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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. 088 - 876 51 51
‘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, Hoge Brake 72.

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

Nieuw!! 
Sport 
BSO 
Nuenen

40-jarig 
bestaan voor 
Ondernemers-
contact Nuenen

Laatste 
voorbereidingen 
voor heropening 
Weverkeshof

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

Komt u ook langs 
voor een 
vakantiecheck?
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58

Alles voor het 
zwembad
Zwembaden, onder-
houd, speelgoed etc.

Lees de boodschappenlijst en help ons

Inzamelactie Voedselbank 
Elk jaar in juni houdt Voedselbank Nuenen een inzamelactie bij de 
supermarkten Jumbo Ton Grimberg, AH Parkstraat, Jan Linders 
en Jumbo Kernkwartier. Vrijwilligers geven u een boodschappen-
lijstje en nemen uw gift in ontvangst nadat u bij de kassa hebt be-
taald. Door corona kan het niet meer op deze manier. Daarom is de 
inzamelactie in een ander jasje gestoken. De actie begint op vrij-
dag 26 juni en duurt een week.

Coördinator Paul Krijne: ”Iedereen 
krijgt nu alvast onze boodschappen-
lijst, afgedrukt in deze krant. En als u 
in de supermarkt bent, helpen wij u 
ook nog herinneren om de nodige 
artikelen te kopen voor de voedsel-
bank. Wat gelijk is gebleven, zijn de 
tafels met de rode kratten. Daar kunt 
u de gekochte producten in leggen. 
Wij halen ze met veel plezier op voor 
al die mensen die kortere of langere 
tijd financieel niet rond kunnen ko-
men”.
In de lijst staan alle producten waar u 
de voedselbank het meest mee helpt. 
Het zijn producten die lang houd-
baar zijn. Of het nu om rijst, limona-
desiroop, spaghetti of crackers gaat. 
“Wij kunnen met al deze producten 
weer bijna een jaar vooruit. Koop 
daarom ruimhartig! Zeker in deze on-
zekere tijden”, aldus Paul Krijne.

taald. Door corona kan het niet meer op deze manier. Daarom is de 

Vincentre presenteert nieuw 
schetsontwerp uitbreiding museum
Op vrijdag 19 juni heeft Vincentre in Nuenen het schetsontwerp gepre-
senteerd voor de uitbreiding van het museum. Bureau Diederendirrix uit 
Eindhoven werd geselecteerd met een ontwerp geïnspireerd op de typi-
sche bouwstijl van boerderijen uit de tijd dat Vincent van Gogh in Nuenen 
woonde en werkte. De uitbreiding is mogelijk dankzij bijdragen van ge-
meente Nuenen, provincie Noord-Brabant, Regio Deal Brainport Eindho-
ven, regionaal bedrijfsleven, fondsen en particulieren. De bouwwerk-
zaamheden starten naar verwachting in 2021.

Museum Vincentre in Nuenen is al ja-
ren een succesvolle bestemming voor 
Van Gogh liefhebbers uit binnen- en 
buitenland. In het museum ontdek-
ken bezoekers alles over Vincents le-
ven en werk in Nuenen, om vervol-
gens buiten de talloze locaties te zien 
die Van Gogh er in zijn tijd schilderde 
of schetste. De geplande uitbreiding 
voorziet in de behoefte aan extra faci-
liteiten voor horeca, sanitair, winkel 
en garderobe, maar vooral tentoon-
stellingsruimte. De vaste presentatie 
in het bestaande museum zal ver-
nieuwd worden tot een interactieve 
beleving, dankzij bijdragen van onder 
andere Mondriaanfonds en Brabant C 
fonds. Bovendien zal de nieuwbouw 
onderdak bieden aan Vincents Licht-
lab, een ontdekkingsreis naar licht en 
kleur en Van Goghs studie daarnaar, 
die tot stand komt in samenwerking 
met ASML.

Eigentijdse langskap
Architectenbureau Diederendirrix ont-
werpt de uitbreiding van het Vincentre 
in Nuenen. Het wordt verrijkt en uit-
gebreid met een markant nieuw vo-
lume. De locatie aan het historische 

lint wordt zo nog meer dé anker-
plaats van waaruit de plekken uit de 
tijd van Vincent ontdekt kunnen wor-
den. De nieuwbouw heeft een huise-
lijk karakter en symboliseert de voor-
liefde van de schilder voor het 
gewone eerlijke leven dat ook terug 
te zien is in zijn landschappen en por-
tretten. In het ontwerp is het dorpse 
en Brabantse, met zijn typerende 
schaal van groot belang. Niet door 
een letterlijke imitatie van de stijl uit 
die periode, maar door een expres-
sieve en eigentijdse versie van een 
langskap boerderij, wordt de relatie 
tussen de kunstenaar en zijn voorma-
lig thuis nieuw leven ingeblazen.

Meer bezoekers
Binnen enkele weken wordt het ont-
werp bij het Team Ruimtelijke Kwali-
teit van de gemeente Nuenen voor-
gelegd. Simone van der Heiden, 
directeur Vincentre, verwacht dat de 
nieuwbouw begin 2022 kan worden 
opgeleverd. Dankzij de uitbreidingen 
kan het bezoekersaantal in de ko-
mende jaren verdubbelen en kan het 
team van 160 vrijwilligers de bezoe-
kers nog gastvrijer ontvangen.

Museum Vincentre en de stichting 
Van Gogh Village Nuenen maken 
deel uit van de Van Gogh Sites Foun-
dation, de Brabantbrede samenwer-

king tussen partijen die zich onder de 
vlag Van Gogh Brabant inzetten voor 
het behoud en de ontwikkeling van 
het Brabantse Van Gogh erfgoed. Van 
Gogh Brabant verwacht dat, ondanks 
de uitbraak van Covid-19, zowel de 
regionale als de internationale be-
langstelling voor Vincents erfgoed in 
Brabant de komende jaren verder zal 
groeien. De ontwikkeling van het erf-
goed in Nuenen zal een bijdrage le-
veren aan aantrekkelijkheid van de 
regio voor bewoners, ondernemers 
en bezoekers.
Provincie Noord-Brabant investeert 
meerjarig in Van Gogh Brabant en wil 
zo de maatschappelijke en economi-
sche betekenis van het erfgoed voor 
de provincie vergroten. “Kleine din-
gen goed doen is een stap om grote 
dingen beter te doen,” aldus gedepu-
teerde Eric de Bie (Erfgoed) die daar-
mee Vincent van Gogh zelf aanhaalt. 
“Het ontwerp voor de uitbreiding van 
museum Vincentre is van een dusda-
nige kwaliteit dat het Nuenen, het 
Van Gogh Nationaal Park en Brabant 
aantrekkelijker maakt.”
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 mantelzorg? 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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:

Verpak etensresten, zoals vlees, in een 
biologisch afbreekbaar zakje en doe het zo 
in de GF+e container. 

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

dit deel van Nuenen onder invloed staat van andere lo-
kale en regionale ontwikkelingen. We gaan ook op zoek 
naar “bovenplanse” oplossingen, dus buiten het plange-
bied Nuenen West. Dat gebeurt niet in de dialoogsessies, 
maar later in de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid 
Bundelroutes. Uiteindelijk moet heel Nuenen zo leefbaar 
en bereikbaar mogelijk blijven.

Contact
Hebt u vragen of wilt u meer weten over de dialoog, stuur 
dan een e-mail naar ontsluitingNW@nuenen.nl. Vragen 
over mobiliteit kunt u sturen aan mobiliteit@nuenen.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Led lampen tot 15 jaar meegaan en tot 

90% minder stroom verbruiken.
• Je het beste alle gloei -en halogeen-

lampen direct kunt vervangen.
• Je de investering snel terugverdient 

en de jaren erna veel geld en 
 CO

2
-uitstoot bespaart.

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-ver-
lichten-kies-led/

WEES ALERT OP    
(CYBER)CRIMINALITEIT!
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen 
te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede 
kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om 
gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs probe-
ren zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daar-
om van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. 
De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn 
cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, onbe-
trouwbare cybertesten en babbeltrucs. 

Wat te doen tegen babbeltrucs?
Criminelen passen hun babbeltrucs aan op de actualiteit. 
Zo zijn er al voorbeelden van andere EU-landen waar ie-
mand in dokterskleding aanbelt en beweert dat een fami-
lielid corona heeft en dat er onmiddellijk een coronatest 
moet worden afgenomen. Wees er alert op wanneer ie-
mand die u niet kent, op wat voor manier dan ook, toegang 
probeert te krijgen tot uw woning.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiligin-
ternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en 
Platform voor de Informatie Samenleving).

1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 26 november 2019 waarbij een omgevings-
vergunning is verleend aan BPD Ontwikkeling B.V. voor 
het plaatsen van een geluidsscherm aan de Drieloper 
en Pannenveld.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 28 november 2019 waarbij besloten is op 
het Wob-verzoek.

3. om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 31 maart 2020 waarbij de Pieter Dekkerstraat 
te Nuenen is aangewezen voor de plaatsing van on-
dergrondse afvalcontainers.

4. om 21.30 uur nog een bezwaarschrift ingediend tegen 
het besluit van 31 maart 2020 waarbij de Pieter Dek-
kerstraat te Nuenen is aangewezen voor de plaatsing 
van ondergrondse afvalcontainers.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VERKEER
Nuenen Leefbaar en bereikbaar
Dialoog Verkeersontsluiting Nuenen West
Over niet al te lange tijd start de brede studie naar de leef-
baarheid en bereikbaarheid van Nuenen. Er is een onder-
deel dat hierop niet kan wachten: de Verkeersontsluiting 
Nuenen West. Daarom organiseren we met vertegenwoor-
diging van fracties, belangengroepen en inhoudelijk be-
trokkene, een brede en informele dialoog. Daarin gaan we 
samen op zoek naar de best passende oplossing voor de 
verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de 
Opwettenseweg daarin. 

Aanleiding
Als het ingewikkelder wordt (samenhangende vraagstuk-
ken, verschillende domeinen, dilemma’s, tijdsdruk) dan 
kom je er vaak niet zomaar goed uit via formele wegen en 
procedures. Dan moet je elkaar vooral ook informeel spre-
ken en in de ogen kijken. Zoals in Nuenen-West, waar de 
woningbehoefte en de tijd ons dwingen om naar een op-
lossing te zoeken binnen het bestemmingsplan, zonder 
de uitkomsten van de grotere studie Leefbaarheid al te 
kennen. Daar kiezen we bewust voor een dialoog tussen 
o.a. vertegenwoordigers van politieke partijen, belangen-
groepen en inhoudelijk betrokkenen. De dialoog heeft 
twee belangrijke doelen:
1) Gezien de complexiteit en betrokkenheid, willen we 

ons goed inleven in de beleving van betrokkenen en 
de verschillende manieren van kijken naar het vraag-
stuk.

2) In de dialoog is ruimte om ideeën in te brengen, in 
aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. 
Met betrokkenen verkennen we het draagvlak voor 
mogelijke oplossingen en de argumenten daarbij.

Stap voor stap
Deze vorm van samenspraak tussen bestuur en belang-
hebbenden is best bijzonder. We verwachten de keuze-
mogelijkheden snel en zorgvuldig op een rijtje te zetten. 
Dat gebeurt met een kleine groep van vertegenwoordi-
gers, maar ook transparant voor iedereen. 
• Vanaf eind mei hebben we online en telefonisch in-

checkgesprekken gevoerd met verschillende betrok-
kenen. Coronaregels beperken de deelname aan sa-
menkomsten tot maximaal 30 personen. 

• De eerste brede dialoogsessie vindt plaats op 7 juli. We 
nodigen hiervoor gericht betrokken partijen uit en zet-
ten ons in voor een evenwichtige vertegenwoordiging.

• Na de zomer zetten we de dialoog in dezelfde samen-
stelling voort, gericht op besluitvorming later dit jaar.

• We zullen na elke bijeenkomst breed communiceren 
over wat er is besproken. Daarnaast kunnen vanaf 1 
juli relevante stukken (o.a. achtergronden, bestem-
mingsplan en bijbehorende relevante onderzoeken, 
notities en presentaties) door iedereen worden bekeken 
via de website van de gemeente: www.nuenen.nl

De bedoeling is dat later dit jaar een bestemmingsplan 
voor Nuenen West vastgesteld kan worden, met een pas-
sende oplossing voor de ontsluiting. 

