
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

Touwtrekken 
over water: 
het was top!

Brass Band 
Nuenen eert 
burgemeester met 
muzikale vertelling

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

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

Quik Service Nuenen
Sterk in elk merk.
APK slechts € 18,-

TE HUUR
(tijdelijk) kantoorpand
met woonbestemming

 KLOOSTERSTRAAT 3 
NUENEN

INFO:
06-2877 5886 / 06-4302 1530

UW REISGIDS BIJ DE 
KOOP OF VERKOOP 
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Kringloopwarenhuis    
Het Goed       
opent deuren in Nuenen
Donderdag 5 september is een bijzondere dag in Nuenen. Dan opent name-
lijk kringloopwarenhuis Het Goed voor het eerst haar deuren. Met de ope-
ning van Het Goed in Nuenen opent het kringloopwarenhuis alweer haar 
zesde vestiging in Noord-Brabant. 

Mensen (weer) aan het werk krijgen
Het Goed zet zich al jaren in voor de 
verbetering van werkgelegenheid voor 
iedereen die aan de zijlijn is komen te 
staan. Door de eigen winkel en ophaal-
service worden diverse banen ge-
creëerd. Binnen Het Goed Nuenen 
wordt tevens gestart met het zoge-
noemde ‘Participatiehuis’. Hierin wer-
ken Het Goed, Lunet zorg, ROC Summa 
College, ROC Ster College en WSD 
nauw samen om de arbeidsparticipatie 
in de regio te verbeteren. Dit zal vooral 
gelden voor mensen die nu om uiteen-
lopende redenen buiten de werkende 
samenleving vallen. Bedrijfsleider Ad 
Vogels legt uit: “Jong, oud, tekort aan 
opleidings- en werkervaring, beper-
king of niet, je kan bij ons altijd terecht. 
Wij geloven dat iedereen zich kan ont-
wikkelen en bij ons kan ieder dat op 
zijn of haar eigen manier doen. Door 
deze samenwerking bieden we straks 
ruimte voor scholing, stages, vaste 
werkplekken, dagbesteding of vrijwilli-
gerswerk. Alles kan hier. Uiteindelijk is 
ons doel om mensen weer duurzaam 
aan het werk te krijgen. Dat mag bij ons 
zijn of ergens anders.” 

De feestelijke opening zal om 10.00 
uur door Locoburgemeester Ralf Stul-
tiëns voltrokken worden in aanwezig-
heid van de directies van Het Goed, 
WSD, Lunet Zorg en ROC Summa-en 
Stercollege. Inwoners uit de gemeente 
Nuenen zijn van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Er is een hapje 
en een drankje en alle gasten kunnen 
direct een kijkje nemen in de nieuwe 
winkel. Bij aankoop van een artikel 
krijgt iedere kopende klant die dag 
een welkomstcadeautje. 

Kringloopwarenhuis    
Het Goed       
opent deuren in Nuenen

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

Hopelijk tot ziens op het Wette’s 
Dorpsfestijn! 

Beachvolleybal en Bingo
Op zondag wordt er gebeachvolley-
bald. De parkeerplaats van Sportpark 
de Koppel wordt omgetoverd tot 
strand, zodat er vier tegen vier ge-
speeld kan worden. Schrijf je team van 
minimaal vier personen (excl. wissels) 
in via 06 3038 8506 (bellen of appen). 
Aansluitend aan deze actieve middag, 
staat er een ludieke Bingo op het pro-
gramma. Deze avond wordt gepresen-
teerd door Erwin de Meester en Ed-
ward Renders. Bingokaarten zijn te 
winnen tijdens de Pubquiz (vrijdag) en 
de Biercantus (zaterdag), en op zon-
dag ook verkrijgbaar bij de Bingo-
avond. 

Programma 
Op vrijdagavond is er een pubquiz 
voor teams van zes  personen. Op za-
terdagmiddag kunnen kinderen zich 
vermaken met allerlei spellen op de 
creatieve kindermiddag. Zaterdag-
avond wordt er een biercantus geor-
ganiseerd, onder leiding van Jos de 
Fuijk met zijn band Double Wood. Ter 
afsluiting van het Dorpsfestijn wordt 
er op maandag gekaart (rikken/toe-
pen). 
Voor meer informatie, kijk op de site 
www.wettesdorpsfestijn.nl

Elke donderdagmorgen is er  
de Nederlandse taalles NT2

Nederlandse taalles 
in de Goudvinkhof
Het is voor: Mensen, dus mannen en 
vrouwen uit het buitenland, die Neder-
lands willen leren of verbeteren. 
Bijvoorbeeld voor Inburgeraars, part-
ners van Nederlandse mannen/ vrou-
wen die hier wonen, omdat hun man-
nen/vrouwen hier werken. Iedereen is 
welkom.
Het doel is om elkaar te ontmoeten en 
te leren hoe het hier in de maatschap-
pij gaat. We lezen, luisteren, schrijven, 
maar vooral spreken vinden we be-
langrijk. U bent welkom, welk niveau 
van de taal u ook heeft.
We zijn met vier docenten en kunnen 
dus groepjes maken op niveau. Tijdens 
de schoolvakanties zijn wij ook vrij.
We beginnen weer op  29 augustus van 
9.30 uur tot 11.30 uur in de Goudvink-
hof 12A Nuenen.

namens de docenten
Nel Haisma

Trouvailles Festival bij Kunsthandel Art Dumay

Ontdekte kunstvondsten   
nu aangeboden
Na een kleine 20 jaar heeft Kunsthandel Art Dumay diverse mooie ‘Trouvail-
les’ (vondsten) ontdekt als er weer een prachtige collectie binnenkomt ter 
bemiddeling. Na al die jaren verzamelen beginnen de schatkamers van Art 
Dumay behoorlijk vol te raken. Het is tijd dat een deel van de collectie een 
nieuwe eigenaar krijgt, daarom opent Art Dumay op 6, 7 en 8 september een-
malig de deuren van deze schatkamers voor alle kunstliefhebbers.
 
Dwaal door het kunstdoolhof of duik in 
de schatkisten op zoek naar een bijzon-
dere trouvaille (vondst). Naast de wer-
ken van internationale kunstenaars zo-
als Jan Peter van Opheusden, zullen er 
ook werken van regionale kunstenaars 
aangeboden worden. Bijvoorbeeld 
werken van de Helmondse kunstenaar 
Fred Seegers, de Eindhovense schilder 
Harry Maas, maar ook werken van de 
Nuenense Hugo Brouwer.

Gedurende het driedaagse festival zal 
het aanbod dagelijks wisselen en zijn 
er kunstwerken te vinden binnen ieder 

Kind op schommel - Hugo Brouwer

Grimlinghausen am Rhein - Harry Maas

Ontdekte kunstvondsten   

budget, dus ga vooral zelf een kijkje 
nemen bij Art Dumay, Cockeveld 4 in 
Nuenen. Tijdens dit weekend krijgt u 
15% korting op een inlijsting bij Lijs-
tenmakerij Foederer (voorheen Hel-
mond), tevens gevestigd in het pand 
van Art Dumay.

Openingstijden: vrijdag 6 en zaterdag 
7 september van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag 8 september van 12.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.artdumay.nl

Ophalen en brengen van goederen
Sinds 1 juli kan iedereen in Nuenen en 
omgeving herbruikbare goederen la-
ten ophalen. Een afspraak hiervoor 
kan gemaakt worden via de website 
van Het Goed (www.hetgoed.nl). Van-
af 19 augustus kunnen goederen al ge-
bracht worden bij de nieuwe locatie in 
Nuenen aan De Pinckart 12. 
Naast de officiële opening en de ope-
ningsactie op donderdag 5 september, 
is er de hele dag koffie en thee met iets 
lekkers aanwezig. Ook worden er diver-
se kinderactiviteiten georganiseerd. 

Het Goed Nuenen is gevestigd aan De 
Pinckart 12 en dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 en op zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Herbruikbare spullen kunnen dage-
lijks gebracht worden van 9.00 tot 
17.30 uur en op zaterdag tot 16. 30 uur.



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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INLOOPBIJEENKOMST    
HERONTWIKKELING DE MIJLPAAL
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 her-
ontwikkeling van locatie De Mijlpaal. Op die locatie wil een woon-
groep een woningbouwproject realiseren en een apotheker, fysio-
therapeut en aantal huisartsen in een gezondheidscentrum. Op 
verzoek van de initiatiefnemers begeleidt de gemeente het proces in 
deze verkennende fase. 

Op donderdag 29 augustus organiseren we een inloopbijeenkomst 
om de kwaliteiten, knelpunten, wensen en ambities met betrekking 
tot locatie De Mijlpaal en de directe omgeving op te halen. Direct 
omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom op de 
inloopbijeenkomst. De inloopbijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 
uur in Basisschool De Mijlpaal. Je kunt op ieder gewenst moment 
binnenlopen.

DUURZAAMHEID
Voorkom afval
Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog beter dan 
afval recyclen. U bespaart zo grondstoffen en energie. Met een paar 
makkelijke tips kunt u uw eigen afvalberg fl ink kleiner maken. Zo 
belandt er namelijk elke week één plastic tasje per persoon bij het 
afval. Een papieren tas is niet beter voor het milieu. U kunt voor het 
boodschappen doen of voor het winkelen zelf tassen meenemen. 
Een linnen tasje kunt u makkelijk in uw handtas meenemen, zodat 
u in onverwachte gevallen altijd een tasje bij de hand hebt. U kunt 
ook herbruikbare zakjes kopen om in de supermarkt uw groente en 
fruit in te stoppen. Bedenk: elke kleine stap helpt al en veel kleine 
stapjes maken samen een groot verschil.

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@auto-
maatjenuenen.nl Website: www.automaatjenuenen.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-08-2019 EN 19-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hooidonk 4 Renoveren, veranderen schuur 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Nuenen Bevrijdingsherdenking vrijdag 20 sept.
Centrum Nuenen Legervoertuigen Liberation Task Force 
 17 sept. 
Berg 32A Terras Big Papa 
Berg 30 Terras De Aardappeleters 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Mulakkers 23, Eeneind Ezeltjesdag 1 sept. 
Sophiastraat Burendag 28 sept. 
Schepen Maaslaan Straatfeest 29 sept. 
Winkelcentrum 
Kernkwartier Standplaats De Kaastent: elke donderdag
Barisakker Buurtbarbecue 14 sept. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
14-09-2019 Nuenen c.a. Verordening naamgeving en nummering 
  (adressen) gemeente Nuenen c.a. 2019
14-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels Ontheffi ng blauwe zone 
  centrum Nuenen 

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

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Glas mag met een restje en deksel en/of kurk 
in de glascontainer.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

SAVE THE DATES: 17-20-21-22 SEPTEMBER
NUENEN,GERWEN EN NEDERWETTEN  
75 JAAR BEVRIJD
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de dorpen Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn bevrijd. Vele organisaties en personen 
zijn achter de schermen al maanden bezig om een mooi programma 
samen te stellen. 

Dinsdag 17 september:
Doortocht Liberation Task Force (LTF). Dit konvooi maakt een tus-
senstop in Nuenen tussen 12.00 - 14.00 uur rond het Park, ter hoog-
te van Het Klooster.
14.30 uur Watermolen van Opwetten: Voorstelling ‘Stemmen uit 
de Loopgraven’ Muziekvoorstelling door Lizet van Beek en John 
Nuyten. Kaartverkoop á 12,50 euro via www.cultuuroverdag.nl

Vrijdag 20 september:
Static show legervoertuigen in het Park vanaf 10.00 uur.
Historische verhalen in theaterzaal Het Klooster 9.00-16.00 uur.
Uitreiking Peace Poster prijsvraag Lions Club om 12.00 uur kiosk Park.
Onthulling bevrijdingsboom om 18.15 uur in het Park.
Herdenking oorlogsslachtoffers om 18.30 uur in de Clemenskerk.
Bevrijdingsherdenking Vuur en kranslegging om 19.10 uur bordes 
Het Klooster.
Bevrijdingsritten 19.50 - 20.00 uur vanuit Park.

Zaterdag 21 september:
20.00 uur Brass Band Nuenen speelt ‘Aber Ich kann nicht anders’ 
in Het Klooster. Muzikale vertelling over het burgemeestersverzet in 
Zuidoost-Brabant (oorlogsburgemeester Van Rijckevorsel) tijdens 
de bezetting. Kaarten te bestellen á 12,50 euro via www.brassband-
nuenen.nl

Zondag 22 september:
15.00- 17.00 uur Bevrijdingsconcert door het Gerwens Muziekkorps, 
het Nuenens Mannenkoor, Zanggroep Midore en William Kersten 
in Het Klooster, theaterzaal open 14.30 uur vol=vol (extra groot 
scherm op het Plein) Toegang gratis.
20.30 uur Het Atelier door de Lindespelers. Kaarten te bestellen á 
10 euro via www.lindespelers.nl

Hele maand september:
Bezoek aan de onderduikzolder in Nune Ville, Berg 24 in Nuenen. 
De Joodse Jaap van Cleef zat hier 2,5 jaar ondergedoken. De kamer 
is nog intact. Rondleidingen via www.salonnuneville.nl

Reserveer deze datums alvast in uw agenda en/of bestel uw toe-
gangskaarten. 
In de hele regio Zuid-Oost Brabant zijn er extra activiteiten van-
wege het jubileumjaar: 75 jaar bevrijding (1944- 2019). 

