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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

Afscheidsmusical 
van 
Gerwense groep 8 
te zien via LON! 

Laatste 
draaidag 
van dit 
scouting-
seizoen

In het 
hoekje 
van 
Vincent

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

Komt u ook langs 
voor een 
vakantiecheck?

Huisartspraktijk dr Boek 
afwezig 11/07 - 02/08

Letterverdeling: 
A-K: dr D vd Top 2837083

L-Z: praktijk Anderegglaan 2837475

Wegens vakantie is 
praktijk Laan ter Catten 

gesloten van 13 t/m 31 juli
Waarneming via 

0402837085 / praktijklaantercatten.nl
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WINKELCENTRUM 
KERNKWARTIER 

HOGE BRAKE 66|NUENEN 
TEL. 040-2913301

nu ook pasfotoservice

€ 995

Risjamo

Leo Mesman eerste prijswinnaar 
Willem Wilmink Dichtwedstrijd
Door Peter van Overbruggen

Het was een spannende uitslag die de jury van de prestigieuze Willem 
Wilmink Dichtwedstrijd 2020 op 17 juni bekend ging maken. Tien geno-
mineerden werden met hun ingezonden gedicht gepresenteerd.

Op zijn site leomesmangedichten.com 
leest hij zelf zijn winnende vers voor:

Winterverlangen

Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien:
Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs.
Voor jongeren van nu geen punt misschien.
Ik ben nog van de vorige eeuw en grijs.

Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs.
Wat er ook groeit: geen ijslaag op de sloot.
Mijn stellingname is wellicht wat star.
Elfstedentochten enkel nog per boot?

Wat er ook groeit: geen ijslaag op de sloot.
Voorbij lijkt het romantisch schaatsvermaak.
Elfstedentochten enkel nog per boot;
Of komt er nog een wending in de zaak?

Nooit koek en zopie meer, of snert met worst.
Voor jongeren van nu geen punt misschien.
Een ganse winter zonder strenge vorst:
Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien.

Leo Mesman

Maar slechts één kon de enige echte 
eerste prijswinnaar zijn:
Oud-Nuenenaar Leo Mesman. 
‘Hoogstandje’

Jaarlijks wordt een nieuwe gastdich-
ter gevraagd een dichtregel aan te le-
veren voor de Willem Wilmink Dicht-
wedstrijd. Nu moesten de inzenders 
een regel van Wietske Loebis verwer-
ken in hun inzending: ‘wat zou ik 
graag de schoonheid ervan zien’. Leo 
Mesman had het zich extra moeilijk 
gemaakt door een bijzondere en niet 
zo bekende versvorm te kiezen: een 
pantoum. De jury noemde het: ‘Een 
technisch hoogstandje, dat goed 
neergezet was met een nostalgische 
boodschap’. Je moet maar durven! 
Terecht de eerste prijs!’

Productieve poëet
Poëzieminnende Nuenenaren zullen 
Leo Mesman kennen van zijn verzen-
bundels en ook van de regelmatige 
optredens bij presentaties van het 
Nuenens Dichterscollectief en de 
voordrachten in de Walburg Tuinen. 
Er zijn intussen 14 dichtbundels met 
eigen werk verschenen en in bijna 40 
publicaties zijn gedichten van hem 
opgenomen. In zijn bundel Retour 
Nuenen put hij voor zijn gedichten 
en korte verhalen uit talrijke nostalgi-
sche herinneringen aan zijn kinder-
tijd en jongensjaren in zijn geboorte-
plaats Nuenen. De inhoud van de 
bundel is te lezen en gratis te down-
loaden op zijn (hieronder genoem-
de) site. Poëzie is voor Leo intussen 
een bijna dagelijkse bezigheid ge-
worden: haiku’s, poëtische observa-
ties, light verse en blogs gaan met 
grote regelmaat ‘viraal’. Hij publiceert 
ook foto’s waarmee hij zijn eigen kijk 
op de ons omringende natuur en ste-
denschoon in beeld brengt.

Leo leest een gedicht voor bij de onthulling van een Van Goghmonumentje

Dorpsboerderij Weverkeshof 
weer gedeeltelijk open 
Het is zover. Dorpsboerderij Weverkeshof gaat per 1 juli op enkele dagen 
weer open voor bezoekers. Er mag een beperkt aantal bezoekers naar 
binnen. En we gaan werken met een reserveringssysteem. Op onze web-
site en op Facebook staat een link waarmee je kunt inloggen en reserve-
ren, kinderboerderijen.nl/dorpsboerderij-weverkeshof. Voor ieder ge-
zin/huishouden wordt een tafel en bank gereserveerd, voor maximaal 4 
personen.

Bij de poort wordt gecheckt of je ge-
reserveerd hebt. Er is een vaste loop-
route over het terrein aangegeven. 

Kom je met meer personen, dan zul 
je twee tafels moeten reserveren. Al-
les op 1,5 meter afstand.

Wat zou Vincent ervan vinden?
Tot en met 4 juli ben ik op de donderdagen en dinsdagen aan het schilderen in 
het originele Vincent van Gogh atelier te Nuenen van 09.00 t/m 17.00 uur. In-
gang achter de heggen in Nuenen.

Met schilders-groet van Hennie Agten 
(lees verder op pagina 8)

Deze eindigt op het terras, waar je 
een tafel kunt uitzoeken. En zoals op 
ieder terras; de tafels en stoelen blij-
ven staan zoals je ze aantreft. Onze 
bar is open. Volg de instructies zoals 
aangegeven. Om onnodig looprou-
tes te hebben gaat 1 persoon naar 
binnen voor de bestelling en betaalt 
per pin. Er wordt geen cash geld aan-
genomen. De huiskamer is voorlopig 
nog niet toegankelijk voor publiek. 
Na je bezoek zet je zelf je afwas in de 
kratten die hiervoor klaar staan en 
verlaat je het terrein via de aangege-
ven route.
De boerderij is alleen open op de da-
gen zoals aangegeven op het reser-
veringssysteem. Dit kan worden uit-
gebreid en ingekort. Vol is vol. Indien 
er te weinig vrijwilligers zijn of het 
weer is te slecht, kan een reservering 
ongedaan worden gemaakt. Je ont-
vangt daarvan bericht per mail. 
We vinden het erg fijn om u weer te-
rug te zien op Weverkeshof. Tot gauw 
en alvast een fijn bezoek!

Samen-Krachtig      
in tijden van verandering!
De tijd van veranderingen en onzekerheden heeft een � inke impact op de 
samenleving, de invloed op het welzijn van mensen en op de economie is 
groot. Samen-Krachtig zet zich in voor de doelgroep ondernemers en re-
levante maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid. Essentieel is om 
iedereen een goed perspectief te bieden. 

te kunnen handelen en denken met 
veerkracht. Dit leidt tot herpositione-
ring zodat de onderneming naar een 
gezonde toekomst wordt geleid. Sa-
men-krachtig legt de focus op menta-
le vitaliteit van de ondernemende 
mens en zijn team! Voor en door on-
dernemers, Samen-krachtig brengt 
de ondernemers samen om zich met 
elkaar te verbinden en elkaar te advi-
seren met veer- en daadkracht. Aan-
dacht voor mentale veerkracht van 
ondernemende mensen is cruciaal 
voor de wendbaarheid van organisa-
ties. Economie is een middel om men-
sen gelukkig te laten leven, daarom is 

Ondernemende mensen worden op 
de proef gesteld door ongekende ver-
anderingen die van invloed zijn op 
hun onderneming en teams. Econo-
misch verandert er veel en zekerhe-
den zijn nu onzekerheden. Ieder be-
drijf is uniek met een eigen verhaal. 
Onmacht en onzekerheid hebben een 
mentale impact op de ondernemen-
de persoon! Vitaliteit en gezondheid 
zijn essentieel voor een ondernemer 
en de onderneming. Dit is nodig om 

Samen-Krachtig      
de impact op het welzijn van de on-
dernemende mensen ook zo groot.

Eenzaamheid ervaart ieder mens wel 
eens, maar toch is een grote groep 
van jong tot oud regelmatig een-
zaam. Deze eenzaamheid staat los 
van het feit of men wel of niet actief 
deelneemt aan de samenleving, be-
perkt of alleen is en sociaal contact 
heeft met anderen. Samen-Krachtig 
zet zich in om samen de kracht van 
sociale verbinding te stimuleren.

Samen-Krachtig is een waardevol plat-
form voor het stimuleren van vitaliteit 
in de samenleving. Het is een initiatief 
gericht op het vergroten van mentale 
veerkracht en vitaliteit. Daar staat Sa-
men-krachtig voor! Samen-Krachtig is 
vrij toegankelijk. Samen zijn we krach-
tig, samen kunnen we meer. 
We nodigen iedereen uit om op de 
website Samen-Krachtig.nl de tips en 
informatie te bekijken of om vanuit 
eigen positieve ervaringen dit als ad-
vies voor anderen te plaatsen! Kijk op 
de site: www.Samen-Krachtig.nl 
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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:

Elke fl es of glazen potje kan oneindig vaak 
gerecycled worden. Dit gebeurt nu al met 
maar liefst 86% van alle glazen verpakkingen 
in Nederland. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Zet alvast in jullie agenda; 16 en 19 september: WORLD 
CLEANUP DAY 
Doe mee aan de grootste wereldwijde opschoonactie van 
het jaar. 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kon de lande-
lijke opschoondag in maart niet doorgaan. Doe in sep-
tember wel mee, samen met je gezin, school, buurt of wijk!

Voor scholen op woensdag 16 september
Meld je school aan bij https://www.worldcleanupday.nl/
voor-scholen Dan ontvang je eind augustus het lespakket 
van de Plastic Soep Foundation. Zo help je niet alleen die 
dag met opruimen van zwerfafval. Kinderen raken bewust 
van (zwerf)afval en gaan als echte burgerwetenschappers 
helpen met het verzamelen van data hierover.

Schoon en veilig
Opschonen doe je slim. Natuurlijk doen we het veilig. 
Vanwege het coronavirus pakken we de opschoonacties 
dit jaar iets anders aan en houden we ons aan de regels 
van het RIVM. Zie https://www.nederlandschoon.nl/
preventiemaatregelen-corona

Ondersteuning
De gemeente ondersteunt deze opruimactie met het ver-
strekken van materialen zoals grijpers, handschoenen en 
zakken. Meld je aan als wijk, vereniging, school of individu. 
Stuur een mail naar afval@nuenen.nl of bel met 040 
2631631. 

gezonde voeding of het organiseren van beweeg- en 
sportactiviteiten. Een Gezonde School verbindt losse ac-
tiviteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het 
vignet is een erkenning voor scholen die structureel, plan-
matig en integraal werken aan het verbeteren van de ge-
zondheid van hun leerlingen en medewerkers. De GGD 
Brabant-Zuidoost ondersteunt scholen bij de aanvraag 
voor het vignet. 

