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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

Van Kapsalon 
Werner 
naar 
Kapsalon Evi

Sterren stralen 
in laatste 
schoolweek in 
Nederwetten

Laco 
‘t Strandhuys 
Nuenen

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

Wij wensen 
iedereen een 
fijne zomervakantie
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#VRRKKS RUIME OPENINGSTIJDEN

365 DAGEN PER JAAR OPEN VAN 7.00 TOT 22.O0 UUR

ONVERWACHT BEZOEK?
GEEN PANIEK.

Elke dag open van 07.00 tot 22.00 uur

Jumbo Ton Grimberg   
verruimt openingstijden
Jumbo Ton Grimberg aan de Smidse in Nuenen-centrum is vanaf deze 
week elke dag open van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. En dat 
365 dagen per jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Enige uitzondering 
hierop is de Nationale Herdenking op 4 mei, dan sluit de winkel eerder.

deren in bed liggen? Onverwacht 
bezoek, spontaan iets te vieren of 
nog even snel een cadeautje halen? 
Ochtend- en avondmensen - ze 
kunnen allemaal terecht bij Jumbo 
Ton Grimberg. ‘We zetten hiermee 
een grote stap voorwaarts in onze 
dienstverlening en dat kan dankzij 
de inzet van onze medewerkers. De 
komende tijd gebruiken we om tot 
een optimale personeelsbezetting 
te komen binnen de nieuwe ope-
ningstijden. Daarbij staan veilig-
heid en naleving van de arbeidstij-
denwet natuurlijk voorop’, aldus 
Roland.

Ondernemer Roland Grimberg wil 
klanten met de verruimde ope-
ningstijden nog meer service bie-
den: ‘En het vooral ook makkelijker 
maken, want je hoeft nooit na te 
denken of de winkel open is. In de 
coronatijd hebben we gemerkt dat 
de ruime gangpaden en goede hy-
giëne in onze winkel gewaardeerd 
worden door klanten. Vanaf nu heb-
ben zij meer ruimte om het ideale 
moment te kiezen om in alle rust 
boodschappen te doen.’

Boodschappen doen voordat je 
gaat werken of ‘s avonds als de kin-

Verrassend, voordelig 
én toegankelijk
De health- & beautyproducten wor-
den in de nieuwe Kruidvat winkel op 
een overzichtelijke manier gepresen-
teerd. Zo vinden klanten de wekelijkse 
aanbiedingen en acties in het hart van 
de winkel. De babyproducten staan 
achterin, zodat (aanstaande) moeders 
en vaders in alle rust het uitgebreide 
aanbod kunnen bekijken. Klanten van 
de nieuwe Kruidvat winkel in Nuenen 
kunnen met een Jouw extravoordeel-
kaart profiteren van cadeaus, korting, 
speciale koopavonden en persoonlij-
ke extra aanbiedingen.

Over Kruidvat
Kruidvat telt meer dan 1.230 winkels 
in Nederland, België en Frankrijk en 
is met ruim 15.000 medewerkers 
marktleider in de health- & beauty-
markt. Kruidvat geeft invulling aan 
haar motto ‘Steeds verrassend, altijd 
voordelig’ door een ruime keuze te 
bieden uit een voordelig, gevarieerd 
en hoogwaardig aanbod health- & 
beautyartikelen, aangevuld met een 
uitgebreid en verrassend assorti-
ment branchevreemde producten.

Kruidvat was voorheen gevestigd aan 
de Hoge Brake 2 en opent op donder-
dag 16 juli de deuren van de nieuwe 
winkel. Naast de nieuwe, overzichtelij-
ke en toegankelijke inrichting vinden 
klanten hier een uitgebreid assorti-
ment, het vertrouwde voordeel en 
wekelijks verrassende aanbiedingen.

Winkelmanager Imke Baats kijkt uit 
naar de opening van de winkel op de 
nieuwe locatie en vertelt: “De winkel 
is overzichtelijker en toegankelijker 
dan voorheen. Klanten kunnen hier 
met veel plezier winkelen en genie-
ten van het vertrouwde voordeel van 
Kruidvat en van verrassende aanbie-
dingen. Samen met mijn team nodig 
ik iedereen uit Nuenen en omgeving 
van harte uit om bij ons aan de Hoge 
Brake 16 te komen kijken!”