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 zijn vorige week van start gegaan. De aannemer 
brengt blauwe markeringen aan en plaatst zoneborden in het cen-
trum. We verwachten dat de werkzaamheden volgende week klaar 
zijn.

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.



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

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

  

 

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

Voor service, kwaliteit
en een super goede sfeer!

Kippendijenvlees
........................................................500 gram 5,50
Summer Orange
“Kipfi let met rauwe ham & sinaasappel”
........................................................100 gram 2,35
100 gram Snijworst +
100 gram Gerookte Kipsalade ........2,60
Gegrilde Kippenpoten
............................................................2 stuks 3,50
Ham Gehakt
Wellington
“Heerlijk gehakt in bladerdeeg” ........per stuk 1,75
Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!!!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

PERDIRECT

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS & SEPTEMBER

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

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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PUZZELHOEKWeek 34

Horizontaal: 1 macht 6 kunststof 12 edelgas 13 pl. in Noord-Holland 14 florijn 16 hoofdstad 
van Oekraïne 18 voorzetsel 19 voorzetsel 20 wilde haver 22 pausennaam 24 pl. in België 
25 waagstuk 27 Griekse letter 29 Russische straaljager 30 muzieknoot 31 lofdicht 33 opening 25 waagstuk 27 Griekse letter 29 Russische straaljager 30 muzieknoot 31 lofdicht 33 opening 
35 laagtij 37 dopingmiddel 38 niet in orde 39 bevel 40 muzieknoot 41 body mass index 
42 in werking 44 rund 45 door middel van 47 muggenlarve 50 zoek 52 saus bij borrelhapjes 
54 grootmoeder 56 gestremde melk 58 errore excepto 59 soort kabouter 61 nihil 
64 voorzetsel 65 drietal 66 zich voeden 68 gebedenreeks 69 plezierig.64 voorzetsel 65 drietal 66 zich voeden 68 gebedenreeks 69 plezierig.
Verticaal: Verticaal: 1 inlichtingen 2 Verenigde Naties 3 Ned. rivier 4 eens 5 een zeker iemand 
7 Bulgaarse munt 8 verheven stand 9 plaaggeest 10 tot en met 11 bewusteloosheid 7 Bulgaarse munt 8 verheven stand 9 plaaggeest 10 tot en met 11 bewusteloosheid 
15 spraakleer 17 melkproduct 18 familielid 19 zeer vrolijk 21 tegenover 23 logo 24 zangnoot 15 spraakleer 17 melkproduct 18 familielid 19 zeer vrolijk 21 tegenover 23 logo 24 zangnoot 
26 knock-out 27 zeer begaafd persoon 28 halfedelsteen 29 meterton 30 van de 26 knock-out 27 zeer begaafd persoon 28 halfedelsteen 29 meterton 30 van de 
32 niet snugger 34 grote papegaai 36 lage mannenstem 41 besloten vennootschap 32 niet snugger 34 grote papegaai 36 lage mannenstem 41 besloten vennootschap 
43 noordwest 46 Militaire Politie 48 muziekteken 49 Local Area Network 51 extra large 43 noordwest 46 Militaire Politie 48 muziekteken 49 Local Area Network 51 extra large 
52 part 53 Ierland 55 deel v.e. toneelstuk 57 bevreesd 59 boomloze zone 60 vrouwtjesschaap 52 part 53 Ierland 55 deel v.e. toneelstuk 57 bevreesd 59 boomloze zone 60 vrouwtjesschaap 
62 Europeaan 63 deel v.e. tennispartij 65 motorraces 67 Nieuwe Testament.62 Europeaan 63 deel v.e. tennispartij 65 motorraces 67 Nieuwe Testament.

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

D U N L A T
A S O L D IJ E I K E N S
B R I E S L O N S R E E T
U U R S E L I P C R U
I N E N T E N G E L A T E N
S N E E R C O L A T

H E E L A L L O T E R IJ

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

Oplossingen wk 33
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

W E R K P A A R DW E R K P A A R D

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

ACHTERBANK
AHORN
ALPENTOP
BAARDJE
BARAK
BAZIG
BOKSBEUGEL
CAMPING
CYNISCH
FAUNA
GAREEL
GESLEPEN
HAARVLECHT
INKUILEN
KATOENKATOEN
KERELKEREL
KOALAKOALA
LENGTELENGTE
LENIGLENIG
LIKKEPOTLIKKEPOT
MAARNMAARN
MEERJARIGMEERJARIG
MINZAAMMINZAAM
NAAKT
NAGAAN
NIETJES
OVERGANG
PAKJE
PIZZA
PLANT
PLOTSELING
RENET
RINGVINGER
SLOTEN
SPIEKEN
TEAMGENOOT
TELEX
TRIEN
UITMETEN
UITSTOOT
UNIEK
ZAAIEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

5 8
2 4 9
6 9 3 8

3 6 7 9 4

6 8 1 5 7
7 2 8 4

8 3 5
6 9

Sudoku

week 32, Dhr. W. Verheecke, Nuenen.

Zomerconcert Cultuur Overdag voorziet in behoefte

Swingende Braziliaanse middag 
in Gasterij Jo van Dijkhof 
Een mooie zondagmiddag in juli: veel mensen zijn dan op vakantie, maar er zijn 
ook veel thuisblijvers of mensen die eerder of later gaan. Reden genoeg voor 
Cultuur Overdag om te starten met een nieuw initiatief: zomerconcerten op de 
zondagmiddag in Gasterij van Jo van Dijkhof. Zondagmiddag 21 juli  was het 
eerste concert. En meteen midden in de roos. Voor een goed gevulde zaal trad 
het Italiaans-Nederlandse duo Jazzy Vibes op, bestaande uit Giuseppe Coppo-
la (gitaar en zang) en Marjoleine Ten Cate (zang en percussie). Ze brachten swin-
gende Braziliaanse nummers in een jazzy sfeer in Bossa nova stijl. 

25 Augustus tweede zomerconcert 
Op zondagmiddag 25 augustus ver-
zorgt de accordeonist Willem van der 
Heijden het tweede zomerconcert van 
Cultuur Overdag. Opnieuw in Gasterij 
van Jo van Dijkhof, een perfecte loca-
tie voor zo’n zomerse activiteit. 

Willem van der Heijden komt uit een 
muzikale familie: zijn vader Ruud is 
muzikant, zijn opa was dat ook. Diver-
se ooms en tantes speelden in orkest-
jes. Willems broer en zussen spelen en 
zingen eveneens. Kortom: met de be-
roemde paplepel….

Giuseppe en Marjoleine waren erg 
goed op elkaar ingespeeld. Beide 
mooie en zuivere stemmen die in een 
prachtige harmonie en ritmiek als van-
zelfsprekend bij elkaar pasten. En dat 
niet alleen, ook enkele gezamenlijke 
instrumentale passages (gitaar en per-
cussie) vormden een mooie muzikale 
eenheid. Door de voor iedereen zicht-
bare informele afstemming met elkaar 
over de te kiezen nummers en de di-
recte communicatie van Marjolein met 
het publiek werd een vanzelfspreken-
de huiskamerachtige sfeer gecreëerd.
Bij het laatste nummer liet Marjoleine 
een grote mand met allerlei percussie-
instrumenten rondgaan waaruit iede-
re gast een instrument kon pakken; 
door de fijne sfeer deed iedereen zon-
der gêne enthousiast met het ritme 
van het nummer. Een mooi en geza-
menlijk einde van een prachtig con-
cert waar alle aanwezigen met volle 
teugen van hebben genoten. Een 
mooi initiatief van Cultuur Overdag 
dat een vervolg verdient.

roemde paplepel….

Toch koos Willem aanvankelijk niet 
voor een leven als beroepsmuzikant 
maar voor een baan in het onderwijs. 
Naast zijn onderwijsbaan trad hij ech-
ter altijd op. Pas na 12 jaar koos hij er-
voor om fulltime met muziek bezig te 
zijn. Het onderwijs heeft hij echter 
nooit vaarwelgezegd: hij coacht nog 
steeds leerkrachten in het primair on-
derwijs bij het geven van muziekles-
sen en heeft daarvoor een eigen digi-
tale muziekmethode ontwikkeld.

Wat betreft zijn optredens kun je wel 
zeggen dat Willem aan veel stijlen heeft 
geroken: Klezmer, Latin, Tex-Mex, Ca-
jun, Zydeco, Iers, Frans, Country en Pop. 
Maar zijn voorkeur gaat nog steeds uit 
naar het Nederlandse lied in de breed-
ste zin van het woord. Hij heeft in duo’s, 
trio’s en bands gespeeld, maar treedt 
nu alleen nog op als soloartiest. Dat 
heeft op de eerste plaats een commer-
ciële reden: een fatsoenlijke boterham 
verdienen. Als solist kan hij muzikaal 
prima uit de voeten, omdat hij een V-
accordeon gebruikt om zichzelf te be-
geleiden. Met dit instrument is een veel 
grotere klankrijkdom beschikbaar dan 
met een normale accordeon en de spe-
ler kan er zich uitstekend muzikaal ex-
pressief mee uitdrukken.

Voor het optreden op 25 augustus 
heeft Willem gekozen voor liedjes die 
hij aanduidt als Juweeltjes uit zijn re-
pertoire. En die keuze was moeilijk, 
want uit zijn voorraad van dik 300 lied-
jes zijn er veel meer juweeltjes dan die 
je in een uur ten gehore kunt brengen. 
Hij heeft daarom gekozen voor een 
aantal zelfgeschreven liedjes waarmee 
hij het publiek iets wil vertellen, waar-
bij muziek en tekst iets losmaken bij de 
luisteraar. Daarnaast is er ook ruimte 
voor een aantal bekende liedjes, door 
hem gekozen op basis van de sterke 
tekst en muziek. Willem hoopt de be-
zoekers een muzikale middag te be-
zorgen waarbij verschillende emoties 
voorbij kunnen komen. 

Het concert begint om 14.30 uur; de 
zaal is open vanaf 14.00 uur. Toegangs-
kaarten zijn tot en met 24 augustus te 
koop via de website van Cultuur Over-
dag (toegangsprijs voorverkoop € 6,50) 
of op 25 augustus voorafgaand aan het 
concert bij Jo van Dijkhof (toegangs-
prijs € 7,50). www.cultuuroverdag.nl

Molen de Vogelenzang in 
Lieshout viert 200-jarig bestaan
Op zondag 25 augustus wordt het 200-jarig bestaan van molen de Vogelen-
zang aan de Molendreef in Lieshout gevierd. De Vogelenzang is een van de 
oudste nog bestaande stenen molens in Noord-Brabant, gebouwd in 1819. 
In de tijd dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde heeft hij de Vogelenzang 
in het jaar 1885 meerdere malen bezocht en getekend.

staan een informatiebord over het 
werk van van Gogh.

Op 25 augustus wordt om 11.00 uur de 
officiële opening van de dag gedaan 
door wethouder Monica Slaets. Zoals 
bij een groot feest in Lieshout hoort 
treden de harmonie Sint Caecilia en 
het gilde Sint Servaas aan. Tot 17.00 is 
er gelegenheid de molen te bezoeken, 
en kunt u wat tijd doorbrengen op het 
terrein voor de molen. Er wordt spe-
ciaal ambachtelijk brood gebakken 
door de lokale bakkers Thoonen en 
van Pelt, voor de kinderen is er een 
springkussen.

In 1805 kocht Hendrik Ambrosius 
Swinkels, zoon van de eerste brouwer 
van de familie Swinkels, de houten 
standerdmolen die op dezelfde plek 
stond waar nu de Vogelenzang staat. 
In een grote storm in november 1816 
is de standerdmolen verloren gegaan. 
Het heeft tot 1819 geduurd voordat de 
huidige stenen molen werd gebouwd. 
In de molen zijn nog balken verwerkt 
van zijn voorganger.
De molen heeft in zijn lange bestaan 
een drietal functies gehad: korenmo-
len, pelmolen en olieslagmolen; nu is 
de Vogelenzang alleen nog korenmo-
len en is niet meer in gebruik voor pro-
ductie.

In de eerste 100 jaar van zijn bestaan 
was de Vogelenzang de enige molen 
in Lieshout en was daardoor belangrijk 
voor iedereen: voor de bevolking voor 
het maken van meel en olie, voor de 
boeren voor het maken van veevoer. 
Maar ook voor de brouwerij voor het 
breken van gerst wat als basis voor het 
brouwen werd gebruikt.
Evenals voor de meeste molens werd 
er in de loop van de 20ste eeuw over-
gegaan van op de wind malen naar 
motorisch malen, zodat alles wat met 
de windmolen te maken had in verval 
raakte, de wieken, de kap en de balken 
aan de buitenzijde. In 1974 werd de 
molen eigendom van de gemeente 
Lieshout die een volledige restauratie 
heeft laten uitvoeren. In mei 1976 was 
de molen weer geheel maalvaardig en 
is dat nog steeds.