Meer informatie
Bekijk de website voor meer info www.gezondeschool.nl

CO
2
-WEETJE

Wist je dat:
• in 2020 de gemiddelde energierekening in NL €1690,- is;
• 2% daarvan zijn vaste kosten voor Netbeheer en Ener-

giebedrijf;
• 61% gaat op aan gas en 37% gaat op aan stroom;
• u invloed heeft op 98% van de rekening! 

Ontdek de bespaartips op: www.nuenen.nl/duurzaamheid
en op: www.milieucentraal.nl

SAVE THE DATE:    
WORLD CLEANUP DAY
Doen jullie mee op woensdag 16 september of zaterdag 
19 september?

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.

FELICITATIE
De gemeente Nuenen feliciteert het Nuenens college 
met het vignet Sport & Bewegen van de Gezonde School
Het Nuenens college heeft afgelopen week het vignet 
Gezonde school behaald. Zij ontvingen dit vignet voor het 
thema Sport en Bewegen. Een jaar eerder behaalde het 
Nuenens college al het vignet Voeding. De gemeente Nue-
nen vindt een gezonde leefstijl van de jeugd belangrijk en 
stimuleert scholen structureel en langdurig met gezond-
heidsbeleid aan de slag te gaan.

Vignet Gezonde School
Vignet Gezonde school is een erkenning voor scholen die 
de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel 
hebben staan. Scholen kunnen voor diverse thema’s een 
vignet aanvragen, niet alleen voor Voeding, Bewegen en 
sport, maar ook bijvoorbeeld voor Welbevinden en Rela-
ties en seksualiteit. Op dit moment zijn er bijna 90 scholen 
met het vignet Gezonde school in de regio Zuidoost- Bra-
bant.

Gezonde School
Veel scholen werken al aan de gezondheid van hun leer-
lingen, bijvoorbeeld door voorlichting aan ouders over 

De gemeente Nuenen feliciteert het Nuenens college 
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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

Iedere dag vers,
uit eigen worstmakerij!!!

4 Minute Steaks
“Runder Schnitzels”  ........................................ 7,95
Kip Oranje
“Zachte kip met licht zoete vulling” ... 100 gram 2,35
Gepaneerde
Kip Schnitzels
“Puur Filet”  ..........................................4 stuks 6,45
Gebraden Rosbief
“Super zacht”  ................................... 100 gram 2,00
Kip Pannetje
.......................................................... 100 gram 1,80
Gegrilde Kippenbouten
..............................................................4 stuks 5,00

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

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

V.D. GRILL

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

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

onderhoud voor alle merken
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

Verhuist en wordt

Vanaf 14 juli bent u van harte welkom.
Winkelcentrum Kernkwartier 

Hoge Brake 16a  /  5672 GL Nuenen
040 2834423

www.kapsalon-werner.nl v.a. 14 juli www.kapsalon-evi.nl
info@kapsalon-werner.nl v.a. 14 juli info@kapsalon-evi.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

 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.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Indsch rundvlees

NU OOK SUSHI BIJ TONG AH! 
check bestellen.tongah-nuenen.nl

Dinsdag gesloten, overige dagen geopend van 16.00 tot 21.30 uur

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Knoflook speciaal

18,50
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Laatste draaidag    
van dit scoutingseizoen
Leden van onze scoutinggroep in de leeftijd 5 t/m 18 jaar hadden afgelo-
pen zaterdag een dag vol leuke uitdagingen. Attractieverhuur Heesbeen 
heeft nu namelijk hun eigen terrein helemaal vol gezet met allerlei super 
toffe attracties waar je veilig gebruik van kunt maken. Let op de snelheidslimiet,    

dank u….
Op vrijwel alle wegen in onze gemeente wordt te hard gereden door au-
to’s, motoren en scooters. Aanduidingen van toegestane snelheden wor-
den op grote schaal genegeerd. Verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en 
irritatie zijn het gevolg. Dat schrijven bewoners van onze gemeente. Zij 
hebben genoeg van verkeersdeelnemers die veel te hard rijden op onze 
wegen. Dit moet stoppen! De leefomgeving van veel Nuenenaren wordt 
door de snelheidsovertreders elke dag serieus verpest. Andere wegge-
bruikers zoals fietsers en voetgangers lopen voortdurend gevaar.

de nieuwe school Het Mooiste Blauw 
aan de Pennekart 1 in Nuenen-West. 
Dat levert in Nuenen-West extra fiets-
verkeer op. Binnenkort wordt de on-
veilige locatie Boord aangepakt. Door 
de aanleg van snelheidsremmende 
maatregelen verbeteren daar de leef-
baarheid en de verkeersveiligheid. 

Waar wordt veel te hard gereden? De 
volgende straten gooien hoge ogen: 
Refeling, Opwettenseweg, Geldropse-
dijk en Europalaan. En de Gerwense-
weg, in de kleine woonkern Gerwen 
binnen een 30km-zone, hoort daar 
ook bij. Gerwen heeft de Smits van Oy-
enlaan, een prima randweg waar wel 
sneller gereden mag worden. Maak 
gebruik van die randweg of beperk je 
snelheid in de bebouwde kom van 
Gerwen tot die 30 km. Ook in de kleine 
kern Nederwetten geldt de snelheids-
limiet van 30 kilometer en daar biedt 
randweg Eikenkampen een snellere 
route voor doorgaand verkeer.

Verkeersdeelnemers, let op je snel-
heid in de straten van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Voor een bete-
re leefomgeving en voor onze veilig-
heid. Dank u! 

Verontruste inwoners zijn een hand-
tekeningenactie gestart (zoek op: 
stop het jakkeren op Nuenense we-
gen). Ruim honderd inwoners heb-
ben de actie met een handtekening 
ondersteund en dat binnen drie we-
ken. Zij missen handhaving op de 
snelheidslimieten. Met regelmaat 
snelheidscontroles uitvoeren op Nue-
nense wegen en handhaven door het 
opleggen van boetes, aldus deze be-
woners. 

Het actiecomité Opwettenseweg Vei-
lig! trok al eerder aan de bel bij het 
Nuenense gemeentebestuur voor 
meer verkeersveiligheid. Want de ge-
meente is verantwoordelijk voor een 
goede structuur van de wegen en 
voor een verkeersveilige inrichting 
van de Nuenense straten. Het ge-
meentebestuur is druk bezig met ver-
keer en verkeersveiligheid. Neem de 
verkeersafwikkeling Nuenen-West. 
De woningbouw zorgt voor meer ver-
keersaanbod. Een extra aandachts-
punt is de nieuwe basisschool Het 
Mooiste Blauw. De leerlingen van de 
huidige basisschool De Mijlpaal aan 
de Brabantring in Nuenen-Zuid gaan 
eind volgende maand verhuizen naar 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Let op de snelheidslimiet,    

Eerste voorstellingen    
een feit in Het Speelhuis
Na drie maanden stilte heeft Het Speelhuis afgelopen vrijdag de deuren 
geopend voor haar allereerste bezoekers. Uiteraard kleinschalig en met 
de nodige aanpassingen voor een fijn en veilig bezoek. Dit weekend staat 
Wim Daniëls op de planken. “De eerste geluiden van onze gasten zojuist 
stemmen mij bijzonder tevreden. Wim Daniëls is net gestart en men vindt 
de aanpassingen die we gedaan hebben prettig’’, aldus directeur Jochem 
Otten. 

De nodige aanpassingen dus, maar 
wat overheerst is zin om weer te spe-
len. Niet alleen bij Otten, maar ook bij 
de artiesten. “Heel fijn om weer op 
het podium te staan. Helaas niet met 
de grote band, maar het is leuk om 
mensen alvast te vermaken met een 
soloshow’’, zegt Mulders. Hij ziet ook 
wel de charme van deze kleine set-
ting: “Het is knus en gezellig met wat 
meer interactie. Een ander type show, 
maar laat het in ieder geval een goed 
begin zijn”. 

Het is zover: de eerste voorstellingen 
na maanden sluiting hebben van-
middag plaatsgevonden. Taalfanaat 
Wim Daniëls gaat ‘Koken Met Taal’. 
Volgens de richtlijnen zijn maximaal 
dertig bezoekers toegestaan. Alle vijf 
de voorstellingen van Daniëls waren 
snel uitverkocht. “We moeten er sa-
men iets van maken in deze uitzon-
derlijke tijd.’’

In juli staat Marcel Mulders met zijn 
Neil Diamond Solo Show drie keer op 
het podium. 
“Vanwege de 1,5 meter-maatregel 
kunnen we dan in Het Speelhuis 
maximaal negentig bezoekers ont-
vangen’’, aldus Otten. “Dit creëert een 
sfeervolle, intieme setting. Met dit 
aantal personen kun je zo’n voorstel-
ling gerust exclusief noemen. Daar-
naast kunnen bezoekers bij binnen-
komst een hapje en drankje mee de 
zaal in nemen, wat eerder niet mocht. 
Dus we hebben van de nood een 
deugd gemaakt.’’ En, merkt Jochem 
op: ‘’De zaal ziet er ook nog eens 
schitterend uit met voor iedereen 
een tafeltje’’. 

 In de tijdelijke opstelling van de theater-
zaal is er voor iedereen een tafeltje

Expositie over verborgen        
discriminatie in De Cacaofabriek

Verborgen racisme
De expositie van Hagebols laat een 
selectie aan foto’s zien waarbij ‘witte’ 
schilderijen uit de kunstgeschiedenis 
gekopieerd worden naar ‘zwarte’ ge-
fotografeerde versies. Hiermee pro-
beert hij het sluimerende racisme in 
de samenleving aan de kaak te stel-
len. ‘Het is een belangrijk onderwerp’, 
benoemt Julienne Tullemans (pro-
grammeur exposities in De Cacaofa-
briek). ‘In de hele wereld is er op dit 
moment aandacht voor racisme. Met 
demonstraties, het vertellen van ver-
halen en allerlei spontane initiatie-
ven worden de thema’s gelijkheid en 
discriminatie in onze samenleving 
onder de aandacht gebracht met als 
doel verandering te bewerkstelligen. 
De expositie van Bart sluit hier heel 
erg goed op aan, in de beeldende 
kunst is ook al langer aandacht voor 

Normaal kun je deze per stuk huren, 
maar je kunt nu daar een tijdsperio-
de boeken en gebruik maken van 
heel veel leuke attracties. We heb-
ben bevers, welpen (ochtend en 
middag) en explorers gehad die 
krom lagen van het lachen voor de 
lachspiegel, hoogtevrees overwon-
nen bij de klimmuur (trouwens, be-
staan er scouts met hoogtevrees?), 
kotsmisselijk werden van een draai-
alle-kanten-op attractie. Dan had je 
nog mega veel opblaasbare speel-
toestellen waar je jezelf doorheen 
kon worstelen, rennen en glijdend 
de overkant halen. Een draaimolen, 
sumoworstelen (het was natuurlijk 
nog niet warm genoeg) en zo nog 
veeeeel meer!

