-
bruikt door Ome Harrie die een fervent pijp-
roker was en deze heeft ook nog toebehoort 
aan diens vader Johannes Schafrat. En, 
maar nu ga ik verder met veronderstellen en 
met ‘etiketteren’, heeft Vincent, zelf ook een 
pijproker (zie enkele zelfportretten van hem-
zelf), wellicht ook wel eens een pijpje mogen 
stoppen uit deze zilveren pijptabaksdoos 
van Johannes Schafrat. Hij was immers 
maar een arme sloeber. Wie zal het zeggen?
De tekening hangt en de pijptabaksdoos 
staat nog steeds bij mij op hun vaste plaats 
en elke dag kijk ik er even na, al was het 
maar om de nostalgie die eraan vast zit le-
vendig te houden.
Illusie? Nostalgie? Zomerse ‘komkommer-
tijd? Of schrijven we ook dit verhaal toe aan 
weer een van de ‘Van Gogh-etiketteringen’, 
die er in Nuenen al zoveel aanwezig zijn? 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 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

 Letterzetter velt       
ruim duizend � jnsparren….
Boom na boom legt het loodje. Schorskevers van amper een halve centimeter 
hebben in Gerwen ruim duizend naaldbomen geveld. Die bomen staan op 
een perceel van de gemeente en stonden op particulier terrein. Ruim duizend 
hoge � jnsparren zijn dood. Geloof je het niet? Ga kijken en raak overtuigd. 

paart dan met twee tot drie vrouwtjes 
en gezamenlijk graven ze dan verder 
onder de schors. In gangen van soms 
wel 15 cm lengte legt het vrouwtje 
tientallen eitjes. De larven die daaruit 
komen eten zich een slag in de rondte, 
wat het karakteristieke gangenpa-
troon veroorzaakt. Die gangen lijken 
wel een beetje op chinees schrift. 

Bij gebrek aan zieke bomen kunnen 
ook gezonde bomen aangetast wor-
den. Voor een succesvolle aanval op 
een gezonde boom zijn wel 4000 tot 
6000 letterzetters nodig. De boom 
kleurt dan geleidelijk bruin bij gebrek 
aan voedingstoffen en sterft af. Er zijn 
nogal wat letters gezet voor deze co-
lumn. Met dank aan de letterzetter…

De honderden dode fijnsparren van 
onze gemeente staan op het perceel be-
grensd door Ruiterweg, Bosweg, Huys-
vendreef en Willem Schutslaan. Die 
staan al zo’n jaar daar dood te wezen. 
Onze gemeente is bezig met de plan-
ning voor het rooien van dat dode bos. 

Op het particulier terrein aan de Lies-
houtseweg 27 heeft de familie Lant-
man al ruim 750 dode fijnsparren ge-
ruimd. De boosdoener is de letterzet-
ter. Dat is een schorskever die gek is op 
naaldbomen die zwak en ziek zijn. 
Daar houdt de letterzetter van. Derge-
lijke zieke bomen zijn een lekkernij 
voor het vraatzuchtig wezen. Onder de 
schors trekken de larven van de kever 
sporen die lijken op letters, wel in een 
onleesbaar handschrift. Vandaar dat 
kenners deze schorskever ook wel let-
terzetter noemen, want die kenners 
hebben het over de Ips typographus, 
ontdekt in 1758. Tussen twee haakjes: 
een typograaf is ook een letterzetter, 
dat is een vakman die vroeger letters 
zette in een drukkerij. Gelukkig zijn ty-
pografen geen vraatzuchtige wezens.

Een fijnspar weert in normale doen 
door harsvorming insecten. Door scha-
de of omvallen tijdens een storm raakt 
de boom verzwakt en kan dan door 
enkele kevers gekoloniseerd worden. 
Allereerst krijgt de verzwakte boom 
bezoek van mannelijke kevers. Via een 
geschikte plaats in de schors boren de 
insecten zich naar binnen. Daar graaft 
de mannelijke kever een paringskamer 
en begint gelijk een chemische stof uit 
te scheiden. Krijgt de vrouwtjeskever 
daar lucht van, dan zoekt zij de manne-
lijke soortgenoot op. Het mannetje 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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 Letterzetter velt       
ruim duizend � jnsparren….

Cees van Keulen, Gerwen

CeesGeslaagd Foodtruckfestival 
Kindervakantieweek Gerwen
Op 7, 8 en 9 augustus heeft het Foodtruckfestival van de Kindervakantie-
week in Gerwen plaatsgevonden. Door 115 kinderen en meer dan 80 vrijwil-
ligers is er drie dagen volop gebouwd aan een foodtruck en zijn er lekkere 
hapjes gemaakt. 

kindervakantieweekliedje en -dansje. 
Daarna dienden de kinderen uit de 
groepen hun voorgerecht, hoofdge-
recht of nagerecht op. De kinderen had-
den er voor gezorgd dat de gasten een 
goed gevulde buik hadden na het diner. 
Om 19.00 uur konden opa’s en oma’s, 
tantes, ooms en vrienden genieten van 
alle hapjes welke verkocht werden op 
het Foodtruckfestival.  

Aan het einde van deze Kindervakantie-
week heeft Rick afscheid genomen als 
voorzitter en coördinator van de groep 
facilitair. Na 13 jaar in het bestuur geze-
ten te hebben werd hij benoemd tot 
Mister Kindervakantieweek Gerwen! 
Van zijn team facilitair kreeg hij een 
biertafel waar het nodige vakmanschap 
vanaf straalde. Nogmaals Rick; bedankt 
voor je jarenlange enthousiaste inzet 
voor de Gerwense jeugd. 

Wij kijken als bestuur van de Kinderva-
kantieweek Gerwen terug op een fan-

Op woensdag kwamen de kinderen aan 
op het terrein van de Kindervakantie-
week. Bij alle groepstenten hebben ze 
een foodtruck gemaakt van waaruit zij 
hun etenswaar konden verkopen. Er 
werd van alles gemaakt o.a.: Mexicaans, 
Amerikaans, Italiaans, Aziatisch en er 
was een wafeltent en Starbucks aanwe-
zig. In de middag waren er (water)spel-
len en natuurlijk ging het hier ook om 
het scoren van punten. Er was een wa-
tervoetbalspel, luchtkussen-kantelspel, 
bevroren T-shirts aantrekken, estafette, 
hindernisbaan en een draaiende para-
sol met emmers eraan die vol met water 
geschoten moesten worden met be-
hulp van waterpistolen. 

Donderdag begon de dag al vroeg aan 
D’n Huikert met allerlei workshops. Lek-
kere smoothies maken, een dienblad of 
kruk timmeren, je eigen schort versie-
ren en de te gek gave workshop graffiti 
spuiten. Iedereen heeft heel hard ge-
werkt om er mooie creaties van te ma-
ken. Na een welverdiende lunch zijn de 
groepen het dorp in gegaan om het 
spel 88 opdrachten te doen. De gekste 
opdrachten moesten gedaan worden. 
Denk hierbij aan ouderen helpen met 
oversteken, iemand ten huwelijk vragen 
en een kikker kussen; kijken of je dan 
echt een prins of prinses wordt! 
Vrijdagmiddag is het spel Ren je Rot ge-
speeld. Ondanks de regenbuien werd 
het spel fanatiek door de groepen ge-
speeld. Daarna was het tijd om het eten 
van de foodtrucks voor te bereiden.

Op vrijdagavond hadden we speciale 
gasten op het festivalterrein: de leden 
van de eetgroep Ittemee. Speciaal voor 
hen hebben de kinderen een restaurant 
ingericht, met prachtig versierde tafel-
kleden en menukaarten. Om 17.00 uur 
waren alle gasten van Ittemee aanwezig 
en werd hun diner geopend met het 

tastische Kindervakantieweek! Wij wil-
len alle kinderen en vrijwilligers bedan-
ken voor hun bijdrage. Zonder jullie 
hulp en inzet was dit niet mogelijk ge-
weest. 
Na de Kindervakantieweek zijn er nog al-
lerlei spullen gevonden die zijn achter 
gebleven op terrein van het Foodtruck-
festival. Deze gevonden voorwerpen zijn 
tot 26 augustus op te halen bij Femke 
Mol, Mgr. Frenkenstraat 12 in Gerwen. 
Voor volgend jaar zoeken we nog een 
caravan die waterdicht is en op slot kan 
en waarvan we een nieuwe knutselkeet 
mogen maken. Mocht je deze aan de 
Kindervakantieweek Gerwen willen do-
neren? Stuur dan een mail naar kinder-
vakantieweekgerwen@gmail.com. 

Inloopochtend Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen
 Hierbij nodigen wij u uit voor de inloopochtend van de peuterspeelzaal van 
uw keuze op zaterdag 17 augustus. U bent van harte welkom om binnen te 
lopen samen met uw peuter, die over kortere of langere tijd mogelijk op de 
speelzaal komt spelen. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom, de ko�  e en thee staat klaar.