Naast het functionele voor de bevol-
king was de molen ook een dankbaar 
object voor de kunst: Vincent van 
Gogh heeft de molen op twee van zijn 
tekeningen vastgelegd. De molen is 
een officieel erkend van Gogh monu-
ment en is nu ook opgenomen in de 
Vincent van Gogh fietsroute en het 
knooppuntennetwerk. Bij de molen 

       
      
      
Beatrix Spierfonds heeft 
dringend collectanten nodig 
In Nuenen is van 8 t/m 14 september de jaarlijkse collec-
teweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds 
zoekt hiervoor extra collectanten in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. In deze week zetten vrijwilligers door heel 
Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheids-
steun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilli-
gers. Samen maken we wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten mogelijk dat van levensbelang is voor 
de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. 
Helaas is er voor veel spierziekten nog geen behande-
ling. De meeste spierziekten zijn progressief en een 
groot deel van de mensen komt in een rolstoel terecht. 
Zelfs al op hele jonge leeftijd. 

Twee uur per jaar 
Collecteren kost maar twee uur per jaar en je kunt het 
helemaal op je eigen manier doen. Samen met een 
vriendin/vriend of alleen, in een rolstoel, met de bakfiets 
of terwijl je toch met je hond aan het wandelen bent of 
als je even een frisse neus wilt halen na het eten. Een le-
vensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van 
leven verhoogt, hoop voor ouders en een beetje meer 
begrip in het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En 
met onder andere de hulp uit Nuenen kan het Prinses 
Beatrix Spierfonds dat ook blijven doen. Zonder collec-
tanten stopt de beweging. 
Beweegt u mee tegen spierziekten? Help ons en meldt u 
aan bij: Ria van de Leur (283 82 83, riavandeleur@gmail.
com) of bij Bauke Sijtsma (283 48 22, bauke@onsnet.nu)  
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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:

 Nuenens National Park     
voor Vincent...... 
Alle inwoners van het prachtige Nuenen kunnen het weten: de wereldbe-
roemde kunstschilder Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Bra-
bantse land in het algemeen en door het Nuenense parklandschap in het bij-
zonder. In dat parklandschap mogen wij Nuenenaren wonen. Het wordt ook 
wel aangeduid als het meest unieke landschap van ons land…. 

Nog even terug naar ons pittoreske 
Nuenen. Met beide voeten op de boe-
rengrond. Al is het maar om de ruimte-
lijke ambities van onze gemeente be-
ter in beeld te brengen. Daarvoor zijn 
al op een paar plekken vingeroefenin-
gen uitgevoerd. Niet alleen in de park-
achtige omgeving van Het Klooster. 
Ook het gebied tussen het Nuenense 
gemeentehuis en de Gerwense wind-
molen De Roosdonck biedt legio mo-
gelijkheden. Een duidelijk voorbeeld 
van zo’n realisatie is te zien op bijgaan-
de foto’s. Het gaat hier om het beter 
beleefbaar maken van de tuin nabij 
documentatiecentrum Vincentre. Met 
een speelse combinatie van groen, 
plastic en beton krijgt het Vincentre 
een hedendaagse entourage. Ook ont-
staat er een fotogeniek doorkijkje naar 
DE AARDAPPELETERS. En zeg nou zelf: 
dichter bij de wereld van Vincent van 
Gogh kun je bijna niet komen…..

Vincent is op 30 maart 1853 ter wereld 
gekomen in het Brabantse Zundert. Hij 
vertoefde ook een ogenblikje in Etten-
Leur en in Tilburg en schilderde een 
paar jaar in Nuenen, van december 
1883 tot november 1885. 

Onze Vincent putte veel inspiratie voor 
zijn kunstwerken uit het gebied zo tus-
sen het zonnige Zundert en het aard-
appeletende Nuenen. En dat gebied 
wordt binnenkort omgedoopt tot het 
Nationaal Park van Vincent van Gogh. 
In het Engels wordt dat ’Van Gogh Na-
tional Park’. Het gaat flink wat duiten 
kosten, maar dan heb je ook wat……

De landschappelijke parels uit de tijd 
van Vincent zijn in dit hart van Brabant 
her en der nog te vinden. Denk maar 
eens aan de bossen en heide, de ven-
nen en zandverstuivingen, de lanen en 
steegjes. Wij weten dat al lang, en we 
gaan dit laten zien aan de bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Het hart van 
onze provincie verdient het zeker om 
ook ontdekt te worden door Chinezen 
en Japanners. Daarom gaan wij die 
buitenlanders wegwijs maken in dit 
prachtige gebied. Zeg maar gerust 
wegwijs in dit mozaïek van aantrekke-
lijke landschappen. Zoals de Loonse 
en Drunense duinen, het Groene 
Woud en de Mortelen. Jaarlijks worden 
daar nu al miljoenen bezoekers geteld. 
En dat aantal toeristen gaat fiks opge-
voerd worden. Brabant wordt met ‘Van 
Gogh National Park’ op de internatio-
nale kaart gezet.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 22 augustus 2019

 Nuenens National Park     

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

City-marketing in Nuenen
 
Uit de berichtgeving van deze krant blijkt dat men in Nuenen voornemens is de doelgroep 
voor startersleningen uit te breiden van inwoners van de gemeente Nuenen tot inwoners 
van de regio. Een instrument om het eigenwoningbezit te bevorderen wordt ingezet om 
mensen van buiten de gemeente Nuenen te verleiden om zich in Nuenen te vestigen. Dat 
wordt lachen. Binnenkort zullen de andere regiogemeenten dit instrument ook gaan ge-
bruiken om het inwoneraantal op peil te houden en zo mogelijk met steeds leukere voor-
waarden.
Is dit wel in het belang van de mensen naast de gewone hypothecaire lening ook nog op te 
schepen met andere leningen, tenminste twee, zie de voorwaarden. Eens zullen ze moeten 
aflossen en rente betalen. Het BKR is niet voor niets opgericht.
Overkreditering is echt een probleem. De rente blijft niet eeuwig laag.
Een beter instrument om inwoners te trekken lijkt mij het bouwen van mooie huizen in 
aantrekkelijke wijken. Op lange termijn zijn de mensen daar meer mee geholpen. De ge-
meente kan het geld dan mooi gebruiken voor het saneren van oudere wijken, die zijn er in 
Nuenen ook nog en daar wonen Nuenenaren.
 

Met vriendelijke groet,
 Jan van Bruggen, Loenys van Lancveltlaan 14,  5671 CN 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

Vrijwilligersprijs    
gemeente Nuenen 
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) 
in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. Deze 
prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen aan de 
betre� ende winnaar door de Burgemeester uitgereikt. 
 

Criteria
Criteria om voor de geldprijs in aan-
merking te komen: 
Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij 
de Vrijwilligersprijs. De toe te kennen 
geldprijs mag op geen enkele wijze de 
selectie van de vrijwilliger beïnvloe-
den. Als na selectie van de kandidaat 
voor de Vrijwilligersprijs blijkt dat de 
organisatie die de vrijwilliger voor-
draagt, al eerder de geldprijs heeft 
ontvangen (bij een andere vrijwilliger), 
wordt gekeken naar eventuele andere 
organisaties waar de voorgedragen 
vrijwilliger werkzaam is (of is geweest). 
De commissie onderzoekt welke orga-
nisaties dat zijn en de selectie vindt 
plaats door stemming. Als de geselec-
teerde vrijwilliger op geen enkele wij-
ze verbonden is aan een organisatie, 
dan kan deze persoon in overleg met 
de gemeente een Nuenens maat-
schappelijk doel aanwijzen waar de 
geldprijs naartoe gaat. Indien twee (of 
meer) verenigingen dezelfde vrijwilli-
ger voordragen wordt de geldprijs ver-
deeld onder de voordragende vereni-
gingen. 

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. We nodigen or-
ganisaties nadrukkelijk uit om ook jon-
ge vrijwilligers voor te dragen voor 
deze vrijwilligersprijs. De prijs bestaat 
uit een bedrag van €1000,- voor de or-
ganisatie waarvoor de vrijwilliger 
werkzaam is. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commis-
sie Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria en 
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen 
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in 
Nuenen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. Het College van Burge-
meester en Wethouders maakt uitein-
delijk de keuze. Via een aanmeldings-
formulier kunt u vrijwilligers opgeven 
voor de nominatie tot Vrijwilliger van 
het jaar 2019. Dit formulier is per post 
verstuurd aan organisaties in Nuenen 
en is ook te verkrijgen bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onderdeel van 
het CMD in Nuenen. 

Voor 1 november
Het volledig ingevulde formulier moet 
vóór 1 november binnen zijn bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. De kandi-
daten die voor deze prijs worden voor-
gedragen, moeten aan de volgende 
criteria voldoen: 
Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
(dus niet beroepsmatig) gedurende 
een langere periode (minimaal 5 jaar) 
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie in Nuenen of voor een 
of meer inwoners van de gemeente 
Nuenen. 
De jaren van verricht vrijwilligerswerk, 
achtereenvolgend verricht op meer-
dere fronten en/of voor meerdere or-
ganisaties, kunnen bij elkaar worden 
opgeteld. De kandidaat is zelf inwoner 
van de gemeente Nuenen c.a. 
Een vrijwilliger die de Vrijwilligersprijs 
al eens heeft ontvangen, of een ko-
ninklijk/gemeentelijk lintje, komt niet 
in aanmerking. Alle leeftijdsgroepen 
kunnen in aanmerking komen. Vrijwil-
ligers die niet bij een vereniging of 
stichting horen krijgen gelijke kansen. 

Gemeente Nuenen 

Zondag 25 augustus 

Gildedistrictsdag
Om organisatorische reden zijn de 206 nog bestaande schuttersgilden in 
Brabant ingedeeld in zes kringen. Ook om die reden zijn de 52 gilden van 
Kring Kempenland weer verdeeld in 4 districten.

gang over de Helmondweg rechtsaf. 
Op deze gildeontmoeting bent u van 
harte welkom en uitgenodigd.
Het gildesamenzijn vangt aan om 
13.00 uur en na enkele gebruikelijke 
toespraken en de hernieuwing van de 
eed van trouw beginnen de demon-
straties en de wedstrijden. De gilden 
hopen u er te ontmoeten in de ge-
bruikelijke, gemoedelijke gildesfeer.
De toegang is gratis en onder het aan-
schouwen van de gildetradities en het 
elkaar ontmoeten, kunt u voor een re-
delijke gildeprijs van een consumptie 
genieten.  U bent van harte welkom op 
het mooie gildeterrein van het St. An-
nagilde Nuenen-dorp.

Onder district Noord worden in totaal 
8 gilden begrepen. Die van Nuenen, 
Mierlo en Son. Jaarlijks houdt district 
Noord een onderlinge ontmoeting- en 
verbroederingsdag.
Bij de gilden staat elkaar ontmoeten 
altijd voorop. Wij hebben het nog er-
varen afgelopen juni in Gerwen bij de 
Kringgildendag van het H. Kruisgilde.

Dit jaar is het de beurt aan het St. Anna-
gilde Nuenen-dorp om de districtsmid-
dag te organiseren en wel op a.s. zon-
dag 25 augustus. De ontmoeting vindt 
plaats op haar gildeterrein aan de Pas-
toorsmast. Het terrein vindt u aan het 
einde van de Beekstraat vóór de over-

AH Parkstraat     
nodigt jongeren uit    
voor kennismaking met kassa
Via het mededelingenbord vroeg 
AH Parkstraat aan ouders om hun 
kind op te geven om een half uurtje 
aan de kassa te zitten op woensda-
gen tijdens de schoolvakantie.

Het bleek een schot in de roos. Veel 
ouders vonden het zo’n goed idee dat 
ze hun kind twee keer aanmeldden 
voor een woensdagmiddag.
Onder begeleiding van een ervaren 
kassamedewerker namen de kinde-
ren plaats achter de kassa om te scan-
nen en de pinbetalingen te verrich-
ten.
Van de AH kregen ze een petje dat ze 
mochten houden na afloop en een 
echt ‘diploma’. De aangepaste dienst-
kleding is gemaakt door enkele me-
dewerkers van dit filiaal. 

Voor veel ouders was dit project een 
aangename onderbreking van de 
toch wel lange zomervakantie.

Didier vol enthousiasme bezig met het 
kassawerk

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan! Hebt u vragen? Neemt u dan 
contact op met het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen 
telefoon: 040 2831675. Het Steunpunt 
is onderdeel van het CMD en is bereik-
baar op ma t/m do van 8.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-12.30 uur. U 
kunt ook een mail sturen naar: ismene.
borger@levgroep.nl 
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Touwtrekken over water:   
het was top!
DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op zondag 18 augustus weer het jaar-
lijkse touwtrekken over water. Deze keer ging het om een speciale editie van 
touwtrekken over water: het was de 40ste keer dat het touwtrekken georga-
niseerd werd en tevens de laatste keer dat touwtrekken over water in deze 
vorm plaats zou vinden. Hoe het verder gaat, dat weten we nog niet.