We willen Jeffrey Heesbeen ontzet-
tend bedanken dat wij deze hele dag 
mochten reserveren en willen ie-
dereen aanraden om ook de komen-
de tijd hier minimaal een uurtje te 
boeken! We hebben een hartstikke 
leuke laatste draaidag gehad en ver-
heugen ons op de kampen!

Integrale controle          
buitengebied Nuenen

Gemeente Nuenen 

Tijd
De Tijd is er altijd geweest
Lang voor de materie haar intrede deed
Was er reeds Tijd, aanwezig, bedeesd
Niet zelfbewust, zonder vreugd, zonder 
leed

Tijd schept en neemt alle leven
Heelt alle wonden, stopt niet met geven
Dan vraag ik mij af, bescheiden en klein
Zou de Tijd soms God kunnen zijn?

Joke van Overbruggen©

Van 26 juni tot en met 19 juli zal in De Cacaofabriek in Helmond de fotose-
rie ‘Verborgen Discriminatie’ van de Geldropse fotograaf Bart Hagebols 
te zien zijn. De foto’s zijn te zien als meer dan levensgrote projecties op de 
zijgevel en als ingelijste foto’s in de lichtstraat van het Helmondse cul-
tuurcentum. Samen met de film ‘Waves’ creëert De Cacaofabriek een drie-
luik om het thema ‘racisme’ aan te stippen. 

het eenzijdige perspectief: de wes-
terse witte blik.’. Hagebols wil met zijn 
foto’s een statement maken. Ook hij 
merkt dat racisme nog diepgewor-
teld zit in het dagelijkse leven. 

Waves
De film ‘Waves’, ook te zien in de film-
zalen van De Cacaofabriek, focust 
zich op hetzelfde onderwerp. Waves 
gaat over de emotionele reis van een 
Afro-Amerikaanse familie, met aan 
het hoofd een integere, maar domi-
nante vader, gespeeld door Sterling 
K. Brown. Alle familieleden ontdek-
ken op hun eigen manier hoe ze om 
moeten gaan met angst, liefde en 
vergeving en hoe ze de weg naar el-
kaar terug kunnen vinden na een 
traumatische gebeurtenis. ‘Een goed 
verhaal, met hier en daar wat krachti-
ge statements. Waves werpt een blik 
op de algemene opvatting van me-
deleven en racisme’, aldus Wim Strij-
bosch (programmeur pop en film van 
De Cacaofabriek). De film zal te zien 
zijn op meerdere draaitijden. 

Het drieluik zal een aantal weken te 
zien zijn. De film ‘Waves’ draait al eni-
ge tijd, maar zal binnen dit thema 
met een aantal draaimomenten te-
rugkeren in de filmzalen. 
www.cacaofabriek.nl

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoe-
kers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en 
waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in 
Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Dinsdag 23 juni 
2020 vond een integrale controle plaats in het buitengebied. De controle 
is uitgevoerd volgens de corona-richtlijnen die zijn opgesteld door de 
landelijke overheid.

Doel controle
De controle was een gezamenlijke ac-
tie van gemeente Nuenen, (dieren)
politie, Omgevingsdienst en Veilig-
heidsregio. Tijdens de controle heb-
ben de verschillende instanties geza-
menlijk één grote locatie in het bui-
tengebied in Nuenen gecontroleerd 
op het naleven van wet- en regelge-
ving. Doel was met name het verkrij-
gen van inzicht in het gebruik van de 
percelen. Daarnaast zijn brandveilig-
heid, constructie en milieu ook aspec-

ten waarop gecontroleerd is. We wil-
len hiermee de veiligheid en leefbaar-
heid in Nuenen vergroten en mogelij-
ke illegale activiteiten terugdringen.

Geen overtredingen geconstateerd
De controle is rustig verlopen. De 
controleurs hebben alle medewer-
king gekregen om hun werk te kun-
nen doen. Er zijn geen overtredingen 
geconstateerd. Alle aspecten waarop 
gecontroleerd is, voldoen aan de 
wet- en regelgeving.

Samenwerkende overheid
In Oost Brabant werken gemeenten 
samen met andere overheden om de 
veiligheid en leefbaarheid te bewa-
ken. Het is een taak van de samen-
werkende overheid om een erop toe 

te zien dat wet- en regelgeving wordt 
nageleefd en iedereen eerlijke kan-
sen krijgt. Controles kunnen daarom 
altijd en overal plaatsvinden, ook 
wanneer er geen directe signalen zijn 
van criminele activiteiten. 

Uw melding helpt ons
Naast de rol van de overheid is ook 
uw rol als inwoner of ondernemer 
ontzettend belangrijk! U bent im-
mers de ogen en oren van de wijk en 
met uw oplettende blik kunnen we 
de georganiseerde misdaad nóg be-
ter aanpakken. Het aantal meldingen 
is de afgelopen periode enorm toe-
genomen. Zo hebben we in Oost Bra-
bant in 2019 een verdubbeling van 
het aantal drugsregelateerde mel-
dingen ontvangen via Meld Misdaad 
Anoniem ten opzichte het jaar er-
voor. Uw melding helpt dan ook 
enorm en draagt bij aan een veilige 
leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermij-
ning of criminaliteit? Meld verdachte 
situaties altijd!
Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijk-
agent, maar ook via Meld Misdaad 
Anoniem, 0800-7000 of www.meld-
misdaadanoniem.nl
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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

Ontsluiting Nuenen-West

Waarom moeilijk doen    
als het makkelijk kan?
College van B&W wenst vóór oktober a.s. het bestaande Bestemmings-
plan Nuenen-West af te ronden. Dit blijkt een moeilijke bevalling: voor 
enkele van de oorspronkelijke (2008) uitgangspunten is geen meerder-
heid van de raad meer te krijgen. Dit geworstel heeft de fracties van W70, 
de Combinatie, CDA, VVD en D66 er toe gebracht om in de raadsvergade-
ring van 29 mei jl. middels een motie het initiatief naar zich toe te trek-
ken. Hierin staan een aantal uitgangspunten waaraan volgens de raad 
moet worden voldaan. De wethouder zegde toe hiermee aan de slag te 
gaan, maar de goede luisteraar hoorde al tijdens die zitting dat vasthou-
den aan haar oude plannen haar enige kompas is en blijft. (Eén raadslid 
sprak treffend over het zorgvuldig fileren van de motie).

Tot de instructies van de raad beho-
ren o.m. geen ontsluiting van Nue-
nen-West via de Geldropsedijk en - in 
het verlengde hiervan - geen open-
stelling voor alle verkeer van de bus-
banen bij het viaduct aldaar. Achter-
liggende gedachte: ontsluiting van 
de nieuwe wijk dient plaats te vinden 
direct op de A270 i.p.v. verkeer eerst 
rond te pompen via Wettenseind/ 
Geldropsedijk/busbanen, A270 etc.. 
Dit temeer omdat Nuenen-Zuid al 
voldoende overlast (geluid/ fijnstof ) 
heeft van die A270, Geldropsedijk, 
Smits van Oyenlaan etc.
Alternatieven ontsluitingen worden 
steevast met slechts enkele zinnen 
van tafel geveegd. Daaronder: een ei-
gen ontsluiting op de A270 (“nee, 
want daar hebben we de provincie 
voor nodig”; kennelijk een andere 
provincie dan die welke - ook heel re-
cent - uitbundig werd geprezen in 
het kader van de gezamenlijke studie 
Leefbaarheid en Bereikbaarheid). 
Hetzelfde lot is ons voorstel bescho-
ren om de bestáánde infrastructuur 
te gebruiken (n.b. direct aan de A270 
en liggend op de grens met Eindho-

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 23-06-2020 EN 29-06-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 12 Wijzigen gebruik: 

realiseren jongerenhuiskamer 
Leonard Donkerslaan 19 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Vallestap 3 Plaatsen opbouw op bestaande garage
Molvense Erven 65A Wijzigen gevelopbouw 
Schietbergen 55 Uitbreiden woning 
Te Welle 17 Vervangen garagedeur in kozijn met deur 

en ramen 
Barisakker 33 Plaatsen dakkapel 
Bloemhoeve 12 Vergroten bijgebouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 80 Horeca Passie, overname bestaand bedrijf

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
29-06-2020 Hoge Brake 8 Kennisgeving melding Activiteiten-

besluit milieubeheer: 
Lidl, oprichten supermarkt 

25-06-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
25 juni 2020 

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 berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Blauwe lijn = Vorsterdijk/WettensEind
Rode lijn = Laan door de Panakkers tot Splitsing Wettenseind

Vorsterdijk

Opwette
nseweg

Europalaan

Wettenseind

enkele intentie om serieus mee te 
denken over alternatieven, laat staan 
over enige vorm van out-of-the-box 
denken; wél om dictaten van de raad 
slechts te bestempelen als richtlij-
nen, maar ook niet meer dan dat (“u 
bent kennelijk nog niet zover”).

Hopelijk draait de Raad de vraag in 
de aanhef om en draagt zij de wet-
houder op niet langer moeilijk te 
doen nu het makkelijk kan en de mo-
tie onverwijld uit te voeren.

Belangenvereniging Nuenen

Sleutel gevonden
Afgelopen zondag 28 juni is op de 
Lucas van Hauthemlaan de volgende 
sleutel gevonden. De rechtmatige ei-
genaar kan mailen naar gaersoy@
gmail.com

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Belangenvereniging Nuenen

Nu de terugkeer van de wolf in Nederland een feit is, ne-
men we eens een kijkje bij de oude Wolvenkapel, die zich tot omstreeks 
1917 op de Opwettenseweg bevond. Daar bevindt zich tegenwoordig de 
‘kapelbult’, het parkeerplaatsje tussen de Opwettenseweg 102 en 104. Wie 
kan zich nu nog voorstellen dat dit een plekje is met een bijzondere histo-
rie? Reeds in 1348 werd hier een kapel gesticht, mogelijk als dank aan het 

ontsnappen aan de pest. In 1648 
werd de kapel voor de katholieke 
gesloten en aan de hervormden 
toegewezen. In 1798 bleek het ge-
bouwtje zo vervallen, dat het als 
opslagplaats voor appels werd ge-
bruikt. Na een opknapbeurt werd 
het in 1874 alsnog als bedehuis 
opgeheven. Het kreeg diverse 
functies, zoals het bewaren van 
dronken personen, brandspuit-
huisje en opslag van ijzer. En die 
wolf? Tsja, volgens een volksver-
haal zou in deze kapel op wonder-
lijke wijze een wolf zijn gevangen.