Motie van de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 29 mei heeft de gemeenteraad 
standpunten benoemd via een ‘Motie vreemd aan de orde 
van de dag’. In zeven punten heeft de gemeenteraad richt-
lijnen voor oplossingen genoemd, om aan te geven waar 
politiek draagvlak voor bestaat. In de commissie Ruimte 
van 16 juni is deze motie besproken. Parallel aan de dia-
loog, wordt deze ‘raadsvariant’ nader uitgewerkt en be-
oordeeld. De raadsvariant wordt in de zomer beoordeeld 
op e  ̄ectiviteit en haalbaarheid en op 1 september (voor-
afgaand aan een volgende dialoogsessie) besproken in de 
Commissie Ruimte.

Bestemmingsplan en daarbuiten
In de dialoogsessies zoeken we oplossingen voor de ver-
keersafwikkeling binnen de plangrenzen van Nuenen West. 
Verkeer houdt niet op aan de grens van Nuenen West of 
Nuenen. We realiseren ons dat de verkeersafwikkeling in 

CMD OP AFSPRAAK WEER OPEN 
VANAF 2 JUNI
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwo-
ners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De open-
stelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

OPENINGSTIJDEN    
IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 30 t/m 34 (20 juli t/m 
21 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de 
balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis 
is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het 
gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond 
(22 en 29 juli + 5, 12 en 19 augustus). De gemeente werkt 
volledig op afspraak.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 6 juli 2020 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften 
in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de 
orde:

Voor wie doet u
de deur open ?

1
4

0
7

8
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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 als de barbecue top moet zijn,
wij adviseren u graag!!!

4 Runder Hamburgers  
+ 4 Kalfs Saucijsjes .......... 8,95
100 gram Boterhamworst +
250 gram Leverworst .......................... 3,45
Blije Dijen Spies
..............................................................4 stuks 6,95
Kip Oranje
“Zachte kip met zoete smaak”  .......... 100 gram 2,35
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”  .............................per stuk 2,00
Gepaneerde Schnitzels
 .............................................................4 stuks 6,95

Ook voor de Best Belegde Broodjes!

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

KOOPJE

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:
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U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!
Ondanks het coronavirus ligt 
uw lokale weekblad Rond de Linde
iedere week bij u op de mat.
www.ronddelinde.nl

         Word Rond de Linde bezorger         Word Rond de Linde bezorger

Op doktersadvies?
Ook voorgenomen om meer te gaan sporten/bewegen? Maar het komt er niet 
van. De huisarts adviseert u om elke week te gaan lopen. Tip: ga Rond de Linde 
bezorgen, want dan mag u elke week enkele uurtjes gaan lopen. U spaart een 
sportabonnement uit!

U kunt op woensdag of donderdag de krant bezorgen, het tijdstip bepaalt u zelf. 
En… bezorgen is SPORT. In 1 tot 2 uur bent u klaar afhankelijk van de grootte van 
de wijk. Bezorg huis-aan-huis, maak een praatje en kom veel onder de mensen. 
Werkelijk een schitterende vrijetijdsbesteding die u nog jaren kunt blijven doen 
en u verdient er nog een centje mee ook. U koopt er o.a. een bloemetje van voor 
uw echtgenote/echtgenoot, die u elke week een paar uurtjes moet missen.

Dus word Rond de Linde bezorger!
Meld u aan: admin@ronddelinde.nl of bel 040-2831200  

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel  040 711 73 72.

info@tvdelissevoort.nl  www.tvdelissevoort.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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40 Jaar
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
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Nieuw!! Sport BSO Nuenen 
Vanaf komend schooljaar bestaat de mogelijkheid kinderen van 4 t/m 12 
jaar te plaatsten op een Buitenschoolse opvang specifiek gericht op bui-
ten sporten en spelen. Sport BSO Nuenen is druk bezig met alle voorbe-
reidingen en opent 24 augustus 2020 haar deuren op het mooie sport-
complex van RKSV Nuenen. 

in ons gezellig clubhuis. Niks moet en 
alles mag, hoe gaaf is dat!
Dit alles onder toezicht van profes-
sionele pedagogisch medewerkers in 
de kinderopvang. Ook zorgen we 
voor allerlei leuke workshops. 
Je hoeft geen lid te zijn van RKSV 
Nuenen maar ben je wel lid of wil je 
lid worden zit je meteen op de juiste 
plek.
Voor meer info over deze Sport BSO: 
Sport BSO Nuenen
Pastoorsmast 14, 5673 TD Nuenen
Tel. 06-47374167
Contact: Ans den Otter
sportbsonuenen.nl 
www.sportbsonuenen.nl

Kinderen besteden steeds meer tijd 
binnen, op tablet of mobieltje. 
RKSV Nuenen beschikt over een 
prachtig sportcomplex waar we kin-
deren weer willen uitdagen tot meer 
sport en spel. Bewegen is goed voor 
de motoriek, voor het leren omgaan 
met risico`s, voor het zelfvertrouwen 
en om overgewicht tegen te gaan. 
Sport BSO Nuenen en RKSV Nuenen 
slaan de handen ineen met een doel: 
Buiten Sporten = Buiten Spelen! 
Houdt uw kind van sporten? 
Na een lange schooldag uitleven in 
de buitenlucht, lekker bewegen, ren-
nen of huttenbouwen. In een groene 
uitdagende maar veilige omgeving 
tussen sportvelden, bossen, skateba-
nen en een heuse panna-kooi.
Bij Sport BSO Nuenen krijgt uw kind de 
ruimte die hij/zij nodig heeft met alle 
voorzieningen binnen handbereik. De 
nadruk ligt op sport en bewegen door 
allerlei tikspelletjes, behendigheids-
spelletjes of balspelen maar we gaan 
ook voor natuurbeleving en avontuur. 
Lekker chillen, een boekje lezen, kleu-
ren, plakken of lekker niks doen of 
huiswerk maken dat kan natuurlijk ook 

reidingen en opent 24 augustus 2020 haar deuren op het mooie sport-

in ons gezellig clubhuis. Niks moet en 

Verhuizing BS De Mijlpaal
Basisschool De Mijlpaal van Brabantring 1, 5672 EE Nuenen, verhuist op 1 au-
gustus 2020 naar de nieuwe locatie in Nuenen West. En gaat per 1 augustus 
verder als Basisschool Het Mooiste Blauw, Pennekart 1, 5674 CK Nuenen.

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Loes Manders Havo, Strabrechtcollege Wij zijn trots op jou! Veel succes in Den  
  Bosch. Papa en Mama, Roel, Roos, Koen  
  en Joep  
Nienke Baltussen Mbo, Summa Hartelijk gefeliciteerd en succes met je  
  baan! Groetjes Mama, Papa, Jesse en  
  Robin 
Famke Docters Havo, Eckart College Super gedaan! Trots op je.  Miriam, Rob,  
  Lieke, Tijn 
Tara van de Donk Vwo, Novalis College Gefeliciteerd Tara, fantastisch gedaan. 
  Wij zijn nog trotser dan normaal schat. 
  Veel liefs, Mama, Noah en familie van 
  Tintelen 
Iris Verhagen  Havo-Vwo, Eckart College  Papa, Mama en Thijs 
Thijs Verhagen Mavo, Eckart College Papa, Mama en Iris 
Levine van Bezu Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Peter van Bezu en Gerrina Poncin 
Levine van Bezu Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Oma en Opa Poncin 
Iris Bongers Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Johan, Florence, Maartje, Rik en Simon
Naomi de Louw  Vmbo kader, Nuenens college Papa, mama en Jeffrey 
Naomi de Louw  Vmbo kader, Nuenens college Topper van me! Van harte gefeliciteerd!  
  En succes met de opleiding verzorgende 
  IG niveau 3! Tim Derks 
  

GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:

Geen Gerwense 
vlooienmarkt  
in augustus
Al twee weken wordt er weer hard 
gerepeteerd door de muzikanten van 
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen. 
Volgens strikte protocollen kan er 
eindelijk weer muziek worden ge-
maakt, wel op 2 meter afstand van el-
kaar.

“Waar repeteren we dan voor? Op dit 
moment puur voor de gezelligheid. 
De coronacrisis laat ook duidelijke 
sporen na voor muziekverenigingen. 
Geen grote muziekevenementen, 
taptoes, concerten en marswedstrij-
den. Maar wat was het fijn om de eer-
ste keer na ruim 12 weken weer met 
elkaar te mogen repeteren. Even voor 
de zomervakantie nog met elkaar het 
stof uit alle instrumenten blazen en 
het gevoel creëren om weer vol pas-
sie bezig te zijn met muziek”.

De laatste zondag van augustus or-
ganiseert Drumfanfare Jong Leven 
normaal gesproken haar welbeken-
de ‘Gerwense vlooienmarkt’. Wegens 
alle huidige regels en maatregelen 
omtrent evenementen, heeft het be-
stuur besloten om deze markt niet in 
augustus te laten plaats vinden. Of 
dat de vlooienmarkt nog verplaatst 
wordt naar later dit jaar is nog niet 
bekend. Er ligt een plan klaar voor 
een aangepast concept van de 
vlooienmarkt mochten de huidige 
maatregelen gaan versoepelen, maar 
op dit moment stelt het bestuur de 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid in deze coronacrisis voorop.

vlooienmarkt  

Training Plezier     
naar school voor     
nieuwe brugklassers
Denk je al veel na over je nieuwe school na de zomer? Wil je graag een 
goede start maken in de brugklas maar zie je daar tegen op? Misschien 
vind je het moeilijk nieuwe vrienden te maken of ben je bang dat je ner-
gens bij gaat horen? Of vind je de overgang heel erg spannend en kun je 
wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken? Gun jezelf dan een leuke twee-
daagse training met andere jongeren die er ook zo over denken. Half au-
gustus biedt Leren met LEV ‘Plezier op school’ aan in Helmond, Nuenen, 
Deurne en Asten-Someren.

je lichaamshouding en gedachten op 
een positieve manier inzetten. De 
trainingsdagen duren van 09.30 - 
16.00 uur, inclusief een gezamenlijke 
lunch. Natuurlijk houden we reke-
ning met de coronarichtlijnen en ne-
men we voldoende afstand tot el-
kaar. Meer informatie en aanmelden 
op de website van Leren met LEV: bit.
ly/lerenmetlev-plezier. 

Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilli-
gers en beroepskrachten.

Plezier op school helpt je bij het ma-
ken van een goede start in de brug-
klas. De training bestaat uit een ken-
nismakingsgesprek met jou en je ou-
ders. Er is een ouderbijeenkomst (1,5 
uur) met uitleg over wat jullie gaan 
doen. Voor jou zijn er twee hele da-
gen training samen met andere aan-
staande brugklassers. Rond de herfst-
vakantie kom je als groep nog eens 
samen om te bespreken hoe het met 
jullie gaat. 

Je gaat op een leuke en gezellige ma-
nier oefenen met: contact leggen 
met andere kinderen, opkomen voor 
jezelf, omgaan met plagen en pesten, 

LEREN MET LEV

Carnaval
Vecteezy.com

CarnavalCarnavalCarnavalCarnavalCarnavalCarnavalCarnavalCarnaval
Vecteezy.com

Geen boerenbruiloft 
in Raopersgat
Omdat carnaval met de 1,5 meter sa-
menleving niet spontaan gevierd kan 
worden en ook i.v.m. het besmet-
tingsrisico heeft C.V. de Raopers on-
langs al besloten het komende carna-
valsseizoen in haar normale vorm te 
annuleren. Het moge bekend zijn 
wat het coronavirus met jou of men-
sen uit je sociale omgeving kan aan-
richten en welk leed het kan bezor-
gen. Een boerenbruiloft op afstand is 
geen feest en tijdens carnaval ook 
zonder alcoholgebruik moeilijk zo 
niet in de hand te houden. Zolang er 
nog geen effectief vaccin tegen het 
coronavirus beschikbaar is kunnen 
en gaan we niet nonchalant of onver-
schillig om met de van kracht zijnde 
RIVM maatregelen. Elk risico op be-
smetting moet worden vermeden.

Het bestuur van de Commissie Boe-
renbruiloft Raopersgat heeft daarom 
besloten het gehele boerenbruilofts-
seizoen af te gelasten. We gaan ons 
richten op seizoen 2022. Mocht het 
onwaarschijnlijke zich voordoen dat 
carnaval spontaan zonder RIVM 
maatregelen kan doorgaan, dan 
gaan we bezien of we met z’n allen 
een andere invulling aan de boeren-
bruiloftsdag kunnen geven. Het is 
geen fijn maar een noodzakelijk be-
sluit om onze bijdrage te leveren aan 
het onder controle krijgen en hou-
den van het virus.