Op deze dag worden ook de peuters 
uitgenodigd die al voor de vakantie 
naar de speelzaal kwamen. En zo kun-
nen zij, vlak voor we starten, weer even 
een kijkje nemen na een lange vakan-
tieperiode. 
De vaste leidsters en een aantal vrijwil-
lige leidsters zullen aanwezig zijn, zo-
dat u met hen kunt kennismaken. 
De peuterspeelzalen vindt u op de vol-
gende adressen en is op de volgende 
tijden te bezoeken:

’t Dwersliggertje 
Van Duynhovenlaan 15 (in Kindcen-
trum De Nieuwe Linde). Tijd: 10.00-
12.00 uur.

’t Kwetternest 
Jacob Catsstraat 1-3 (in Brede School 
de Dassenburcht). Tijd: 10.00-12.00 
uur.

Enode 
Heikampen 5 -7 (De speelzaal zit in het 
achterste lokaal van Kids Society Erica, 
gezien vanaf de Brabantring): U gaat 
bij de zoen-en zoefstrook het voetpad 
in, tussen de twee gebouwen door. 
Aan het einde ervan gaat u linksaf en 
na ongeveer 20 meter gaat u de om-
heinde buitenspeelplaats van ons op. 
Daar is ook de ingang van de peuter-
speelzaal). Tijd: 10.00-12.00 uur. 

Peuterhof  
Heuvel 5 (in Brede school Heuvelrijk in 
Gerwen). Tijd: 10.00-12.00 uur.

Wij hopen u graag te ontmoeten op 
deze dag.

Namens het bestuur van de Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen en alle leid-
sters.
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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
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 18 augustus 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar 

Misintenties
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 18 augustus  09.30 uur: overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Drika Saris (vanwe-
ge sterfdag); Hendricus en Petronella 
Klomp - Relou en Peter; Henk Donath; 
Sjef Coolen; Harry Schmitz; Joost van 
der Graaf en Ineke Hilberink; Ad van 
den Akker;  Gijsberdina van Iersel - van 
Doorenmalen; Henk Rooswinkel; Bèr 
Wijsen en Bert Wijsen - Pans. 

Mededelingen
Vanaf dit weekend is alles in de paro-
chie weer normaal, dat wil zeggen een 
dienst op zaterdagavond en een op 
zondag, en het secretariaat is gewoon 
geopend van maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten
Zondag 18 augustus 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor P. 
Clement.
 
Misintenties 
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 

Maasakkers; Tonny Coppes - Vestraten; 
overleden ouders Donkers - Geven en 
overleden familieleden.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten
Zondag 18 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties 
Piet Coolen.

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

Zondag 18 augustus. De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger is kerkelijk wer-
ker P. Flach. De schoolvakantie is voor-
bij en daarmee begint ook weer de kin-
dernevendienst. U bent van harte wel-
kom om de dienst met ons mee te vie-
ren. De collecte in de dienst is voor het 
diaconaal werk in Nuenen. Op donder-
dag 15 augustus kunt u tussen 10.00 en 
12.00 uur terecht in het Open Huis - De 
Regenboog, Sportlaan 5 - voor een ge-
zellige ontmoeting bij koffie en thee.
 
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 15 augustus. Feest van Ma-
ria-ten-Hemel-Opneming. 18.30 uur 
gezongen Hoogmis.
Vrijdag 16 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Joachim, vader van de H. Maagd 
Maria, belijder.
Zaterdag 17 augustus. 08.30 uur H. 
Mis, H. Hyacinthus, belijder.
Zondag 18 augustus. Tiende zondag 
na Pinksteren. 08.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 19 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Johannes Eudes belijder.
Dinsdag 20 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Bernardus, abt en kerkleraar.
Woensdag 21 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johanna Francisca Fremiot de 
Chantal, weduwe.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Figuranten gezocht 
voor het toneelstuk 
‘Vrijheid’    
voor senioren
Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid 
heb ik een toneelstuk/musical ge-
schreven speciaal voor senioren vanaf 
60 jaar en ouder. Volgend jaar wil ik 
het toneelstuk/musical uitbrengen 
om samen met u onze vrijheid te vie-
ren. Ik wil hen die ons hebben bevrijd 
eren en alle mensen die hun leven ver-
loren hebben. Daarnaast wil ik eenza-
me mensen gratis een mooie middag/
avond bezorgen.

Vind je het leuk om te zingen en to-
neel te spelen. Heb je belangstelling! 
Kom uit je stoel en doe gezellig mee. 
Ik ben ook opgestaan en ben 75 jaar. 
Laat zien dat wij ouderen nog heel 
wat in onze mars hebben. Daarnaast 
ben ik op zoek naar een dansgroepje 
en mensen die als figurant ingezet 
willen worden.

Inschrijven en informatie via 
Constance Barend, emailadres:  
positiefdenken123@gmail.com

Maand augustus

Zondag 25 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag

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

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
11.00-23.30 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
14.30 uur Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater Mariahout

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

t/m zondag 18 augustus 
TV Wettenseind: 

het eerste SporTed Open toernooi. 

Donderdag 15 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 15 augustus
20.00 uur Mariaviering 
Parochiekerk 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

Zaterdag 17 augustus
vanaf 13.30 uur Brandweerfestijn 

in speeltuin de Kievit
Kerkstraat 10, Nuenen

1 t/m 8 september 
Lissevoort Watermolen van Opwetten 
35+ en 55+ dubbel tennistoernooi 

TV Lissevoort

Vrijdag 23 & 30 augustus 
20.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

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

Opslagruimte gezocht   
voor goed doel in Oeganda
Een aantal Nuenense dorpsgenoten werken als vrijwilliger in het Mutolere 
Hospital te Oeganda. Op dit moment worden de operatiekamers van het St 
Francis Hospital grondig verbouwd.

Voor deze nieuwbouw is onze stich-
ting apparatuur aan het verzamelen, 
die hier niet meer gebruikt wordt en in 
Oeganda heel goed van pas komt  om 
de operatiekamers opnieuw in te rich-
ten. Dat zal de kwaliteit van zorg in 
Mutolere en omstreken een stuk ver-
beteren. 

Voor deze goederen, die naar ver-
wachting eind september verscheept 
worden, wordt een opslagruimte ge-
zocht. We zouden er erg mee gehol-
pen zijn als we de spullen op één plek 
kunnen verzamelen.

Voor informatie kunt u contact opne-
men met:
Gertild den Boer-Winter, secretaris 
Stichting vrienden van Mutolere.
Tel: 040 283 42 68.
info@vriendenvanmutolerehospital.nl
www.vriendenvanmutolerehospital.nl

Voorrang bij kaartverkoop    
voor leden C.V. de Dwèrsklippels 
Carnavalsvereniging de Dwèrsklippels is alweer volop begonnen met de voorbe-
reidingen voor het mooie feest in februari 2020. Wie de nieuwe prins(es) wordt 
voor het komende seizoen blijft nog even spannend tot in november. Wat wel al 
duidelijk is, is dat onze leden voorrang krijgen op niet-leden bij de kaartverkoop 
van al onze activiteiten, zoals de Pronkzittingen, Brunch, Concert Carnavalesk, 
Dol-Dwèrs etc. Dit geldt echter alleen voor de leden die de contributie hebben 
voldaan vóór de voorverkoop periode. 
 Eind augustus zal de contributie dit jaar worden geïnd bij onze bestaande leden. 
Mocht dit onverhoopt niet gebeuren of mocht deze incasso niet slagen dan ver-
zoeken wij u de contributie zelf over te maken en contact op te nemen met onze 
ledenadministratie voor verdere juiste verwerking van uw gegevens. Het lid-
maatschap kost jaarlijks € 11,11. Mocht u lid willen worden én dus profiteren van 
de voorrang die u krijgt bij de kaartverkoop van al die te gekke dwèrse activitei-
ten, schrijf u dan nu in via onze website: (www.dwersklippels.nl/contact/lid_wor-
den) of stuur een berichtje naar dwersklippels.secretaris@gmail.com 

Voorrang bij kaartverkoop    
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23 t/m 26 augustus

Wette’s Dorpsfestijn
Op vrijdag 23 augustus gaat de 5e 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.

Zaterdag: Kindermiddag en Biercantus
Op zaterdag starten we om 13.30 uur 
met een kindermiddag. Er zijn allerlei 
spellen voor kinderen van ongeveer 3 
tot 10 jaar. Deze activiteit is gratis te 
bezoeken. In de avond zal Jos de Fuijk 
met zijn band Double Wood een muzi-
kale Biercantus leiden. Alle aanwezi-
gen worden verzocht aan lange tafels 
te gaan zitten en gezellig mee te zin-
gen en dansen met de band, onder het 
genot van een drankje. 

Programma
Op vrijdagavond is er een pubquiz 
voor teams van 6 personen. Op zon-
dag wordt er voor het eerst bij het Wet-
te’s Dorpsfestijn gebeachvolleybald. 
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). Voor meer informatie, kijk op 
www.wettesdorpsfestijn.nl

Hopelijk tot ziens op het Wette’s 
Dorpsfestijn!