Meer lezen over de Wolvenkapel? 
Kijk dan in het boek Nuenen op 
het randje op pagina 134-135.

Hoogzomerdienstregeling 
Hermes Zuidoost Brabant
Vanaf zondag 5 juli a.s. rijdt Hermes een hoogzomerdienstregeling. Dit 
betekent dat op een aantal buslijnen minder vaak wordt gereden. Er zijn 
ook lijnen die geheel of gedeeltelijk vervallen. Op de lijnen 400 en 401 
wordt een afwijkende dienstregeling gereden. Deze lijnen rijden van 
maandag t/m zaterdag 2x per uur naar Eindhoven Airport v.v. Als het aan-
bod van reizigers naar Eindhoven Airport weer toeneemt, zal Hermes de 
dienstregeling op deze lijnen weer opschalen.

ven!), namelijk het Wettenseind voor 
het zuidelijk deel van Nuenen-West, 
de Vorsterdijk voor het noordelijk 
deel daarvan, beide uitkomend op 
het laatste deel van de Opwettense-
weg/ Wolvendijk en vandaar direct 
op de Eisenhowerlaan. Zie ook bijge-
voegde plattegrond; pm mogelijk 
eerdere aftakking Vorsterdijk richting 
Wolvendijk. (Voorstel zou haaks 
staan op “overgang van…Dorpse 
buurten naar....Landelijke buitens”; 
zie ambtelijk stuk d.d. 16 mei. Je moet 
het maar durven dit als serieuze af-
wijzingsgrond te gebruiken).

De insteek van de wethouder is, zoals 
gezegd, helder: geen millimeter af-
wijken van eerdere plannen, geen 

Er rijden geen buurtbussen
Door de huidige situatie rondom het 
coronavirus rijden de buurtbussen 
tijdelijk niet. Wel is het mogelijk om 
gebruik te maken van Taxbus: https://
bravo.info/regiotaxi-vangnet-ov.

Reizigers krijgen in de reisplanner 
www.hermes.nl of in de Hermes app 
het meest actuele reisadvies.

Om verantwoord reizen in het OV 
mogelijk te maken, vragen we onze 
reizigers nog steeds om zich aan de 
landelijke spelregels te houden.

De volgende maatregelen gelden 
per 1 juli:
• In het Openbaar Vervoer is het 

dragen van een niet-medisch 
mondkapje verplicht.

• Reis zoveel mogelijk buiten de 
spits.

• Houd je aan de corona hygiënere-
gels. Voor jezelf en voor een ander.

• Hermes verzoekt reizigers in de 
bus om via de achterdeur in te 
stappen én achterin in te chec-
ken.

• Volg de instructies van het OV-
personeel.

Kaartje kopen
Buschauffeurs kunnen nog steeds 
geen losse kaartjes verkopen. Reizi-
gers kunnen reizen met een OV-chip-
kaart of met een E-ticket. Saldo en E-
tickets zijn te koop via www.hermes.
nl

Meer uitgebreide informatie kun je 
vinden op hermes.nl/corona
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Afscheidsmusical van Gerwense 
groep 8 te zien via LON! 
‘De laatste loodjes’ op de basisschool liepen ook voor onze kinderen uit 
groep 8 van basisschool Heuvelrijk in Gerwen, door het coronavirus, heel 
anders dan gedacht. 

Daarnaast werd er contact opgeno-
men met de Lokale Omroep Nuenen 
(LON) of zij de musical wilde uitzen-
den. Zij werkten volledig mee en nu 
verschijnen onze filmsterren, samen 
met juf Bodhi en een gastrol voor 
meester Huub, op televisie. 
Donderdag, 2 juli, om 19.00 uur en 
22.00 uur wordt de musical ‘Jungle 
Beat’ uitgezonden op het LON en wij 
zouden het heel leuk vinden als u die 
avond gezellig, ieder in zijn eigen 

Ondanks dat ze maar met 11 kinderen 
zijn, kregen ze van de overkoepelen-
de organisatie ‘De Eenbes’ het bericht 
dat er geen musical en kamp plaats 
mocht vinden en dat er geen uitzon-
dering werd gemaakt voor een kleine 
groep 8. Dit was natuurlijk een zware 
teleurstelling, niet alleen voor de kin-
deren, ook voor de juf, de ouders en 
de andere leerkrachten en kinderen 
op school. Wat nu? Helaas kwam er 
geen alternatief, waardoor de ouders 
samen met juf Bodhi zelf initiatieven 
hebben genomen. De musical ging 
door, alleen is deze nu gefilmd en i.p.v. 
aparte fuiven wordt er een groep 8 
kamp georganiseerd door de ouders 
bij een ouder in de tuin.

Voor de musical werd er geoefend, 
een decor gebouwd en gezocht naar 
iemand die de musical kon filmen. 
Sander Bontje, zowel een professio-
nal als een vader van kinderen op de 
basisschool wilde de musical filmen. 
Wat zijn wij hier Sander dankbaar 
voor! Afgelopen woensdag hebben 
de kinderen, ondanks de hitte, ervoor 
gezorgd dat er een prachtige musical 
is opgenomen.

TV sterren door 
Nederwettense 
straten
Op dinsdagavond 7 juli vanaf 20.00 
uur zullen onze plaatselijke bekende 
TV sterren door de Nederwettense 
straten worden gereden. Deze TV 
sterren zijn de leerlingen van groep 7 
en 8 van de Nederwettense basis-
school. Kom kijken en geef ze een da-
verend applaus!

Voor de leerlingen van groep 8 van 
Eenbes basisschool Sint Jozef in Ne-
derwetten zijn de laatste schoolwe-
ken aangebroken. Helaas is het niet 
toegestaan om een musical voor pu-
bliek op te voeren. Daarom is er een 
alternatief bedacht. 
Al weken zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 samen met meester Dirk aan 
het oefenen voor een super leuke en 
spannende musical. De naam van de 
musical is Jungle Beat. Deze musical 
zal zonder publiek worden opgeno-
men en daarna worden uitgezonden 
door de Lokale Omroep Nuenen. De 
uitzending vindt plaats op dinsdag 7 
juli om 19.00 uur en wordt herhaald 
om 22.00 uur. De leerlingen zijn vanaf 
dan dus echte bekende TV-sterren.

Deze TV-sterren verdienen natuurlijk 
een groots onthaal en een daverend 
applaus van de Nederwettenaren en 
andere belangstellenden! Direct na 
afloop van de uitzending van 19.00 
uur, zo rond 20.00 uur, zullen de leer-
lingen van groep 7 en 8 door de Ne-
derwettense straten trekken. We ho-
pen natuurlijk dat iedereen in grote 
getalen (maar denk aan de 1,5 meter 
regel) de straat op gaat om onze TV 
sterren van groep 7 en 8 toe te jui-
chen en een daverend applaus te ge-
ven! Komt dat zien! En sterren van 
groep 7 en 8: veel succes met alle 
voorbereidingen!

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin 
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken)____________________________________________________________________________

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

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

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

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

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

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

Stichting Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06-13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij het spreekuur op maandag van 10-12 u. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor Info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675
• vrijw. gevraagd die jongeren 10-23 met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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huiskamer, op de 1,5 meter afstand, 
meekijkt met ons. Wij zitten helaas 
die avond niet in de gymzaal onze 
kinderen te bewonderen, maar doen 
dat nu allemaal apart thuis.

Gelukkig mogen ze overdag nog als 
echte filmsterren in galakleren op 
school rondlopen, want daar krijgen, 
zoals gewoonlijk, eerst de andere ba-
sisschoolkinderen de musical op tv te 
zien. 

Kijken jullie a.s. donderdagavond om 
19.00 uur of 22.00 uur mee naar de 
geweldige musical ‘Jungle Beat’?

De musical werd mogelijk gemaakt 
door onze filmsterren; Anne, Bart, 
Bram, Fabian, Guus, Hidde, Joep, Kee, 
Sofie, Teun, Thomas en juf Bodhi.

Prachtig klein concert Inge Frimout

De zomer ingeluid    
met ‘Summertime’ op harp
Door Nannie van den Eijnden

Ze was al te zien en te horen in de negende aflevering van Dwers Nuenen 
Draait Door. Zondag 28 juni speelde ze de sterren van de hemel in het Van 
Goghkerkje in twee kleine concertjes van 45 minuten. Van kleine, lieve 
liedjes met een verhaal tot wereldstukken van formaat en haar eigen 
composities over de kosmos… Inge bracht ze met verve.

Goghkerkje worden deze ‘concertini’ 
gratis aangeboden. Wel wordt een 
donatie van minimaal 10 euro voor 
de musici na afloop op prijs gesteld.

Inge sloot haar concert stralend af 
met de bekende aria uit de opera Por-
gy and Bess, gezongen als slaapliedje 
voor een baby, Summertime: 

Summertime, and the living is easy.
Fish are jumping, and the cotton is high.
Oh, your daddy’s rich, and your ma is 
good-looking.
So, hush, little baby, don’t you cry.

www.frimout.com

De positiviteit van Cultuur Overdag, 
de bezieling van Inge en het zonlicht 
dat in het kerkje naar binnen viel, 
zorgden voor een warme gloed. Inge 
zong en speelde onder andere stuk-
ken van Händel en George Gershwin, 
Ierse nummers en bekende liedjes 
van Herman van Veen. Haar eigen 
composities over de planeten, zoals 
Neptunus en de maan droegen bij 
aan de aangename sfeer. Bezoekers 
genoten zichtbaar van haar muzikaal 
talent. Beide concerten waren uitver-
kocht. 

Dankzij het aanstekelijke enthou-
siasme van Cultuur Overdag en hun 
vrijwilligers vinden deze kleine cultu-
rele lichtpuntjes in Nuenen plaats. 
Zolang de ‘maximaal 30 personen’-
richtlijn geldt, organiseert Cultuur 
Overdag regelmatig een concertino: 
een klein concert van 45 minuten 
zonder pauze of consumptie met 
maximaal 20 tot 25 personen. Dank-
zij de samenwerking met het Van 

Al haar tien vingers deden iets anders. 
Foto: Annette Stevens.