Na de zinderende finales volgde de 
prijsuitreiking. Winnaars bij de heren: 
CV Bij elkaar geraapt zooitje. Zij had-
den een reuze wisselbeker gespon-
sord en mochten deze nu ook zelf weer 
mee naar huis nemen. Maar dat deden 
ze niet voor er eerst even lekker koud 
bier uit te drinken.
Winnaars bij de dames: Tug of War 
Queens 1 en bij de jeugd wonnen de 
Verrekte Trekkers de eerste prijs! 
Speciale dank voor vele jaren trouwe 
hulp bij het touwtrekken was er voor 
Ad, Wies, Harry en Harrie. Bedankt voor 
al die jaren van hulp. 

In deze speciale editie streden 14 
teams, in 3 categorieën, om de eerste 
prijzen. De jeugdteams waren ook dit 
jaar weer erg goed vertegenwoordigd. 
Vol enthousiasme gingen zij in de 
touwtrekarena de strijd met elkaar aan. 
Dat het af en toe motregende, deerde 
hen helemaal niet. 
Dit jaar deed het sterke herenteam de 
Elacinatidko’s voor de 25ste keer mee! 
Voor deze langdurige deelname ver-
diende het team de ‘aanmoedigings-
prijs’. 
De teams zorgden voor mooie wed-
strijden en waren zeker aan elkaar ge-
waagd. Aan het einde van de voorron-
des moesten er zelfs 5 extra wedstrij-
den getrokken worden om tot de juis-
te plaatsingswedstrijden te komen. 
De twee damesteams van Tug of War 
Queens hadden voor deze dag specia-
le kleding aangeschaft; een felroze 
shirt en een zweetband van de band 
die in juni met ons een mooi feestje 
vierde. Ook hadden ze van tevoren ge-
oefend met touwtrekken. Dat bleek 
zeker de moeite waard te zijn. De span-
nende finale bij de dames werd tussen 
deze twee teams gespeeld. Als een 
echte eenheid sprongen ze samen in 
het water en vierden  hun feestje. De 
dames van “liever wijn dan eerste zijn” 
deden hun naam eer aan!

Ophaalschema voor de     
Gerwense vlooienmarkt
Op zondag 25 augustus vindt voor de 50e keer de Gerwense vlooienmarkt 
plaats op het Heuvelplein in Gerwen. Op zaterdag 24 augustus komen leden 
en vrijwilligers van Drumfanfare Jong Leven vanaf 08.30 in de bebouwde 
kom van Gerwen graag spullen huis aan huis ophalen. Spullen die voor u 
overbodig zijn geworden, maar waar u een ander blij mee kunt maken. 

Onderstaand het ophaalschema zodat 
u er voor kunt zorgen dat de spullen 
tijdig aan de straat staan.

Wijk 1. 08.30 - 9.30
Van Kemenadelaan, Jan de Vrieslaan, 
Geestakker, Lucas v.d. Schootlaan, van 
Waarsenburglaan, De Boontuin, De 
Haverkamp, De Schieven, Sellesakker, 
H. Kruisgildelaan, Dovenslaan, Jan v.d. 
Venhof.

Wijk 2.  09.00 - 10.30 
Laar (bebouwde kom), Steenbroeken, 
Mgr. Frenkenstraat, Dungensekant

Wijk 3. 10.00 - 11.00
Akkerstraat, Torenakker, Hagelkruis, 
Maerdonk, Mickersland

Wijk 4.  10.30 - 11.30 
De Daal, Bogerd, Huikert, Ter Mehr

Wijk 5.  11.00 - 12.00
Gerwenseweg (bebouwde kom), Heu-
vel, Kerkakkers, Ruiterweg, Huyakker, 
Wout v.d. Waterlaan, Jan Dekkerslaan, 
Leonard Donkerslaan, Willem Schuts-
laan, Moorvensedijk. 

Let op! Wij als vereniging zien jaarlijks 
de kosten van afvalverwerking dras-
tisch stijgen, vandaar dat wij selectief 
moeten zijn in wat we wel en niet aan-
nemen. Zet dus enkel bruikbare spul-
len buiten. Artikelen die we niet mee-
nemen zijn o.a.: kasten, bankstellen, 
bedden, overige meubels, plastic pot-
ten, oude tv’s en slecht tuinmeubilair. 
Onze medewerkers kunnen ter plaatse 
een beoordeling geven of spullen wel 
of niet verkoopbaar zijn. 

Wij raden u aan om uiterlijk een half 
uur na het eerste tijdstip dat vermeld 
staat bij uw wijk, geen spullen meer 
aan de straat te zetten, de kans bestaat 
dat wij dan niet meer in uw straat ko-
men. Komen wij niet aan uw deur maar 
heeft u wel bruikbare spullen? U kunt 
deze dan op zaterdag tussen 0 9.00 en 
17.00 afgeven aan het Heuvelplein 
Gerwen. 

Bij voorbaat onze welgemeende dank 
voor uw medewerking en graag tot 
ziens op de Gerwense vlooienmarkt! 

Ophaalschema voor de     Tevens willen we iedereen hartelijk be-
danken voor zijn of haar bijdrage. Het 
was een erg gezellige en geslaagde 
dag! 

Uitslag touwtrekken over water
Jeugd
1ste plaats: de Verrekte Trekkers
2de plaats:  de Gekke van Wette
3de plaats:  Firegirls
4de plaats:  Sterk & Stoer oranje
5de plaats:  Sterk & Stoer blauw
6de plaats:  Sterk & Stoer groen
7de plaats:  Sterk & Stoer wit/grijs

Dames
1ste plaats: Tug of War Queens 1
2de plaats:  Tug of War Queens 2
3de plaats:  Liever wijn dan eerste zijn
4de plaats:  Wa mak ut uit

Heren:
1ste plaats: CV Bij elkaar geraapt zooitje
2de plaats:  Elacinatidko’s
3de plaats:  Mark Sanders Interieurbouw

Een eerlijk advies?
Tijdens de vakantieperiode is enige opschudding ontstaan over makelaars in Den 
Haag die aan homokoppels hadden geadviseerd bepaalde stadswijken te mijden 
in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Bijvoorbeeld omdat ze daar niet veilig 
hand in hand over straat zouden kunnen lopen. Of omdat ze te maken kunnen krij-
gen met andere uitingen van intolerantie tegenover homo’s en lesbiennes. In dit 
concrete geval ging het om het Haagse Laakkwartier, waar veel moslims wonen.

De SP vond dit wijkadvies ronduit onaanvaardbaar en ook de PvdA liet weten dat 
makelaars een dergelijk advies beter achterwege kunnen laten. Andere partijen 
hadden wel begrip voor de betrokken makelaars en riepen het stadsbestuur op 
de strijd tegen intolerantie in deze wijk harder te voeren. 

Met de NVM ben ik van mening dat de makelaar zelfs de plicht heeft om dit soort 
informatie over een wijk te delen. De makelaar kent de buurt vaak als geen ander. 
Dus wanneer hij als aankoopmakelaar advies geeft aan woningzoekers moet hij 
alle relevante informatie aanbieden. Dat is zeker als de potentiële kopers niet uit de 
betreffende stad zelf komen. In dit geval ging het dan over het niet veilig hand in 
hand kunnen lopen van twee mannen of twee vrouwen. Het zou ook kunnen gaan 
over een verkeersonveilige straat met veel ongelukken. Ik vind dat je als makelaar 
gehouden bent om daarvan melding te maken bij bijvoorbeeld een gezin met klei-

ne kinderen. Zo zou ik mensen ook waarschuwen als zij be-
langstelling tonen voor een woning in een straat met veel 

uitgaanslawaai in het weekeinde. Het is uiteraard aan de 
klant om de informatie te wegen; ze beslissen zelf.

Natuurlijk is het niet fijn dat er wijken zijn waar dit soort 
maatschappelijke problemen spelen. Maar dat is wel 
het probleem van de maatschappij en de maatschappij 
moet dat oplossen. Je mag niet van makelaars verwach-

ten dat zij dit soort problemen verzwijgen. De potentiële 
koper heeft recht op eerlijk advies, niet alleen over de bouw-

kundige staat van de woning en over de prijs, maar ook 
over de omgeving. Het woonplezier van de klant 
staat altijd voorop. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Brede school Heuvelrijk  
maakt een dubbelfrisse start 
Afgelopen maandagochtend zijn de basisscholen in het zuiden van Nederland, 
en dus ook in de gemeente Nuenen, weer begonnen. Voor de kinderen op bre-
de school Heuvelrijk in Gerwen was er maandagochtend een dubbelfrisse start. 

 

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

Fietstocht door bloeiende heidegebieden 
Door Wim van de Vossenberg 

Op zondag 11 augustus startten we met dertien personen richting de prach-
tig bloeiende heide. De deelnemers kwamen uit Nuenen, Gemert en Eindho-
ven. Kees Planken had een mooie tocht, ongeveer 45 km, uitgezet met regel-
matig een stop om bijzondere dingen te bespreken en te bekijken. 

 De eerste stop was bij de visvijver, hier 
is voor de steenfabriek leem gewon-
nen om stenen van te maken. De vol-
gende stop was bij vier ooievaars die 
in het weiland aan het foerageren wa-
ren. Daarna fietsten we naar de Collse 
watermolen, deze grote molen blijft 
indruk maken doordat het een oliemo-
len en een graanmolen is. Het nest-
kastje voor de gele kwikstaart hangt 
onder de brug. Helaas is dit kastje dit 
jaar nog niet bewoond. 
De volgende stop was bij het kapelletje 
in Riel. Deze omgeving met boerderijen 
is nog zoals het vroeger was. Veel bo-
men en wat een rust. Nu komen we aan 
op de Stratumse heide waar de Schotse 
hooglanders wel een keer opkijken 

maar snel weer verder gaan met gra-
zen. Dit grazen is zeer belangrijk om het 
pijpenstrootje in bedwang te houden. 
Deze overwoekert de heide zoals we op 
plekken kunnen zien. Op de Groote hei-
de wil men de waterstand verhogen, dit 
om weer een vegetatie terug te krijgen 
zoals het vroeger was. Daarom zijn veel 
naaldbomen verwijderd en het moet 
daarom nog veel regenen om de droge 
vennen weer te vullen met water. Het 
Ecoduct over de snelweg is een belang-
rijke verbinding tussen de natuurgebie-
den. De Groote heide was vroeger veel 
groter en liep vanaf Eindhoven tot over 
de Belgische grens. Ook was hier het 
Belgisch treintje dit diende om kolen en 
kunstmest te vervoeren. 

We fietsten langs Heeze richting de 
Strabrechtse heide. Ook hier staat de 
heide prachtig te bloeien. Dit hebben 
we de laatste jaren nog niet zo gezien. 
De regen van afgelopen tijd is net vol-
doende om de bovenlaag vochtig te 
houden. Dit is voor de heide net vol-
doende om te groeien en te bloeien. 
Het was al behoorlijk druk met voet-
gangers en fietsers. 

De volgende stop was de Strabrecht 
Hoeve, tijd voor een drankje. We fiets-
ten door Mierlo naar het Eindhovens 
kanaal waar we nog even stoppen bij 
de Hooidonkse beek. Deze loopt hier 
onder het kanaal door richting Nue-
nen. Het valt op dat de waterstand van 
het kanaal veel hoger is dan de omge-
ving. Kees legde uit dat het kanaal 
deels gegraven is maar voornamelijk 
opgehoogd is aan beide zijden. Over 
de dijk loopt het mooie fietspad rich-
ting Eindhoven. Uiteindelijk komen we 
bij de Opwettense watermolen waar 
we nog even rondkijken en afscheid 
nemen van elkaar. 

Er staat vanaf maandag namelijk een 
schoolteam met maar liefst 4 nieuwe 
leerkrachten! In de groepen 1/2, 3/4, 5/6 
en 7/8 zijn nieuwe juffen werkzaam. Zij 
hebben samen met de overige teamle-
den gezorgd voor een frisse start. 

 Om de start dubbelfris te maken wer-
den de kinderen met een washandje 
en zeep (bellenblaas) verwelkomd bij 
de deur, zodat ze extra fris naar binnen 
konden. Kinderen en leerkrachten 
maakten zo samen een dubbelfrisse 
start, waarna de lessen vol enthousias-
me konden beginnen! 
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Brass Band Nuenen eert burgemeester met muzikale vertelling: 
“… aber Ich kann nicht anders”

Burgemeester van Rijckevorsel 
een held?
Wat zou jij doen? Zou jij in Nuenen bordjes laten ophangen ‘Voor Joden ver-
boden’. Nooit! En 30 dorpsgenoten uitleveren voor dwangarbeid? Natuurlijk 
niet! Een mening kan je pas vormen als je feiten en omstandigheden kent 
van burgemeesters in oorlogstijd. Zeker als de verteller ook burgemeester 
Van Rijckevorsel zijn verhaal laat doen. De persoon komt tot leven, een bur-
gervader onder druk en daarbij vader, echtgenoot, een jonge man met 
angst en twijfel. De brassbandklanken voeren de emotie op. Dit wordt geen 
makkelijke avond. Maar intens en verhelderend en zelfs met een heden-
daagse boodschap voor iedereen die zich laat grijpen door dit waargebeur-
de Nuenense verhaal vol dilemma’s. 

beurd. Brass Band Nuenen en verteller 
Hans Vervuurt zijn nu ook enorm ge-
grepen door de intrigerende geschie-
denis en beklemmende dilemma’s van 
de jonge burgemeester, vader, echtge-
noot en lid van de vermoorde burge-
meesterskring. Emoties en dilemma’s 
van de oorlogsjaren, daar gaan zij het 
publiek in meenemen. 