Commissie Boerenbruiloft 
Raopersgat

Luipaard
Zoveel verdriet na al die drukke jaren
die ik met schillenophaaldiensten deed.
Dat kan menig ander paard niet evena-
ren
hoe ik al die vrachten schillen reed.
Ik had soms ook wel trek in al die handel,
maar dat was slechts beperkt tot reukge-
not.
voor mij was het alleen een wandel;
zwoegend bestaan als levenslot.
Waarom toch om luipaard genoemd te 
worden,
‘k ben wel een knol, maar geen pierrot.

Klaas de Graaff

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Wat als slapen hobby is……
Je kent de uitdrukking wel; een hobby mag geld kosten. Iedereen heeft 
zo wel zijn eigen hobby. Of het nu een sport is, zoals voetbal, hockey, ten-
nissen, golfen of muziek maken, oude auto’s opknappen, voetbalplaatjes 
verzamelen etc., we zijn er vaak graag mee bezig en het werkt meestal 
ook erg ontspannend.

Meestal ben je je er dan ook wel van 
bewust wat die hobby kost en/of 
wat je eraan uit wilt geven. Juist dat 
woordje bewust bepaalt mede hoe-
veel je aan die hobby besteedt. 
Maar dat je dat graag doet, is een 
feit want anders was het ook niet 
jouw hobby.

Wat als slapen je hobby is?
Dan zul je hoogstwaarschijnlijk ook 
hier graag geld aan uitgeven. Ik be-
doel daar eigenlijk mee te zeggen 
dat we slapen niet alleen als een 
normaal en noodzakelijk iets moe-
ten zien, maar meer als een soort 
hobby. Iets wat je graag doet en 
wat, als je ermee klaar bent, je een 
erg goed gevoel geeft. Sterker nog; 
je kijkt er alweer naar uit wanneer je 
weer naar bed kunt. Dit lijkt mis-
schien erg overdreven, maar denk er 
eens goed over na. Als je in een bed 
ligt, waarin je zeer comfortabel ligt 
en waar je ’s morgens uitgerust uit-
komt, dan is dat een perfecte start 
van de dag. Je moet er toch niet aan 
denken om met tegenzin naar bed 
te gaan omdat je al weet dat je niet 
lekker ligt of nog erger; pijn ervaart. 
Dan ga je er toch voor zorgen dat 
dat zo spoedig mogelijk opgelost 
wordt, toch? Kijk dan door de ‘hob-
by-bril’ en ga op zoek naar een ge-
paste oplossing.

Slaapspecialist
Voor de meeste hobby’s moeten 
spullen aangeschaft worden. Meest-
al wil je hier niet op bezuinigen om-

dat kwalitatief goede spullen er de 
meeste tijd voor zorgen dat je je 
hobby nog beter, of toch op z’n 
minst met nog meer plezier, kunt 
uitoefenen. Zo ook met slapen. Je 
kunt uiteraard een bed via een web-
shop kopen, of snel even bij de Ikea 
halen, maar ja, weet men daar hoe 
groot je bent, hoeveel je weegt, wat 
jouw postuur is, wat jou meest voor-
komende lighouding is en wat jouw 
persoonlijke voorkeur heeft? Je wilt 
toch graag de zekerheid hebben dat 
jouw centen goed besteed worden, 
zodat je een perfecte nachtrust hebt 
en je daardoor nog fijner en bewus-
ter van je hobby kunt genieten? Be-
zoek daarom altijd een beddenspe-
cialist of een slaapspecialist. Zij zijn 
in staat om samen met jou een goe-
de keuze te maken, zodat je en een 
goede nachtrust hebt en je maxi-
maal van je hobby kunt genieten; 
slaap lekker.

Slaapstudio Stijn
Opwettenseweg 81
5672 AG Nuenen
040 284 00 13
info@beddenspecialistnuenen.nl
www.beddenspecialistnuenen.nl
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CORONAVIRUS
Zomervakantie in het buitenland?
Vanaf 16 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar 16 Euro-
pese landen (zie plattegrond: aangegeven in geel). Het reisadvies voor 
landen wordt aangepast van ‘oranje’(vakantiereizen afgeraden) naar 
‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).
Nieuwste op de lijst van landen die per 15 juni hun grenzen hebben 
geopend is Frankrijk, het land dat volgens het CBS het meeste aantal 
Nederlandse vakantiegangers trekt per jaar, (meer dan één miljoen).

Goede reisvoorbereiding
Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer. Maar het wordt niet 
zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico’s. Het 
virus is nog onder ons en de situatie blijft onzeker. In alle landen blij-
ven maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. Ga je op vakantie? Ga dan wijs op reis en bereid je goed voor. 
Begin bij het downloaden van de 
BZ-reisapp en lees goed het reis-
advies van je vakantiebestemming.
Bij een opleving van het coronavi-
rus kunnen landen opnieuw stren-
ge maatregelen nemen. De situatie 
kan snel veranderen. Reizigers 
wordt geadviseerd zich goed voor 
te bereiden, door het reisadvies 
van te voren te raadplegen, een 
goede reisverzekering af te sluiten 
en de reis zorgvuldig te plannen.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 16-06-2020 EN 22-06-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 141 Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schietbergen 32 Plaatsen tuinhuis 
Boord 77 en 79 Verbouwen en splitsen boerderij 
Berg 35 Wijzigen gebruik tot horeca en constructie-
 wijziging
De Beemel 10 Plaatsen erfafscheiding 
Sportlaan 8 Plaatsen tijdelijke telecommast 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt scouting Panta Rhei 19-20 sep

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
22-06-2020 Nuenen c.a. Vaststelling bestemmingsplan bouw 14 

appartementen “Nuenen-Centrum, 
herziening omgeving De Vank”, 
gemeente Nuenen c.a. 

19-06-2020 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
bouw van 10 woningen ‘Gerwen, Hof aan 
het Laar’, gemeente Nuenen c.a. 

19-06-2020 Nuenen c.a.,  Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
De Huufkes  Milieubeheer, Machinaal Timmerbedrijf
90A Wiltin, oprichten timmerbedrijf. 

18-06-2020 Nuenen c.a.,  Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
De Huufkes  Milieubeheer, Pitstop Automotive,  
81G oprichten garagebedrijf 

17-06-2020 Nuenen c.a.,  Kennisgeving besluit Activiteitenbesluit 
Spegelt  milieubeheer maatwerkvoorschriften, 
26 t/m 32 COR Coppelmans, voorschriften in 

aanvulling op of ter invulling van de voor-
schriften ter bescherming van het milieu.

16-06-2020 Nuenen c.a. Vaststelling ‘Structuurvisie Nuenen, 
wijziging 2020, wijziging Landschaps- 

  investeringsregeling, gemeente Nuenen c.a.

Dit zijn kennisgevingen en geen o¤  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o¤  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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.

© 2020 - “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:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Het Gouden Huis van Nuenen 
Het is al jaren een onderwerp van discussie: ‘Wat moet er gebeuren met Het 
Klooster en wat mag dat kosten?’ Een tekst uit het huidige coalitieakkoord. Ook 
D66 breekt zich het hoofd over alle plannen die er lagen en de discussie die in ons 
dorp hierover plaats vindt. Een ontmoetingsplek, tegen welke prijs? Het Klooster 
is sinds 1977 al in gebruik als sociaal cultureel centrum dat door de jaren heen, 
door verschillende ondernemers en initiatieven, niet rendabel is gekregen. Toch 
is het een belangrijke plek voor het aangezicht van het dorpshart en is het de ver-
binder van verenigingen en mensen. Het is daarom goed dat er een plan ligt voor 
noodzakelijk - zeer achterstallig - onderhoud (€2,4 miljoen) en verdere invulling 
van een monumentaal en belangrijk pand als Het Klooster. Echter, het totale plan 
van de wethouder is buiten alle proporties. In de ogen van D66 is het zelfs mega-
lomaan om een glazen dak in Het Klooster te plaatsen voor een dorpse gemeen-
te als Nuenen. Dit Gouden Huis van Nuenen van 9 miljoen, een ontmoetingsplek 
dat moet dienen voor vereniging en ontwikkeling, is ons een paar bruggen te ver. 

Tevens lost deze nieuwe opzet niets op: er moet elk jaar (!) €300.000 bij voor de 
exploitatie. Er ligt geen solide plan van aanpak of business case aan ten grond-
slag. Iets waar D66 al lange tijd om vraagt. Kortom, hoe leggen we dit uit aan de 
burgers van Nuenen die bijna €410 per inwoner betalen aan dit plan? 
Duurzaamheid versus gratis geld. Daarnaast zitten in het plan nauwelijks maatre-
gelen voor duurzaamheid. Een gebouw met een energielabel G is een enorme 
belasting voor de omgeving en voor toekomstige generaties niet uit te leggen. 
Wij vinden het onvoorstelbaar dat er zoveel gemeenschapsgeld, inclusief glazen 
dak van €600.000, wordt geïnvesteerd in een gebouw dat niet duurzaam en ren-
dabel is. Dit voorstel neemt namelijk ook een flinke hap uit de reserves van de ge-
meentekas, naast dat er elders nog naar geld gezocht moet worden. Er is bijvoor-
beeld niet gekeken naar private investeerders voor financiering en ondersteu-
ning. Een groot risico zonder duidelijk resultaat. In relatie tot de eerder gepresen-
teerde plannen omtrent de Hongerman (6 miljoen) lijkt geld gratis te zijn in Nue-
nen. Een functioneel en duurzaam gebouw D66 is faliekant tegen dit plan omdat 
het ‘dorpse karakter’ van Nuenen wordt ondermijnd, niet past in de begroting, 
niet duurzaam is en fors inlevert op de reserves van onze gemeentekas. Willen we 
een Dubai aan de Dommel worden? D66 maakt zich sterk voor een sober en func-
tioneel klooster dat past in zijn omgeving en de rol vervult die het beoogt. Ook 
willen we een gebouw met oog voor duurzaamheid. Dat hoeft niet met gouden 
kranen en dito opsmuk. Kortom, geen Gouden Huis voor Nu.

De Fractie van D66

Buurtbemiddelaar 
gezocht!
‘Een goede buur is beter dan een ver-
re vriend’, zo luidt het spreekwoord. 

Wij zijn blij met onze buren als wij 
onze huissleutels daar kunnen opha-
len als we die  vergeten zijn. Als ze 
postpakketjes voor ons in ontvangst 
nemen en als onze planten water krij-
gen tijdens vakanties. Een goed con-
tact met buren lijkt vanzelfsprekend. 
Maar soms klikt het niet zo goed en 
ontstaan er ergernissen.

Bij buurtbemiddeling worden ge-
trainde vrijwilligers ingezet om buren 
te helpen bij het oplossen van hun 
onderlinge geschillen of ergernissen.
De bemiddelaars begeleiden de bu-
ren bij het weer in gesprek komen met 
elkaar en het onderling vinden van 
oplossingen voor hun problemen. 
Vaak gaan deze geschillen over ge-
luidsoverlast en overlast door huis-
dieren of overhangende takken, 
maar ook andere geschillen worden 
door buurtbemiddeling opgepakt.
Gemeenten en de woningbouwcorpo-
raties Woonbedrijf, Helpt Elkander en 
Compaen ondersteunen dit initiatief.

Heeft u interesse om als bemiddelaar 
ingezet te worden (in de gemeente 
Geldrop-Mierlo of Nuenen)? Kunt u 
goed luisteren zonder te oordelen? 
En wilt u aan de training tot bemid-
delaar volgen? Dan zijn we op zoek 
naar u! Als u geïnteresseerd bent, 
stuur dan een e-mail naar hilde.
hess@levgroep.nl of neem contact 
op met Hilde op 06-410242264 
(maandag t/m donderdag).

40-jarig bestaan voor   
Ondernemerscontact Nuenen
In 2020 bestaat OCN (Ondernemerscontact Nuenen) alweer 40 jaar! He-
laas kon de geplande viering van dit jubileum op vrijdag 26 juni niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis. Intussen is een nieuwe datum vastge-
steld om met de leden van OCN hieraan feestelijk aandacht te schenken: 
vrijdag 25 juni 2021.

Tijdens het OCN-gala op 6 januari is 
in tropische sferen het nieuwe logo 
van OCN onthuld.