Jasper van Kol uit Nuenen gaat 
naar WorldSkills 2019 in Kazan
De 20-jarige mechatronicus Jasper van Kol uit Nuenen vertegenwoordigt 
ons land tijdens de 45ste editie van WorldSkills, het ‘WK voor beroepen’ dat 
van 22 t/m 27 augustus plaatsvindt in Kazan, Rusland. Jasper maakt deel uit 
van Team Nederland: 30 talentvolle jongeren, allen nationaal kampioen in 
hun vak. Op zaterdag 10 augustus komen Team NL en supporters voor de 
laatste keer voor vertrek bij elkaar in Soest.
  

Skills Heroes
De deelnemers hebben zich gekwa-
lificeerd door deelname aan Skills 
Heroes, de vakwedstrijden voor het 
mbo. In het schooljaar 2019/2020 
doen vrijwel alle mbo-scholen mee 
aan de nieuwe editie vakwedstrij-
den. Inmiddels vindt deelname 
plaats door studenten van 900 oplei-
dingen in 55 wedstrijdrichtingen. Zij 
maken kans om zich tijdens voorron-
des, kwalificaties en het NK tijdens 
Skills The Finals (4-6 maart 2020 
Leeuwarden) te kwalificeren voor de 
volgende lichting van Team NL. Die 
selectie zal deelnemen aan Euro-
Skills, het EK voor beroepen dat in 
september 2020 plaatsvindt in Graz, 
Oostenrijk.
 
WorldSkills Netherlands 
Nederland kan niet zonder goede 
vakmensen. Daarom vestigt WorldS-
kills Netherlands de aandacht op het 
belang van vakmanschap en be-
roepsonderwijs bij jongeren. Dat 
doet zij door het ontwikkelen en or-
ganiseren van diverse evenementen 
en vakwedstrijden. WorldSkills Ne-
therlands wordt ondersteund door 
het ministerie van OCW en vele part-
ners uit het beroepsonderwijs en be-
drijfsleven. 

Een overzicht van alle deelnemers en 
beroepen is te vinden op 
www.teamnederland.com.

Jasper leert bij Summa College. De af-
gelopen maanden werden de win-
naars geselecteerd tijdens voorrondes, 
kwalificatiewedstrijden en nationale fi-
nalewedstrijden van de mbo-vakwed-
strijden Skills Heroes.
Ons land doet mee in 27 vakrichtingen 
(beroepen), waaronder patissier, met-
selaar, stukadoor, bloembinder, meu-
belmaker en lasser. Experts, afkomstig 
uit het bedrijfsleven en van scholen, 
trainen en begeleiden de deelnemers. 
Voor het eerste doet ook een vmbo 
leerling mee aan de WorldSkills Junior 
wedstrijd gastheer/gastvrouw. Ook 
vertegenwoordigen twee mbo stu-
denten Nederland tijdens de Future 
Skills wedstrijd Industry 4.0.
 
Grootste beroepenevenement ter 
wereld
In het Kazan Expo International Exhibi-
tion Centre in Kazan worden door de 
organisatie 400.000 bezoekers ver-
wacht tijdens de vier wedstrijddagen. 
Onderdeel van het evenement is een 
driedaagse conferentie over economi-
sche en technologische trends, be-
roepsonderwijs en ontwikkelingen in 
de arbeidsmarkt.  Op het evenement 
komen veel internationale prominen-
ten uit de politiek, het bedrijfsleven en 
het beroepsonderwijs, onder wie een 
delegatie uit Nederland. Naast het aan-
moedigen van Team NL wisselen zij de 
laatste kennis uit op het gebied van o.a. 
beroepsonderwijs en vakmanschap.

Initiatief van enkele bewoners 
van het Eeneind

Garage sale   
op het Eeneind 
Op zondag 18 augustus van 10.00 
uur tot 13.00 uur wordt er voor het 
eerst een garage sale in de woon-
wijk Eeneind georganiseerd. Ruim 
dertig enthousiaste bewoners doen 
mee en zullen hun koopwaar aan-
bieden vanuit hun garage of oprit.

Tijdens het evenement zullen bij de in-
gang van de woonwijk (vanaf de 
Geldropsedijk), plattegronden worden 
uitgedeeld. Hierop staat de locatie van 
de deelnemers en een looproute aan-
gegeven. Mocht u nieuwsgierig zijn, 
dan kunt u deze plattegrond ook al-
vast downloaden (1 week van tevoren) 
vanaf de site www.eeneind.net. 

Mocht u met de auto komen, dan kunt 
u parkeren achter het Enodegebouw 
(Eeneind 1) en op het grasveld aan de 
Refelingse Heide (P3 van het Laco 
strandbad). Komt u met de fiets, dan 
mag u uw fiets parkeren aan de voor-
zijde van het Enodegebouw. Namens 
de organisatie wensen wij u alvast een 
gezellige en leuke ochtend. Wij hopen 
op mooi weer en een groot aantal be-
zoekers, zodat dit evenement voor ie-
dereen geslaagd en voor herhaling 
vatbaar wordt.  

Middag van het 
Brabantse Lied
Op zondag 18 augustus wordt door 
de Stichting Brabants Dialectenfes-
tival Lieshout in het Openluchtthea-
ter van Mariahout ‘De middag van 
het Brabantse Lied’ georganiseerd. 

Er wordt opgetreden door ‘Vandie-
komsa’. Vandiekomsa is een eigenzin-
nige Brabantse Folkmuziekbende. Dit 
vijftal is in 2007 als trio begonnen en 
presenteert in een volledig akoesti-
sche bezetting een aantrekkelijke mix 
van liedjes, deuntjes en actuele klets-
praat. Traditionele Europese volksmu-
ziek is in veel nummers duidelijk hoor-
baar. De teksten zijn kleine verhaaltjes; 
van persoonlijke overpeinzingen tot 
hilarische onzin. Vol passie gezongen 
met een onbetwiste Brabantse tong-
val. Kom ook genieten van dit ontwa-
penend gezelschap. 

Hein Augustijn: gitaar en zang. David 
Cornelissen: Mandoline, banjo, fluitjes 
en zang. Ramon de Louw: zang en per-
cussie. Maarten Roijackers: slagwerk. 
Marcel van Cuijk: Contrabas.

Aanvang 14.30 uur. Tickets zijn te ver-
krijgen via www.oltm.nl (of de ver-
kooppunten in Laarbeek): € 9,00 - kas-
saverkoop € 10,00. Bij slecht weer is de 
voorstelling in het Buurthuis. 

 

Gert-Jan Hendrikx RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a.   en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

 Het onzichtbare gemis.
“Niet iedereen ziet hoe ik je mis; elke dag weer vele malen. Niet 
iedereen ziet dat mijn tranen zo hoog zitten, dat er niets voor nodig is 
om onophoudelijk te stromen. Niet iedereen ziet dat er voortdurend 
een gevoel van verlies en verdriet aan me knaagt. Dat ik me niet meer 
compleet voel. Afgesneden van mijn jeugd, mijn ouderlijk huis. En dat 
terwijl ik je stem nog altijd hoor. Ik zie je nog zo vaak lopen, op straat, 
in het dorp. Natuurlijk probeer ik je dan in te halen maar dat blijkt altijd 
weer een schim te zijn. Een hersenspinsel. In mijn dromen zie ik je ook 
steeds weer. Als ik ontwaak, dringt het gemis weer langzaam tot me door. 
Onverbiddelijk. Want jij bent weg. Voor altijd. 

Bijzonder
Om me ervan te overtuigen dat jij 
er niet meer bent, bezoek ik vaak 
je graf. Met het verzorgen van de 
plantjes ben ik weer even dicht bij 
jou. Daar denk ik in alle rust terug 
aan die bijzondere dag, de warmste 
februaridag ooit, dat we je daar 
te ruste legden. De vogels floten, 
het was zonnig en het was zowaar 
mooi. Jou daar achterlaten was veel 
minder verschrikkelijk dan dat ik 
me had voorgesteld. De bijzondere 
sfeer van het afscheid vormt een 
mooie herinnering, die me troost 
biedt. Het geeft me rust dat we alles 
hebben gedaan wat we konden, op 
een manier die jij ook heel mooi zou 
hebben gevonden.”

Troost
Dit zijn de woorden van iemand die 
onlangs haar moeder verloor. Over 
haar gevoelens van gemis, rouw en haar gevoelens van gemis, rouw en 
verdriet. 

Niet zichtbaar voor iedereen, maar 
altijd op de loer, klaar om toe te 
slaan op de meest onverwachte 
momenten. Wij mochten de uitvaart 
verzorgen. Liefdevol, respectvol en 
intiem. Die dag zijn er onuitwisbare 
herinneringen gemaakt, die haar 
nu helpen bij haar gevoelens van 
verlies en gemis. Want dat is wat 
een afscheid ook kan doen, ondanks 
het verdriet in die dagen. Een mooie 
voltooiing van een dierbaar leven en 
een begin van de verwerking van 
een groot verlies. Als troostende 
herinnering die kan helpen op die 
momenten dat niemand het verdriet 
en gemis even ziet.