Inge Frimout speelde de sterren van de hemel tijdens haar concertino in het Van Gogh-
kerkje. Foto: Emmanuel Frimout.

Digitale uitslag schrijfwedstrijd 
Brabants Dialectenfestival
Het 14e Brabantse Dialectenfestival zou plaats vinden op zondag 14 juni 
2020. Op zaterdag 13 juni zou er een mooie avond zijn rond de uitslag van 
de schrijfwedstrijd die verbonden is aan het Dialectenfestival. Alles rond 
het thema: ‘Liefde is ’t skonste um te hebbe’ Voor deze schrijfwedstrijd 
waren 42 inzendingen uit heel Brabant, verhalen, gedichten en liedtek-
sten. Maar helaas, corona gooide roet in het eten. Er werd besloten het 
festival een jaar door te schuiven (naar 13 juni 2021), maar om de verha-
lenwedstrijd ook zo lang te laten liggen? Er werd naarstig gezocht naar 
een oplossing, maar pas toen door een werkgroep uit het bestuur beslo-
ten werd het zelf op te pakken kwam er schot in de zaak. 

Deze links staan op de website van 
het dialectenfestival (www.brabants-
dialectenfestival.nl) en op de face-
bookpagina van het festival. Als men-
sen op de link klikken, telt de premiè-
re af en begint de video precies op de 
aangegeven tijd af te spelen. Mensen 
hebben ook de mogelijkheid om re-
acties achter te laten. De filmpjes blij-
ven via deze links beschikbaar.

In film 1 wordt aandacht besteed aan 
de deelnemers en zijn de verhalen 
van de genomineerden te horen, met 
tenslotte de bekendmaking van de 
winnaar. In film 2 zien we de deelne-
mers en zijn de genomineerde ge-
dichten en de liedteksten te horen en 
tenslotte de bekendmaking van de 
winnaars. Met de winnaars wordt een 
afspraak gemaakt voor de overhandi-
ging van deze dialectpenningen (ont-
worpen door Nelleke de Laat).

We hopen op deze manier alle deel-
nemers en geïnteresseerden in het 
Brabants dialect op een mooie ma-
nier te informeren over onze schrijf-
wedstrijd (en hopen dat het nooit 
meer op deze manier hoeft!) en gaan 
ervan uit dat we iedereen weer zullen 
zien op ons volgende festival: zon-
dag 13 juni 2021. 

De jury - bestaande uit Peter Aarts, Li-
lian Calame, Frank Finkers (voorzitter) 
en Nelleke van Vlokhoven - kwam bij 
elkaar, beoordeelde de inzendingen 
en kwam tot de volgende nominaties:

Verhalen: Riny Boeijen - Jan Luyster-
burg - Cor Swanenberg
Gedichten: Rensz Gorisse - Ans van 
Kessel - Anny v.d. Looy
Liedteksten: Gerard van Kol - Hans 
Lakwijk - Frank van Osch.

Aan alle inzenders werd gevraagd een 
foto te sturen, opnames van de nomi-
naties werden verzameld, een aantal 
artiesten die op het festival op zouden 
treden stuurden een bijdrage, twee 
van onze ambassadeurs, Wim v.d. 
Donk en Wim Daniels, leverden een 
bijdrage, de jury leverde de beoorde-
ling en bekendmaking van de win-
naars en toen lag er heel veel materi-
aal wat verwerkt moest worden tot 
een presentatie. Voorzitter Henri 
Bouwmans en verantwoordelijke pro-
grammering Stein van de Ven selec-
teerden en maakten een opzet en ver-
volgens werd Meike van Leuken inge-
schakeld om alles te verwerken. Er zijn 
nu twee afleveringen die zondag 5 juli 
in première zullen gaan om 12.00 en 
13.00 uur. Beide te vinden op Youtube 
Dialectenfestival 2020.
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Cultuur Avonduur presenteert: 

‘Troost: besmettelijk lieve liedjes’
In hun muziek-theatrale programma neemt het duo Eva van den Bosch en 
Marc Kuypers op vrijdagavond 3 juli (Van Goghkerkje; aanvang: 19.30 
uur) het publiek mee langs de mooiste, liefste, indrukwekkendste en 
meest troostvolle liedjes die het Nederlands, Zuid-Afrikaans en Brabants 
rijk is. Van Herman van Veen tot Bløf en van Ramses Shaffy tot Gerard van 
Maasakkers. In tijden van intelligente afstand, is liefdevolle nabijheid 
een groter goed dan ooit. 

Met dit programma beleeft Cultuur 
Avonduur haar première: de geplan-
de film ‘A Star is Born’ kon op 13 maart 
immers niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. 
Cultuur Avonduur is het ‘zusje’ van Cul-
tuur Overdag: een groep vrijwilligers 
gaat in Nuenen culturele activiteiten 
in de avonduren organiseren. Dit con-
certino is een mooie start van hopelijk 
nog diverse activiteiten dit jaar.

Dankzij de samenwerking met het 
Van Goghkerkje is het concertino 
gratis toegankelijk; na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
opbrengst is volledig voor de musici 
die optreden. 
Reservering voor het concertino op 3 
juli is noodzakelijk en alleen mogelijk 
via de website van Cultuur Overdag 
(www.cultuuroverdag.nl) of Cultuur 
Avonduur (www.cultuuravonduur.nl)

Eva van den Bosch is muziektheater-
maker en zangeres. In 2017 ontving ze 
van Fonds Podiumkunsten het traject 
Nieuwe Makers. In de twee jaar die 
aan dit traject verbonden zijn maakte 
ze twee veelgeprezen voorstellingen 
en kreeg ze de kans kennis op te doen 
bij leermeesters als van o.a. Herman 
van Veen en Fred Delfgaauw.

Martijn

Jeroen

Revolution Personal Training hervat alle lessen

Powered by result
Door Nannie van den Eijnden

Half maart hielden de Small Group-trainingen op en eind maart de een-
op-eentrainingen. Maandag 30 maart ging sportschool Revolution PT 
aan de Berg helemaal dicht vanwege corona. Deze week worden alle les-
sen hervat, de groep-, techiek- en mobiliteittrainingen staan vanaf 6 juli 
weer volledig op het rooster.

naar Jordi Huijnen. “Ook hebben we 
lessen opgenomen en op YouTube 
gezet. Daarmee gaven we mensen 
een stok achter de deur om thuis te 
sporten. En er was contact op af-
stand. Tijdens de lessen keek altijd 
één van ons mee op een groot 
scherm om te zien of mensen hun oe-
feningen goed deden.”

“We zijn blij dat we volledig kunnen 
starten” gaat Jordi verder. “Begin mei 
gaven we alle lessen buiten en sinds 
11 mei binnen. We hebben mensen 
keuzes gegeven en vanaf het begin 
van de coronacrisis goed gecommuni-
ceerd, al waren de richtlijnen niet altijd 
duidelijk. De berichtgeving was onze-
ker, we hebben geprobeerd er zo goed 
mogelijk op in te spelen. Ons voordeel 
is dat we al veel op afspraak werken en 
een-op-een. Voor degenen die in een 
medisch revalidatietraject zaten en 
die niet konden bewegen, had de co-
ronatijd grote impact” legt hij uit.

Droom
Jordi komt uit de wereld van defen-
sie. Zijn droom was om bij de mari-
niers te gaan, maar die viel in duigen, 
hij raakte geblesseerd. Vanuit die fy-
sieke medische conditie kon hij on-
der begeleiding herstellen. “Dat vond 
ik zo dankbaar dat ik er iets mee wil-
de doen” licht Jordi toe. “Mijn vader 
heeft een sportschool gehad, dus ik 
ben altijd bekend geweest met deze 
wereld en heb er bewust voor geko-
zen om voor mezelf te starten. Ik ben 
samen met m’n vrouw Saskia begon-
nen, zij doet voeding en coaching, en 
met drie kinderen hebben we het nu 
samen druk genoeg”, lacht hij.

Kwaliteit
“Ik heb het mezelf niet makkelijk ge-
maakt door de lat zo hoog te leggen, 
de kwaliteit van onze lessen en bege-
leiding is heel hoog. Dat vind ik be-
langrijk” vertelt Jordi. “We hebben 
geen slapende leden, je wordt gebeld 
als je niet komt. Mensen moeten zich 
hier fijn voelen. Het maakt niet uit op 
welk niveau je begint. We leren je 
eerst de oefeningen goed uit te voe-
ren, dat is de basis. Daarna kun je her-
halen en verzwaren, anders is het 
wachten op blessures” legt hij uit. Als 
je blessures hebt, dan kun je juist hier 
terecht. Jordi en zijn team hebben 

“Om mensen toch te kunnen begelei-
den bij het sporten, zijn we meteen 
begonnen met live videolessen 
’s morgens en ’s avonds”, vertelt eige-

heel veel expertise in huis en met een 
blessure kun je heel veel oefeningen 
nog wel doen, onder begeleiding.

Karakter
“We zijn een heel hechte community, 
iedereen kent elkaar. Dat is onze groot-
ste kracht, het sociale karakter van 
onze sportschool”, lacht Jordi. “En we 
hebben een topteam. Jeroen is mijn 
stagebegeleider geweest, we kennen 
elkaar van HealthCity.” Jordi is gaan stu-
deren waarmee hij zichzelf heeft gene-
zen: orthopedische revalidatie. Ook 
heeft hij medische fitness bij Fysio Phy-
sics gedaan, waarmee hij fysieke me-
chanische problemen kan oplossen. Je-
roen heeft CIOS gevolgd en de trainin-
gen ‘activation, release, rehab’. David 
heeft dezelfde studie gevolgd als Jordi 
en Martijn is voedingsconsulent. “Dit 
zijn heel andere studies dan Fitness A 
en B, deze gaan veel verder en dieper”, 
legt Jordi uit. “We kunnen lichamelijke 
testen doen om te kijken waar de dis-
balans zit en hebben allemaal dezelfde 
visie, dat werkt superfijn” zegt Jordi. 
“We kijken wat de klant nodig heeft en 
hoe we dat kunnen inpassen in een 
trainingsschema. Iemand moet binnen 
drie keer pijnvrij zijn en zelfs na één 
keer. Als dat niet zo is, frustreert dat 
ons” lacht Jordi. Hij vindt het leuk dat 
hier veel verschillende mensen komen 
met hun eigen verhalen, waar hij resul-
taten mee kan behalen.

Samenwerking
Revolution PT werkt samen met Job 
van Beek, Osteopathie Nuenen. In 
overleg met hem kan snel een analy-
se worden gemaakt en worden beke-
ken of en hoe iemand met fysieke 
klachten kan trainen. “Het is fijn als je 
snel kunt beginnen, dat is belangrijk!” 
weet Jordi uit ervaring.