De leden van Ondernemerscontact 
Nuenen zijn trots op hun onderne-
mersvereniging en tonen dat door 
een OCN-bordje bij de ingang van 
hun bedrijf. 
In verband met dit nieuwe logo zijn 
nieuwe OCN-bordjes geproduceerd. 
Tijdens een officieel moment op 
maandag 22 juni is door wethouder 
Joep Pernot het eerste nieuwe bordje 
in ontvangst nemen bij het gemeen-
tehuis in Nuenen.

Inge Frimout speelt en   
zingt in het Van Goghkerkje
Op zondagmiddag 28 juni (aanvang 14.30 uur) treedt Inge Frimout in het 
Van Goghkerkje op en laat gasten genieten van zang en harp. Luisteraars 
kunnen op vleugels meereizen met de harp, ze worden meegenomen 
naar een andere wereld. Inge speelt de mooiste muziek, van Händel tot 
Herman van Veen.

Het is zeker niet de eerste keer dat 
Inge in het kerkje een concert geeft. 
Maar het blijft voor haar een bijzon-
dere, speciale plek: “Altijd als ik daar 
speel, gebeurt er iets bijzonders”.
Het wordt een intiem concert met 
maar zo’n 25 bezoekers. Intenser kan 
een concert bijna niet worden. Ervaar 
in deze hectische tijd even een we-
reld zonder grenzen of onderscheid, 
voel verbondenheid en laaf u aan de 
schoonheid van muziek.

Het concert is gratis toegankelijk met 
een bijdrage achteraf. Toegang is in 
verband met de coronamaatregelen 
alleen mogelijk op reservering voor-
af. Informatie daarover is te vinden 
op www.cultuuroverdag.nl 
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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

761 18

GOUD EN BONT AANKOPEN

GRATIS
op locatie service in 

de straal van 100 km.

We betalen 

tot € 3.500,- 

voor bont 
verbonden met goud

Zonder risico! 
 seivda  dnevjilbjirV

Transparante 
 gnikrewrev 

Serieuze aankoop 

Onmiddellijke 
gnilateb etnatnoc 

35%
meer op het

totaal bedrag!

GOUD
Aankoop van alle soorten gouden sieraden, oud, gebroken, 

 nevelbeg  draaweb deog ne anitalp ,nekkolb ,netnum ,duogdnat 
ringen, broches, kettingen (armbanden voorkeur in breder 
vorm), kettingen, medaillons, gouden horloges - ook defect.

AMBER
Amber kettingen, barnsteen sieraden, broches van allemaal 

 ehcsirefs  fo -fjilo ni ruekroov ed nebbeh negnittekrebmA tsnuK
 rebma  ewur koo( .neruelk egithcaklem ,egileg ni ne mrov

 voorkeur).

ZILVER
Zilveren sieraden, munten, repen, zilverwerk, Bestek 800, ook 
editie 100 - 90 verguld.

SIERADEN  van alle soorten, ook verguld, 
ook defecte horloges, ook tinnen aankoop

Hallo! heeft u nog ergens iets liggen 
dat u niet meer gebruikt? 

ZO MAAKT U ER GELD VAN!

Locatie:

!

Do. 25 t/m za. 27 JUNI 
van 10:00 - 18:00 uur

WE KOPEN: WE BETALEN TOT € 55,-/GRAM

Teugel Resort
Bedafseweg 22 UDEN
 info: Tel. 06-44458814
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WE KOPEN: WE BETALEN 
TOT € 55,-/GRAM

In de praktijk van tandarts Stenger in Nuenen is per 1 augustus 2020 
een vacature voor een 

TANDARTSASSISTENTE
voor minimaal 18 uur per week.

Wij zoeken een representatieve, gemotiveerde, 
empathische, leergierige assistente, 

die zich binnen ons team wil inzetten voor 
optimale patiëntenzorg/tandheelkundige zorg.

Lijkt dit jou een uitdaging, neem dan contact met ons op 
via de mail: info@sds-nuenen.nl

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Huiskamer Den Huikert   
een prachtig project
Door Gillian de Bart

Het bestuur van de WLG (Werkgroep, Leefbaarheid Gerwen) was al zeker 
twee jaar bezig met het idee om een dagbesteding op te zetten. Om man-
telzorgers één dag per week te ontlasten, door die dag de zorg van hun 
over te nemen.

pleegkundige geweest en wilde na 
haar pensioen nog best op deze ma-
nier actief bezig zijn.
In het Huysven (het verenigingsge-
bouw van Jong Nederland) vonden ze 
een onderkomen. Er zijn fijne stoelen 
aangeschaft, zodat mensen echt goed 
kunnen zitten of bij behoefte een dut-
je in de stoel kunnen doen. De kosten 
werden mede mogelijk gemaakt door 
een gift van de Rabobank en een bij-
drage van de gemeente Nuenen.

Initiatiefnemers Kees van de Sande, 
Luc Harms, Paul Mol en Jan Bekkers 
zijn toen bij verschillende dagbeste-
dingen gaan kijken. Maar al snel kwa-
men zij tot de conclusie dat er geen 
officiële indicatie nodig is. En dat de 
gasten ook niet aan een bepaalde 
leeftijd hoeven te voldoen. De heren 
benaderden Corrie Speet, die meteen 
enthousiast reageerde, samen met 
haar begon de Huiskamer vorm te 
krijgen op papier. Corrie is altijd ver-

De ‘zilveren’ Refeling
“De Refeling is een doorgaande weg binnen het 30 km/uur-gebied van Nuenen-Zuid 
met gelijkwaardige kruisingen. Gebruikt door alle soorten van verkeer: van vrachtwa-
gens naar bedrijven tot schoolgaande fietsers en overstekende voetgangers. 
Zolang we onze verantwoordelijkheid nemen en ons aan de geldende snelheidsregels 
houden is dat geen probleem. Helaas vinden veel automobilisten dat erg moeilijk. De 
gemeente kan die bestuurders helpen herinneren aan ons aller veiligheid en welzijn 
door tenminste snelheidsdisplays aan te brengen, in overleg met de buurt. Zo ook voor 
diegene die een paar dagen geleden vanaf de Europalaan bij het binnenrijden van de 
Refeling flink gas gaf en plots voor een fietser van rechts moest remmen … ging maar 
net goed dankzij de ontwijkende fietser. (G.Roosen en J.Ebberink).”
Onlangs werd in een Nuenense commissievergadering gedebatteerd over de Opwet-
tenseweg als meest onveilige weg van Nuenen. In datzelfde overleg kwam ook de Refe-
ling ter sprake met als twijfelachtige eer de tweede plaats op de gevarenranglijst in te 
nemen. De borden met ‘30km-zone’ hebben ook op deze weg geen enkel effect en mo-
gen zeker niet gebruikt worden als teken dat gemeente Nuenen haar verantwoordelijk-
heid neemt. Het bestuur van onze gemeente zal echt uit een ander vaatje moeten tap-
pen wil het de verkeersveiligheid van de Refeling-bewoners serieus omarmen. In dat 
geval zal de weginrichting drastisch moeten worden aangepakt.
Verder: wist u dat de remweg van een auto bij een snelheid van 30km/u minstens 13 
meter bedraagt. Bij 50km/u is dat al minstens 28 meter. Bijv. plotseling overstekende 
kinderen op de Refeling hebben dus geen schijn van kans bij overschrijding van de toe-
gestane snelheid.
Herkent u zich in bovenstaande tekst onderteken dan de petitie via de volgende link: 
https://petities.nl/petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl 

Rob van der Vorst (adres bij de redactie bekend)
Een verontruste Nuenenaar

Eindelijk Water!
Was april en mei droog, de tweede woensdag in juni zal ik niet snel vergeten. Het viel er 
met bakken uit, 50 millimeter in een paar uur. Da’s vijf volle emmers per m2. Al snel re-
gende het tijdens de bui berichtjes in onze buurt-app. Berichten over toiletten en afvoe-
ren die slecht doorliepen, overlopende goten en naarmate de bui vorderde dreigende 
overstroming van schuren en woonkamers. Sommige berichten met live opnames of 
foto’s als bewijs.
Voor mij een test. Ik heb de tuin redelijk ingericht om regenwater te verwerken. Afvoe-
ren zijn losgekoppeld in de plantenbak, regenton voor opvang van regenwater en gras 
om water in de grond te laten zakken. 
Ook bij mij was er (tijdelijk) waterover-
last,  maar als het even droog is, is de tij-
delijke vijver snel weggezakt. Test door-
staan!
Voor liep de goot over en daar nog eens 
bekijken welke aanpassingen ik kan doen. 
Want dat er regen komt is een zekerheid. 
Alleen de tijd van gelijkmatige verdeling 
over de maanden is veranderd. Toch was 
ik erg blij met deze bui. Mijn plantjes in de 
(volks)tuin vonden het prima.
Enkele tips:
-Koppel regenpijpen los van het riool en 
laat het water in je tuin zakken, daarmee 
is het risico op een overlopend toilet zo 
goed als afgelopen.
-Een regenton is in mijn tuintje een mooie 
voorraad in droge tijden.
-Op de gemeentesite staat meer over wa-
terovervloed en droogte in de klimaat-
stresstest : https://www.nuenen.nl/kli-
maatstresstest/ 

Jos Habraken Quirinushof 2

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 te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Veiliger, rustiger, gezonder   
dankzij autoluwe straat
Je rijdt vanuit Eindhoven naar Nuenen via de Opwettenseweg. Bij de Op-
wettense watermolen staat het bord NUENEN. De gemeentenaam is nau-
welijks zichtbaar en de snelheidslimiet van 30 is helemaal onzichtbaar. 
Dertig kilometer per uur is de maximumsnelheid en dat geldt voor de Op-
wettenseweg tot aan de Geldropsedijk. Een autoluwe straat, veiliger, rus-
tiger en gezonder dan een 50 km-weg? De Opwettenseweg is geen veilige 
weg, geen langzame en groene straat. Het is een drukke weg met dage-
lijks vele honderden fietsers en auto’s op weg naar school en kantoor en 
weer naar huis. 

Vatbaar voor bezwaar en beroep
Het Nuenense college van burge-
meester en wethouders wijst de raad 
al bij voorbaat op aantasting van leef-
baarheid en verkeersveiligheid. Zo 
wijst het college op de noodzaak om 
de groei van het autoverkeer op de 
Opwettenseweg te beperken, …”al-
leen al om de grenswaarden voor mi-
lieu te halen.” Ook wijst het college de 
gemeenteraad op vatbaarheid voor 
bezwaar en beroep. 
Het comité ging met spandoeken en 
stickers op pad om samen met Veilig 
Verkeer Nuenen en de Fietsersbond 
de bewoners ervan te doordringen 
dat actie nodig is om hun straat veili-
ger te maken. “Als gemeente zijn wij 
verantwoordelijk voor een goede 
structuur van wegen en opvolgend 
voor een goede inrichting….” Zo 
schrijft het college van burgemeester 
en wethouders aan de raadscommis-
sie Ruimte. Op naar een veilige en ge-
zonde Opwettenseweg. Het gemeen-
tebestuur is nu aan zet. 

Het actiecomité Opwettenseweg Vei-
lig! trekt aan de bel bij het Nuenense 
gemeentebestuur voor meer ver-
keersveiligheid. Want de gemeente is 
verantwoordelijk voor een goede in-
richting van de Opwettenseweg, voor 
een verkeersveilige straat.

Aanduiding 30km-zone kan beter…
Waarom de roep om meer veiligheid? 
Op de 30km/uur-weg mengen lang-
zaam en gemotoriseerd verkeer. Dat 
wil zeggen dat fietsers en gemotori-
seerd verkeer van hetzelfde wegdek 
gebruik maken. De snelheidslimiet 
van 30 km/uur zou min of afgedwon-
gen moeten worden door bijvoor-
beeld drempels, plateaus, wegver-
smallingen of wegasverspringingen. 
Dergelijke voorzieningen tref je nau-
welijks aan op de Opwettenseweg. 
Zelfs het begin en einde van de 30km-
zone is niet duidelijk aangebracht 
door de gemeente. Dat kan dus beter.