Fit het najaar in!
Wij zijn een sport- en bewegingsclub en elke woensdagavond actief in de sporthal 
aan de Mgr Cuytenlaan. Tijdstip 20.30-21.30 uur. We bewegen op muziek, vervolgens 
matoefeningen (buikspieroefeningen) en af en toe een balspel. Het is afwisselend en 
alles wordt begeleid door een gediplomeerde docente. Daarnaast zijn er door het 
jaar heen ook sociale activiteiten. Denk daarbij aan een nieuwjaarwandeling met 
aansluitend borrelen. Dames er is nog plaats. Meldt u aan!! Info: Jetty v Brussel, tel 
040-2834957, brussel_keulen@hotmail.com, Riekie Martens, tel 040-2836401,  riekie-
martens@onsnet.nu. Wij sluiten het sportseizoen altijd af met een fietstocht. De leef-
tijden van de dames variëren van 45 jaar tot 60 plus. Wees welkom!!
 

KBO Lieshout met gezellige, 
sportieve en culturele activiteiten
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook 
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmor-
gen is er van tien uur tot half twaalf een Inloop in het Dorpshuis waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. U kunt er terecht voor informatie over onze 
vereniging. De ko�  e en thee staan klaar. Loop eens binnen en maak kennis 
met onze actieve vereniging. U bent van harte welkom.

de banen bij het Dorpshuis. Na afloop 
wordt op het terrein van Scouting Lies-
hout nagepraat met een hapje en een 
drankje.

Filmcyclus
Samen met de andere seniorenvereni-
gingen van Laarbeek en Stichting Vier-
binden organiseert KBO Lieshout in 
het najaar weer een filmcyclus. Dit jaar 
staat in vier films het thema ‘Humor, 
meer dan alleen maar lachen’ centraal. 
Alle voorstellingen zijn in het Dorps-
huis van Lieshout. Bij elke film is er een 
inleiding en nabespreking door filo-
soof Philip Verdult. Noteer het alvast in 
uw agenda: de eerste film is  ‘Intoucha-
bles’. Datum dinsdag 24 september, 
13.30 uur. De hele reeks kost 25 euro, 
per film is de toegangsprijs 8 euro. In-
clusief koffie of thee.

Kienen
In het Lieshoutse Dorpshuis staan op 
de vrijdagavonden de tafels klaar voor 
een gezellige kienavond. Drie Lies-
houtse verenigingen organiseren bij 
toerbeurt deze avonden. Op vrijdag 23 
augustus is de Katholieke Vrouwenver-
eniging Lieshout aan de beurt. KBO 
Lieshout verzorgt op 30 augustus de 
avond en CV De Raopers volgt op 6 
september. De zaal gaat steeds om 
19.00 uur open, het kienen begint om 
20.00 uur. Schuif eens mee aan en win 
een van de mooie prijzen. De toegang 
is gratis en iedereen is welkom. 

Jeu-de-Boules
Kermismaandag, 2 september, ver-
zorgt ‘Ons Genoegen’, de Jeu-de-Bou-
lesclub van KBO Lieshout, een wed-
strijdenmiddag voor al haar leden op 

Op de fiets naar Rome
Op maandag 15 juli vertrokken René en Annelies Luining op de fiets van Het Gou-
denkalf 3 uit Nuenen. Ze reden op hun e-Bikes helemaal naar Rome en volgden 
de Hans Reitsma route. Deze route 
gaat via Nederland, Duitsland, Oosten-
rijk, naar Italië en eindigt in Rome. Daar 
kwamen ze aan op zaterdag 10 augus-
tus. Een zeer knappe prestatie, de va-
der van Annelies heeft deze route ook 
eens gefietst naar Rome, vele jaren ge-
leden. René Luining is oud-prins van 
de Dwèrsklippels uit Nuenen. 

Op 13 augustus kwam het stel terug in 
Nuenen, waar ze een versierd huis aan-
troffen.

De aankomst op 27 juli in Trento



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.

PUZZELHOEKWeek 33

Horizontaal: 1 dartel 6 bijbelse koning 12 vereniging 13 drijvend baken 
15 Chinese legpuzzel 18 luchtpijpje 20 niet in werking 21 kloosteroverste 
23 gravin van Holland 24 werpanker 26 handvat 28 riv. in Duitsland 29 spelleiding 31 leuze 
33 iel 34 stuk hout 36 militaire toelage 38 houtsoort 41 Franse kaassoort 43 slordige vrouw 
45 kier 47 eenheid van tijd 49 Bijbelse priester 51 onbeschoft 52 vaccineren 55 lijdzaam 
58 draaikolk 59 frisdrank 60 de ruimte 61 gokspel.

Verticaal: Verticaal: 2 vaartuig 3 krap 4 Ierland 5 bijbelse vrouw 7 Algemeen Beschaafd Nederlands 
8 gebladerte 9 ijzerhoudende grond 10 spel met stokjes 11 oefenstuk (muziek) 8 gebladerte 9 ijzerhoudende grond 10 spel met stokjes 11 oefenstuk (muziek) 
14 noodsignaal 16 hooghartige houding 17 gerucht 18 spraakorgaan 19 pl. in Gelderland 14 noodsignaal 16 hooghartige houding 17 gerucht 18 spraakorgaan 19 pl. in Gelderland 
22 schapengeluid 25 lastige drukte 26 in die richting 27 verzekeringspapier 28 viseter 22 schapengeluid 25 lastige drukte 26 in die richting 27 verzekeringspapier 28 viseter 
30 goedgeefs 32 rivierarm 35 vergissing 36 alarmtoestel 37 onzin verkondigen 38 erg leuk 30 goedgeefs 32 rivierarm 35 vergissing 36 alarmtoestel 37 onzin verkondigen 38 erg leuk 
39 godendrank 40 huzarenstukje 42 honkbalterm 44 oosterlengte 46 glorie 48 tweetal 39 godendrank 40 huzarenstukje 42 honkbalterm 44 oosterlengte 46 glorie 48 tweetal 
50 verhaallijn 53 ontkenning 54 tijdperk 56 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 57 Engels bier.50 verhaallijn 53 ontkenning 54 tijdperk 56 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 57 Engels bier.

E T A P P E S C H A D E

B E A G L E A O R K E S T

A R A S A T A N S K I

R S I R E C E T T E R I B

O T I T H O R P M E

N E U S G A T L A M S O O R

S L A R A P

T A B A S C O W E I L A N D

O B M A V E D M I A

M A O R E E G E I T L E D

B C M S N E R T Y Z E

E U R O P A I I D E E E L

S A T I R E N E L S O N

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

Oplossingen wk 32
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

G U I R L A N D EG U I R L A N D E

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

AASGIER
ANNEX
ARCHIVARIS
ARGUSOGEN
BAARS
BROOD
DONATEURS
DOORGANG
FURORE
GEBEDSHUIS
GEDRAGING
GISTING
GLASSCHADE
GODEN
GRAUWGRAUW
GRONDRECHTGRONDRECHT
HELERHELER
HENGSTHENGST
INZIENINZIEN
KORNAKKORNAK
KRAAGKRAAG
KRUIPPAKJEKRUIPPAKJE
LASTIG
MILITAIR
NATRIUM
ONHEIL
OPHEF
OPJAGEN
OPMARS
PELUW
PLAID
PROEFDIER
ROTAN
SENATOR
SOIGNEREN
SOLIDE
SPREEKUUR
STEKEN
STULP
ZEIST
ZIEKTE
ZWERFSTEEN

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

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

5 7 1 4
2 1 6 8 7

3
4 3

1 2 9 7
8 1

6
2 6 8 5 3

5 1 3 4

Sudoku

week 31, Dhr. R. Jacobs, 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

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

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

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

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

PEDICURE ALTA GRACE: 
Lekker makkelijk, ik kom 
ook bij u thuis! Voor diabe-
tes en reuma. Voor cadeau-
bonnen en informatie, bel 
06-50571183.

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

LIEVE  HEIKE

Wij wensen jou heel veel succes 
met je nieuwe eigen praktijk 

HARMONIZING-U
Energetix

Kees en Mieke

CORTENSTAAL, KUNST-
STOF EN HOUTEN PLAN-
TENBAKKEN. Luxe en 
kwaliteit. www.cortenstijl.nl 
www.kunststofstijl.nl Leve-
ring aan huis. Vulling bakken 
op advies. 150 exotische 
plantensoorten te leveren. 
06-19702668.

 SCHILDERLES Binnen-
kort beginnen de lessen 
weer en ik heb enkele plek-
ken vrij. Bel rustig voor in-
formatie tel. 06-42686381 
Julienne Warrink.

Thuiszorg voor een
Gezond en Vitaal Eindhoven

Adres:
Fellenoord 49
5612 AA  Eindhoven

www.stgazorg.nl                 info@stgazorg.nl

Stichting A Zorg 040-845 79 55 

TUIN Wie wil er in de eer-
ste 3 weken van september 
enige lichte werkzaamhe-
den in onze TUIN verzorgen 
voornamelijk sproeien. Ik 
hoor graag 06-50 50 12 70.

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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.nl040-283 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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

PERDIRECT



Rond de Linde  Nr. 33 Donderdag 15 augustus 2019

Ontmoetings-bijeenkomst     
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 20 augustus is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een bijeenkomst 
voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende 
bijeenkomst in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond is op 
dinsdag 3 september eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Nieuw seizoen 
Jeugdtheaterlab van start 
Direct na de schoolvakantie starten de Lindespelers een nieuw seizoen van 
het Jeugdtheaterlab. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is dit een unieke 
kans om onder professionele leiding een complete theatershow te maken. 
Ben je enthousiast, heb je een beetje lef en zie je jezelf op een podium om 
even helemaal iemand anders te zijn? Maak tijdens de workshops komende 
weken dan kennis met toneel en met een gezellige theatergroep. 