Roxis, de huiskamer van Nuenen stopt!

we klandizie en hopen graag nog 
eens met ze te proosten in de toe-
komst.

Ralf en Yvette gaan ons geliefde res-
taurant overnemen en daar een ge-
heel eigen draai aan geven. Wij heb-
ben er alle vertrouwen in dat het een 
succes wordt en wensen ze veel ge-
luk toe.”

Rocco en Marjoh

“We hebben kinderen en kleinkinde-
ren van onze gasten geboren zien 
worden, kinderen van gasten zijn bij 
ons komen werken. Het is Rocco’s 
“baby”, hier word ik oud zei hij. Begin 
dit jaar is de overname al rond, maar 
door de coronasluiting is er geen 
kans meer geweest onze gasten per-
soonlijk in te lichten of afscheid van 
ze te nemen.
Wij willen ze dan ook allemaal harte-
lijk danken voor hun jarenlange trou-

Rocco Sijbers en Marjoh Janssen hebben 28 jaar lang gasten ontvangen, 
ze leren kennen en lief en leed gedeeld; 98% van de gasten zijn vaste gas-
ten. Elke gast kent en kust elkaar, een enkele passant vraagt zich af of het 
de bedoeling is dat je elkaar omhelst bij binnenkomst. 

Marjoh wilde een toegankelijke plek 
creëren die laagdrempelig is en 
waar iedereen zich thuis voelt. Ze 
heeft de inrichting 1,5 jaar geleden 
opgeknapt met de intentie haar 
idee voor een lunchcafé uit te pro-
beren. “Het concept werkt”, zegt ze. 
“Nu ga ik samen met Rocco vernieu-
wen. De roze stoelen worden ver-
vangen door luxere in een hippe 
stijl, die waren nog van restaurant 
Puff Inn. De banken worden op-
nieuw bekleed en er komt lambrise-
ring. De sfeer wordt een beetje 
stoerder, maar wel lekker gewoon 
en Frans georiënteerd. Iedereen is 
van harte welkom!”

• Lunch dinsdag tot en met zater-
dag tot 16.00 uur

• Aperitivo op vrijdag en zaterdag 
van 16.00 tot 18.00 uur 

• Sharing dinner met een keuzeme-
nu op vrijdagavond vanaf 18.00 uur

Vanaf 1 juli beschikbaar voor privé 
aangelegenheden vanaf 20 perso-
nen op zondagmiddag en op de an-
dere avonden op afspraak. Maandag 
gesloten.

Lunchcafé Janssen
& friday dining
Parkstraat 2b
5671 GG Nuenen
06 - 51 50 02 46
lunchcafejanssen@gmail.com
www.lunchcafejanssen.nl
facebook: lunchcafe janssen

Lunchcafé Janssen vernieuwt
“We zijn elkaar niet in de haren ge-
vlogen in de coronatijd” lacht Mar-
joh. “We gaan samen verder met 
Lunchcafé Janssen. We hebben een 
goede balans. Rocco zorgt dat de bar 
gevuld is en doet de boodschappen, 
ik kook”. Al sinds december 2018 is 
Janssen een gastvrij, gezellig en 
sfeervol lunchcafé waar je makkelijk 
binnenloopt voor een heerlijk ge-
recht, een koffietje met een lekkere 
verrassing van het huis of een wijntje 
met een hartig hapje. Je kunt er ge-
zellig kletsen, een krant of weekblad 
lezen, vergaderen, eten afhalen en 
cadeautjes kopen.

Vertrouwd voordeel en wekelijks verrassende aanbiedingen

Kruidvat verhuist binnen    
Winkelcentrum Kernkwartier
Kruidvat aan Hoge Brake 2 verhuist naar Hoge Brake 16. De Nieuwe Kruid-
vat-winkel opent op donderdag 16 juli de deuren.

Klanten van Kruidvat kunnen voor 
health- en beautyproducten binnen-
kort terecht aan de Hoge Brake 16. 

Zin in iets leuks 
deze zomer ?
Kom op woensdag 15 juli naar de 
Weverkeshof. 

Kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn van 
harte welkom op onze GRATIS proef-
les Spaans! We gaan zingen, dansen, 
lachen……en we steken er ook nog 
wat van op!
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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:

Wist u dat:

Er in 200 mobiele telefoons genoeg goud 
zit voor één trouwring? Lever uw mobiel 
gratis in bij de milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

drijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huur-
overeenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetro� en 
door de eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? 
Dan kan de eigenaar besluiten om de huurovereenkomst 
te ontbinden. Dit kan ook wanneer de huurder zelf niet 
direct iets met de hennep of drugs te maken heeft. Dat 
betekent dat de huurder nooit meer terug mag keren naar 
het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid 
kunt u contact opnemen met de heer Spapens. Hij is be-
reikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 
(040) 2631 631.

DAMOCLESBELEID
Gemeente Nuenen sluit perceel na drugsvondst
Burgemeester Houben heeft op 10 juli 2020 een perceel 
aan Heerendonk voor een periode van 3 maanden geslo-
ten vanwege de vondst van hennep. Tijdens een controle 
op het perceel heeft de politie een grote hoeveelheid 
hennep aangetro� en in een bouwwerk. 

Directe sluiting bij constatering van drugs
De burgemeester heeft het perceel gesloten op basis van 
de Opiumwet en het Damoclesbeleid van de gemeente 
Nuenen. De Opiumwet geeft de burgemeester de moge-
lijkheid om bij de vondst van drugs direct over te gaan tot 
sluiting van een pand. Hierbij maakt hij een onderscheid 
tussen woningen en niet-woningen en tussen soft- en 
harddrugs. 
Als softdrugs, of aan softdrugshandel gerelateerde spul-
len, worden gevonden in een woning sluit de burgemees-
ter de woning voor een periode van 3 maanden. Bij een 
tweede en derde constatering gelden sluitingstermijnen 
van 6 maanden en onbepaalde tijd. 
Bij de vondst van harddrugs of aan harddrugshandel ge-
relateerde spullen gelden zowel bij woningen als niet-
woningen fors langere sluitingstermijnen.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet 
vaak genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet 
direct bij de drugshandel betrokken zijn, maar wel wonen 
of een bedrijf hebben in het pand waar de politie drugs 
constateert. U loopt het risico dat uw woning of be-

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.

Langere wachttijd
Door de coronacrisis kan het soms langer duren voordat 
u een afspraak kunt maken om bijvoorbeeld uw paspoort 
aan te vragen. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo 
kort mogelijk te houden en tegelijkertijd uw en onze ge-
zondheid en veiligheid te blijven garanderen.

Spoedaanvraag
Heeft u uw reisdocument of rijbewijs met spoed nodig? 
Dat is mogelijk met een spoedaanvraag. Hier betaalt u 
extra kosten voor. Neem contact op met de gemeente.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Je met zonnepanelen je eigen groene stroom opwekt
• De salderingsregeling tot 2023 nog geldt en met 9% 
 per jaar afbouwt tot 2031
• Je na 2031 nog een redelijke vergoeding ontvangt bij 
 teruglevering
• Zonnepanelen in gemiddeld 7 jaar zijn terugverdiend, 
 maar 25 jaar stroom leveren
• Je geen belasting betaalt op zelfopgewekte stroom, 
 die je direct verbruikt
Voor meer info: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
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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

Leuk om te geven, leuk om te krijgen: 
De Keurslager Kado Kaart!!

500 gr. Gehakt +
4 Saucijsjes  ..................... samen 7,95
100 gram Snijworst +
100 gram Gebraden Gehakt . samen 2,95
4 Gemarineerde
Kipfi let Steaks  ...................... 5,95
Barbecue Worsten
“Uit eigen keuken, met goud bekroond” 4 stuks 5,00
Mini Varkensfi let
Rollade  .............................. 500 gram 7,95

Ook voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

TOP!!!

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG
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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:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG
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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 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.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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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Een boom voor      
Mevrouw Josien Vinke-Hassing 
Afgelopen vrijdag heeft loco burgemeester Ralf Stultiëns de felicitaties 
overgebracht aan mevrouw Josien Vinke-Hassing die op deze dag 100 jaar 
is geworden. Er is een levensboom geplant in park Houtrijk, een Magnolia 
Spectrum, de Nederlandse naam is Beverboom.

Sterren stralen in laatste 
schoolweek in Nederwetten
Ineens nadert dan voor de leerlingen van groep 8 van de Eenbes basis-
school Sint Jozef, de allerlaatste schoolweek op de basisschool. Een week 
vol leuke en spannende activiteiten waar al weken, maanden, misschien 
wel al jaren naar uit is gekeken. Dan zijn er plots de regeltjes en is bijna 
niets meer mogelijk. Wat dan?