Held?
Bijna alle burgemeesters uit de regio 
kwamen om het leven. Van Rijckevor-
sel ontsprong de dans. Pas vorig jaar 
ontving hij postuum het ereburger-
schap van de gemeente Nuenen. Is hij 
daarmee een oorlogsheld? De mening 
van Louis Bressers zal bekend zijn. En 
verder “Ik zou in ieder geval eerst ko-
men luisteren. Dat levert een breder 
inzicht en een completer gevoel op. 
Hoe je er exact over denkt dat is per-
soonlijk, een oordeel kun je misschien 
geven als je het hele verhaal kent en 

Emotie en dilemma’s
Na 75 jaar een oordeel hebben over 
het handelen van de burgemeesters 
lijkt makkelijk totdat je begrijpt hoe de 
omstandigheden waren. Nuenenaar 
Louis Bressers had dat als eerste in de 
gaten. Hij deed veel onderzoek naar 
de geschiedenis van Burgemeester 
van Rijckevorsel en maakte zich uitein-
delijk hard om hem het ereburger-
schap van de gemeente Nuenen toe te 
kennen, hetgeen in 2018 ook is ge-

KuBra-Art Galerie in Geldrop presenteert: 

‘Na Zomer’ 
Van 23 augustus t/m 13 oktober loopt de expositie ‘Na Zomer’, een indruk-
wekkende tentoonstelling met vier Brabantse kunstenaars waarbij de di-
versiteit een eenheid vormt. Op zondag 25 augustus om 15.00 uur is de ver-
nissage van deze nieuwe expositie van KuBra-Art in Galerie De Ruimte aan 
de Molenstraat 2 in Geldrop. 

De expressieve acrylschilderijen op can-
vas en kunststof van Marianne Schelle-
kens (Nuenen) neigen naar het magisch 
realisme. Inkten, materialen, techniek 
en volharding geven de getoonde gra-
fieken van Rolf Maas (Eindhoven) een 
heel eigen taal. Naast keramische, strak-
ke en organische sculpturen van Mar-
leen de Man (Eindhoven), laat Veroni-
que Rademaker (Eindhoven) abstracte, 
ritmische beelden zien van hout, vilt, 
glas, steen en natuurlijke materialen. 
De galerie is geopend woensdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.30 uur 
 tot 16.30 uur. Op de zondagen wordt u 
ontvangen door één van onze kunste-
naars en worden er regelmatig demon-
straties gegeven, vrije toegang en vrij 
parkeren. U bent van harte welkom! 

De horizon voorbij II van Marianne Schellekens

Zes Brabantse Kunstenaars weer te gast bij SHE-Art Gallery Nuenen

‘Ontmoeting in Kleur’
In SHE-Art Gallery, gelegen aan De Huufkes 34 in het kunstdorp Nuenen, gaat 
op 1 september de nieuwe expositie ‘KuBra-Art presenteert: ‘Ontmoeting in 
Kleur’ van start met om 14.30 uur de feestelijke vernissage, waarbij een ont-
moeting met de kunstenaars centraal staat. In de sfeervolle, inspirerende ga-
lerie exposeren van 1 t/m 22 september 2019, naast de vaste kunstenaars, 6 
kunstenaars aangesloten bij stichting KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’.
 

sen blij, het frisgroen van de bladeren 
van bomen en het gras prikkelt onze 
zintuigen. Het nodigt uit om te leven, 
om te genieten. Deze expositie laat u 

Zonder kleur is het leven saai, somber, 
mistroostig. Kleur bekennen is ook 
emoties bekennen en (h)erkennen. 
Een stralende zomerdag maakt men-

Drie Nuenenaren in het Rijksmuseum
De opening van Lang Leve Rembrandt 
op 15 juli was één groot feest, met 
honderden (nog levende!) kunste-
naars in de tuinen van het Rijksmuse-
um. Er waren slingers, taart én een en-
thousiast gezongen ‘Lang zal die leven’ 
voor Rembrandt, want het was zijn ge-
boortedag. Daarna was de tentoon-
stelling officieel geopend, en kon ie-
dereen de werken gaan bewonderen. 
Het was bomvol in de zalen, de opwin-
ding en de warmte steeg met de mi-
nuut. 
Trotse kunstenaars poseerden voor/
naast/onder hun werk, zo ook Joost en 
Marjan - hier samen bij het werk van 
Joost. Ze zijn natuurlijk super trots om 
op deze manier ook een beetje Nue-
nen te mogen vertegenwoordigen, en 
voelen zich éven in het goede gezel-
schap van niet alleen Rembrandt maar 
ook Vincent van Gogh!
Gaat dat zien! Zoek in de zalen en de 
krant-catalogus naar nummer 100 (het 
werk van Marjan) en 415 (dat van 
Joost).

Het kan niemand in Nuenen ontgaan zijn: van 15 juli - 15 september is de 
tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam, 
en daar hangen maar liefst twee Nuenenaren tussen! Dat maakt dat daar nu 
drie Nuenenaren geëxposeerd hebben: van Gogh, Joost Hoedjes en Marjan 
van der Donk!

Zilverschoon      
After Summer Event 
Zondag 1 september vindt het Zilverschoon After Summer Event plaats bij 
Instituut Zilverschoon van 11.30 uur tot 17.00 uur.
 

 
Kom gezellig langs tijdens deze open 
dag en maak kennis met Instituut Zil-
verschoon; wij staan klaar voor al uw 
vragen en geven u graag advies. Tij-
dens het Event zijn er ook speciale 
aanbiedingen. Volg ons op Instagram 
en Facebook voor actuele info en de 
tijden van de demonstraties. Iedereen 
is van harte welkom op zondag 1 sep-
tember ! 
https://instituutzilverschoon.nl/

Tijdens deze open dag zijn er demon-
straties van populaire behandelingen 
van Instituut Zilverschoon, zoals Cryo-
lipolyse (vet bevriezen), Endermologie 
(bodycontouring), Permanente Make-
up, natuurlijke anti-rimpelbehande-
ling d.m.v. cosmetische acupunctuur 
of een bindweefselmassage in combi-
natie met de Beauty Angel (collageen-
lamp) en een Dermaplane behande-
ling voor een super gladde huid.

Voor het pand is er een mini markt 
waarop verschillende ondernemers uit 
de omgeving staan met leuke artike-
len, zoals Franse specialiteiten, biolo-
gische wijnen en delicatessen, siera-
den, brocanterie en kleding. De Tan-
ningspray van Marc Inbane is verte-
genwoordigd met een stand.

In de tuin zullen diverse therapeuten 
hun behandelmethoden laten zien, 
zoals een Acces Bars massagebehan-
deling, een (sport) massage en de Yo-
gamobile Studio. U kunt deze ook zelf 
komen ervaren. Voor kleur- en stijl ad-
vies kunt u terecht bij True Colours en 
de Groene Zuster geeft u informatie 
over een nieuwe manier van borston-
derzoek m.b.v. thermografie.
Het Event wordt omlijst met muziek 
van Sébastiaan Stevens die ‘Zilver-
schone’ muziek maakt op de Hang of-
wel handpan.

zijn dilemma’s ervaart, emoties voelt. 
Ik zou het erg mooi vinden als meer 
mensen zich daar meer in willen ver-
diepen.”

Eenmalig
Dit unieke stuk Nuenense geschiede-
nis mag u inderdaad niet missen. Er is 
geen reprise dus het optreden is echt 
eenmalig. ‘ … aber ich kann nicht an-
ders’ is een sfeervolle, muzikale vertel-
ling over Van Rijckevorsel, burgemees-
ter in oorlogstijd. Kaarten kosten 12,50 
euro en zijn te bestellen via
www.brassbandnuenen.nl

Muziek: Brass Band Nuenen onder lei-
ding van Jan Koolen
Verteller: Hans Vervuurt
Zaterdag 21 september, 20.00 uur in 
theaterzaal Het Klooster te Nuenen

 genieten van de vele kleurschakerin-
gen in verschillende vormen en mate-
rialen. De kunstenaars beheersen allen 
een andere techniek/discipline en dat 
maakt het nog (kleur)rijker.
In vogelvlucht: Leny de Vos-van Erp 
(doorleefde, dynamische, kleurrijke, 
abstracte schilderijen in acryl), Bets 
van Boxel (realistische olieverfschilde-
rijen, portret en stilleven), Patries 
Landwehr (emotionele olieverfschil-
derijen), An Brzoskowski (passionele, 
realistische keramische sculpturen), El-
len Voets (kleurrijke, expressieve, met 
paletmes opgezette olieverfschilderij-
en, dieren) en Ineke Varenhout (ab-
stracte objecten van ijzer, spons, was, 
hout en sizoflor).

Het kunstenaars collectief KuBra (Kun-
stenaars uit Brabant) kent ruim 140 
deelnemers die allemaal werken en 
wonen in Brabant (NL). De kunstenaars 
hebben onder andere als doel om hun 
werk gezamenlijk te exposeren in ver-
schillende samenstellingen, op diverse 
locaties in Nederland en België.
www.stichtingkubra.nl 

De expositie wordt zondag 1 septem-
ber om 14.30 uur geopend. Tijdens 
deze expositie is SHE-Art Gallery, De 
Huufkes 34, 5674 TM Nuenen, geopend 
op woensdag, vrijdag en zondag van 1 
t/m 22 september 2019. Openingstij-
den: woensdag 13.00 tot 17.00 uur, vrij-
dag van 13.00 tot 20.00 uur en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
vrij. Op de zondagen zijn twee kunste-
naars aanwezig om te vertellen over 
hun werk. www.sheartgallery.com

Werkzaamheden blauwe zone centrum
De werkzaamheden voor het inrichten van de blauwe zone in het centrum 
van Nuenen zijn vorige week van start gegaan. De aannemer brengt blauwe 
markeringen aan en plaatst zoneborden in het centrum. We verwachten dat 
de werkzaamheden volgende week klaar zijn.

Parkeerschijf gebruiken vanaf 1 september 2019
Na afloop van de werkzaamheden, vanaf 1 september 2019, is de blauwe zone 
van kracht. Vanaf die datum moet u een parkeerschijf gebruiken van maan-
dag 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. 

Meer informatie op de site www.nuenen.nl/blauwezone 

Werkzaamheden blauwe zone centrum

Van 23 augustus t/m 13 oktober loopt de expositie ‘Na Zomer’, een indruk-

https://instituutzilverschoon.nl/



Garage sale
Zondag 25 augustus 

van 10.00 tot 16.00 uur
Adres: Laar 3, Gerwen

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

24+25 AUGUSTUS ZO-
MERMARKT Braderie, 
vlooienmarkt, winkels open. 
Kraampjes in het hele city 
centrum Veldhoven. Za 
9.00-17.00 uur / zo 12.00-
17.00 uur. Gratis entree. Tel. 
06-20299824.

TE KOOP: Thrillers van de 
schrijver DAVID BALDACCI. 
8 Verschillende titels en 
van twee titels heb ik er 2. 
Tezamen 20,00 euro. Henk 
de Bruijn, Lange Akker 9 
telefoon 283 64 00

MACHINALE ONDER-
STEUNING VOOR HOVE-
NIER EN PARTICULIER. 
Minigraver, miniloader, 
graszodesnijder, grond-
frees. Aan/afvoer grond/
straatzand. 06-19702668.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

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

Kom je ook kijken en proeven?

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’

Heilbot ‘Tandoori’
geroosterde bloemkool / kokos / Vadouvan

Kalfssucade
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

Ananas & Blauwe bes
limoncello parfait / rozemarijn

R E S T A U R A N T

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!

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

Openluchttheater Mariahout

Theaterprogramma:

Festival NL - Meezingfeest!
Snollebollekes, Ferry de Lits, De Alpenzusjes,

Django Wagner en Jeroen van Zelst!
 • Zondag 1 september - aanvang 14:00 u •

André Kuipers & Kamerata String Orchestra

Mijmeren onder de sterrenhemel!
• Vrijdag 13 september - aanvang 20:30 u •

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

www.vansantvoort.nl
Paterslaan 2a -  Helmond  -  tel. 0492-525552  -  monique@vansantvoort.nl

Broek 4 Nuenen

VRIJWILLIGE VERKOOP 
BIJ INSCHRIJVING

Grijp deze kans om op één van de mooiste plekjes van Nuenen te gaan wonen en 
realiseer uw eigen droomhuis.
Vraag de uitgebreide documentatie aan en kom geheel vrijblijvend kijken tijdens 
een van de twee kijkdagen.