Klooster. Tijdens de schoolvakanties 
ben je vrij, maar er wordt natuurlijk wel 
van je verwacht dat je teksten leert en 
oefent. De groep organiseert zelf ook 

Vorig jaar maakten we de productie 
‘Oasis’, een theaterversie van de film 
‘Ready Player One’. Dat leverde een 
spectaculaire theatervoorstelling op in 
theater Het Klooster die we speelden 
voor een bijna volle zaal. Komend sei-
zoen gaan we letterlijk naar ‘de fabriek’, 
waar je zelf gaat bepalen wat daar ge-
beurt en welke rol je daarin wilt spelen. 
Samen met leeftijdgenoten maak je 
het verhaal van een avondvullende 
voorstelling die we meerdere keren 
gaan opvoeren in Nuenen. 

We maken de productie tijdens repeti-
ties op vrijdagavond van 19.00 uur tot 
21.00 uur in de Le Pair zaal van Het 

Stilstaan bij 75 jaar vrijheid

Militairen gedood bij bevrijding 
van Gerwen in 1944
 
Door Cees van Keulen

Komende tijd wordt in ons land stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. Er vinden ko-
mende maanden en ook volgend jaar tal van evenementen plaats om 75 jaar 
vrijheid te vieren. Verspreid over Noord-Brabant zijn er plekken gemar-
keerd ter herinnering aan de bevrijding in 1944, 75 jaar geleden. Zo ook in 
Gerwen ter hoogte van het Langrepelpad aan het Rullen (zie foto’s). Het ‘In 
Memoriam’ op die plaats gedenkt Sergeant Edward Mons Wilson.

uitgegeven in 1994). Later beschrijft 
Bert Sanders wat er in een paar dagen 
in Gerwen is aangericht. Er vond toen 
een Duitse tegenaanval plaats op Mar-
ket Garden. 

Trieste aanblik…
Gerwenaar Bert Sanders aan het 
woord in zijn ‘Dagboek van de bevrij-
ding van Gerwen’: “Bij de eerste Duit-
se tank liggen een of twee doden, 
achter Hendriks liggen er drie in de 
wei, door een scherpschutter neerge-
schoten. Het is een trieste aanblik 
wanneer men hier deze Duitsers ziet 
liggen of beter gezegd hangen, want 
gedeeltelijk hangen er twee met hun 
borst op de rand van de eenmansga-
ten en een ligt er achter het bosje…. 
Als men deze mensen zo ziet liggen, 
gesneuveld door het schot van een 
vreemde, onbekende soldaat, verge-
ten we ongemerkt of het een vriend 
of vijand is en staan we even verbijs-
terd te denken, wat het toch voor zin 
heeft oorlog, want ellende, veel ellen-
de is hieruit voortgekomen. Misschien 
wachten in Duitsland vrouwen en kin-
deren in angstige spanning op hun 
mannen en vaders, maar hij zal niet 
meer komen, hij ligt in een drassige 
weide in Gerwen. Als de grote man-
nen deze ellende bij tijd en wijle in ge-
dachten houden, zullen wij misschien 
kunnen voorkomen, dat de wereld 
nog eens voor een zo’n onbeschrijfe-
lijke ramp komt te staan.” 
Dat is het relaas van Bert Sanders, ge-
boren in Gerwen op 12 juni 1927. Hij 
was 17 jaar toen hij tijdens de bevrij-
ding dit in zijn dagboek optekende.

De Engelsman Edward Mons Wilson 
werd 29 jaar en ligt begraven op het 
kerkhof in Mook. Hij was een van de 
vijf kinderen uit het gezin van William 
Donkin Wilson en Florence Renshaw 
uit Gateshead. 

“Lance Sergeant Edward Mons Wilson 
died while liberating the Dutch village 
of Gerwen, near Eindhoven, during 
Operation Market Garden in Septem-
ber 1944”, zie www.chroniclelive.co.uk. 

Tijdens de bevrijding van Gerwen 
werd er aan het Rullen in Gerwen op 
donderdag 21 september 1944 gestre-
den tussen Engelsen en Duitsers van 
de 107 Panzerbrigade. Bij deze strijd 
werden twee Engelse tanks en een 
Brits verkenningsvoertuig vernietigd. 
Daarbij is Edward Mons Wilson (gebo-
ren in 1915) om het leven gekomen. 

‘Oorlogs’-dagboek Bert Sanders
Bert Sanders (1927-1995) uit Gerwen 
houdt tijdens Market Garden een dag-
boek bij. Hij wordt op 21 september 
1944 gewekt door het geluid van tanks 
en auto’s. Bert beschrijft wat hij hoort 
en ziet op die dag (Zie ook: Nuenense 
Herinneringen. Een stukje Nuenense 
geschiedenis, verteld door 24 Nuene-
naren. Door Jeannette Daamen. Boek 

Lavendel laat je tuin leven
Lavendel werkt als een magneet op bijen, hommels en vlinders. Het is een 
feestje om naar te kijken! Deze vaste plant verspreidt ook nog eens een 
heerlijke, rustgevende geur. Genoeg redenen om deze topper een plekje in 
de tuin te geven.

Fladderen, zoemen en gonzen; met la-
vendelplanten verwelkom je volop 
nuttige insecten als bijen, hommels en 
vlinders in je tuin. Lavendel (Lavandu-
la) staat niet voor niets in de top-10 
vlinderplanten. Combineer je deze 
plant met andere vlindermagneten, 
zoals hemelsleutel (Sedum) en ijzer-
hard (Verbena), dan maak je er hele-
maal een vrolijk feestje van. Én je bent 
ook nog eens goed bezig voor de bio-
diversiteit. Kijk voor meer informatie 
over vaste planten voor een levende 
tuin op perennialpower.nl.

Geurende planten
Een vleugje lavendelgeur ruiken in het 
voorbijgaan ... Ken je dat geluksmo-
mentje? De geur is al eeuwen favoriet; 
de Romeinen gebruikten lavendel-
bloemen in het badwater als geur-
kruid. Voor een zomerse geurenmelan-
ge in je tuin mix je lavendel met ande-

re geurende vaste planten, zoals Salvia 
(salie), Nepeta (kattenkruid) en Lonice-
ra (kamperfoelie). Zo´n geurende plan-
tenborder is ook leuk als geveltuintje; 
voorbijgangers zullen er met een glim-
lach langs lopen.

Lavendelveld
De hoofdrol is lavendel zeker ook toe-
vertrouwd. Schroom niet en beplant je 
hele voortuin of de borders langs je 
terras met één soort. Als deze in bloei 
staat is het alsof je je midden in Frank-
rijk bevindt. Kies voor deze grotere op-
pervlakten de sterke Lavandula angus-
tifolia. Je zult zien dat je lavendelveld 
jaar na jaar intact blijft. En wist je dat 
deze plant ook nog eens stoffen af-
scheidt waar bladluizen een hekel aan 
hebben? Fijn, zo´n natuurlijke luizen-
verdrijver!

Wist je dat...
Lavendel een heerlijk  kookingrediënt 
is? Het wordt gebruikt in jam, azijn, 
snoepjes en thee.
Deze geurtopper in verschillende kleu-
ren verkrijgbaar is? Ze zijn er in licht-
blauw, donkerblauw, wit, witroze, roze, 
paars en violet.
Bron: iVerde, perennialpower.nl
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regelmatig activiteiten buiten de repeti-
ties om. Het is dus niet alleen hard wer-
ken, maar zeker ook leuk en gezellig! 

Zit je op de middelbare school en ben 
je niet ouder dan 18 jaar? Kom dan kij-
ken én meedoen tijdens de introduc-
tieworkshops op vrijdag 23 augustus 
en 6 september. Daarna beslis je of je 
mee wilt werken aan de productie of 
niet. Dat hoeft overigens niet als speler 
op het toneel te zijn. Ook achter de 
schermen hebben we mensen nodig. 
Voor het licht, het geluid en voor de or-
ganisatie van de voorstellingen. Er 
komt nog heel wat bij kijken! Enne… 

De mannen in de groep zouden er 
graag wat meiden bij willen hebben! 

 Deelname aan het Jeugdtheaterlab 
kost 100 euro voor een heel seizoen. 
Meer informatie en voorwaarden voor 
deelname vind je op www.lindespe-
lers.nl. En daar kun je je ook opgeven. 
De groep kent een maximum aantal 
deelnemers. Als je wilt komen kijken, 
laat dan zeker weten dat je erbij bent. 