De kinderen verrassen de ouders door 
rond middernacht uit eigen initiatief 
de tipi-tent in te duiken. Nee beste ou-
ders, dat is niet om te gaan slapen, dat 
is om nog lang te kletsen en lekker te 
snoepen.
Al veel te vroeg, voor hun gevoel, fiet-
sen de kinderen de lange weg terug 
naar Nederwetten. Gelukkig heeft 
meester een rustig ochtendprogram-
ma, speciaal aangepast aan het regen-
achtige weer. Ze gaan een film kijken. 
En een film kijken is nog fijner als je je 
hoofd op een kussen kan leggen, en je 
ogen heel af en toe even dicht kan 
doen. (Bijna) helemaal uitgerust kun-
nen de kinderen zich in de middag uit-
leven in het springparadijs in Nuenen. 
Wauw, alle luchtkussens helemaal 
voor hen alleen!

Na veel oefenen en met het geleende 
decor uit Gerwen (waarvoor dank!) 
kan op dinsdagavond dan eindelijk de 
opgenomen musical Jungle Beat be-
keken worden op LON tv. Iedereen zit 
in spanning voor de eigen tv, te wach-
ten op de uitzending. Maar helaas 
wordt op de afgesproken tijd geen 
musical getoond. Wat een teleurstel-
ling! Gelukkig is de musical uiteinde-
lijk een uur later toch te volgen op You-
Tube. Wat een leuke musical en heel 
goed gespeeld, TV-sterren! De toppers 
uit de musical, onze TV-sterren, maken 
na afloop in een huifkar een rondrit 
door Nederwetten. Groepen mensen 

Een aantal ouders wil graag de han-
den uit de mouwen steken om er, sa-
men met de school, toch nog een top 
schoolweek van te maken. En dat lukt!
Bij een laatste schoolweek hoort na-
tuurlijk een kamp. Op maandagoch-
tend 6 juli vertrekken de kinderen van 
groep 7 en 8 samen met meester Dirk 
op de fiets naar het Uilennest. Over-
dag doen ze er met de meester leuke 
spelletjes en na schooltijd nemen de 
ouders het programma over en blijven 
de kinderen overnachten in de tipi 
tenten. Wat de leukste activiteit was? 
Ballonnen prikken, het spel weerwol-
ven spelen, marshmallows roosteren 
bij het kampvuur of misschien toch 
paintballen? Eigenlijk was alles erg 
leuk, behalve het lange wandelen 
voor de speurtocht misschien dan. 

Dankjewel Sam!?
Omschrijving voorval vandalisme?
Van zaterdag 4 juli op zondag 5 juli is mijn auto beschadigd, het gaat om een Volvo 
V40. Deze stond geparkeerd voor Van Bree Vastgoedinrichter, dit is schuin tegenover 
mijn huis Berg 12 in Nuenen. Rond 02.00 uur werd mijn zoon wakker van luide jongeren 
die door de straat fietsten, hij heeft gehoord dat ze tegen de auto geschopt hebben 
waarbij een van de andere jongens de naam ‘Sam’ riep (“niet doen Sam hou nou op!”) 
die waarschijnlijk tegen de auto geschopt heeft. Het klonk als een groep van meerdere 
jongeren. In onze straat hangen op verschillende plaatsen camera’s en is e.e.a. in ieder 
geval opgenomen. De schade betreft een forse deuk in het linker spatbord vooraan 
(bestuurderszijde). Alles bij elkaar zo'n € 1000,- schade!
Het zou netjes zijn als de dader zich meldt. Er is van dit voorval ook aangifte gedaan bij 
de politie!