KIJKDAGEN: 
Dinsdag 27 augustus en maandag 2 september a.s. van 18.00 - 19.00 uur

In verband met de opening, 20% korting op alles!
(geldig t/m zaterdag 24 augustus 2019, op vertoon van deze advertentie)

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 2B - NUENEN

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

QIGONG - TAI CHI elke 
maandag 18.45-19.45 uur 
Monseigneur Cuytenlaan 15 
Nuenen. Bij stress-gezond-
heidsproblematiek onder 
begeleiding van therapeut 
in de Chinese geneeskunde. 
€ 6,25 per les. Gratis proef-
les. Tel. 040-237 77 60, email 
eroemer@xs4all.nl
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Gekakel op Refeling
Het was niet altijd pais en vree op Refeling. Waar nu de huizen Meeuwenlaan 
14 tot en met 20 staan, bevond zich de boerderij van Marinus en Netje de 
Pruis. Ze heetten eigenlijk Schweren, 
maar dat wist niemand. Netje liet van-
ouds haar ‘kiepe’ rondscharrelen op 
zoek naar zaad en zo kon het gebeuren 
dat ze ook weleens bij de buren in de 
moestuin terechtkwamen. Die vonden 
dat maar niks, natuurlijk. Na wat ge-
kibbel over en weer werd er gif gespo-
ten, dit alles zonder resultaat. De 
buurvrouw pikte het niet en ging op 
hoge poten naar de politie. De agent 
die kwam kijken deed er niks aan 
want die was ‘omgekocht met eieren’ . 
Uiteindelijk kwam er een kippenren. 
Maar vrienden waren ze niet meer.
Meer lezen over het verdwenen Refe-
ling? Dat kan in het boek Nuenen op 
het randje op blz. 177-194

Pruis. Ze heetten eigenlijk Schweren, 
maar dat wist niemand. Netje liet van-
ouds haar ‘kiepe’ rondscharrelen op 
zoek naar zaad en zo kon het gebeuren 
dat ze ook weleens bij de buren in de 

Groeien in verbinding   
met wie je werkelijk bent
 
Voel jij de roep van jouw dieper gelegen zelf en wil je dieper met jezelf in 
verbinding komen? Twijfel dan niet. Het is de roep van jouw ziel dat het tijd 
voor jou is om jouw plek in een nieuwe werkelijkheid in te nemen. Lief mens, 
je bent van harte welkom! 

-en belevingsgericht begeleid naar 
leven vanuit Licht en Liefde als Bron 
van Zijn.

1. Bijeenkomsten in beweging van 
het gouden hart. 
Groeien in verbinding met wie je wer-
kelijk bent. 
Data: cyclus op dinsdagavond 15-10, 
19-11, 17-12-2019, cyclus op donder-
dagavond 17-10, 21-11, 19-12-2019.
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur. Maximaal 
9 personen.

2. Kortdurend begeleidingstraject 
in nieuw bewustzijn. 
Verbinding met het Licht in jou: de we-
zensenergie van die je bent.
Data: Zaterdagmiddag: 19 oktober, 16 
november en 21 december 2019
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur. Maximaal 
9 personen.
Opgeven voor 10 oktober via info@be-
wegingvanhetgoudenhart.nl. Uitge-
breide informatie op www.beweging-
vanhetgoudenhart.nl/activiteiten.

Mirjam Langenhuijsen,
Lichtbegeleider in de nieuwe tijd, 
schrijfster van Het boek van het hart.

Je wordt uitgenodigd om meer van 
jouw Licht / bewustzijn te gaan beli-
chamen. De activiteiten in het najaar 
brengen je dichter bij jezelf en veran-
deren tegelijk de kijk op wie je bent. 
Ze brengen je innerlijke rust, inspira-
tie, liefde voor jezelf (en anderen) le-
vensvreugde, inzicht en verbonden-
heid. Er komt meer ruimte voor Licht 
in jou, waardoor je steeds meer van 
je oude zijn en pijn loslaat. Op hele 
eenvoudige wijze word je ervaring 

Arriva voorbereid op nieuw schooljaar 
met extra bussen en extra ritten
H et nieuwe schoolseizoen gaat weer beginnen. Voor Arriva betekent dit dat 
zij naast de vertrouwde reizigers ook nieuwe reizigers in de bussen mag ver-
welkomen. De ervaring leert dat aan het begin van het schooljaar het hier-
door tijdelijk drukker in de bussen kan zijn dan gebruikelijk. Arriva heeft 
zich in Oost- en West-Brabant hierop voorbereid door op de drukke momen-
ten, in de ochtend- en middagspits, meerdere extra bussen in te zetten. 

Extra bussen 
Vanaf maandag 26 augustus rijdt Arri-
va weer de normale dienstregeling in 
plaats van de vakantiedienstregeling. 
Dit betekent dat er op een aantal lijnen 
meer bussen rijden. Ook rijdt er op di-
verse ritten een 2e bus mee. Deze bus 
rijdt een paar minuten voor de regulie-
re bus. Op de website staat een over-
zicht van de extra bussen: arriva.nl/
nieuwsbrabant

Extra ritten tijdens vakantiedienst-
regeling t/m 23 augustus 
De bussen van Arriva rijden tot en met 
23 augustus volgens de vakantie-
dienstregeling. Omdat sommige scho-
len een week eerder starten, rijdt Arri-
va van dinsdag 20 t/m 23 augustus ex-
tra ritten. Deze extra ritten staan in de 
reisplanner op arriva.nl. Een overzicht 
van de extra ritten staat ook op arriva.
nl/nieuwsbrabant

Praktijk voor systemische 
coaching en therapie
Na jaren een praktijk gevoerd te hebben in Eindhoven, ben ik nu in Nuenen 
gevestigd. Voor iedereen die in he t leven wel wat steun kan gebruiken, op 
wat voor manier dan ook.

hooggevoelige mensen. Ik weet hoe 
het is om jezelf anders dan anderen te 
voelen, hoe het is om jezelf staande te 
moeten houden in de wereld.

Familieopstellingen
Regelmatig geef ik een workshop fa-
milieopstelling. Een familieopstelling 
geeft weer hoe jij verbonden bent (ge-
weest) met de mensen uit jouw leven. 
Of hoe jij nog verbonden kunt zijn met 
de mensen uit je systeem die al overle-
den zijn, de voorouders die op hun 
beurt weer een rol hebben gespeeld in 
het leven van jouw ouders. Er kunnen 
patronen zichtbaar worden gemaakt 
die vaak al vele jaren doorgegeven zijn 
van generatie op generatie.

Kijk gerust op mijn website voor meer 
informatie.
Schepen van Tongelrelaan 17
5673 BL Nuenen
www.inekesnelleman.nl

Mijn naam is Ineke Snelleman en ik 
ben psychosociaal therapeute. Mijn 
therapie is gericht op meer dan praten 
alleen. Door middel van diverse me-
thodes kan ik letterlijk inzichtelijk ma-
ken hoe een probleemsituatie aange-
pakt kan worden. 

Systemisch consult
Het is vaak helemaal niet zo gemakkelijk 
om bepaalde gevoelens tot uiting te 
brengen. Met een systemisch consult 
wordt dan op een veilige manier aan-
dacht aan de emoties geschonken. Tij-
dens het consult gebruik ik diverse mate-
rialen, stenen kunnen bijvoorbeeld staan 
voor de lasten die je met je meedraagt, 
blokken voor obstakels die je nog in de 
weg staan, houten poppetjes symbolise-
ren de mensen uit je omgeving.

Wandelcoaching
Om letterlijk op een natuurlijke manier 
tot een gesprek te komen is een wan-
delcoaching heel prettig. Tijdens de 
wandeling gaat de natuur tot je spre-
ken, de mooie symboliek die je in elk 
onderdeel van Moeder Natuur kunt vin-
den. Het vogeltje die je de weg wijst, de 
paden die jouw weg uitbeelden. De bo-
men die hun taal spreken en de wind 
die je verhalen vertelt. Heel fijn als je 
behoefte hebt om je verhaal te delen of 
als je inzicht wilt krijgen in het omgaan 
met problemen die je ervaart.

Hoogsensitiviteit 
Mijn manier van werken is vooral ge-
richt op het creëren van veiligheid en 
onderling vertrouwen. Hierdoor is mijn 
therapie ook bij uitstek geschikt voor 

Boordhuys doneert jubileumgeld 
aan het Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’
Afgelopen woensdag mocht het bestuur van het Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ 
in Nuenen een cheque van maar liefst € 2.500,- in ontvangst nemen.

geboden in een liefdevolle omgeving 
waar vertrouwde hulpverleners (zoals 
huisarts en thuiszorg) en lokale vrijwil-
ligers samen de laatste zorg op zich 
nemen.

De gift van Boordhuys werd dankbaar 
in ontvangst genomen door het be-
stuur: “Wij zijn blij verrast! Met dit be-
drag kunnen wij de nodige investerin-
gen doen om het verblijf van de be-
woners nog aangenamer te maken”. 
Karin: “Latesteyn’ is een bijzondere 
plek met een bijzondere functie. En 
daarin vinden wij elkaar denk ik; wij 
willen beide maatschappelijk betrok-
ken zijn en graag een stapje extra 
doen voor een ander.”

Om het Bijna Thuis Huis Nuenen 
‘Latesteyn’ met de daartoe opgeleide 
vrijwilligers draaiend te kunnen hou-
den, kunnen ze alle hulp goed gebrui-
ken. Dit kan alleen gerealiseerd wor-
den met behulp van véél giften en vrij-
willigers, dus door alle handen ineen 
te slaan. Iedere bijdrage, groot of klein, 
is van harte welkom en vertegenwoor-
digt een grote waarde en betrokken-
heid voor de Nuenense gemeenschap.

Namens het Boordhuys: iedereen heel 
hartelijk bedankt!

Ter ere van het 10 jarig jubileum van 
het Boordhuys werd op vrijdag 12 juli 
een bijzondere middag aangeboden 
aan leveranciers, familie en goede 
vrienden van het Boordhuys. Als een 
welgemeend ‘dankjewel’ van Karin van 
der Grinten en Karlijn Tuithof-van der 
Grinten. Zoals deze krant al verslag 
deed, heeft Hans van Breukelen deze 
middag als gastspreker menigeen ge-
inspireerd met zijn wervelende en per-
soonlijke verhaal.

Bij een feest horen cadeaus en ook al 
houdt het ondernemers duo enorm 
van bloemen en wijn, toch ontvingen 
ze liever een bijdrage voor het Bijna 
Thuis Huis ‘Latesteyn’. Samen met de 
verkoop van de boeken, waarvan de 
opbrengst door het Boordhuys werd 
geschonken aan dit mooie initiatief, is 
dit een geweldig bedrag geworden.

Vanaf de start van ‘Latesteyn’ zijn moe-
der en dochter er al nauw bij betrok-
ken. Een warm huis, volledig gerund 
door vrijwilligers, waar kwaliteit van le-
ven wordt geboden wanneer behan-
deling in een ziekenhuis niet meer mo-
gelijk is en het thuis niet meer gaat. 
Voor iedere inwoner, ongeacht leeftijd, 
maar ook voor de naasten van de be-
woners. Persoonlijke aandacht wordt 

Karin van der Grinten en Karlijn Tuithof-van der Grinten overhandigen de cheque aan het 
bestuur van Bijna Thuis Huis Latesteyn.

Taalcafé
Veel mensen willen graag beter Neder-
lands leren. Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Ze ontmoeten vaak wei-
nig Nederlanders, waarmee ze de taal 
kunnen oefenen. Of ze hebben te wei-
nig geleerd op school. Nederlands le-
ren door het te doen!
Bent u iemand, die onze taal moeilijk 
vindt? Weet u iemand, die onze taal 
moeilijk vindt? Dan is er voor u het 
Taalcafé. Daar loopt u binnen met uw 
vraag of uw probleem. U mag ook ie-
mand, buurman, kennis of uw taal-
coach meenemen.
De vragen kunnen gaan over taal, Ne-
derlands oefenen in een gesprekje, sa-
men een stukje krant of een brief le-
zen, samen iets opzoeken op de com-
puter. U kunt uw eigen brief of boek 
meenemen.
Er zijn daar mensen die u willen helpen 
met lezen, schrijven, luisteren en spre-
ken, grammatica en woordenschat.
U kunt samen met een vrijwilliger in 
gesprek gaan over allerlei onderwer-
pen of een taalspel doen.
U kunt hulp en uitleg krijgen over oe-
feningen in uw boek van de taalles.
U kunt op de computer leren, hoe en 
waar u taallessen vindt.
Het is een ontmoetingsplek voor ie-
dereen: Nederlanders en buitenlan-
ders. We zijn geen school, we willen u 
graag helpen!

Voor meer informatie:
LEV GROEP Nuenen, onderdeel CMD.
Berg 22c. teamnuenen@levgroep.nl 
Waar?  Goudvinkhof 12A Nuenen.
Wanneer? Vanaf 27-08-2019. Elke dins-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Welkom. De koffie en thee staan klaar! 