Familiebrouwerij nodigt 200 
internationale prijswinnaars uit 
voor exclusief feestweekend 
Brouwerij Bavaria bestaat dit jaar 300 jaar en viert dat het hele jaar met ver-
schillende festiviteiten. Afgelopen weekend werd het jubileum gevierd sa-
men met ruim 200 prijswinnaars en relaties - tijdens het ultieme Bavaria 
feestweekend in Nederland. Hiervoor startten eerder dit jaar winacties on-
der de noemer ‘Join the Toast’ in verschillende landen om consumenten van 
over de hele wereld te kunnen bedanken en samen met hen 300 jaar brouw-
expertise en innovatie te vieren.

te het internationale gezelschap met 
de vernieuwde Bavaria-brouwerij-
tour met speciale ‘300 jaar Bavaria’ 
expositie. Er vond op het brouwerij-
terrein een festival plaats met een 
meet & greet en privé-concert van 
niemand minder dan Showtek. De 
prijswinnaars mochten vervolgens 
als VIP-gasten het festival Lakedance 

Het Bavaria-weekend begon voor de 
gasten, afkomstig uit 13 verschillen-
de landen, in het nieuwe van der 
Valk hotel Amsterdam-Amstel met 
een welkomstwoord van CEO Peer 
Swinkels. De exclusieve pre-party 
was aan boord van de Jules Verne en 
de eerste dag werd afgesloten in Es-
cape Amsterdam. Op zaterdag start-

 bezoeken. Behalve de headliner was 
Showtek ook de spetterende slot act 
waarin het nummer wat ze exclusief 
voor Bavaria 300 years produceer-
den, live in première ging en proost-
ten op het 300-jarig bestaan van de 
familiebrouwerij.

CEO Peer Swinkels: “We vieren ons ju-
bileum met en dankzij vele betrokke-
nen. 2019 is een erg mooi en belang-
rijk jaar voor ons waarin we koninklijk 
zijn geworden en stilstaan bij de vele 
mijlpalen uit ons bestaan. We hebben 
het behalen van deze bijzondere mijl-
paal voor een groot deel te danken aan 
de mensen, van alle uithoeken in de 
wereld, die al jaren genieten van ons 
bier. Ik vind het geweldig om hen wel-
kom te heten op onze brouwerij en sa-
men met hen te proosten.”

Royal Swinkels Family Brewers viert dit 
hele jaar het 300-jarig bestaan van 
brouwerij Bavaria. De viering begon in 
maart 2019 met de overhandiging van 
het predicaat Koninklijk aan Swinkels 
Family Brewers, sindsdien noemen ze 
het bedrijf met trots Royal Swinkels Fa-
mily Brewers,  en een feestweek samen 
met familie, medewerkers, relaties, bu-
ren én koningin Máxima. 

Voor meer informatie: 
www.swinkelsfamilybrewers.com

 

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-

ken of onderwerpen die te maken heb-
ben met het hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04. Meer weten over het werk 
van de Nederlandse Stomavereniging? 
Kijk eens op www.stomavereniging.nl. 
Onder nieuws en agenda zijn alle bij-
eenkomsten in alle regio’s te vinden.
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31 augustus en 1 september

Boekenmarkt Weverkeshof 
Gelukkig is het lezen van een lekker boek, waarvan je de drukinkt kan rui-
ken, nog altijd erg populair.  Genoeg mensen, die in een lekkere stoel de on-
rustige wereld om zich heen even willen vergeten. En zichzelf door het lezen 
van goede literatuur mogelijk beter leren kennen.

Op de bovenverdieping liggen de op 
internet aangeboden, zeldzamere en 
duurdere uitgaven.
Ook wachten honderden CD’s op mu-
zieksoort gesorteerd op hun nieuwe 
eigenaar.

Bij mooi weer kunt u buiten onder het 
genot van een drankje uw nieuwe aan-
winst doorbladeren en genieten van 
de onvergelijkbare sfeer van de Wever-
keshof.
Vanzelfsprekend gaat de volledige op-
brengst naar de Weverkeshof. U bent 
van harte welkom. Toegang gratis.

Gezien de grote hoeveelheid boeken, 
(er is geen opslagruimte meer beschik-
baar), graag pas na 10 september weer 
boeken inleveren.

Noteer in uw agenda:
31 augustus en 1 september van 10.00 
tot 17.00 uur Boekenmarkt Dorpsboer-
derij Weverkeshof. 

De traditionele kans om voor heel wei-
nig geld prachtige boeken te kopen, 
staat weer voor de deur.
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 
september wordt bij de Weverkeshof 
voor de 20e keer de jaarlijkse grote 
boekenmarkt gehouden.
Er liggen zeker 12.000 schitterende 
exemplaren klaar.
Neem de tijd om eens lekker te snuffe-
len tussen de bijna nieuwe romans.

Ze liggen keurig verdeeld in drie grote 
groepen:
thrillers - literatuur - overige genres.
Al deze boeken liggen ruggelings, zo-
dat u moeiteloos kunt zoeken.
Naast de romans vindt u een uitge-
breid aanbod op het gebied van cul-
tuur, kunst, hobby, natuur, geschiede-
nis, reizen, poëzie en Engelse taal. 
En jawel, alles keurig gerangschikt per 
rubriek. In de buitentent vindt u een 
1000-tal mooie kinderboeken voor alle 
leeftijden.

oekenmarkt

Zaterdag 31 augustus

 Zondag  1 september

10.00-17.00 uur

Kinderboerderij
Weverkeshof
Nuenen

voor groot en klein

Ça vous dirait d’animer     
un groupe de conversation    
en français pour débutants?
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats telt meerdere taalgroepen waarvan 
drie conversatiegroepen Frans. Want het is toch heerlijk dat je, als je naar ‘la 
douce France’ op vakantie gaat, een woordje Frans kunt spreken in een win-
kel, op een terrasje of met je Franse buren op de camping? Wil je leren ge-
makkelijker een gesprek aan te gaan, dan kun je hiervoor met anderen oe-
fenen. Vanwege de belangstelling daarvoor is er bij hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats ruimte voor een vierde conversatiegroep Frans, die voor 
een deel uit beginners zal bestaan. 

Lijkt het je misschien wel wat om de 
beginnersgroep te begeleiden? Wil je 
er eerst wat meer over weten? Neem 
dan contact op met coördinator Frank 
Berding (tel. 040-2837162) om met 
hem samen van gedachten te wisselen 
over de mogelijkheden, kansen en 
wensen. 
Merci d’avance!

Voor alle info over de activiteiten in het 
Nuenense hobbycentrum, kijk op 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Voor deze vierde groep wordt een be-
geleider (m/vr) gezocht. Het gaat om 
wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. 
De man of vrouw die we zoeken krijgt 
in het begin volop ondersteuning van 
iemand die van wanten weet. Dat je in 
je nieuwe rol het Frans (vooral in 
woord) heel goed beheerst is uiteraard 
belangrijk. Je hoeft in deze vrijwilli-
gersrol niet per se een (ex)-docent te 
zijn. Veel belangrijker is dat je het leuk 
vindt om anderen te laten delen in 
jouw kennis van het Frans, ook met be-
trekking tot de grammatica. 
In goed overleg met de nieuwe bege-
leider zal er een vast tijdstip voor de 
wekelijkse bijeenkomst worden vast-
gesteld, overdag of ‘s avonds. In de zo-
mermaanden ligt alles 1 of 2 maanden 
stil vanwege de vakantie.

Spraakmaker Daan Smetsers       
over zijn nieuwe dichtbundel

Stil Verlangen
Op maandagavond 19 augustus 2019, van 19.00 tot 19.30 uur,  presenteert 
Daan Smetsers in de Bibliotheek in het Vestzak in Son en Breugel zijn dicht-
bundel Stil Verlangen. Als Spraakmaker komt hij vertellen over de dingen 
die hem inspireerden tot het maken van deze bundel. Natuurlijk leest hij 
daarbij ook enkele van zijn gedichten voor.

Het is niet verplicht, maar toch vinden 
we het fijn als je van tevoren jouw 
komst even aanmeldt, met het oog op 
koffie en thee.

Aanmelden kan via de website van Bi-
bliotheek Dommeldal.

De toegang is gratis, maar een donatie 
is altijd welkom.

SpraakMakers
Deze lezing is onderdeel van het con-
cept Spraakmakers. Heb jij ook een bij-
zondere passie of specifieke kennis op 
een bepaald gebied? En wil je dat 
graag delen met anderen? Word dan 
Spraakmaker in jouw Bibliotheek! 

Meer informatie is te lezen op
www.bibliotheekdommeldal.nl

Het nieuwe boek van Maximiliane uit Nuenen is verschenen

Angst voor de angst -    
De macht van dwang
Op vrijdag 26 juli is het nieuwe boek ‘Angst voor de angst - 
De macht van dwang’ van Maximiliane verschenen. 
Deze biogra� e wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

aan de hand was. Totdat het bijna te 
laat voor haar was. Ze voelde zichzelf 
langzamerhand wegglijden. Ze zag 
geen enkel licht in het einde van de 
tunnel. Uiteindelijk vertrekt ze naar 
Thailand om haar angst onder ogen te 
komen. Zou ze de macht over haar 
dwangstoornis kunnen overwinnen?