Ad Smeulders, Berg 12 Nuenen

Renovatie Lindenhof
Eerst mijn bewondering voor Ron en zijn medewerkers. Ze hebben geprobeerd om zo 
veel mogelijk de problemen op te lossen, waar wij als bewoners bij de renovatie voor 
kwamen te staan.
Waar de bouwvereniging faalde en niet de moeite nam om contact op te nemen met 
de bewoners, bij mij tenminste niet. Ik heb zelf Bo gebeld om Ron en medewerkers te 
complimenteren.
Verschuilen achter corona. Er zijn mogelijkheden: 2 meter weg gaan staan en aanbel-
len. Een klankbord waar wij niets van mochten weten. Wie er in zat en wat er besproken 
was. Een kleine financiële vergoeding zou op zijn plaats zijn en zouden veel bewoners 
mee geholpen zijn.
Jeu-de-boulesbaan of bankje moet dan troost brengen, omdat de bouwvereniging 
geen belangstelling had voor zijn bewoners. Ik kan maar één ding hopen. Mocht Helpt 
Elkander een project hebben bij ouderen, dat er dan wel nagedacht wordt. 
Plannen bedenken, maar goed ten uitvoer brengen, is wat anders.

Annette van de Wal, bewoner Lindenhof

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

Zonnepanelen huren of toch zelf regelen?
Omdat ik al een tijdje speel met de gedachte om mijn huis te verduurzamen, heb ik laatst 
een energy party bijgewoond. Daar werden verschillende manieren om je huis energie-
zuiniger te maken besproken. Om het milieu te sparen en om mijn energierekening te 
verlagen leek het mij wel nuttig om zonnepanelen op mijn dak te laten leggen. Er viel 
laatst een folder in de bus waarin de mogelijkheid werd geboden om zonnepanelen te 
huren. Als voorbeeld werd een pakket genoemd waarbij zonnepanelen op je dak werden 
geïnstalleerd inclusief garantie en volledige nazorg voor € 60,- per maand gedurende 10 
jaar. Dit is dus een uitgave van € 7200,-.
Nu had ik al eens rondgekeken en een vergelijkbaar pakket zelf aanschaffen kost tussen 
de € 3000,- en € 4000,-. Op de party werd de suggestie gedaan dat financieren misschien 
voordeliger is en dat ik eens op de site www.energiebespaarlening.nl moest kijken. Hier 
kan je tegen lage rente geld lenen, bijvoorbeeld € 5000,-. De maandlast komt dan bij een 
looptijd van 10 jaar uit op €45,56 per maand.
De enige voorwaarde is dat je maar 75% van het geleende bedrag aan zonnepanelen 
mag besteden: in dit geval € 3750,- (inclusief BTW).Voor dit geld kan je een vergelijkbaar 
pakket zonnepanelen (vergeleken met huren) aanschaffen. De BTW kan je via de belas-
tingdienst terugkrijgen en eventueel opzij zetten voor het geval je iets moet laten repare-
ren. Het overige bedrag ( €1250,-) dient besteed te worden aan een andere energiebespa-
rende maatregel voor je huis, zoals bv spouwmuurisolatie of nieuwe ramen. Dit is dus 
veel gunstiger dan huren! En als je minimaal twee energiebesparende maatregelen 
neemt heb je wellicht ook nog recht op subsidie.

Erik Lesterhuis, Nuenen

Ruimtelijke ordening - De supermarkten
Het valt mij op dat, in kerkdorpen van onze gemeente zoals Gerwen en Nederwetten, 
bewoners geen boodschappen kunnen doen in een supermarkt, maar afhankelijk zijn 
van deze branche in het centrum van Nuenen.
Wellicht door gemis aan communicatie valt op dat, hier niet eerder aandacht aan is be-
steed en geen enkele politieke groepering het ooit in haar agenda heeft meegenomen. 
“Regeren is vooruitzien”.
De vraag is, of nieuwe bewoners van Nuenen-West het als een gemis ervaren en/of zij 
willens en wetens hiervoor hebben gekozen. Opvallend hierbij is, een gelijktijdige vesti-
ging van een nieuwe supermarkt in het Kernkwartier Nuenen-Zuid.
Het komt mij voor dat, ondanks onze welvaart niet iedereen over een auto beschikt en 
voor velen het veel moeite kost om tijdens minder goede weersomstandigheden de af-
stand per fiets te overbruggen.