Nieuwe eigenaar 
Business School 
Notenboom en het 
Erasmus College
 
Stan en Marije Notenboom, de eigena-
ren van Business School Notenboom 
en het Erasmus College, dragen de ge-
hele onderwijsinstelling per 1 augus-
tus 2019 over aan de huidige directeur 
onderwijs, Barbara Suijkerbuijk.
 
Op 1 augustus 2019 hebben Stan en 
Marije Notenboom afscheid geno-
men van Business School Notenboom 
en het Erasmus College. De onder-
wijsinstelling hebben zij 35 jaar ge-
rund. Barbara Suijkerbuijk heeft vanaf 
die datum de leiding over de scholen 
op zich genomen.
 
Familiebedrijf met stevige ambities
Stan en Marije Notenboom geven aan 
met zeer veel plezier leiding te heb-
ben gegeven aan de onderwijsinstel-
ling. “Binnen Business School Noten-
boom en het Erasmus College heerst 
de cultuur van een echt familiebedrijf. 
Medewerkers zijn zeer loyaal en be-
trokken. Daarnaast is het een efficiënt 
georganiseerd en innovatief bedrijf 
met stevige ambities. Wij zijn er trots 
op dat wij kunnen en mogen bijdra-
gen aan de ontwikkeling van veel jon-
ge mensen. Met het aantreden van 
onze opvolger Barbara Suijkerbuijk 
zijn wij ervan overtuigd dat zowel het 
hoge ambitieniveau als de continuï-
teit van de dienstverlening van de 
scholen gewaarborgd zijn.”
 
 



Rond de Linde Nr. 34 Donderdag 22 augustus 2019

 
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

Met gevoelens van trots, verdriet en acceptatie delen wij u mede dat 
onder geheel eigen regie onze vader, schoonvader en opa 

vredig is ingeslapen.

Jan van Overbeek
echtgenoot van

Riet van Overbeek-van Lieshout †

 ✩ Boxtel, 12 maart 1938 † Nuenen, 15 augustus 2019

 Anne-Marie en Hans
 Harry, Corine, Rik en Janne

Jo van Dijkhof 19, 5672 DA Nuenen

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 23 augustus 
om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers 
Anthony Fokkerweg 150 Eindhoven.
Het is de nadrukkelijke wens van Jan dat er geen bloemen zijn. 
In plaats hiervan graag een donatie voor het ParkinsonFonds. 
Hiervoor staan collecte bussen bij het condoleanceregister.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 25 augustus 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur: Gerar-
dus Kluijtmans.
Zondag 25 augustus 09.30 uur: Mien 
van Grotel - Smulders; Jos van Gastel; 
Annie van Kemenade; Harrie en Tonia 
Reijnders - Smulders; Flor van Aalst; 
Tiny van Grotel en Lies van Grotel - Ver-
berne; Toos Hurkmans - Damen en 
overleden familieleden; ouders van 
Kemenade - van Kollenburg; Marjo de 
Boer - Sanders (vanwege verjaardag); 
Jorrit Meeuissen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Lou 
Hulst, Zuiderklamp 23. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de MIVA. Wij bevelen deze 
collecte van harte aan.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.

 
Misintenties 
Tonny Coppes - Vestraten ; Overleden 
ouders Raaijmakers - Kuijten, vanwege 
trouwdag; Bert Coolen, vanwege ver-
jaardag.

Mededeling
Komende zondag is er een extra col-
lecte voor de MIVA. Wij bevelen deze 
collecte van harte aan.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 augustus 09.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties 
Geen intenties.

Mededeling
Komende zondag is er een extra col-
lecte voor de MIVA. Wij bevelen deze 
collecte van harte aan.

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

Zondag 25 augustus zal emeritus pas-
tor Jos Deckers om 10.00 uur voor-
gaan.
De collecte is deze keer voor Het diaco-
naal inloophuis ’t Hemeltje in Eindho-
ven.
Voor kinderen van de basisschool is er 
kindernevendienstkamp, waardoor er 

geen kindernevendienst zal zijn. U 
bent van harte welkom om deze kerk-
dienst met ons mee te vieren.
 
Donderdag 22 augustus is er van 10.00 
- 12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon gezel-
lig bij elkaar te zijn. 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’v, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 22 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Feest van het Onbe-
vlekt Hart van Maria. 18.30 H. Mis, ge-
dachtenis van H. Timotheus, Hippoly-
tus en Symforianus.
Vrijdag 23 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Philippus Benitius, belijder.
Zaterdag 24 augustus. 08.30 uur Kerk-
wijdingsfeest van de kathedraal van 
Den Bosch.
Zondag 25 augustus. Elfde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 26 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Zephyrinus, 
paus en martelaar.
Dinsdag 27 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Jozef van Calasanza, belijder.
Woensdag 28 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Augustinus, bisschop, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar.

Maand augustus

Zondag 25 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag

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

Zondag 1 september 
11.30-17.00 uur. After Summer Event 

van Instituut Zilverschoon
Berg 51 Nuenen

Dinsdag 27 augustus
13.30-15.00 uur Taalcafé

Goudvinkhof 12A

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
14.00 uur ‘NUENEN CA’ Toernooi 

Sportpark RKGSV Polder 1

Zondag 25 augustus
13.00 uur Gildedistrictsdag

Pastoorsmast Nuenen

Zondag 25 augustus
10.00-15.30 uur Vlooienmarkt 

Drumfanfare Jong Leven. Heuvelplein Gerwen
11.00 uur opening 200 jaar bestaan 

Molen de Vogelenzang. Molendreef Lieshout

Vrijdag 23 t/m maandag 26 augustus
Wettes dorpsfestijn

Terrein aan de Koppeldreef

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

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

TV Lissevoort

Zaterdag 24 augustus
11.00 uur Doe Gezellig Mee Dag?

Vanaf 14.00 NKV koppelschiet toernooi
NKV Nuenen

Zondag 1 september 
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

‘Jo Arts’ terrein aan Mulakkers, Eeneind
13.00-18.00 uur Zomerfestival

Heuvelplein in Gerwen

Maandag 2 september
14.00 uur WGL Dubbellezing van:

Mantelzorgmakelaar Kariene van Dijck en 
Saar aan huis door Karin Bouwdewijns

de Heuvel in Gerwen

Donderdag 5 september
10.00 uur Opening 

Kringloopwarenhuis Het Goed 
De Pinckart 12

Donderdag 29 augustus
09.30-11.30 uur Taalkabaal

Nederlandse les voor buitenlanders
Goudvinkhof 12 A

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
American Car Weekend 2019

 Backstage Chevy Club
 Laco Strandbad, Enodedreef 3 Nuenen

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
Trouvailles Festival bij Art Dumay

Cockeveld 4, Nuenen

1 t/m 22 sept: 
Kubra Art vernissage ‘Ontmoeting in Kleur’

Open woe. & zon. 13-17 uur, vrij. 13-20 uur.
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, 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. Dorpsboerderij 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 

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen (vanaf 27 augustus)

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 donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen (vanaf 29 augustus)

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• 20.00 uur Kienen in Dorpshuis Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.
 

 Oproep vrijwilligers
De Hulpdienst voor Ouderen (onderdeel van LEVgroep 
Nuenen) is destijds binnen de gemeente Nuenen in het le-
ven geroepen voor leden van Senergiek en PVGE. Vrijwilli-
gers van deze hulpdienst staan ter beschikking voor het 
oplossen van klusjes in en rondom uw woning. 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilli-
gers die een paar uurtjes per week wil-
len besteden aan een van de onder-
staande klussen. Een vereiste hierbij is 
dat u lid bent of lid wilt worden van 
een van de bovengenoemde senioren-
verenigingen.
Wij reiken onder meer de helpende 
hand bij: Verwarming ontluchten en 
eventueel water bijvullen; Reparatie 
snoeren van elektrische huishoudelijke 
apparaten; Eenvoudige verlichtingspro-
blemen; Verhelpen van kleine lekkages;

Hang- en sluitwerk repareren van kast-
jes; Ophangen van een schilderij / foto-
lijstje; Radio- of televisiekanalen instel-
len of opnieuw instellen; Oplossen van 
eenvoudige computerproblemen; Op-
lossen van een gebrek / mankement op 
huishoudelijk gebied. 
Mocht u zich geroepen voelen om de 
Nuenense ouderen te ondersteunen 
door te reageren op hun hulpvraag, 
neem dan contact op met onze voor-
zitter; Herman Vermeent. T: (040) 283 
1136. E: rvermeent@onsnet.nu 

Heb je last van angst  
en/of dwang?  
Kom erover praten
Op maandagavond 9 september start 
de Angst, Dwang en Fobie stichting in 
Eindhoven een lotgenotengroep voor 
mensen met angst- en/of dwangklach-
ten. De groep komt vijf avonden bij el-
kaar, één keer per maand en wordt be-
geleid door getrainde ervaringsdes-
kundigen.
 Informatie en aanmelden: 
Tel: 0343-521031 of lotgenotencontact@
adfstichting.nl www.adfstichting.nl/
lotgenotencontact
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SPORT Doe Gezellig Mee Dag
Kom jij zaterdag 24 augustus samen met je vrienden en vriendinnen meedoen 
aan de Doe Gezellig Mee Dag? We starten om 11.00 met diverse spelletjes, er zijn 
‘beach’ wedstrijdjes en wedstrijdjes op het veld, uiteraard een springkussen en 
ook voor een drankje en iets lekkers wordt er gezorgd.
Vanaf 14.00 mag je samen met je vader / moeder/ vriendje / vriendinnetje, mee-
doen aan het NKV koppelschiet toernooi. Tot 24 augustus!!

Recti� catie 
wedstrijdschema 
Nuenen CA 
Toe rnooi
 
De laatste wedstrijd stond verkeerd 
gepubliceerd en moet zijn volgens on-
derstaand schema.
 
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
17.00 - 18.00 EMK - Nederwetten
Aansluitend de prijsuitreiking
 
De toegang is gratis en we zien voet-
balminnend Nuenen graag op zater-
dag 24 augustus bij het Nuenen CA 
toernooi in Gerwen.
 

Badminton Club Lieshout 
terug van vakantie
Op woensdag 21 augustus hebben de badmintonners van Badminton Club 
Lieshout de rackets weer opgepakt. Dan beginnen de wekelijkse speelavon-
den weer van deze sportvereniging en … zijn nieuwe leden van harte welkom. 
Is badminton iets voor jou ? Kom het proberen bij Badminton Club Lieshout !

speelavonden zullen eerst de grond-
beginselen van het badminton wor-
den bijgebracht, uiteraard in combina-
tie met het spelen van wedstrijdjes en 
het doen van oefeningen die gerela-
teerd zijn aan de badmintonsport. Je 
kunt overigens altijd twee keer gratis 
meespelen voordat je moet besluiten 
om lid te worden. Zo kun je dus eerst 
rustig kijken of de sport iets voor je is 
en hoef je niet meteen lid te worden. 
Ook een racket hoef je niet meteen te 
kopen. Deze kun je gebruiken van de 
vereniging, die hier een speciaal aantal 
rackets voor op voorraad heeft (inclu-
sief enkele rackets met verkorte steel). 
Kortom; geen enkele drempel om het 
eens te komen proberen. Kom daarom 
op een van de komende woensdag-
avonden om 18.30 (of 19.15) uur naar 
‘Sporthal De Klumper’. Als je je sport-
kleding meebrengt kun je meteen 
meedoen en ervaren hoe leuk bad-
minton kan zijn. 

Natuurlijk hebben de sporters ook 
deze zomer weer op de campings in 
heel Europa badminton gespeeld. Heb 
jij dat ook gedaan en vond je dat wel 
leuk? Lijkt het je wat om het beter te le-
ren en het vaker te doen? Kom dan 
naar een van de komende speelavon-
den van Badminton Club Lieshout: 
daar kun je dan direct meedoen. 

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begint om 18.30 uur: dan begin-
nen de aspiranten (ca. 7-12 jaar). Zij 
spelen tot 19.30 uur. Gelijktijdig begin-
nen om 19.15 uur de junioren (ca. 12-
18 jaar), die doorspelen tot 20.30 uur, 
en dus een half uur meespelen met de 
senioren. Beide jeugdgroepen doen 
dat onder leiding van een gediplo-
meerde en ervaren trainer die gehol-
pen wordt door een team van enkele 
jeugdbegeleiders. Er staat dus altijd ie-
mand klaar om je te helpen. Tijdens de 

Badminton: een leuke sport voor jong en oud  

NUVO’68        
start de trainingen weer
De gemeente heeft een nieuwe vloer voor ons in petto! Dat wil zeggen dat 
we in augustus niet terecht kunnen in de hal en elders trainen met de com-
petitieteams. Vanaf september gaan we weer in de Hongerman trainen.

gen je uit voor een geschikte trainings-
groep. Volleybal kun je al spelen vanaf 
je zesde bij onze mini’s, maar ook als je 
al wat ouder bent hebben we vast een 
geschikt team voor je.