In september is Revolution PT zes jaar 
in het huidige pand aan de Berg ge-
vestigd. In de toekomst wil het team 
graag verschillende disciplines sa-
menbrengen onder één dak, zoals een 
osteopaat, huisarts en een orthomole-
culaire therapeut. “Dan kunnen we 
snel handelen en iemand na een ge-
sprek meteen terug laten komen op 
de sportvloer”, licht Jordi toe. En dan 
liefst in een fris pand, dat uitstraalt wat 
Revolution PT is: motiverend, sociaal, 
professioneel en powered by result.

www.revolutionpt.nl
www.deephealthcoaching.nl

Jordi

David

EnergyParty’s      
in Nuenen gestart
Ook zin in een feestje? Het is nog mogelijk een eigen feestje met buurtge-
noten te houden.

8 deelnemers samen hun energiever-
bruik én bespaarmogelijkheden aan 
de hand van speciale kaarten. Een 
professionele gespreksleider bege-
leidt de avond. Na afloop gaat ie-
dereen naar huis met een concreet 
en persoonlijk actieplan voor ener-
giebesparende maatregelen die pas-
sen bij ieders behoefte en mogelijk-
heden. De ervaring leert dat de 
meeste mensen ook daadwerkelijk 
tot actie overgaan.

Ook zin in een feestje?
De komende tijd vinden er nog meer 
EnergyParty’s plaats in Nuenen. Ie-
dereen die het leuk vindt, kan een ei-
gen EnergyParty aanvragen. Je no-
digt dan, als een soort gastheer of 
gastvrouw, je buren en bekenden uit 

voor een EnergyParty. De party’s 
vinden plaats op het ge-

meentehuis, om zo op 
veilige afstand van el-

kaar te kunnen zit-
ten. De rest van de 
organisatie wordt 
uit handen geno-
men. Meer info 
over de Energy-
Party’s is te vinden 

op buurkracht.nl/
energyparty. Inwo-

ners van Nuenen die 
interesse hebben in de 

rol van gastheer/-vrouw kun-
nen zich hier ook aanmelden.

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van 
buren. De kracht om dingen samen 
mooier, beter, groener, veiliger, ge-
zelliger of duurzamer te maken in de 
buurt. Buurkracht helpt buren in heel 
Nederland om hun buurkracht te 
ontdekken en te vergroten. Door 
mensen bij elkaar te brengen en ze te 
ondersteunen met tips, trucs en 
tools, zoals de buurkracht-app en de 
website buurkracht.nl. Meer dan 500 
buurten hebben inmiddels hun 
buurkracht ingezet. Steeds vaker be-
trekken ook gemeenten en overhe-
den Buurkracht bij burgerparticipa-
tietrajecten. Speciaal voor deze par-
tijen heeft Buurkracht diverse aan-
pakken, meer info hierover is te vin-
den op stichtingbuurkracht.nl

Vorige week donderdag 18 juni en af-
gelopen woensdag 24 juni, vonden in 
Nuenen de allereerste EnergyParty’s 
plaats. Beide feestjes waren zeer ge-
slaagd. Jos Habraken, ambtenaar 
Duurzaamheid bij de gemeente, fun-
geerde gisteren als gastheer van zijn 
EnergyParty. Net als bij de andere 
party, spraken ook hier buurt- en 
dorpsgenoten in een informele set-
ting met elkaar over energie bespa-
ren, werden er tips uitgewisseld en 
plannen met elkaar gemaakt. Ook zijn 
er allerlei nieuwe contacten ontstaan 
om elkaar te helpen met energiebe-
sparingen. Alle aanwezigen zijn van 
plan om op de korte termijn energie 
besparende maatregelen te nemen.

“Het was heel waardevol om zelf een 
EnergyParty mee te maken. Niet 
alleen om zo zelf het feestje 
te ervaren dat nog veel 
meer Nuenenaren de 
komende tijd mee-
maken, maar ook 
omdat ik tot heel 
nuttige inzichten 
ben gekomen over 
mijn eigen ener-
gieverbruik. Bin-
nenkort ga ik tocht-
strips plaatsen en ik 
ga me verder verdie-
pen in zonnepanelen,” al-
dus Jos Habraken, ambte-
naar Duurzaamheid en gastheer van 
een EnergyParty.

“Ik vond de EnergyParty heel plezie-
rig én heel informatief. De bijeen-
komst heeft ook mijn ideeën om mijn 
huis verder te verduurzamen ver-
sterkt. Ik heb al zonnepanelen en een 
regenton en let op mijn verbruik, 
maar wil graag nog meer stappen 
zetten. Zo loop ik al een aantal jaren 
met het idee rond om het dak te iso-
leren - daar ga ik me nu eens echt se-
rieus op oriënteren. De EnergyParty 
heeft ook mijn beeld van zonnecol-
lectoren positief beïnvloed; die leve-
ren misschien meer op dan ik dacht,” 
aldus Arend Jan Klinkhamer, deelne-
mer aan de EnergyParty.

Dit is een EnergyParty
Tijdens een EnergyParty bekijken 6 à 

Rabobankkantoren Geldrop   
en Oirschot weer open  
We zijn nog niet uit de coronacrisis. Daarom zetten wij vol in op het verder 
optimaliseren van onze digitale dienstverlening, zodat u op een makke-
lijke en veilige manier uw bankzaken kunt regelen.  

hierin in overweging. Voor de dichtst-
bijzijnde sealbagautomaat verwijzen 
wij u door naar www.rabobank.nl/re-
gio-eindhoven onder het kopje ‘Vesti-
gingen en Openingstijden’. 
  
Waarom 
kantoren Geldrop en Oirschot?  
Er is gekozen voor Geldrop en Oir-
schot, vanwege een logische sprei-
ding in ons werkgebied. Een vestiging 
heropenen is een secure operatie, 
omdat we een schoon en veilig kan-
toor open willen stellen en een goede 
routing moeten aanbrengen, waarbij 
de veiligheid van onze klanten en me-
dewerkers voorop staat. Over de her-
opening van andere kantoren is nog 
niets bekend. Vanzelfsprekend com-
municeren we hierover, zodra hier 
meer duidelijkheid over is. 

Veiligheidsmaatregelen  
Als Rabobank willen we er zijn voor 
klanten die ons echt nodig hebben. 
Wel nemen we een aantal veilig-
heidsmaatregelen:  
• Maximaal 2 klanten tegelijkertijd 
 in het kantoor   
• Afstand minimaal 1,5 meter  
• Complexe vragen 
 (o.a. hypotheken of beleggen) via 
 videogesprek of op afspraak  
  
Heeft u hulp nodig bij een geldopna-
me, maak dan een afspraak via (040) 
293 60 00. Kijk voor meer informatie 
en actuele openingstijden op www.
rabobank.nl/regio-eindhoven

Toch komen er steeds meer versoe-
pelingen op de huidige coronamaat-
regelen. Logisch dat u zich daardoor 
afvraagt wanneer wij weer meer van 
onze kantoren openen. Wij luisteren 
daarbij goed naar onze leden. Om die 
reden opent de bank gefaseerd meer 
deuren van haar kantoren.   
Voor klanten die onze kantoren weer 
willen bezoeken is het belangrijk dat 
ze weten waar en wanneer ze bij ons 
terecht kunnen.  

Heropening kantoren Geldrop en 
Oirschot sinds 22 juni  
Tot 22 juni was alleen ons kantoor 
aan de Emmasingel 4 te Eindho-
ven geopend. Nu zijn daar het kan-
toor aan de Laan der Vier Heemskin-
deren 7 in Geldrop en de Sint Joris-
straat 55 in Oirschot bij gekomen. 
Deze vestigingen zijn iedere werk-
dag open tussen 9.30 en 17.00 uur.   

Automaten bij vestiging  Geldrop:  
De geldautomaat in het kantoor is ie-
dere werkdag beschikbaar tussen 
09.30 en 17.00 uur.  
  
De aanleiding voor de sluiting 
van sealbagautomaten was het toe-
nemende aantal zware plofkraken en 
de veiligheid van omwonenden. Deze 
situatie is nog niet veranderd, vandaar 
dat heropening van meer van deze 
automaten, waaronder Geldrop, he-
laas niet zondermeer vanzelfsprekend 
is. Wij blijven de situatie volgen en ne-
men de belangen van al onze leden 

Persmuskiet
Zal ik eens een stukje schrijven
over een man met overspel,
die niet van haar lijf kon blijven:
vreemd gegaan, u kent dat wel.
Hij was BN, stond steeds vooraan.
Nu mijn smeuïg stukje in het dagblad
als vanouds , ik noem geen naam.
Persmuskiet die ik als naam had,
’t Is een vreugdevol bestaan.

Klaas de Graaff
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BCL ‘heel even’ aan de slag
Na de gedwongen ‘coronapauze’ van enkele maanden 
lijkt het er toch echt op dat de sporters van Badminton 
Club Lieshout weer (binnen) aan de slag mogen. Nog 
niet alle onduidelijkheden zijn weggenomen, maar de 
verwachting is dat er weer binnen, in sporthal De Klum-
per, gebadmintond kan worden. Helaas kan dat maar 
‘heel even’: ná de speelavond van 8 juli is het immers al 
weer zomervakantie.

In het rijksbeleid is vastgesteld dat zaalsporters vanaf 1 
juli weer aan de slag mogen. De regie voor dat rijksbeleid 
is bij de gemeenten neergelegd. Die gemeenten geven 
weer aan afhankelijk te zijn van de ‘noodverordening van 
de veiligheidsregio’. Vanuit de gemeente is het daar nu 
dus op wachten. De beheerders van de sporthallen wil-
len ook graag aan de slag. Ook zij hebben inmiddels bij 
de gemeente nagevraagd of en hoe ze weer open mo-
gen. Het wachten is derhalve op de benodigde antwoor-
den. Vooruitlopend op die antwoorden heeft Badminton 
Club Lieshout zich inmiddels prima voorbereid op een 
herstart-binnen. Dat dankzij het protocol dat aangereikt 
is door de nationale bond (Badminton Nederland) waar-
mee exact duidelijk is wat wél en wat niet kan.