Dhr. L.J. Bouhuijs, Jo van Dijkhof 55, 5672 DA Nuenen
Zodra het meisje een volwassen 
vrouw was geworden, wilde ze na-
tuurlijk zelf moeder worden. Dat luk-
te echter steeds maar niet. Na het 
heel vaak uitgesteld te hebben, ging 
ze uiteindelijk met het schaamrood 
op haar kaken naar de dokter. De 
dokter onderzocht haar uitgebreid 
en concludeerde dat zij geen moeder 
kon worden. De jonge vrouw was on-
troostbaar. Ze huilde de hele dag, 
was neerslachtig en boos. Ze schaam-
de zich er voor en vertelde het maar 
een paar mensen die ze vertrouwde. 
Die mensen zeiden dat ze het heel 
erg voor haar vonden, maar dat ze 
het toch ook goed en fijn kon hebben 
met haar man. En ze noemden alle-
maal leuke dingen op die ze kon 
doen nu ze geen kinderen had. Het 
was goed bedoeld, maar deze op-
merkingen maakten de jonge vrouw 
alleen maar kwader en kwader. Ze 
voelde zich nog meer alleen. Ze werd 
stiller en kroop steeds meer in haar 
schulp. 

Op een goede dag kwam er een oude 
wijze man voorbij. Hij zag haar ver-
borgen verdriet. De man zag dat de 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Het sprookje van 
het meisje met de poppen 
Er was eens een meisje dat altijd speelde met haar poppen. De poppen-
wagen ging overal mee naar toe; naar oma, naar de winkel. Daar waar het 
meisje was, daar waren ook haar poppen. Als haar oma haar vroeg wat ze 
later wilde worden, dan was het antwoord steevast: “mama”! Toen ze ou-
der werd had ze soms drie keer per week een oppasadres. Kinderen in 
haar omgeving waren haar lust en haar leven. 

onvervulde kinderwens voor deze 
vrouw een immens verlies was en dat 
ze eigenlijk rouwde. Hij hielp de jon-
ge vrouw. De vrouw ging langzaam-
aan zien dat zij ook veel liefde kon ge-
ven aan kinderen, zonder zelf moe-
der te zijn. Het was wel heel anders 
dan ze zich haar hele leven had voor-
gesteld. Ze ging spelen in een pop-
penkasttheater en vanaf dat moment 
begon ze weer te lachen. Ze kon 
steeds vaker vrolijk zijn. Op den duur 
voelde ze zich weer een volwaardig 
en compleet mens. Samen met haar 
man leefde ze nog lang en gelukkig. 

staan langs de weg om de sterren te 
begroeten, alle leerkrachten brengen 
een muzikale ode aan de sterren, er 
zijn spandoeken gemaakt, een trom-
pettist volgt samen met fietsende kin-
deren de huifkar en het ED staat pa-
raat voor een foto en een artikel. On-
derweg krijgen de sterren ook nog van 
allerlei kanten snoep en rozen toege-
stopt! De TV-sterren stralen helemaal! 
Bedankt allemaal voor de leuke geba-
ren en deze top rondrit!

Op woensdag, donderdag en vrijdag 
volgen nog vele leuke spelletjes en 
worden de oude schoolschriften inge-
pakt om mee naar huis te nemen. 
Maar dan breekt toch echt de allerlaat-
ste schooldag aan en volgt het af-
scheid. Kinderen uit groep 1 tot en 
met 7 worden allemaal een voor een 
de school uitgezwaaid. Maar waar zijn 
de kinderen van groep 8? Er zijn wel al-
lerlei grote postpakketten die naar di-
verse middelbare scholen verstuurd 
moeten worden. En ja hoor, in elk pak-
ket zit een kind van groep 8; klaar voor 
de middelbare school. Met alle kinde-
ren, ouders en leerkrachten volgt een 
apart afscheid. De meester vertelt een 
leuk verhaal over alle kinderen, en krij-
gen de kinderen nog een afscheids-
boek, de allereerste brief aan de juf en 
een leuke ingelijste groepsfoto. Na-
tuurlijk wordt er nog geproost! Omdat 
de kinderen nog geen afscheid van el-
kaar kunnen nemen, gaan ze daarna 
samen nog een ijsje eten. Maar dan zit 
het erop, mooie herinneringen achter-
latend, maar klaar voor een nieuw 
avontuur.

Iedereen die mee heeft geholpen aan 
deze super afscheidsweek, heel erg 
bedankt! Het was een topweek! We 
wensen iedereen een hele fijne zo-
mervakantie en groep 8 heel veel suc-
ces op jullie nieuwe school!