Over de auteur
Maximiliane studeerde commercieel 
toeristisch management. Haar passie 
voor reizen en talen uitte zich al op 
jonge leeftijd. Naast dat heeft ze een 
grote passie voor fotografie en is ze 
een fanatieke sporter. Na haar ziekte 
ontwikkelde zich langzaam haar 
dwangstoornis. Het schrijven van een 
boek is een lang gekoesterde wens 
van haar geweest. Hopend om zo be-
grip te creëren, steun te bieden en 
kennis te verspreiden aan dit maat-
schappelijke probleem. Dit boek is niet 
alleen een houvast voor lotgenoten 
maar ook een openbaring voor dege-
nen die niets over een dwangstoornis 
weten.

Boekgegevens
Titel: Angst voor de angst - De macht 
van dwang. Auteur: Maximiliane. Aan-
tal pagina’s: 120. ISBN: 9789463894876 
Verkoopprijs: € 18,50, paperback. 
* inclusief kosteloze verzending in Ne-
derland en België

Samenvatting
Als kind speelde ze in de zandbak, 
klom ze in bomen en kwam ze met vie-
ze kleren thuis. Nooit eerder had ze last 
van smetvrees tot ze in 2009 een fiets-
ongeluk kreeg. De wond aan haar 
heup is gaan infecteren. Ze heeft ruim 
een jaar met een bacterie rondgelo-
pen zonder het te weten. Vanaf dat 
moment veranderde haar hele leven. 
Niemand wist wat er daadwerkelijk 

Angst voor de angst -    

Nieuwe tentoonstelling in Kunstzaal Dommeldal

Creaties met een glimlach
Met een feestelijke opening, door Fransje en Toon Kessels, en onder de titel 
Creaties met een Glimlach, start op 1 september een nieuwe expositie in 
Kunstzaal Dommeldal in Mierlo. Joke Brink en Marian Bouwman tonen daar, 
tot 30 november, hun creatieve beelden en objecten.

Joke Brink
Al 45 jaar woont Joke in Aarle Rixtel. 
Een beetje achteraf, tussen (toen nog) 
de koeien en aardbeien, het riviertje de 
Bakelse Aa en bossen. Na het volgen 
van diverse creatieve cursussen koos ze 
uiteindelijk steeds meer voor tekenen 
en schilderen. Waarna ze naar de aca-
demie in Arendonk en de Vrije Acade-
mie in Driebergen ging om vervolgens 
nog eens 4 jaar aan de Vrije Academie 
in Düsseldorf te studeren, met speciale 
aandacht voor de moderne abstracte 
kunst. Intussen zoekt Joke Brink haar ei-
gen weg. Met inspiratie uit de natuur, 
van vergezicht tot bloem, mens en dier. 
Daarbij maakt ze graag gebruik van 
vondsten uit de natuur zoals het drijf-
hout op stranden. Maar Joke laat ook 
enkele kleine bronzen beelden zien op 
deze expositie. Kortom van alles wat.

Marian Bouwman
Sinds 26 jaar woont Marian Bouwman, 
dochter van Marius Giebels, weer in 
Mierlo, waar ze in 1949 werd geboren. 
Dertig jaar lang tekende ze met beel-
dend kunstenaar Iny de Bruij en volgde 
ze lessen in keramiek bij Thea Blok en 
beeldhouwen bij Harriet Raaymakers 
en Cees Meijer. Tijdens de opleidingen 
voor verhalenverteller en regisseur is 

Marian steeds meer ruimtelijk gaan 
werken. Het regisseren en werken met 
acteurs en scripts bracht inzicht in men-
selijke relaties. Marian ging ook de de-
cors ontwerpen voor de toneelstukken 
die ze regisseerde. Het bezig zijn met 
kleur, perspectief en licht, en het bou-
wen van maquettes is een goede basis 
voor het vormgeven van beelden. 
Dankzij haar regisseurswerk is ook hu-
mor een inspiratiebron geworden bij 
het creëren van haar objecten. De beel-
den van hout, steen en brons die ze ex-
poseert, toveren de glimlach op het ge-
zicht van de bezoeker. We zien ook en-
kele beelden in keramiek, die Marian 
het afgelopen jaar maakte in Dorps-
werkplaats ’Het Saam’ in Mierlo.

Met plezier laten beide kunstenaars 
hun werk nu zien in Kunstzaal Dommel-
dal, Dorpsstraat 113 in Mierlo. De fees-
telijke opening is op 1 september 2019, 
om 15.30 uur. Daarna is de Kunstzaal 
open tijdens de openingstijden van de 
Bibliotheek.
 

Adres: Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
Nuenen. Zie ook de website: 
www.weverkeshof.nl

In 2019 meer dan   
€ 150.000,-  
 aan cultuur voor 
Noord-Brabant
Uit de cijfers van crowdfundingplat-
form voordekunst.nl blijkt dat er in 
de eerste zes maanden van 2019 al 
meer dan 2.000 donaties uit Noord-
Brabant zijn gedaan voor creatieve 
projecten. Samen is dit goed voor 
meer dan 150.000 euro. Het plat-
form haalde deze week de 25 mil-
joenste euro voor cultuur op sinds 
november 2010.

Veel kansen in de regio voor cultuur
Roy Cremers, oprichter van voorde-
kunst: “We zien dat donateurs vaak uit 
dezelfde regio komen als degene die 
de campagne start, of waar er een pu-
blieksmoment plaatsvindt. Mensen 
geven graag aan makers uit de buurt, 
omdat die projecten vaak aansluiten 
bij hun eigen belevingswereld of om-
dat ze de maker of het project kunnen 
bezoeken. We zien daarom veel mo-
gelijkheden om samen met regionale 
partners het geven aan creatieve pro-
jecten te stimuleren in de komende 
jaren.

De provinciale afdeling van Prins Bern-
hard Cultuurfonds gaf in de afgelopen 
zes maanden al 7250 euro aan creatie-
ve campagnes uit de regio via het plat-
form Voordekunst. “Via Voordekunst 
komen we in contact met talentvolle 
makers van de toekomst. Door al in 
een vroeg stadium van de wervings-
campagne bij te dragen, hopen we an-
dere donateurs te inspireren om ook 
over de brug te komen”, aldus Jan 
Speelman van het Cultuurfonds.
 
Via platform Voordekunst slaagden er 
in de eerste 6 maanden al ruim 330 
creatieve campagnes.

Deze week werd de 25 miljoenste euro 
gedoneerd via het platform, dat werd 
opgericht aan het einde van 2010. Het 
platform helpt creatieve initiatiefne-
mers met het vinden van geld en pu-
bliek voor creatieve, kunstzinnige en 
culturele projecten. Dankzij de des-
kundige begeleiding en het gebruiks-
vriendelijke platform slaagt zo’n 85% 
van alle gestarte campagnes op voor-
dekunst.

Informatieavond 
talen
Volksuniversiteit Eindhoven biedt taal-
cursussen van Engels en Frans tot 
Nieuwgrieks, Arabisch en Oekraiens. 
Heeft u altijd al een nieuwe taal willen 
leren? De taal leren van uw vakantie-
land? Of misschien wilt u als expat uw 
Nederlands verbeteren? Voor al deze 
vragen en meer bent u welkom op 
onze: 

Informatieavond talen, woensdag 28 
augustus van 19.00 - 21.00 uur. 
Locatie: van Maerlantlyceum, van 
Maerlantlaan 11, Eindhoven. 

 Onze taaldocenten beantwoorden al 
uw vragen, zoals over het instroomni-
veau van de cursus die u interesseert. 
Op deze avond kunt u ook meteen in-
schrijven. Bekijk het hele aanbod op 
onze website: www.vu-eindhoven.nl

Doe jij graag mee met conversatie Frans voor beginners? 
Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Frank Berding, tel. 040 283 7162.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 17 augustus 
RKGSV 1 - RKPVV 1  . . . . . . . . . . . . 18.00
Dinsdag 20 augustus
RKGSV 1 - VV Vessem 1  . . . . . . . . 19.00

Reünie dag 50 jaar Honk-  
en Softbalclub Nuenen
 
1969 is het jaar van de oprichting van HSCN, honk- en softbalclub Nuenen, 
dus dat betekent in 2019 een 50jarig jubileum! Dit gaat onder andere ge-
vierd worden met een reünie dag, te weten op 24 augustus. 

Wil je meer info ontvangen over deze reünie dag op Sportpark de Lissevoort? 
Meld je dan aan voor deze dag via email redactie@hscn.nl

In vijftig jaar tijd heeft HSCN veel Nue-
nenaren, maar ook veel mensen uit de 
omliggende gemeenten kennis laten 
maken met de honk -en softbalsport. 
Via onder andere een scholencompeti-
tie en de jaarlijkse peanuthappenings 
met Koninginnedag werd HSCN al vrij 
snel na de oprichting een grote vereni-
ging. Gelukkig mag HSCN zich vandaag 
de dag nog altijd een bloeiende vereni-
ging noemen, met vele vrijwilligers. Op 
zaterdag 24 augustus worden alle oud 
leden en geïnteresseerden van harte 
uitgenodigd langs te komen op de reü-
nie dag. Vanaf 14.00 uur is iedereen 
welkom om bij te praten met zijn/haar 
oude teamgenoten en de fanatieke lief-
hebbers kunnen zich inschrijven voor 1 
of meerdere wedstrijden softbal. 