Vanwege de komende zomervakantie is de herstart 
slechts van korte duur. Op 8 juli is alweer de laatste speel-
avond van het seizoen 2019/2020. Daarna kunnen de 
shuttles, netten en rackets alweer opgeborgen worden 
vanwege de zomervakantie. Op woensdag 26 augustus 
is dan weer de eerste speelavond van het seizoen 
2020/2021. Uiteraard is deze weer afhankelijk van een 
gestabiliseerde situatie rondom het coronavirus en dus 
géén nieuwe of gewijzigde overheidsmaatregelen. Na 
opstart van het nieuwe seizoen (eind augustus) zijn dan 
op 16 en 23 september weer de jaarlijkse Rabobank-in-
loopavonden gepland. Op die dagen kan heel Laarbeek 
dan gratis kennismaken met badminton in het alge-
meen en Badminton Club Lieshout in het bijzonder. 
Dankzij de ondersteuning van de Rabobank Helmond-
Peel Noord is dat voor iedereen helemaal gratis en dus 
zonder drempels.

Badminton is een leuke en actieve sport voor jong en oud !

In het hoekje van Vincent
De Helmonder Hennie Agten schildert zaterdag 4 juli in het oude atelier 
van Vincent van Gogh in Nuenen. U kunt ook een kijkje nemen in dit ate-
lier terwijl hij schildert en of schetst. Hennie verdiept zich in de werkwijze 
van Vincent van Gogh. Hoe kreeg Vincent die kleuren, maakte hij compo-
sities, verkreeg hij het verdikte verfpalet. De schilder kan u er veel over 
vertellen.

leerd, vol met schilderijen van de tijd-
genoten van Vincent. U ziet ook de 
oude dienstbodekamers op zolder, 
waar tijdens WO II een Joodse jongen 
2 jaar verborgen zat. Daarna loopt u 
door de tuin van Nune Ville naar de 
tuin van het Domineeshuis. Deze tuin 
heeft Vincent vele malen getekend en 
geschilderd. Het einddoel is dan het 
oude atelier van Vincent van Gogh, 
waar u naar binnen mag gaan en 

Sinds een aantal maanden worden 
elke eerste zaterdag van de maand in 
het atelier rondleidingen gehouden, 
gecombineerd met een bezoek in het 
ernaast gelegen 19-e -eeuwse huis 
Nune Ville, waar Vincents vriendin 
Margot woonde.

U krijgt zaterdag 4 juli een half uur de 
rondleiding in het museumhuis Nune 
Ville, geheel 19e -eeuws gemeubi-

De dienstbodekamer

Nune Ville
Hennie Agten met op de achtergrond zijn eigen schilderijen
De foto’s zijn gemaakt door Jacqueline Bekker

het hoekske van Vincent

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 27

Horizontaal: 1 afbeelding 6 vrucht 11 steen 12 barenspijn 14 eikenschors 15 oosterlengte 
17 tennisterm 20 selenium 21 vernis 23 grappig 24 aanhanger 25 harde val 27 en dergelijke 
28 boom 29 karakter 30 familielid 32 voorzetsel 34 tegenover 35 karaat 37 omsingeling 
40 stoom 44 vrouwelijk dier 46 zangnoot 47 bijwoord 48 zonderling 50 vis 51 veld 
54 kloosterzuster 55 deel v.d. bijbel 56 kaarsenhouder 58 en omstreken 59 deel v.e. geweer 
60 plechtige gelofte 61 bloeiwijze 63 slaginstrument 64 binnenkort.

Verticaal: 1 Europese vrouw 2 rooms-katholiek 3 afslagplaats bij golf 4 sieraad 
5 rangtelwoord 6 windrichting 7 ongevuld 8 troefkaart 9 in orde 10 rangtelwoord 13 priem 
16 jong dier 18 loods 19 pl. in Italië 20 plaaggeest 22 huisdier 24 ijdeltuit 26 mannelijk dier 
29 herfstbloem 31 zandheuvel 33 grote bijl 36 invoer 37 vrucht 38 lusthof 39 riem 
40 overvloed 41 zangstuk 42 persoon 43 voldoende 45 wilde haver 49 strafwerktuig 
51 treuzel 52 soort hert 53 akelig 56 toiletgerei 57 moerasvogel 59 riv. in Italië 62 rondhout.

H E N G S T Z O N D A G

S O R B E T O O R L A M

L E F L O G V I S A L E

O V B P A L E T P E U

O E H O E A I R G E B I T

F A L I B I F R E L E E

K A S S A E N G T E

S S T E N O S P O R E S

P A T E R S E T T I R A N

I K R B L A A R M G O

E E R L E O P A K V E E

S L U I E R G A L A N T

A L A S K A G E N A N T

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

Oplossingen wk 26
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

T R A N S P I R AT I E

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.

ACHTERRUIT
ALHOEWEL
BASIS
BAZIG
BODEM
BROODJE
CENTIME
CLOSET
CRASH
DAMAST
DARTEN
FABEL
FLANK
FOBIE
FOLIE
GRONDWET
HEMELVAART
HOOGOVEN
INSIDER
JETSKIEN
KRUIPEN
KUIEREN
KUSTLICHT
LIEFDESGOD
MANEN
MENORA
NOORDOOST
OKSEL
OMHEINING
POCHEN
PRINCIPE
PUNTER
RATEL
RECHTMATIG
ROUTER
SOBER
STRAK
STRIPHELD
TATER
TROEP
VOEDEN
VOORAAN

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

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

4 8 9
3 1

2 7 1 9 6
8 7 1 6
5 4

1 5 6 2
6 8 5 1 7

7 9
5 6 4

Sudoku

week 25, Dhr. Th. van der Linden

Hennie aan het werk ziet op het vroe-
gere plekje van Vincent. Wees wel-
kom! Totale duur rondleiding: 1 uur.

Zaterdag 4 juli 10.00 uur - 17.00 uur. 
Rondleidingen beginnen elk half uur 
in Salon Nune Ville, Berg 24 Nuenen. 
Kosten: 7,50 euro p.p. Reserveren via 
info@salonnuneville.nl Voor meer 
info: www.salonnuneville.nl 

Waterdouches en fruit-ijsjes 
voor dieren in Dierenrijk 

Tekst en foto’s: Dierenrijk

Tijdens deze hete dagen kunnen de 
dieren in Dierenrijk genieten van ex-
tra verkoeling. De olifanten krijgen 
een lekkere koude douche en onder 
andere de chimpansees, ringstaart 
maki’s en ijsberen werden getrakteerd 
op een fruit-ijsje.

Dankzij cleanroom heeft Catharina 
Ziekenhuis een eigen ‘spuitenfabriek’
Met innovatieve, zelf gevulde kant-en-klare spuiten kan het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven voortaan niet alleen nauwkeuriger, maar ook ef-
ficiënter medicijnen toedienen. Tijdens de corona-crisis is een speciale 
cleanroom voor vulmachines versneld gebouwd. De inzet van de steriele 
spuiten bespaart medewerkers op de IC en OK veel tijd.

De cleanroom zou eigenlijk pas hal-
verwege 2021 opgeleverd worden, als 
onderdeel van de nieuwe ziekenhuis-
apotheek die op dit moment op het 
ziekenhuisterrein wordt gebouwd. 
“We hadden de vulmachines   al in 
huis. Met het oog op de crisis en de 
hoge zorgdruk op onze verpleegkun-
digen hebben we besloten versneld 
een tijdelijke cleanroom op te bou-
wen, zodat we zelf de kant-en-klaar 
spuiten kunnen maken. Met grote 
dank aan Kuijpers, PHF en Cornelis-
sen, die met dezelfde drive als onze 
zorgmedewerkers aan de slag zijn ge-
gaan om dit mogelijk te maken,” ver-
telt Van Wezel. De nieuwe, tijdelijke 
cleanroom is nog schoner dan die bij 
chipfabrikanten. “Daar mag er vooral 

geen stof bij komen, bij ons mogen er 
ook geen microorganismen bij ko-
men. Er werken twee mensen in spe-
ciale pakken in de vulruimte, veel effi-
ciënter dan nu gebeurt.”
Zelfs als medicijnproductie buitens-
huis stokt door tekorten, kan de zie-
kenhuisapotheek van het Catharina 
Ziekenhuis medicatie zoals pijnbe-
strijding zelf leveren. “Door de corona-
crisis was er een tekort aan ampullen 
en flacons met medicijnen. Wij berei-
den zelf medicijnen uit grondstoffen 
en vullen de spuiten zelf. Dat bespaart 
materialen en we zijn helemaal zelf-
voorzienend,” zegt de ziekenhuisapo-
theker niet zonder trots. In Nederland 
zijn op dit moment 10 ziekenhuizen 
met een eigen bereidingsapotheek.
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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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 4 juli 18.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 5 juli 09.30 én 11.00 uur: Be-
sloten Eucharistievieringen met eerste 
communicanten, kinderkoor ingezon-
gen op CD, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 4 juli 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Koosje 
van der Velden - Karremans; Marjo de 
Boer - Sanders; Ronnie Pieterse.
Zondag 5 juli 09.30 uur en 11.00 uur: 
Pastor Henk Gerrits ( vanwege sterf-
dag); Koosje van der Velden - Karre-
mans; Ronnie Pieterse.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Harrie 
van den Boomen, Lange Akker 8. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 4 juli 11.00 uur: Besloten Eu-
charistieviering met eerste communi-
canten, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 5 juli 11.00 uur: viering. Voor-
gangers: pastor J. Vossenaar en lid 
van de werkgroep W&C-viering.

Misintenties: 
Nelly Bouw; Martien van Rooij; Piet 
van Rooij; Jan van de Ven; Sjef en 
Lena Saris-Swinkels.

Mededeling:
De tussenstand per 28 juni van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie be-
draagt € 952,- De actie duurt nog tot 
eind juli. U kunt uw gift deponeren in 

de offerblok achterin de kerk van Ne-
derwetten of in de brievenbus van de 
kerkdeur in Gerwen of op de bankre-
kening van de parochie: NL 30 RABO 
0137 4042 47 t.n.v. RK Parochie Heilig 
Kruis Nuenen ca. met vermelding van 
‘gift voor zuster Bonnie’. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 5 juli, 09.30 uur: viering, 
voorgangers pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Laura Migchels - De Greef; Jan Cop-
pelmans; Lie Tien Loan Hoeks; Maria 
van der Pol - Renders.

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

Op zondag 5 juli is er een livestream 
uitzending van de viering vanuit De 
Regenboog. De voorganger is ds. 
Marlies Schulz. Aanvang: 10.00 uur. 
Deze dienst is alleen via internet te 
volgen. We blijven met elkaar verbon-
den. U kunt de link vinden via onze 
website en het tabblad Verbinding. 
De digitale collecte gaat naar het pro-
ject ‘Vakantiepret voor kinderen in ar-
moede’. U wordt van harte uitgeno-
digd 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 2 juli. Onze Lieve Vrouw 
Visitatie. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Orocessus en 
Martianus, martelaren.