De snelheidslimiet van de Opwet-
tenseweg is jaren geleden wel terug-
gebracht van 50 km naar 30 km/uur. 
In het geldende bestemmingsplan 
wordt de Opwettenseweg autoluw 
genoemd. Onlangs drong een meer-
derheid van de Nuenense raad in een 
motie aan op het open houden van 
de Opwettenseweg voor gemotori-
seerd verkeer. Het is goed dat het ac-
tiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ 
zich nu laat horen. Eigen metingen 
van het comité wijzen op overtredin-
gen van de snelheidslimiet van 30 
km/uur door de helft van de automo-
bilisten.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Veiliger, rustiger, gezonder   
dankzij autoluwe straat

De vuist van de bouwwereld
Bouwen, bouwen, bouwen! Sneller, sneller, sneller. Ik heb dat in deze column al 
vele keren geschreven. Het is de enige manier om de vastgelopen woning-
markt uit het slop te halen. Niet reguleren, maar stimuleren. Het leger gelijkge-
stemden is steeds groter geworden en nu is er zelfs een heus bouwoffensief. 
Verenigingen van bedrijven en brancheorganisaties pleiten bij het rijk voor 
een investeringspakket waarmee de woningproductie kan worden opgevoerd 
tot 90.000 woningen per jaar. 
“De bouwwereld maakt een vuist” kopt het vakblad Cobouw, dat spreekt van 
een ‘ongekend brede alliantie’ uit de bouwwereld. De alliantie is overigens bre-
der dan alleen ‘de bouwwereld’. Mijn eigen makelaarsvereniging NVM zit er bij, 
maar ook de Vereniging Eigen Huis, de G40 (netwerk van de 40 grootste ge-
meenten in Nederland) en de Vereniging van Grondbedrijven. De alliantie 
voorziet een woningtekort van 419.000 woningen in 2025, terwijl verwacht 
wordt dat de woningproductie dit jaar al in een dip terechtkomt.
De gemeenten beloven door te gaan met planontwikkeling en vergunning-
verlening: daadkrachtig optreden, versneld beslissingen nemen en flexibiliteit 
bieden in programmering en fasering. Er wordt daarnaast gepleit voor een na-
tionaal grondinvesteringsfonds, waaruit gemeenten hun voorinvesteringen 
voor ontwikkelen en bouwrijp maken van locaties kunnen financieren. En zo 
zijn er nog tal van andere voorstellen. 
De ernst van de situatie wordt zeker erkend door minister Ollongren van Bin-
nenlandse Zaken, ook verantwoordelijk voor de woningbouw. In ‘de Staat van 
de Woningmarkt’ heeft haar ministerie becijferd dat er tussen 2020 en 2030 

845.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de 
groeiende vraag te voldoen. Dat ligt dus niet zo ver van die 

90.000 per jaar van de alliantie af. Te vrezen valt echter 
dat die aantallen voorlopig niet gehaald zullen wor-
den. Naar verwachting komen we dit jaar niet verder 
dan 55.000 woningen in ons land. Er lijkt weliswaar 
een werkbare oplossing te komen voor de stikstofpro-
blematiek, maar snel schakelen blijft moeilijk. En in 
hoeverre de gemeenten ook daadwerkelijk flexibiliteit 

zullen tonen in de programmering, zullen we moeten af-
wachten. Ik steun natuurlijk de alliantie, maar enige scep-

sis voel ik ook als het gaat om het omzetten van woor-
den in daden. Laten we hopen dat de vuist van ‘de 
bouwwereld’ voldoende gewicht in de schaal legt.

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Eén keer per week komen de gasten 
en drinken ze samen met de vrijwilli-
gers eerst een kopje koffie en kletsen 
even bij. Daarnaast wordt er veel 
georganiseerd zoals knutselen, rik-
ken, bloemschikken of lezingen door 
een gastspreker, iedere keer wordt er 
weer iets leuks bedacht.
Er zijn heel wat vrijwilligers nodig om 
dit allemaal mogelijk te maken. Zo 
werden Yvonne Quadvlieg en Lenne-
ke van Zanten bij het team betrokken. 
Zij zijn samen met Corrie de coördina-
toren van dit project. De drie dames 
hebben ondertussen hun sporen wel 
verdiend. Omdat ze alle drie van oor-
sprong niet uit Brabant komen, wor-
den ze regelmatig op de hak geno-
men door de gasten, doordat zij de 
typische Brabantse woorden en uit-
drukkingen niet kennen. Corrie: “Het 
is altijd een gezellige dag, de sfeer is 
goed. Echte Brabantse gezelligheid!”.
Er zijn nog zo’n zeven vrijwilligers, 
sommige van hen zijn chauffeur die 
de gasten rond half tien thuis opha-
len en ’s middags rond drie uur weer 
terug brengen. Maar er zijn ook gas-
ten die op de fiets komen. Andere vrij-
willigers zorgen voor de koffie en 
thee en bereiden een uitgebreide 
lunch met verse soep. De vrijwilligers 
draaien nergens de hand voor om. 
Maar één ding kan niet worden ge-
daan en dat is medische zorg.
Alles dik in orde dus, maar er moesten 
ruim een jaar geleden natuurlijk wel 
gasten komen. Corrie vertelt dat ze 
huis aan huis foldertjes hebben rond 
gebracht in Gerwen en Nederwetten. 
Ook werden deze neergelegd in de 
wachtkamers van de huisartsen. Er 
kwamen maar twee reacties op. De 
Huiskamer is toch gewoon open ge-
gaan en begonnen. De twee gasten 
kwamen en vanaf dat moment is het 
langzaamaan gegroeid naar tien gas-
ten. Mensen zijn natuurlijk welkom 
om op afspraak eens een paar keer te 
komen om te kijken of het iets voor ze 
is. Deelname is uiteraard vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. Als je na een 
paar keer wennen denkt dat je hier 
ook op je plek bent dan wordt het of-
ficieel gemaakt met een intakege-
sprek en kom je voortaan iedere 
week. Deelnemers betalen ook een fi-
nanciële bijdrage.
Huiskamer Den Huikert is nu één dag 
in de week open op dinsdag. Met tien 
gasten is dat ook voldoende, maar 
men wil graag nog wel groeien en 
een tweede dag open gaan.
Maar toen kwamen de maatregelen 
omtrent corona, de Huiskamer moest 
dicht. De vrijwilligers missen de gas-
ten enorm en andersom ook. Even 
niet het wekelijkse uitje. Vrijwilligers 
bellen iedere week met de gasten. Er 
zijn al kaartjes gestuurd en kleine at-
tenties aan de voordeur gehangen. Er 
is in de tussentijd een gast uit het eer-
ste uur overleden en het verdriet is 
groot. Het was voor iedereen zwaar 
om niet samen van hem afscheid te 
kunnen nemen. Maar daardoor werd 
wel duidelijk dat de onderlinge band 
heel hecht is geworden. Iedereen van 
de Huiskamer hoopt dan ook dat ze 
snel weer kunnen opstarten na deze 
moeilijke periode.
Het éénjarig bestaan werd eind 2019 
gevierd. Het werd een prachtige dag, 
er was muziek en gebak. Het bestuur 
van de WLG verzorgde een uitgebrei-
de lunch. Deze dag kwamen alle wet-
houders van de gemeente Nuenen 
een kijkje nemen bij dit prachtige pro-
ject. Want deze mijlpaal konden ze 
niet zomaar voorbij laten gaan, zo’n 
mooi project verdient natuurlijk wel 
wat aandacht. Want zoals Corrie zegt: 
“We kunnen elkaar helpen. De vrijwil-
ligers hier worden betaald met gezel-
ligheid. Hier mag alles, niks moet en 
alles met respect voor elkaar”.

Wil je meer informatie over Huiska-
mer Den Huikert, voor deelname of 
vrijwilligerswerk, bel dan met de 
WLG: 06-41102625.

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
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LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 26

Horizontaal: 1 mannelijk dier 6 deel v.d. week 12 ijsdrank 13 scheepsborrel 
15 onverschrokkenheid 16 dik en zwaar 18 waterdier 19 Engels bier 20 Oude Verbond 
22 verfplank 25 Europese Unie 26 grote uil 29 houding 30 tanden en kiezen 
32 ontlastend bewijs 34 fi jngebouwd 36 betaalplaats 37 nauwe doorgang 39 kortschrift 
41 zaadje 43 geestelijke 45 tennisterm 47 dwingeland 49 ego 50 huidblaasje 
52 Japans bordspel 53 voordat 55 pausennaam 56 kostuum 58 boerenbezit 59 voile 
61 hoffelijk 63 staat in Amerika 64 beschamend.

Verticaal: 1 boerderij 2 grond om boerderij 3 notabene 4 haarsmeer 5 afsluitmiddel 
7 eens 8 Ned. omroep 9 titel 10 op de wijze van 11 slavenschip 12 afgetobde vrouw 
14 troep jachthonden 17 vogel 18 schildergerei 21 schil 23 Chinese munt 
24 bedevaartganger 27 bijna 28 partij in een geding 30 intens genoegen 31 hersteld 
33 kerkelijke straf 35 opschudding 38 wapen 40 Europese hoofdstad 41 schrede 42 gezicht 
44 welpenleidster 46 en andere 48 vertegenwoordiger 50 boom 51 bevlieging 54 los 
55 onderricht 57 vaas 58 voorzetsel 60 dierengeluid 62 bergplaats.

E N I G M A A L M E R E

P I D O E L M A T I G D S

S N E E K M I N G E V E L

A D E M T E E L T L I L A

L E G B A L E I K D E N

M A N I M O G L O B E G

O D L E

G S P O R T D R O O G S

A V E N A R E E M R A P

M I L T D A L E N K I L O

B L A U W U U R H A L L O

A L B A D M I N T O N E K

A G E N D A E E R S T E

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

Oplossingen wk 25
F E A E N U B I R T H C A N F

A M G D B A B E E L S P I T S

K B D I E M I K M E J S L I P

E A A L R P A N M L J U L I N

B L P G A R I J U E C G A N I

O L P R N E A I N C G R A L E

U E E E G A N N O T R A K A R

L R R N O I P S R O A N O B R

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

V N M T D R A O G A N F D C T

A I G E E C I R C A B I O E U

R E K K O F N T T T E G O F N

D M N E P B A I S E U U N F E

L O I N S D M N T N R U T E R

D R E I T S E G G U S R A A P

A F D E L I N G S L I D

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

BERIN
BETEKENIS
BOTER
BRITS
CANTO
CITER
CYSTE
DETAIL
EINDSPRINT
GRAAN
HAALBAAR
INKOPER
IVOOR
KADET
KOLOM
KUNSTBAAN
LEGIONELLA
LUNET
MACHO
MALING
MASKERADE
MINERAAL
NAAISTER
NYLON
OPINIEBLAD
PERSOON
PRIMA
PUKKEL
REEDS
ROEIEN
ROUTE
SOEPEL
TAIWAN
TAUGE
TOILETTAS
UITKAMMEN
VADSIG
VERMAKEN
WOUDENBERG
WURGEN
ZADEN
ZEILER

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
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

6 5
8 1 3

9 4 6 3
3 9 7 2

2 9
6 3 8 4

6 9 2 1
4 1 3

1 7

Sudoku

week 24, Mw. N. Visschers, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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 bel-
len! 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.

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

TE KOOP: eiken eettafel 
205x95 met 6 eiken stoelen, 
eiken hoek-/salontafel 90x90 
en rechthoekige salontafel met 
2 opbergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

GEEN ABRAHAM IN 
DE TUIN DAT IS WAAR. 
MAAR JW WORDT 
TOCH ECHT 50 JAAR!

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

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

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

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

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

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

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

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 10.00 - 17.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Collse Hoefdijk 26, Nuenen
Tel. 040 - 295 27 34

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:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Sep en Jort: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
De Valeriaanlaan is verjongd, hoe leuk is dat! Sep Charlie 
Buijs is geboren op nummer 8, Vik heeft er een broertje 
bij. De ouders zijn Annemieke en Ronald Buijs.
De trotse opa en oma Jonkergouw melden dat op 5 juni 
op de Brunschothof 20 te Nuenen, Jort Abrahams gebo-
ren is. BNer (bekende Nuenenaar) hij is nl. thuis geboren, 
zo vertelt oma.. 
Sep en Jort, welkom in onze mooie gemeente.

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin 
staan of een ‘geboortekaartje’ op de raam, schiet dan een 
plaatje en mail de foto met toelichting naar de redactie. 
Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het 
dan de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl. 
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

Hoera!!

26 juni zijn

P etr a  en C ees S m its

50 jaar getrouwd!

Gefeliciteerd!

            Monique en Jorg
              Thijs en Niek

           Ruud en Lieke
             Jesse en Bente

DANKBETUIGING

Na het overlijden op 25 mei jl. van onze (schoon)vader en opa, 
Cor van Eggelen, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle 
reacti es. De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. 

Een speciaal woord van dank voor korfb alvereniging NKV.