Lijkt het je leuk om eens 3 proeftrainin-
gen te volgen, je bent van harte wel-
kom.
Stuur een mailtje naar de technische 
commissie tc@nuvo68.nl en we nodi-

Steven Kruijswijk schaduw-
kopman in Ronde van Spanje
De succesvolle profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen start zaterdag 24 
augustus in Torrevieja als schaduwkopman voor de Jumbo-Vismaploeg in 
de Vuelta, de Ronde van Spanje. Deze etappewedstrijd wordt op zondag 15 
september afgesloten in Madrid. De Jumbo-Vismaploeg telt acht renners. 
Kruijswijk, derde op het erepodium van de Tour de France in Parijs, neemt 
nog twee landgenoten mee: Robert Gesink en Lennard Hofstede. 

rond Pau in de Franse  Pyreneeën krij-
gen de coureurs op dinsdag 3 septem-
ber ruim 36 kilometers voor de wielen. 
De eerste etappes zijn langs de kust 
aan de Costa Brava bij toeristenoorden 
zoals Alicante, Benidorm, Calpe en Va-
lencia. In de drie weken in Spanje zit-
ten acht ritten met een aankomst 
bergop. Een kolfje naar de hand van de 
klimgeiten en daarbij acteren Roglic 
en Kruijswijk in de hoofdrollen. 

Steven winnaar in Etten-Leur
Afgelopen zondag 18 augustus was 
Steven Kruijswijk een dagje in ons 
land voor de profronde van Etten-
Leur. De Nuenenaar woont met zijn 
gezin in Monaco. Kruijswijk won het 
algemeen klassement van het profom-
nium van Etten-Leur dat bestaat uit 
drie onderdelen: een tijdrit, een crite-
rium en een puntenkoers. Steven be-
klom de hoogste trede op het erepo-
dium met naast hem Peter Sagan als 
tweede en Tourwinnaar Egan Bernal 
als derde. 

Zijn ploegmaat Primoz Roglic is de eer-
ste kopman voor de Vuelta. De Sloveen 
krijgt nog een paar sterke helpers mee: 
de Nieuw-Zeelander George Bennett 
(ook schaduwkopman van het team), 
de Duitser Tony Martin en de Amerika-
nen Sepp Kuss en Neilson Powless. Vo-
rig jaar werd Steven Kruijswijk vierde 
in het algemeen klassement van de 
Vuelta. Het team steekt de ambities 
voor een topklassering niet onder 
stoelen of banken. Met kopman Roglic 
en Kruijswijk en Bennett als schaduw-
kopmannen wordt Jumbo-Visma ze-
ker kansrijk voor de eindzege. Te meer 
omdat er geen specifieke sprinters in 
het team zitten. En een bergetappe 
winnen is ook mooi meegenomen. 

Bergop en tijdritten
De Vuelta start met een korte ploegen-
tijdrit en Jumbo-Visma heeft in de Tour 
de France bewezen tot de allersterkste 
ploegen te behoren. De rit tegen de 
klok voor de individuele renners speelt 
zich af op Frans grondgebied. In en 

Nuenenaar Steven Kruijswijk deelt handtekeningen uit…….. (foto’s Cees van Keulen) 

Steven Kruijswijk gaat zaterdag van start 
in de Ronde van Spanje….

Eerste SporTed Open toernooi 
bij TV Wettenseind groot succes
Van 10 t/m 18 augustus heeft TV Wettenseind zijn eerste open 17+ toernooi 
georganiseerd. Met een groot deelnemersveld van 260 spelers was het een 
drukbezocht toernooi. Er zijn 274 wedstrijden gespeeld en de jongste deel-
nemer was 16 en de oudste 69 jaar. De toernooicommissie had het hele park 
in tropische sferen aangekleed en de sfeer was de hele week erg goed.

TV Wettenseind wil de toernooicom-
missie - Nicky, Raymond, Angela, 
Jasper, Nathalie, Dennis en Bart - 
enorm bedanken voor een geweldige 
week. Ook bedanken we alle andere 
vrijwilligers die de bardienst en hap-
jes hebben verzorgd. Dit toernooi was 
uiteraard niet mogelijk geweest zon-
der alle sponsoren. 
Uiteraard gaat TV Wettenseind vol-
gend jaar door met dit gezellige toer-
nooi. We hopen in 2020 nog meer 
deelnemers te verwelkomen.

De weersvoorspellingen waren zelfs 
slecht, maar op een paar buien na, 
hebben we een fantastische (droge) 
week gehad. Iedere avond werden er 
hapjes verzorgd voor de spelers, maar 
ook de toeschouwers werden getrak-
teerd op snacks. 
Op vrijdagavond werd een optreden 
verzorgd door Tropical Piano en is er 
volop gefeest. 

Finaleweekend
Tijdens het finaleweekend kwam er 
dan ook veel positieve feedback van 
de deelnemers en bezoekers. Alle fi-
nalisten werden met een golfkarretje 
naar de baan gereden en dat zag er 
erg leuk uit. De prijsuitreiking werd 
opgevolgd door een loterij, waar veel 
leuke prijzen werden gewonnen.

Toernooicommissie vlnr Nicky, Raymond, Angela, Jasper, Nathalie, Dennis en Bart

  Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van harte 
welkom. Zij spelen, op dezelfde woens-
dagavonden, vanaf 20.00 uur (het eer-
ste halfuur dus samen met de jeugd). 
Voor senioren is er géén verplichte trai-
ning: iedereen mág deelnemen aan de 
training, die wel gefaciliteerd wordt en 
om 20.00 uur begint. Heb je dus nog 
nooit gebadmintond en wil je het een 
keer proberen? Kom het gerust een 
keer proberen. Als je niet traint of niet 
wil trainen, kun je altijd vrij spelen op 
de resterende banen. Ook voor senio-
ren geldt dat je twee keer gratis mag 
komen meespelen, voordat je lid moet 
worden van de vereniging. En, ook se-
nioren kunnen gebruik maken van de 
leenrackets die de vereniging aan-
biedt. Dus; ook voor senioren zijn er 
geen drempels of andere belemmerin-
gen om eens uit te komen proberen of 
badminton een sport voor jou is.
Graag tot ziens bij badminton Club 
Lieshout 

Programma
Woensdag, 21 augustus, 18.30 uur; 
Eerste speelavond seizoen 2019/2020
Woensdag, 11 september, vanaf 18.30 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Jeugd.
Woensdag, 18 september, vanaf 20.00 
uur; Rabobank Inloopdag (2), Senioren

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



Mammaradioloog Marianne Hooijen en mammachirurg 
Ester Schepers maken beiden deel uit van het team 
Borstzorg Anna. Zij vertellen meer over de zorg die zij 
patiënten binnen het St. Anna Ziekenhuis kunnen bieden. 
Met bijna 25 jaar ervaring weet Marianne precies welk 
effect een knobbeltje in de borst heeft. “Je haalt je van 
alles in je hoofd. Je gaat naar de huisarts. Die verwijst 
je door naar het ziekenhuis.” De spanning loopt op. Je 
komt op de ‘mammapoli’ waar je wordt onderzocht. 
Men besluit een foto en vaak ook een echo van beide 
borsten (mammografi e) te laten maken. Dat gebeurt op 
de afdeling radiologie. De uitslag krijg je dan weer op 
de polikliniek. In de tijd die dit alles in beslag neemt, is 
de bezorgdheid en onzekerheid behoorlijk toegenomen. 
“Wij zagen wat voor effect dit heeft op een patiënt en 
haar/zijn naasten. Daarom zijn wij het anders gaan 
doen”, vult Ester aan.

Direct bij radioloog
“Ons borstzorgteam in ‘t Anna nam het zorgtraject 
kritisch onder de loep en ontwikkelde een route die 
patiëntvriendelijker is. Minder beladen, gericht op snelle 
diagnose. Dit houdt in dat je met een verwijzing van 
de huisarts of vanuit het bevolkingsonderzoek, direct 

naar de afdeling radiologie toe gaat. Daar maken we 
een mammografi e en vaak ook een echo. In feite is dat 
voldoende om een diagnose te stellen. Deze wordt 
direct na afl oop met de patiënt besproken. Is er niets 
ernstigs geconstateerd, en dat is bij zo’n 60%, dan 
kun je terug naar de huisarts. Is er nader onderzoek 
noodzakelijk, bijvoorbeeld een punctie, dan word je 
doorverwezen naar de poli chirurgie Borstzorg Anna. 
Je hebt dan binnen 24 uur meer duidelijkheid over de 
diagnose.

Bijzonder betrokken
“Deze nieuwe aanpak is eigenlijk een heel natuurlijke 
ontwikkeling”, vindt Marianne. “Het past bij onze visie 
op zorg waarin we ons altijd bijzonder betrokken voelen 
bij de patiënt. Door het hele proces minder beladen 
en sneller te maken, sluiten we direct aan bij de 
beleving van de patiënt. Immers, je verkort de tijd van 
onzekerheid.” 

Zorg precies afgestemd
Een goede samenwerking met huisartsen is van groot 
belang. Ester: “Ook luisteren we goed naar onze 
patiënten. De feedback die wij krijgen, gebruiken wij 

vervolgens om het totale proces optimaal te maken.” 
Doordat de eerste opvang voortaan door de radioloog 
wordt gedaan, ontstaat er ruimte op onze polikliniek. 
Ester: “Deze willen we benutten om naast patiënten met 
borstkanker, mensen met andere borstklachten bij te 
staan met extra advies en begeleiding. Ik ben er trots 
op dat wij hier als team, waaronder radiologen, een 
verpleegkundig specialist en mammachirurgen anders 
proberen te denken en te werken. Zo streven we met 
elkaar elke dag weer naar goede en persoonlijke zorg 
aan onze patiënten.”

Borstzorg bij Anna. 
Bijzonder betrokken. 
De zorgprofessionals van het team Borstzorg 
Anna besteden veel tijd en aandacht aan de 
begeleiding van hun patiënten. Zij staan voor 
persoonlijke en 1-op-1 begeleiding van patiënten 
en hun naasten. Binnen 24 uur ontvangen 
patiënten een diagnose.

Meer informatie:
www.st-anna.nl/borstzorganna

Snel duidelijkheid bij 
afwijkingen in de borst
Als je onzeker bent over een afwijking in de borst wil je zo snel 
mogelijk weten waar je aan toe bent. Het St. Anna Ziekenhuis heeft 
haar zorg zo ingericht dat patiënten binnen 24 uur weten waar zij 
aan toe zijn en het ziekenhuisbezoek als minder beladen ervaren.

Mammachirurg Ester Schepers (links) en mammaradioloog Marianne Hooijen (rechts)

“Wij zagen wat voor effect dit heeft 
op een patiënt en haar/zijn naasten. 
Daarom zijn wij het anders gaan doen”

Nuenens Grootste Vlooienmarkt
14 en 15 September 12 -16 uur

*LET OP! De opbrengst van deze markt komt geheel ten 
goede aan het spel van Scouting Panta Rhei uit Nuenen. 
Overgebleven vlooien zullen zoveel mogelijk aan andere 
doelen geschonken worden of ter recycling aangeboden.

     Spullen die uit ervaring onverkoopbaar zijn 
     worden door onze vrijwilligers niet meer mee- 
     of aangenomen. Denk hierbij aan grote (tuin) 
     meubels, (tv en computer) monitors, matrassen 
     en tapijten, (tuin)tegels,tenten, zonnehemels 
     en (chemisch)afval. Kijk voor een volledige lijst 
     op onze site. Hier vind u ook tips om het onze 
     (vrijwillige) sorteerploeg makkelijker te maken. 

scoutingpantarhei.nl
Kijk voor meer informatie op

                                         Op zaterdag 31 augustus en 7 september komen de vrijwilligers van Scouting Panta Rhei weer bij alle 
                    inwoners van Nuenen aan de deur om bruikbare* spullen op te halen voor de jaarlijkse grootste vlooienmarkt van Nuenen. 
Op onderstaande kaart kunt u zien wanneer we bij u in de wijk komen. Heeft u bruikbare spullen?* Hang dan deze advertentie goed 
in het zicht. Als u in staat bent om het zelf te brengen is dat nog beter. Dit kan op beide zaterdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur en  
op werkdagen (van 2 tot en met 11 september) tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Hebben we u gemist? U kunt dan bellen met 
06-26966803 of een mail sturen naar vlooienmarktpantarhei@gmail.com. We proberen dan een passende afspraak te maken om 
uw spullen op een ander tijdstip alsnog op te halen.

Maar natuurlijk is de grootste vlooienmarkt van Nuenen niets zonder uw bezoek tijdens 1 van de 2 verkoopdagen.
Behalve voor het rondstruinen tussen de ruim 40 goed gesorteerde kramen buiten of in een van de lokalen binnen kunt u er 
natuurlijk ook terecht voor een natje en een droogje op ons gezellige terras, of doe eens een bod op een van de vele spullen in 
onze grote opbodtent. 

Pastoorsmast 12 Gratis Toegang
                                         Op zaterdag 31 augustus en 7 september komen de vrijwilligers van Scouting Panta Rhei weer bij alle 
                    inwoners van Nuenen aan de deur om bruikbare
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 Panta Rhei 
 Panta Rhei 

Hang deze advertentie duidelijk zichtbaar op uw spullen
of voordeur zodat iedereen weet dat dit voor onze

vlooienmarkt bedoeld is. Dank u wel.
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