Maak kennis met 
ZorgMies Mierlo-
Geldrop-Nuenen!
ZorgMies Mierlo-Geldrop-Nuenen is 
een organisatie die mantelzorgers 
ondersteunt of vervangt bij alle niet-
medische zorg/hulp. Wij gaan door 
waar thuiszorg stopt. Een kopje kof-
fie, een dagje weg, een wandeling, 
een boodschap of mee naar dokters-
afspraken. Onze zorgverleners, ook 
wel ZorgMies/ZorgSiem genoemd, 
kunnen voor verschillende activitei-
ten binnen- en buitenshuis worden 
ingezet op de momenten die de 
zorgvrager wenst. Stel uw (zorg)
vraag en wij denken graag met u mee 
in mogelijkheden. 

Bij ZorgMies staat persoonlijk con-
tact, kwaliteit en liefdevolle zorg 
voorop. Door persoonlijk huisbezoe-
ken af te leggen bij zowel de zorgvra-
ger als de zorgverleners kan ik de 
perfecte match maken. Tijdelijk of 
voor een langere periode door bijv. 
een chronische ziekte. ZorgMies is er 
voor iedereen; voor jong en oud. 

Wie is 
ZorgMies Mierlo-Geldrop-Nuenen?
Mijn naam is Nikita Taal; ik ben ambi-
tieus en heb een grote passie voor de 
zorg. Sinds 2017 werk ik als zelfstan-
dig (kwaliteits-)verpleegkundige on-
der de naam NIKITA ZORGT. ZorgMies 
is voor mij een mooie nieuwe uitda-
ging om mijn passie nog verder te 
kunnen uitdragen door de persoon-
lijke manier van werken. Door mijn 
verpleegkundige achtergrond heb ik 
al een mooi netwerk opgebouwd in 
de regio en ik hoop hier dan ook posi-
tief gebruik van te kunnen maken. Ik 
kan niet wachten om hele mooie 
matches te gaan maken!
www.zorgmies.nl
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De folie heeft geen e� ect op de ei-
kenprocessierups maar kan wel de 
boom verzwakken.
Na het verwijderen van de folie ont-
staat er schimmel op de stam van de 
boom. Hierdoor is de boom kwets-
baar geworden voor andere ziekten 
en plagen. In dit voorbeeld is zelfs 
folie gebruikt op een veldesdoorn! 
Hier komt de eikenprocessierups he-
lemaal niet in voor.
Zodra de folie loslaat komt er ook al-
leen maar meer plastic in het milieu 
terecht. Onze buitendienst haalt de 
folie er direct af. 

De gemeente heeft een andere aanpak met het bestrijden van de 
eikenprocessierups. Zie website www.nuenen.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 06-07-2020 EN 13-07-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
IJsvogelhof 4 Splitsen woning naar 3 appartementen 
Kuifmeeshof 5 Splitsen woning naar 2 appartementen 
Houtrijk 4 Verbouwen woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Stad van Gerwen 3B Oprichten bedrijfswoning 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
09-07-2020 Hoekstraat 12  Anterieure overeenkomst woon-
 en omgeving bebouwing locatie Hoekstraat 12 en 
  omgeving te Nuenen c.a. 
09-07-2020 Boord 79 Anterieure overeenkomst splitsing en 
  wijziging gebruik agrarische woning 
  naar twee burgerwoningen Boord 79 
  te Nuenen c.a. 
09-07-2020 Stad van  Melding Activiteitenbesluit milieu-
 Gerwen 3B beheer: stoppen met vleesvarkens en 
  paarden. Hiervoor in de plaats 
  25 zoogkoeien en 5 jongvee 
08-07-2020 Gerwen ZO Vaststellen bebouwde komgrens 
  Gerwen
08-07-2020 Gerwen Vaststellen maximumsnelheid 30 km/
  uur - ter Warden / De Polder - Gerwen

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

EIKENPROCESSIERUPS
Regelmatig komen wij gemeentelijke bomen tegen die ingepakt zijn 
met folie. Dit is zogenaamd ter bestrijding van de eikenprocessierups 
gedaan. Het verzoek is om dit niet te doen. 
Het heeft geen enkel e� ect op de eikenprocessierups en brengt al-
leen maar schade aan de boom toe. Met alle nadelige gevolgen van 
dien. Zie foto:
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Verbouwing Klooster voor 
vakantiereces aangepakt
Door Gerrit van Ginkel