Familie van Eggelen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten: 
Zondag 28 juni 10.30 uur: Oecumeni-
sche viering met start in de Regen-
boogkerk en gaat over naar de Cle-
menskerk. Deze viering is toeganke-
lijk voor maximaal 30 personen.
     
Misintenties
Zondag 28 juni 10.30 uur: Leentje en 
Lennard de Haas; Ernest, Will en Ge-
rard de Haas; Kees Burtner; Adrianus 
Schenkels, Jan de Haas.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Milan 
Helfenrath, Constantijnstraat 39. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 juni, 11.00 uur: korte ge-
bedsdienst (met max. 30 personen).

Mededelingen
Vrijdag 19 juni is Piet van Rooij, uit De 
Haverkamp 14 op 81-jarige leeftijd 
overleden.
De uitvaart is a.s. donderdag 25 juni 
om 14.00 uur in de kerk in Gerwen, 
waarna de crematie zal plaatsvinden.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

De tussenopbrengst van de sponso-
ractie voor zuster Bonnie bedroeg op 
20 juni: € 872,-.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 juni, 09.30 uur: korte ge-
bedsdienst (met max. 30 personen).

Misintenties
Tonny van Genugten

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

Op zondag 28 juni is er een oecume-
nische viering vanuit De Regenboog. 
Het thema is ‘Open deuren’. Voorgan-
gers zijn pastoor Hans Vossenaar, 
pastoraal werker Rita van Eck en ds. 
Marlies Schulz. Aanvang: 10.30 uur. 
Deze dienst is alleen via internet te 
volgen, zowel met beeld (video-
livestream) als met geluid (kerk-
dienstgemist.nl). We zijn dus toch 
met elkaar verbonden U kunt de link 
vinden via onze website en het tab-
blad Verbinding. De digitale collecte 
gaat naar het project ‘Help een stille 
coronaramp voorkomen’ van Kerk in 
Actie. U wordt van harte uitgenodigd 
deze dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 25 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Wilhelmus, abt.
Vrijdag 26 juni. 07.15 uur H. Mis, H. Jo-
hannes en Paulus, martelaren.
Zaterdag 27 juni. 9.00 uur Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag, Mis van 
Onze Lieve vrouw van Altijddurende 
Bijstand. 
Zondag 28 juni. Vierde zondag na 
Pinksteren. 09.00 uur Hoogmis; 11.00 
uur gelezen H. Mis.
Maandag 29 juni. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, H. Petrus en Paulus, apos-
telen.
Dinsdag 30 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van de H. Paulus, apostel.
Woensdag 1 juli. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, Feest van het Kostbaar Bloed 
van onze Heer Jezus Christus.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten 
ontvangen, geven wij u kennis van het toch nog plotselinge heengaan 

van ons pap, schoonvader en lieve opa

Piet van Rooij
Petrus Theodorus

echtgenoot van 

Dinie van Rooij-Roijakkers †

Gerwen, 9 augustus 1939                                          Gerwen, 19 juni 2020

Anita en Mike
   Bob

Monique en John
   Luuk

De Haverkamp 14
5674 PT Gerwen

We zijn helaas genoodzaakt om in verband met het coronavirus de 
richtlijnen van het RIVM te volgen. Daarom nemen wij donderdag 25 juni 
in besloten kring afscheid van ons pap.

Nuenen geeft     
voor Corona Noodhulp 
Zondag 28 juni om 10.30 uur kunt u erbij zijn: via een livestream kunt u de 
dienst meemaken waarin de Nuenense kerken geld inzamelen voor Co-
rona Noodhulp. En u kunt zelf ook een duit in het digitale zakje doen.

• Mensen kunnen niet naar hun 
werk en hebben dus geen inko-
men en ook geen eten; 

 “We hebben honger, het gaat nu 
niet om Corona. We moeten over-
leven.”

• Mensen wonen in sloppenwijken 
hutje-mutje op elkaar, 1,5 meter 
afstand is onmogelijk; 

• Vluchtelingen in kampen zijn aan 
hun lot overgelaten, hulpverle-
ners zijn naar huis;

Een catastrofe dreigt in veel landen. 
Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke 
kerken die deze stille coronaramp 
helpen te voorkomen. De komende 
maanden is daar in ieder geval 1,2 
miljoen euro voor nodig, maar dit be-
drag stijgt nog iedere week. Daarom 
doen we een beroep op u! 

Helpt u mee een stille coronaramp te 
voorkomen?
Maak uw bijdrage over op: 
Rek nr.: NL03 INGB 0005 1668 65
t.n.v.:  diaconie Protestantse Ge-
meente Nuenen 
o.v.v.: Corona Noodhulp.

Het is inmiddels een prachtige tradi-
tie in Nuenen. Eind juni sluiten de 
kerken in Nuenen het kerkelijk jaar af 
in een gezamenlijke viering die be-
gint in het ene kerkgebouw en ein-
digt in het andere. Deze oecumeni-
sche viering van Parochie het Heilig 
Kruis en de Protestantse Gemeente 
Nuenen is vanwege de coronacrisis 
dit jaar zonder publiek. Maar via een 
live-stream kunt u er toch bij zijn. Ga 
naar www.pgn-nuenen.nl en klik op 
‘verbinding’ en volg de aanwijzingen 
op het scherm.

Voordat het gedeelte van de viering 
in De Regenboog eindigt en de dienst 
verder gaat in de H. Clemenskerk 
wordt de collecte voor Corona Nood-
hulp gehouden. Die collecte is hard 
nodig. In ons welvarende Nederland 
heeft de coronacrisis al grote gevol-
gen gehad. De Nederlandse overheid 
heeft echter via ondersteuningsplan-
nen grote rampen voorkomen.
Maar in veel landen is zulke onder-
steuning niet mogelijk. Wereldwijd 
worden de gevolgen van de corona-
crisis dan ook steeds zichtbaarder:

Nuenen geeft     

Versoepeling coronamaatregelen      
voor senioren

De Hulpdienst voor Ouderen is ook 
hervat en biedt hulp voor klusjes in 
en rondom het huis. Hiervoor graag 
aanmelden bij de LEV groep op tele-
foonnummer 040-2831675.

Belastingaangifte 2019
Vanwege de coronaperikelen is er, 
voor iedereen met een DigiD machti-
gingscode (digitale aangifte) die nog 
geen aangifte 2019 had gedaan, au-
tomatisch uitstel gegeven tot 1 sep-
tember 2020. Die mensen hebben 
daarover in mei allemaal bericht ge-
had van de Belastingdienst.
In het verleden werd er door de HUBA 
ook hulp geboden en de belasting-
aangifte op papier gedaan. Ook nu 
zijn er ‘HUBA klanten’ die daar aan ge-
wend zijn. Van hen is geen DigiD 
machtigingscode bij de Belasting-
dienst bekend. Diegenen die wel aan-
gifte moesten doen, maar het nog 
niet voor 1 mei hadden gedaan of 
waarvoor geen uitstel was aange-
vraagd, zullen een herinnering voor 
het doen van de aangifte 2019 ont-
vangen. U kunt dit bij ons melden en 
omdat onze bezoekregeling inmid-
dels iets ruimer is geworden, vinden 

Met ingang van 1 juli 2020 mogen de 
Cliëntondersteuners (CO’s), Vrijwilli-
ge Ouderadviseurs (VOA’s), Hulp bij 
Belastingaangifte (HUBA’s) en 
Thuisadministrateurs (TA’s) met de 
nodige beperkingen hun werkzaam-
heden waaronder huisbezoeken her-
vatten.
U mag erop rekenen dat deze bezoe-
kers de RIVM-richtlijnen zullen vol-
gen. Naast het informeren naar uw 
gezondheid, zullen onderlinge af-
stand en hygiënemaatregelen in acht 
worden genomen. Overweeg, indien 
mogelijk, een huisbezoek buiten (in 
de tuin) te laten plaatsvinden.

Heeft u vragen over WMO-voorzienin-
gen, zoals huishoudelijke hulp, ver-
voersmogelijkheden, woningaanpas-
singen etc., dan kunt u sinds kort daar-
voor weer terecht bij het CMD van de 
Gemeente, Berg 22c, 040-2831675. U 
dient hiervoor wel vooraf telefonisch 
een afspraak te maken. Ook kunt u 
contact opnemen met de Cliënton-
dersteuner/Coördinator van de VOA’s 
van de Nuenense seniorenverenigin-
gen, Wil Walraven tel. 06-30711472, e-
mail: wilwalraven.co@onsnet.nu.

SENIORENVERENIGING NUENENNu landelijk de coronateugels een beetje gevierd worden, ligt de vraag 
voor de hand wat de vrijwilligers van Senergiek en PVGE uit onze ge-
meente weer mogen en kunnen doen.

we dan wel een oplossing om de aan-
gifte alsnog (digitaal) te doen.
Ook de mensen die al dan niet auto-
matisch uitstel tot 1 september heb-
ben, moeten wel voor die datum hun 
aangifte gedaan hebben. Willen ook 
die mensen zich bij ons melden zo-
dat wij een nieuwe aangifte campag-
ne kunnen opstarten.
Aanmelden alleen via e-mail naar 
tonsmeets.kbo@outlook.com.

Coronatest
Heeft u klachten zoals verkoudheid, 
hoesten, verhoging of plotseling ver-
lies van smaak en reuk? Dan kunt u 
zich laten testen op het coronavirus. 
Zo controleren we de verspreiding van 
het virus en beschermen we elkaar.
Maak alleen een afspraak voor een 
test als u klachten heeft die passen 
bij het coronavirus. Zonder klachten 
heeft de coronatest geen zin.
Bel het landelijk telefoonnummer 
0800-1202 om een afspraak te maken 
voor een test bij de GGD.

Bibliotheek Dommeldal
Je pensioen op orde!
Op maandag 29 juni van 16.00 tot 
17.00 uur is er weer een Webinar, met 
een financieel thema. Bibliotheek 
Dommeldal organiseert de Webinars 
samen met de Bibliotheken van Bre-
da, Den Bosch, Eindhoven, Helmond-
Peel, Midden Brabant en Veldhoven.

Ben jij de ondernemer die het beu is 
om onzeker te zijn over het pensioen-
inkomen? Focus jij je vooral op de 
groei van je onderneming en vergeet 
je daarbij de financiën binnen je pri-
vésfeer? Financieel advieskantoor 
TAART by Nihal verzorgt daarom 
rondom dit thema een Webinar.
We gaan het niet alleen over pen-
sioen hebben, maar vooral over wat 
pensioen voor jou betekent. Hoe 
hoog mag het pensioeninkomen zijn 
en hoe kunnen we dat realiseren? Ze 
vertellen je ook wat voor impact het 
pensioenakkoord op jouw pensioen 
heeft. Je leert in 3 stappen hoe je je 
pensioeninkomen kunt bepalen en 
hoe je daar invloed op hebt.

Via www.bibliotheekdommeldal.nl 
kun je gratis aanmelden.
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Groot voordeel
Darmkanker patiënten worden bij 
voorkeur, wanneer technisch moge-
lijk, via een kijkoperatie geopereerd. 
“Dat is voor de patiënt veel minder 
belastend dan dat de buik helemaal 
open gaat. We bekijken altijd per pa-
tiënt wat de beste optie is, met de in-
zet van de robot hebben we opera-
tief nu alles in huis”, zegt dr. Bloemen. 
Het grootste voordeel bij het opere-
ren met de robot, vindt Bloemen het 
zicht. “Bij endeldarmkanker opereer 
je vaak in het kleine bekken, de ruim-
te is daar beperkt, net als het zicht. De 
robot is door zijn bewegingsvrijheid 
en het 3D zicht van grote meerwaar-
de. Je kunt veel meer inzoomen op 
het te opereren gebied. Ook voor de 
chirurg is er een extra voordeel. Je 
opereert namelijk zittend. Hierdoor is 
er veel minder overbelasting van nek, 
schouders en rug”, benadrukt ze.

Belangrijk verwijscentrum
Darmkanker is een van de meest 
voorkomende kankersoorten. Het 

Framed op de Cacaofabriek 
Nieuwe projecten en creatieve uitingen ontstaan in deze roerige tijd. Zo 
ook in Helmond, waar de culturele instellingen niet stil blijven zitten. Zo 
vonden ook de HelmondUitagenda en De Cacaofabriek elkaar in een 
nieuw initiatief. Wekelijks worden bezoekers, volgers en toevallige pas-
santen van De Cacaofabriek en de HelmondUitagenda getrakteerd op het 
programma ‘FRAMED’.