1969 - 2019

HONK- EN SOFTBALCLUB NUENEN

Z&PV Nuenen recreatief  
zoekt waterratjes 
Terwijl u op vakantie in de zon aan het genieten bent van een heerlijke duik 
in het zwembad, vraagt u zich wellicht af of dat nou écht alleen op vakantie 
mogelijk is. Zeker niet. Bij Z&PV Nuenen kunt u het hele jaar door terecht.

deelnemen aan stickerzwemmen, 
waarbij in korte blokken allerlei takken 
van sport aan bod komen zoals survi-
valzwemmen. Hoewel wij natuurlijk de 
technieken willen verbeteren, staat 
plezier bij ons altijd voorop. Wie durft 
er bijvoorbeeld mee te doen met een 
van onze bommetjeswedstrijden of 
onze clubkampioenschappen? 
Net zo enthousiast als wij om een duik 
te nemen? Kijk dan eens op onze web-
site www.zpvnuenen.nl of op onze 
facebookpagina www.facebook.com/
zpvnuenenrecreatief en neem nu con-
tact op voor drie gratis proeflessen. 
Interesse in een andere tak van sport? 
Kijk dan eens bij een van onze andere 
afdelingen: wedstrijdzwemmen, mas-
ters, synchroonzwemmen, waterpolo 
of snorkelen & duiken. 

Dacht u na het behalen van het A en B 
diploma dat het daar stopte? Dat het 
gedaan was met de waterpret en dat 
uw kind voortaan alleen nog op va-
kantie of in de badkuip kon genieten 
van een plons in het water? Dat hoeft 
niet zo te zijn.

Houdt uw kind van zwemmen en wil 
het, in kleine groepen, zonder presta-
tiedruk en mét veel plezier oefenen 
voor een volgend zwemdiploma? Dan 
is de afdeling recreatief zeker een op-
tie. Er wordt geoefend in een groepje 
van maximaal acht kinderen om de 
zwemtechnieken en conditie te verbe-
teren. Uiteindelijk zal het nóg meer 
zwemdiploma’s behalen. Er zijn er na-
melijk, na het ABC diploma nog veel 
meer te verkrijgen. Zo kan uw kind ook 

Z&PV Nuenen zoekt waterratjes

Het ‘NUENEN CA’ Toernooi
De vakanties zijn voorbij en iedereen gaat weer werken of naar school. Zo 
ook, start het nieuwe amateurvoetbalseizoen dat begint in september 2019. 
De meeste teams zijn al volop aan het trainen en er zijn inmiddels ook al en-
kele oefenwedstrijden gespeeld.

Na het succes van vorig jaar om weer 
het ‘Nuenen CA’ Toernooi nieuw leven 
in te blazen gaan we dit jaar weer voor 
de 2de editie. 

Op zaterdag 24 augustus zal op het 
Sportpark van RKGSV de tweede editie 
van het NUENEN CA toernooi plaats-

vinden tussen de selecties van RKGSV, 
VV Nederwetten, EMK en RKSV NUE-
NEN (tweede).

Er wordt dit jaar op twee velden ge-
voetbald. De aanvang van de wedstrij-
den is om 14.00 uur en er wordt ge-
speeld op velden van RKGSV  De Pol-
der 1 te Nuenen. De wedstrijden duren 
60 minuten. 

Het wedstrijdschema 
ziet er als volgt uit:

14.00 - 15.00 RKGSV - EMK
14.00 - 15.00 Nederwetten - Nuenen
  
15.30 - 16.30 Nuenen - EMK
15.30 - 16.30 RKGSV- Nederwetten
  
17.00 - 18.00 Nuenen - RKGSV
19.00 - 19.55 EMK - Nederwetten
  
De toegang is gratis en we zien voet-
balminnend Nuenen graag op zater-
dag 24 augustus bij het Nuenen CA 
toernooi in Gerwen.

Zwemmen

Paddenstoelen- en 
natuurfotocursus IVN Geldrop
Over de opruimers in de natuur geeft Harrie Broeksteeg bij IVN Geldrop een 
minicursus die twee lesavonden beslaat in natuurinformatiecentrum De Paar-
destal en twee excursies op zaterdag. 

Vóór de koffiepauze is er theorie en na 
de korte pauze is er een practicum. De 
excursies zijn op de aansluitende za-
terdagochtenden 12 en 26 oktober. 
Tijd en gebied worden t.z.t. bepaald.

Frans van den Boom verzorgt weer een 
minifotocursus. Beide starten in de 
tweede week van oktober. Inschrijven 
noodzakelijk.

Paddenstoelencursus
Het hele jaar door kunnen we padden-
stoelen vinden. Maar in het najaar 
schieten ze als, ja, paddenstoelen uit 
de grond. Wie meer wil weten van de 
hoed en de rand, over plaatjes en buis-
jes, steeltjes en kragen, en over al die 
schitterende kleuren en verschijnings-
vormen, kan terecht bij IVN Geldrop. 
Harrie Broeksteeg geeft daar een deel 
van zijn kennis door.
De lessen zijn op woensdag 9 en 23 ok-
tober van 20.00 tot 22.15 uur. De do-
cent gaat onder meer in op de ecolo-
gie, de levenscyclus en bedreiging van 
paddenstoelen, de kringloop van de 
natuur en determinatie (benoeming).

Foto: Margot Klaren 

Foto: Irene van Donselaar

Schilderles bij kunstenaar aan huis

Laat jouw talent stralen met Shine Productions!

Is acteren, zingen of vloggen jouw passie?

Ontwikkel je talent en straal op je eigen podium!

 www.shine.productions  info@shine.productions

Straal. Schitter. Wees uniek.

Vlogworkshop
KinderfeestMusical

Musicallessen 
Gerwen
Laat jouw talent stralen met Shine 
Productions! Zij acteren, zingen en 
dansen jouw passies? Zet jezelf in 
de schijnwerpers en straal op het 
podium! 

Op zaterdag 14 september beginnen 
we in Gerwen weer met onze musical-
lessen. Er is nog plek voor kinderen die 
daar interesse in hebben.  De lessen 
vinden plaats op zaterdagochtend in 
D’n Heuvel in Gerwen. 

Voor informatie: 
info@shine.productions.nl
www.shine.productions

 Natuurfotogra� ecursus
De hedendaagse gebruiksmogelijkhe-
den van de digitale camera komen aan 
bod in de lessen natuurfotografie van 
Frans van den Boom op dinsdagen van 
20.00 tot 22.15 uur. Op dinsdag 8 okto-
ber gaat het over de basistechniek, 
waaronder mogelijkheden van camera’s, 
diafragma en sluitertijd. Een week later 
gaan cursisten creatief aan de slag met 
onder meer techniek, scherptediepte en 
compositie. De praktijk-ochtend is op 
zaterdag 19 oktober van 9.30 tot 12.30 
uur in de kasteeltuin. Op 29 oktober 

wordt nagepraat over de praktijkmor-
gen en gewerkt met de computer.

Locatie en aanmelden
De theorieavonden worden gegeven in 
natuurinformatiecentrum De Paarde-
stal, gelegen in het kasteelpark. Het les-
geld voor de paddenstoelencursus be-
draagt € 30,00 (€ 25,00 voor leden) in-
clusief cursusmateriaal en koffie/thee. 
Aanmelden voor 28 september bij 
Dorothé Heiligers, dorotheheiligers@
hotmail.com of bel 0402855265.
De fotocursus is € 10,00 duurder. Aan-
melden tot 21 september bij Loes van 
den Boom, thvdboom@onsbrabant-
net.nl of bel 0402857242. IVN Geldrop 
is ook op internet en facebook.

Beeldend kunstenaar Julienne War-
rink geeft al ruim 30 jaar schilderles 
in haar atelier aan huis. Ze kan je al-
les vertellen over het gebruik van 
de materialen, het mengen van 
kleuren, compositie, stofuitdruk-
king en over het leren kijken, an-
ders kijken.

Er wordt geschilderd met olieverf op 
doek, met penseel of mes. Zowel be-
ginners als gevorderden zijn welkom 
en schilderen gaat in groepjes van vier 
personen.

Beginners krijgen vaak één opdracht, 
daarna kan je schilderen wat je wilt. 
Realistisch of abstract of iets ertussen, 
alles mag en kan. Door de kleine groe-
pen kan iedereen alle aandacht en be-
geleiding krijgen die nodig is.  Als je 
belangstelling hebt, kan je rustig even 
contact opnemen.

Voor meer info: tel. 06 426 86 381.



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

KLIK PVC
drager Rigid, toplaag 0,30 mm 

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

19.95

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. KL
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Complete traptreden, 
diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie. 
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE. MULTIPLANK EIKEN

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

van 79.95 nu per m2

39.95

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

vanaf 

625.-

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

9.95
MEENEEM PRIJS

LAMINAAT LANDHUISDELEN XXL

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

van 69,95 nu per m2

29.95

STUNT AANBIEDING

33.9533.9533.95

PVC STUNT
inclusief leggen 
en zelfklevende 

ondervloer

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

van 55.95 nu per m2  voor maar

VLOEREN INSPIRATIE
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