Vrijdag 3 juli. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Rumoldus en 
Ireneus, bisschoppen en martelaren.
Zaterdag 4 juli. Eerste zaterdag van 
de maand. 09.00 uur H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur.
Zondag 5 juli. Vijfde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
na de H. Mis volgt kinderzegen.
Maandag 6 juli. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 7 juli. Feest van Onze Zoete 
Vrouw van Den Bosch. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis H. Cyrillus en Me-
thodius, bisschoppen en belijders.
Woensdag 8 juli. 07.15 H. Mis, H. Elisa-
beth, koningin van Portugal en we-
duwe.

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 en op YouTube.

Topklinische erkenning   
voor afdeling Urologie   
van het Catharina Ziekenhuis
De afdeling Urologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft 
een landelijke erkenning op het gebied van topklinische zorg gekregen. 
Dat betekent dat er sprake is van uitstekende patiëntzorg, voldoende op-
leidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. Verpleegkundig 
specialist Francoise van de Ven: ”Dit is de erkenning dat we de juiste din-
gen doen. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van 
prostaat-, nier- en blaaskanker.”

us Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 
en het Radboud UMC met zo’n zelfde 
robot. De kans dat we alle kankercel-
len kunnen verwijderen lijkt groter 
en het risico op bijwerkingen als in-
continentie en erectieproblemen is 
kleiner. Bovendien verloopt de ope-
ratie sneller en met minder bloedver-
lies. Patiënten hebben minder pijn-
klachten en ze herstellen sneller. De 
nazorg vindt gewoon plaats in Eind-
hoven. 

Bij een niertumor kan, als één van de 
weinige ziekenhuizen in Nederland, 
ook gebruik gemaakt worden van 
cryoablatie. Daarbij wordt de tumor 
bevroren. Die techniek wordt vooral 
bij kleinere niertumoren toegepast. 

Veel patiënten zijn te spreken over de 
groepsvoorlichting. Van de Ven: “Onze 
patiënten worden uitgebreid geïnfor-
meerd. Zo weten ze wat ze tijdens en 
na de operatie kunnen verwachten. 
Mannen die nog last hebben van in-
continentie, erectieproblemen of 
conditieverlies krijgen praktische tips 
wat ze hieraan kunnen doen. Ons 
concept wordt inmiddels door ande-
re ziekenhuizen overgenomen.”
www.catharinaziekenhuis.nl

Wat uroloog Evert Koldewijn het al-
lerbelangrijkst vindt, is dat zijn afde-
ling patiënten met prostaatkanker 
meerdere behandelingen aan kan 
bieden. ”Er is niet één behandeling 
het beste. Opereren is niet per se be-
ter dan bestralen, of inwendig bestra-
len. We proberen echt onafhankelijk 
advies te geven. Het is heel belangrijk 
dat de patiënt meebeslist. Bij shared 
decision zijn patiënten veel tevrede-
ner en kunnen ze ook beter omgaan 
met bijwerkingen.”

In de regio is het Catharina Zieken-
huis het enige ziekenhuis waar in 
huis brachytherapie kan worden ge-
geven. Bij die behandeling voor pa-
tiënten met prostaatkanker worden 
radioactieve zaadjes in de prostaat 
gebracht. Groot voordeel van deze 
techniek is dat er minder gezond 
weefsel wordt bestraald en dat de bij-
werkingen beperkt blijven. 

Robotchirurgie
Ook de inzet van robotoperaties 
weegt mee in de landelijke erken-
ning. Complexe blaas- en nieropera-
ties worden in het ziekenhuis met de 
allernieuwste Da Vinci Xi robot uitge-
voerd. De prostaatoperaties gaan 
naar het Prospercentrum in Nijme-
gen. Daar opereren de urologen van 
het Catharina Ziekenhuis, het Canisi-

Verpleegkundig specialist Francoise van de Ven en uroloog Evert Koldewijn / Catharina 
Ziekenhuis

Dorpsraad Lieshout blij met  
gedegen bomenvervangingsplan
Een dezer dagen komt het uitgebreide ‘bomenvervangingsplan’ in de ge-
meenteraad. Dit plan voorziet in een gedegen beleid, in de nabije én ver-
re toekomst, ten aanzien van de bomen in de gemeente Laarbeek. Dorps-
raad Lieshout ziet het tot stand komen van het bomenvervangingsplan 
als een schoolvoorbeeld van een goede onderlinge samenwerking tussen 
gemeente, burgers en organisaties. Niet alleen dorpsraden, maar ook an-
dere betrokken organisaties én burgers, hebben als klankbord mogen 
fungeren: het bomenvervangingsplan is ‘Laarbeek-breed’ gedragen.

Vanwege corona is een tweede, ge-
plande bewonersavond overigens 
niet ‘live’ gehouden, maar zijn toch 
weer aanvullende opmerkingen ver-
zameld en is een definitief bomen-
vervangingsplan opgesteld.

Besluit
De gemeenteraad, die ook hier het 
laatste woord heeft, neemt op 25 juni 
een besluit over het bomenvervan-
gingsplan. Bij een positief besluit zal 
de gemeente al in het najaar op basis 
van dat plan projecten gaan opstar-
ten. En, omdat het plan ook in een 
lange termijn voorziet, zullen de be-
woners van Laarbeek de komende ja-
ren nog diverse projecten voortvloei-
end uit dit plan gaan zien. Op deze 
wijze heeft de gemeente gestructu-
reerde en gewogen stappen gezet, 
waarin (bijna) alle belangen zijn mee-
gewogen: een prima voorbeeld van 
goede onderlinge samenwerking, 
vindt de Dorpsraad Lieshout.
www.dorpsraad-lieshout.nl

Plan
De gemeente Laarbeek heeft onge-
veer 25.000 bomen in beheer en on-
derhoud. Deze bomen hebben niet 
het eeuwige leven, ze moeten vroeg 
of laat vervangen worden. Daarom 
heeft de gemeente het afgelopen 
halfjaar samen met adviesbureau Co-
bra Groeninzicht gewerkt aan een 
langjarig en gedegen bomenvervan-
gingsplan. In 2013 is hier al een begin 
mee gemaakt, maar het plan van 
toen was te ad-hoc en budgetafhan-
kelijk.

Klankborden
De vier dorpsraden, IVN Laarbeek, 
Stichting Laarbeeks Landschap en de 
heemkundeverenigingen hebben 
meegedacht over het bomenvervan-
gingsplan in de vorm van een klank-
bordgroep. In februari is ook een in-
loopavond gehouden, waarbij bewo-
ners hun opmerkingen over gemeen-
tebomen konden delen. Deze infor-
matie en alle gegevens van de bo-
men uit het gemeentelijk beheersys-
teem zijn uiteindelijk gebruikt om 
het vervangingsplan op te stellen. 

Ook de bomen langs de Vogelenzang komen in het bomenvervangingsplan voor

Gemeenten  
spannen   
zich in voor    
Tozo ondernemers  
zonder werk
De gemeente Nuenen heeft samen 
met buurgemeenten, sociaal werk-
bedrijf WSD en Dienst Dommelvallei 
een aanpak ontwikkeld voor zelfstan-
dig ondernemers die door de corona-
crisis geen of minder werk hebben. 
Doel is om deze ondernemers te be-
geleiden in het voortzetten van de 
onderneming of om samen te zoe-
ken naar werk in loondienst, zodat ze 
niet in de bijstand terechtkomen.

Tozo-regeling
Zelfstandig ondernemers die in finan-
ciële problemen zijn gekomen, kon-
den aanspraak maken op de Tozo-re-
geling (Tijdelijke Overbruggingsre-
geling Zelfstandig Ondernemers). 
Vanaf juni is een tweede Tozo-rege-
ling opengesteld voor de periode tot 
oktober. Als deze regeling ophoudt te 
bestaan, komen ondernemers, die 
aan het einde van de regeling nog on-
voldoende inkomen hebben, moge-
lijk in de gemeentelijke bijstand.

Aan het werk blijven
Wethouder Ralf Stultiëns: “Graag wil-
len we dat mensen aan het werk blij-
ven en dat ze door de coronacrisis 
niet in de bijstand komen. Ik ben er 
trots op dat wij samen met onze 
buurgemeenten, Dienst Dommelval-
lei en en WSD de aanpak weten te or-
ganiseren door maatwerk bieden 
voor deze ondernemers”. 

Persoonlijke begeleiding
Medewerkers van de gemeenten 
gaan met de getroffen ondernemers 
in gesprek over de toekomst. Samen 
bekijken ze welke begeleiding daarbij 
nodig is. Met deze maatwerkoplos-
sing hopen gemeenten een toename 
van het aantal bijstandsaanvragen te 
voorkomen. Ondernemers kunnen 
via de website van de deelnemende 
gemeenten een aanvraag doen voor 
de nieuwe Tozo-regeling. Zij worden 
dan benaderd voor de aanpak.

Gemeente Nuenen 

Sleutelbos gevonden
We hebben een sleutelbos gevonden 
in Nuenen Zuid afgelopen zaterdag-
avond, nabij Driebladhof. Deze kan 
bij ons opgehaald worden. J. Veld-
huis Driebladhof 19.
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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.

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

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.

Pedicure: ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). Lekker makkelijk, ik kom 
OOK AAN HUIS! TEL: 
06-50571183.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

Print
boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Video 
deurbel; slimme energie 
meter App; zonnepanelen 
mon. en KPN/Ziggo (TV/
Audio) install. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

Techniek en ervaring. 
Masseur biedt zich aan. 
Tel. 06-38839719.

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

ZOMER OUTLET
MET ZOMERPRIJZEN VANAF €7,50

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM scherp op!

Openingstijden Kaatsheuvel: juli en augustus
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
ZONDAG GESLOTEN

Openingstijden Nuenen: juli, augustus en september
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
ZONDAG GESLOTEN

Capelsedreef 1B, Kaatsheuvel
06-127 036 86

Vorsterdijk 16A, Nuenen
06-109 030 73

Blauwe Bessencultuur_flyer A5.indd   2 08-06-2020   09:35

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

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Rond de Linde is op zoek naar:

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

Voor al uw 
installatiewerk!

06 - 51 49 71 61
06 - 43 24 36 23
info@jaspersinstallaties.nl
www.jaspersinstallaties.nl  

L O O D G I E T E R S W E R K

V E RWA R M I N G

WA R M T E P O M P E N  E N  A I R C O ’ S

O N D E R H O U D

Z I N K  &  K O P E RW E R K

B I T U M I N E U Z E  D A K W E R K E N

C O M P L E T E  B A D K A M E R S
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