Op de foto’s wordt volop gereageerd 
via sociale media. Niet alleen door 
volgers van De Cacaofabriek, vrien-
den van de fotografen en fotografie-
liefhebbers maar ook vanuit het bui-
tenland door de artiesten zelf. Ze zijn 

Onder de naam ‘FRAMED’ zullen alle 
fotografische hoogtepunten van de 
Cacaofabriek huisfotografen de re-
vue passeren. Een fotograaf ‘steelt’ 
de mooiste momenten uit een con-
cert en kadert deze vervolgens in. 
Elke week zal een huisfotograaf zijn 
of haar 10 beste foto’s (genomen in 
De Cacaofabriek over de afgelopen 
jaren) tonen. Vijf via de gigantische 
lichtprojectie op De Cacaofabriek 
en vijf via de social mediakanalen 
van de HelmondUitagenda. De fo-
to’s zijn voorzien van een mooi ver-
haal of anekdote gekoppeld aan de 
foto, zowel over de foto zelf als de 
gebruikte technieken. ‘FRAMED’ 
biedt de huisfotografen een extra 
podium en laat ook zien dat het in 
De Cacaofabriek en dus Helmond 
‘serious business’ is als het gaat om 
concerten.

Bjørn Riis: framed by Josanne v.d. Heijden 

Barry Hay: framed by Dave van Hout 

Benut ook de informatieschermen 
van de Dorpsraad Lieshout 
Dorpsraad Lieshout staat voor het versterken van de leefbaarheid en de 
sociale samenhang in de kern Lieshout. Voor dat doel hebben ze op 5 lo-
caties in het dorp informatieschermen hangen waar maatschappelijke in-
formatie op weergegeven kan worden. De maatschappelijke organisaties 
kunnen die informatie hier gratis plaatsen. Ook is gedacht aan de lokale 
ondernemers: ook zij kunnen, tegen geringe vergoeding, publiceren op 
deze schermen. ‘Lokaal aankopen’ draagt immers óók volop bij aan het 
versterken van de kern Lieshout.

Maatschappelijke organisaties en ver-
enigingen kunnen gratis gebruik ma-
ken van deze informatie-schermen 
om zo hun informatie bij de burgers 
te krijgen. Ook is er, beperkt, ruimte 
voor (commerciële) advertenties van 
lokale ondernemers: ook zij dragen 
immers bij aan de leefbaarheid in het 
dorp.

Informatie delen
Op de website van de Dorpsraad zijn 
de randvoorwaarden voor een publi-
catie op de informatieschermen te-
rug te vinden. Ook is hier een leeg Po-
werPoint formulier te downloaden, 
zodat de publiciteit direct in het juis-
te formaat aangeleverd kan worden. 
Dorpsraad Lieshout roept iedereen 
op om dit podium te benutten en op 
die wijze maatschappelijke informa-
tie te delen.
Kijk gerust eens op www.dorpsraad-
lieshout.nl/infoschermen

Communicatieplan
Om haar werk goed te kunnen doen 
moet de Dorpsraad Lieshout zicht-
baar zijn in Lieshout. Hier heeft de 
raad een communicatieplan voor op-
gesteld, waarin haarfijn aangegeven 
is hoe zij intern willen communice-
ren, hoe ze naar de gemeente Laar-
beek willen communiceren en na-
tuurlijk hoe ze met de inwoners wil-
len communiceren. Uiteraard willen 
ze graag veel één-op-één communi-
catie om te horen wat er speelt, maar 
willen ze ook graag laten zien waar 
de Dorpsraad mee bezig is. Voor dat 
doel brengt de raad frequent een 
Nieuwsbrief uit waar actuele onder-
werpen in worden toegelicht. Deze 
wordt, zoals nu in de lokale media ge-
publiceerd. Ook gebruikt de raad hier 
de eigen website voor (www.dorps-
raad-lieshout.nl) en post ze nieuws 
op facebook en twitter.

Podium
Naast al deze algemene communica-
tie wil de Dorpsraad ook graag een 
podium bieden aan maatschappelij-
ke organisaties om hún actualiteiten 
aan de inwoners van Lieshout te la-
ten zien. Voor dat doel zijn op 5 cen-
traal in het dorp gelegen locaties in-
formatieschermen geplaatst:
-Jumbo Van den Boogaard (‘under 
construction’)
-Café-zaal ‘De Koekoek’
-Dorpshuis Lieshout
-Cafetaria ‘De Kiosk’
-Fysiotherapie ‘Kemps & Maas’

Infoschermen van de Dorpsraad Lies-
hout zijn terug te vinden op 5 opvallende 
locaties in Lieshout.

Catharina Ziekenhuis zet robot 
in bij darmkankeroperaties
Het Catharina Ziekenhuis heeft de operaties met de Da Vinci Xi operatie-
robot uitgebreid. Sinds kort is het mogelijk om ook patiënten met darm-
kanker met de robot te opereren. Het ziekenhuis nam de robot in maart 
vorig jaar in gebruik. Tot begin van dit jaar werd het apparaat vooral inge-
zet bij complexe gynaecologische kankeroperaties.

“Het Catharina Ziekenhuis is een lan-
delijk verwijscentrum voor darmkan-
ker. Dan moet je de patiënt ook alles 
kunnen bieden op het gebied van be-
handelingen. De robot is hier nu aan 
toegevoegd”, aldus chirurg dr. Bloe-
men. “De robot biedt uitkomst op die 
momenten dat we met een normale 
kijkoperatie tegen de grenzen aanlo-
pen. Met de robot kan je het dan nét 
beter zien, het weefsel beter en mak-
kelijker ‘opspannen’, omdat er een ex-
tra hand is. Die van de robot!”

Chirurg dr. Johanne Bloemen 

super trots op hun verschijning in het 
groot. Een mooie opsteker voor de 
fotografen en natuurlijk voor De Ca-
caofabriek!

Afgelopen weken hebben zowel Hel-
mondse beroepsfotograaf Dave van 
Hout en Josanne van der Heijden hun 
werken laten zien. De komende we-
ken zullen de overige huisfotografen 
zich nog in dit rijtje voegen. Een foto-
graaf zal per week het podium pak-
ken. Dit alles zal te zien zijn fysiek op 
De Cacaofabriek en online via de ka-
nalen van de HelmondUitagenda.

“Het grote voordeel 
van de robot   
is het zicht.”

Catharina Ziekenhuis is gespeciali-
seerd in opsporing en behandeling 
van zowel vroege als vergevorderde 
(endel)darmkanker. Voor complexe 
vormen van endeldarmkanker is het 
Catharina Kanker Instituut zelfs een 
landelijk verwijscentrum. In het Ca-
tharina Ziekenhuis wordt veel onder-
zoek gedaan om de behandelingen 
voor deze vormen van kanker verder 
te verbeteren.

Subsidie
Het ziekenhuis heeft onlangs een 
subsidie van drie miljoen euro ont-
vangen van de Nederlandse organi-
satie voor gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie (ZonMw). Met deze 
subsidie kan het Catharina Zieken-
huis de zorg voor patiënten met 
darmkanker blijven verbeteren. Zo 
worden er vier innovatieve onder-
zoeken gestart, waarbij het doel is 
om de prognose van de meest agres-
sieve vorm van endeldarmkanker te 
verbeteren. Daarnaast richt het zie-
kenhuis met de subsidie een landelijk 
netwerk op, gericht op onderwijs, on-
derzoek en het delen van kennis.

Lazy Sonnie Song Night @HOME
Iets anders dan jullie van ons gewend zijn: In ons lustrumjaar (5 jaar) een muzi-
kale avond, genieten thuis op de bank: De Lazy Sonnie Song Night @HOME!
Ook ons akoestisch roots podium is natuurlijk stil komen te liggen door de nog 
steeds voordurende coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Of en 
hoe het nieuwe seizoen vanaf september kan opstarten is nog niet duidelijk. 
Wij houden jullie op de hoogte. De mensen van Lazy Sonnie Afternoon gaan 
niet bij de pakken neerzitten! Ook wij willen op een creatieve wijze omgaan 
met de (on-)mogelijkheden van deze tijd. 

Op zaterdagavond 4 juli, vanaf 20.30 uur, presenteren wij vol trots:
Lazy Sonnie Song Night@home! Een line up van 10 ( voorlopig) top artiesten, 
solo of duo, zal vanaf het vertrouwde podium in de Kapelzaal van La Sonnerie 
steeds twee nummers spelen. Bekende en onbekende muzikanten. Eigenlijk 
zoals jullie van ons gewent zijn tijdens de jaarlijkse Lazy Sonnie Song Nights. De 
optredens zijn rechtsreeks te volgen via een live stream verbinding en zal aller-
lei interactiviteit bevatten. Op deze wijze blijven we muzikaal met elkaar in con-
tact en kan iedereen in Son (en daarbuiten) blijven genieten van top roots mu-
ziek. Hou onze berichtgeving in de gaten via onze sociale media ( Twitter, 
Facebook, Instagram) en via onze website www.lazysonnieafternoon.nl

Spierfonds  
zoekt collectanten  
en collecte-  
organisatoren
Van 6 tot en met 12 september is de 
jaarlijkse collecteweek van het Prin-
ses Beatrix Spierfonds. In deze week 
zetten vrijwilligers door heel Neder-
land zich in voor de strijd tegen spier-
ziekten. Het Spierfonds is de aanjager 
van de strijd tegen spierziekten en fi-
nanciert wetenschappelijk onder-
zoek. De collecteweek is één van de 
belangrijkste inkomstenbronnen om 
deze onderzoeken te financieren en 
daarom kunnen wij álle hulp gebrui-
ken. Het Spierfonds krijgt geen over-
heidssteun en is volledig afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers.
 We zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. Wilt u ons helpen? Meld 
u aan als collectant of vraag mensen 
in uw omgeving of zij willen helpen. 
Mede dankzij onze vrijwilligers heb-
ben we oplossingen gevonden voor 
een aantal spierziekten, geweldig! 
Maar we hebben nog een lange weg 
te gaan om voor alle 600 spierziekten 
een oplossing te vinden. Collecteren 
duurt gemiddeld twee uurtjes, maar 
het maakt een belangrijk verschil 
voor mensen met een spierziekte.
Alle collecterende goede doelen in 
Nederland hebben gezamenlijk een 
protocol opgesteld om te zorgen dat 
collectanten en gulle gevers in Neder-
land veilig aan collectes kunnen parti-
ciperen. Hierin wordt rekening ge-
houden met de anderhalvemetersa-
menleving en staat ieders persoonlij-
ke veiligheid centraal. Alle nieuwe col-
lectanten worden hierover tijdig geïn-
formeerd. Zo kunnen we samen op 
een veilige manier toch geld inzame-
len voor de strijd tegen spierziekten.

Kunnen de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland rekenen op 
uw steun? Meld u aan via www.
spierfonds.nl/collecteren. Bedankt!

Roos en Sam: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
Aan de Mgr. Frenkenstraat 21 in Gerwen is Roos geboren. Twee keer staat de 
naam Roos in de voortuin van de ouders Ingrid en Pim van der Linden. Daar 
woont ook Faas, het broertje van Roos. Roos: welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten!
Op de Eilanden in Nuenen is Sam geboren. Welkom Sam in onze gemeente.

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ 
op de raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redac-
tie@ronddelinde.nl. Alleen naam en adres doorgeven mag ook, dan sturen 
wij een fotograaf op pad om het ‘geboortekaartje’ vast te leggen (foto van 
Roos door Cees van Keulen).
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Jeugd aan het golfen
Golf De Gulbergen heeft een unieke 
actie: de jeugd GRATIS laten kennis-
maken met de golfsport. Nodig je 
vriendjes en vriendinnetjes uit om 
een onvergetelijke dag te hebben. 
Kom naar de golfbaan om een balle-
tje te slaan en om gratis mee te doen 
aan de introductieles. Voor golfballen 
en golfclubs wordt gezorgd.

Het gaat om de fun, spelenderwijs 
met elkaar leren golfen en daarbij het 
gezellig hebben met elkaar. 
De golfpro’s Sandy en Richard leren 
hoe je de bal recht (en ver) kunt slaan 
en de bal in de hole te spelen.

Programma voor zondag 28 juni:
* Aanvang gratis les: 11.00 uur, 12.00 
uur, 13.00 uur en 14.00 uur
* Wie: jeugdspelers vanaf 6 tot c.a.16 
jaar
* Les: ca. 25 minuten swingen (ver en 
recht leren slaan) op de driving range 
en ca. 25 minuten putten (de bal in 
de hole spelen)
* Golfplezier voor iedere leeftijd en 
voor ieder niveau
* Maximaal 9 spelers per groep
* Na afloop een glaasje frisdrank en 
chips voor iedere speler

Aanmelden: 
Graag via info@golfdegulbergen.nl 
en op www.golfdegulbergen.nl

Voor de duidelijkheid: voor ieders 
veiligheid worden de strikte corona-
maatregelen gehanteerd.

BCL kijkt vooruit:    
seniorencompetitie
In de periode dat er niet gebadmintond kon worden vanwege de ‘intelli-
gente lockdown’ heeft Badminton Club Lieshout niet stilgezeten. Zo heb-
ben ze ‘buitenbadminton’ op poten gezet om de tussenliggende periode 
op te vangen, hebben ze allerlei evenementen opnieuw gepland en heb-
ben ze de inschrijvingen voor de senioren-competitie van het komende 
seizoen in orde gemaakt.

graag wil inschrijven. Echter, de in-
schrijftermijn bij Badminton Neder-
land is al verlopen en de klasse waar-
in het team wil spelen zit vol. Om die 
reden zal nog even afgewacht moe-
ten worden of er alsnog een gat ont-
staat in de gewenste klasse. Indien 
dat niet gebeurt gaat het team zich 
beraden op het spelen in een andere 
klasse. Wordt dus vervolgd.

Midweekcompetitie
Afgelopen seizoen heeft Badminton 
Club Lieshout met twee teams deel-
genomen aan de regionale Midweek-
competitie, ook bij Badminton Ne-
derland. Omdat die competitie tot 
diep in het voorjaar loopt hebben de 
beide teams de competitie niet af 
kunnen maken. Komend seizoen zal 
Badminton Club Lieshout met slechts 
één team vertegenwoordigd worden 
in die Midweekcompetitie. Vanwege 
vele blessures, afzeggingen en tijds-
gebrek heeft het andere team beslo-
ten komend jaar niet deel te nemen 
en de tijd te nemen om te herstellen. 
Het team dat wél deel zal nemen 
heeft zich inmiddels in de 4de klasse 
ingeschreven. Net als afgelopen jaar 
bestaat dit team uit Ingrid Bergé, Ida 
van de Lockant, Martijn Junggeburth 
en Jos Kluijtmans. 

Herenteam
Afgelopen jaar nam Badminton Club 
Lieshout met één team deel aan de na-
tionale competitie, die georganiseerd 
wordt door Badminton Nederland. Dat 
ene team nam deel in de klasse ‘Man-
nen Nylon’ en was ingeschreven in af-
deling 1. In die afdeling haalde het 
team met 68 punten uit 12 wedstrij-
den de eerste plaats binnen. Ook ko-
mend seizoen (2020-2021) zal het 
team in diezelfde klasse blijven spelen 
en dus níet promoveren. Na inschrij-
ving zijn de heren nu ingedeeld in af-
deling 3. Voor het team, ook dit jaar 
weer bestaande uit Wouter van Vijfeij-
ken, Bert Manders, Jeroen van der Hei-
den, Ruud van Vijfeijken en Laurence 
Roijackers begint het seizoen op zon-
dag 20 september met een thuiswed-
strijd tegen BC Veerkracht. Hoe dat 
exact zal gaan is overigens vanwege 
de afbouwende coronamaatregelen 
nog niet helemaal bekend.

Nieuw team
Badminton Club Lieshout wil het het 
komend seizoen ook met een nieuw 
team gaan proberen: deze keer in de 
‘Mix-klasse’. Ainara Vandegard, Caro-
lien van den Biggelaar, Tim van Bom-
mel en Richard Essers hebben daar-
voor een team gevormd dat zich 

Competitie spelen is en blijft geweldig !

AirBadminton van BC Nuenen 
een succes
De leden van badmintonclub Nuenen hebben afgelopen vrijdag heerlijk 
buiten kunnen badmintonnen. Het weer en de sfeer waren perfect.

pen vrijdag voor de eerste keer Air-
Badminton spelen. Rond acht uur 
kwamen de eerste leden aan, de vel-
den waren toen al opgezet. Tijdens 
de warming-up met de nieuwe shut-
tles zorgde de wind een aantal keer 
voor problemen. Gelukkig nam de 
wind snel af en kon er zonder proble-
men gebadmintond worden. Op het 
einde van de avond werd er zelfs nog 
even met gewone shuttles gespeeld.

Alle deelnemers waren enorm en-
thousiast en hebben na lange tijd 
weer een zeer sportieve avond gehad. 
De verwachting is dat vanaf juli weer 
binnen gespeeld mag worden. Aan-
staande vrijdag, 26 juni, zal er dus ook 
nog buiten AirBadminton gespeeld 
worden. Vind je het leuk om deze 
nieuwe sport ook eens uit te probe-
ren? Iedereen, vanaf 8 jaar, die graag 
een keer AirBadminton willen komen 
spelen is van harte welkom. Meld je 
dan vooraf aan via bcnuenen.nl

Vanwege de coronamaatregelen 
hebben de leden van BC Nuenen al 
sinds begin maart niet meer in de 
Hongerman kunnen spelen. Om 
weer wat beweging te krijgen en el-
kaar weer te zien, heeft het bestuur 
aan de gemeente gevraagd om op 
het terrein achter de Hongerman Air-
Badminton te mogen spelen. AirBad-
minton is een nieuwe sport met een 
shuttle die minder last heeft van de 
wind, en buiten beter zichtbaar is. 
Ook is er een aantal spelregels dat af-
stand houden makkelijker maakt. 
Na de snelle goedkeuring van de ge-
meente Nuenen heeft het bestuur 
van BC Nuenen geregeld dat er bui-
ten netten en lijnen beschikbaar zijn. 
Met tape en krijt zijn zes velden ge-
markeerd, waardoor iedereen de mo-
gelijkheid heeft gehad om te spelen. 
Zelfs het hoog opgeschoten onkruid 
tussen het asfalt is verwijderd.
Na het afzeggen van de eerste editie 
door regen, konden de leden afgelo-

Heerlijk buiten badmintonnen 
met AirBadminton

Laatste voorbereidingen voor 
heropening Weverkeshof
Ook dé dorps- en kinderboerderij van Nuenen, De Weverkeshof, kreeg te 
maken met de gevolgen van het coronavirus en ontkwam er niet aan haar 
poorten voor enige tijd te sluiten. Op zich hadden de vele vrijwilligers 
daardoor de tijd om de boerderij eens grondig op te knappen. De gehele 
binnenkant werd geschuurd en geschilderd, de balken, de plafonds en 
alle muren. Maar juist toen het er allemaal weer picobello uitzag, had de 
heftige regenval van vorige week woensdag tot gevolg, dat er enorme 
hoeveelheid regenwater door alle putjes omhoog kwam. De waterschade 
bleef gelukkig beperkt, behalve dan de net geverfde muren en vloer.... 

doet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, die jaarlijks wordt 
georganiseerd door Het Oranje Fonds 
en die dit jaar vanwege het coronavi-
rus helaas niet door kon gaan.

Tijdens het dweilen en poetsen wer-
den er flink wat herinneringen op ge-
haald door de vele Lions-vaders, die 
zich nog goed konden herinneren 
hoe zij vroeger met hun kleine kinde-
ren de tijd doorkwamen op De We-
verkeshof. De boerderij viert dit jaar 
zijn 35-jarig! bestaan. Het schijnt dat 
de heren graag in de schaduw op het 
terras zaten, kind in de zandbak en de 
vaders genietend van die heerlijke 
Westmalle. Het was er altijd erg goed 
toeven.

De Weverkeshof wordt door maar 
liefst 125 vrijwilligers draaiende ge-
houden en moet in haar eigen onder-
houd voorzien. Tijdens de lockdown 
is er ook flink doorgewerkt in de 
moestuin en bloementuin. Het ziet er 
allemaal weer fantastisch uit. De pa-
den zijn verhard en ook de ganzenvij-
ver is opnieuw beschoeid. Kortom, 
binnenkort kan iedereen er weer ge-
nieten. 
De opening staat gepland voor 1 juli.

Het kwam dus goed uit dat Lionsclub 
Nuenen dit jaar klus voor NL-doet 
nog niet had kunnen invullen. De 
laatste jaren is het traditie dat leden 
van Lionsclub Nuenen de vrijwilligers 
van De Weverkeshof na de winter hel-
pen de kinderboerderij weer gereed 
te maken voor het zomerseizoen. Zij 
doen dat ter gelegenheid van NL-

Vrijwilligers van het Weverkeshof 
v.l.n.r. Hanneke Sleutjens, Elly Suikers en Marja van Lieshout.

Scouts gaan vlot op hun vlot
Een van de leukste programma’s (aldus de scouts) is vlotten maken en 
hierop varen. Dit kan eigenlijk het hele jaar maar op de manier zoals onze 
scouts (verkenners en padvindsters) een vlot maken eigenlijk alleen als 
het warm weer is, zodat het niet erg is als ze nat worden.

eind van de draaidag had bijna elke 
verkenner, padvindster en zelfs som-
mige leiding in het water gelegen.

Het was een geslaagde draaidag met 
veel waterpret en tonnen plezier!

Denk je nu ook gaaf! Bij de padvind-
sters is nog plaats genoeg dus ben je 
een dame van 11 jaar of ouder neem 
dan eventjes contact met ons op:
www.rudyardkipling.nl

Om een vlot te kunnen maken heb je 
pionierhout, pioniertouw en tonnen 
nodig. Op de locatie aangekomen 
gingen de scouts direct aan de slag. 
Dit verliep zeer vlot. Sommige ver-
kenners lagen al in het water voordat 
de vlotten überhaupt in elkaar waren 
gepionierd. Een aantal verkenners 
hebben de Titanic nagespeeld, waar-
in de ijsberg door een verkenner 
werd uitgebeeld. Uiteindelijk is hun 
Titanic vlot ook gezonken. Aan het 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 26 en 27 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien: 

• Gesprek met de burgemeester 
 op 18-06
• Suzanne Voets wint nationale 
 eerste prijs profielwerkstuk 
 Nederlands
• Heropening gereconstrueerde 
 Broekdijk
• Elies Lemkes, Nuenense 
 gedeputeerde van Brabant
• Kinderopvang De Buitentuin
• Nieuwe inzamelactie 
 voedselbank
• Kinderboekenschrijfster 
 Anja Vereijken
• Nieuwe modelspoorbaan van 
 Werner Ulrich
• Heropening Dierenrijk
• Strandbad en horeca weer open

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De LON 
zendt voortaan iedere ochtend 
om 08.00 uur een fitnessprogram-
ma uit.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

www.rudyardkipling.nlwww.rudyardkipling.nl
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Aangepaste openingstĳ den
Slaapstudio Stĳ n is van di. t/m za. 
open van 12.00 tot 17.30 uur. Afspraken 
plannen we in tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Zon- en maandag alléén op afspraak. 

Opwettenseweg 81  Nuenen
040 - 284 00 13   

www.slaapstudiostĳ n.nl

Een heerlĳ ke overnachting
Iedereen heeft de afgelopen periode 
anders ervaren, de anderhalve meter 
voelde soms als een kilometer. 
Even niet meer naar je sportclub of 
gezellig met de hele familie samen. 

Gelukkig worden de beperkende 
maatregelen in voorzichtige stapjes 
teruggeschroefd en kunnen we 
straks - op veilige afstand - weer 
van een terrasje genieten. Die verre 
vakantie of grote reis moeten we nu 
misschien nog wat langer uitstellen 
helaas, maar wĳ  merken de 
afgelopen periode dat veel mensen 
nu juist hun plekje thuis meer 
waarderen. 

Een soort herboren besef dat het 
natuurlĳ k leuk is om erop uit te 
trekken, maar dat het zeker ook heel 
erg waardevol is om thuis de zaakjes 
perfect op orde te hebben. Als je 
dit jaar je vakantiepotje gebruikt 
om die heerlĳ ke overnachting thuis 
te realiseren, kom dan even bĳ  ons 
langs zodat we jouw persoonlĳ ke 
slaapoplossing aan kunnen meten. 

De openingstĳ den van onze slaap-
studio in Nuenen zĳ n aangepast 
naar aanleiding van de RIVM 
richtlĳ nen, maar je kunt ook altĳ d 
even bellen om een afspraak te 
plannen.

Pak je slaap

Iedere dag heerlĳ k overnachten

Per persoon 
per nacht
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