De Nuenense raad kan geen daadkracht ontzegd worden omdat zij einde-
lijk het agendapunt verbouwing Klooster aanpakte net voor de vakantie. 
Als agendapunt ‘van verzamelgebouw naar sociaal cultureel knooppunt’ 
ging de raad in debat waarbij De Combinatie, D66 en de VVD tegen het 
voorstel stemden, vaak omdat ze de onderbouwing misten.

den een tekort aan onderbouwing. 
Ook leek hen een dak met zonnepa-
nelen veel duurzamer dan een gla-
zen dak.
Voor het CDA was het heel belangrijk 
dat Het Klooster behouden blijft voor 
Nuenen.
Natuurlijk Nuenen vond dat het tijd 
werd. Nuenen verdient een modern 
sociaal cultureel knooppunt.
Voor W70 was een investering in Het 
Klooster geen probleem.
De VVD geloofde niet in sprookjes. 
Het plan gaat ons de kop kosten. Het 
kan nu niet. Ook redden de kleine ge-
meenten het niet, vond de partij. We 
moeten geen kosten maken die nu 
niet nodig zijn.

Wethouder Pernot zei over de op-
merkingen van veel fracties over het 
hoge bedrag aan personele kosten 
dat het betrekking had op verschil-

Voor ruim 8 miljoen zal er verbouwd 
worden waarbij aangetekend moet 
worden dat er jaarlijks ook € 300.000,- 
aan subsidie mee gemoeid zal zijn. 
Wethouder Pernot verklaarde dat 
geld geen probleem zal zijn voor 
Nuenen omdat er jaarlijks € 300.000,- 
van de begroting zal worden gehaald 
gedurende 25 jaar. 
De PvdA mist in het voorstel de 
duurzaamheid en sprak bezorgdheid 
uit over het ontbreken van de verbin-
ding tussen Het Klooster en het Vin-
centre. Er was geen sprake van een 
volledige dekking.
D66 wilde vooral nu een pas op de 
plaats maken. Een glazen dak was 
wel erg ambitieus. Een dak met zon-
nepanelen was veel duurzamer vond 
de partij. Ze gaan voor een sober en 
duurzaam Klooster.
De Combinatie vond het plan nog 
niet rijp voor besluitvorming. Ze von-

Laatste raadsvergadering  
van CDA-fractievoorzitter
De laatste vergadering vóór het zomerreces van de Nuenense gemeente-
raad was tevens de laatste gemeenteraadsvergadering van CDA-fractie-
voorzitter Erik Groothoff. Erik verruilt namelijk zijn woonplaats Nuenen 
voor Veghel en nam donderdag 9 juli afscheid van de raad. 

Burgemeester Maarten Houben stond 
uitvoerig stil bij de verdiensten van 
Erik eerst als raadslid en later als frac-
tievoorzitter vanaf 2014 tot nu. Het 
woord dat hierbij veelvuldig gebruikt 
werd, was ‘verbindend’. 
Als bestuur van het CDA afd. Nuenen 
herkennen we deze kwalificatie van 
Erik volledig.
Ook wij hebben in de jaren van sa-
menwerking met Erik mogen ervaren 
dat bij allerlei gelegenheden waarbij 
standpunten ingenomen moesten 
worden of besluiten genomen wer-
den, Erik helder wist te verwoorden 
waar hij voor stond. Maar wel altijd 
op een constructieve manier zonder 
mensen in een hoek te zetten. Dit 
heeft zeker bijgedragen tot een goed 
functioneren van ons als bestuur en 
als CDA in Nuenen. 

Als raadslid nam Erik zitting in ver-
schillende commissies en werkgroe-
pen. Zo was hij plaatsvervangend lid 
van het Algemeen Bestuur MRE en 
voorzitter van de werkgroep ‘Werk-
wijze raad’. Hierdoor bouwde hij met 
vele collega-raadsleden en mensen 
van de gemeentelijke organisaties 
een goede vertrouwensband op. 
Door zijn verbindende rol ook in het 
functioneren van de gemeenteraad 
heeft dit ertoe bijgedragen dat Nue-

#VRRKKS RUIME OPENINGSTIJDEN

365 DAGEN PER JAAR OPEN VAN 7.00 TOT 22.O0 UUR

BOODSCHAPPEN DOEN 
IN ALLE RUST?

lende inzetten van allerlei personen 
tijdens het hele verbouwingstraject. 
Het binnenhalen van subsidies kon 
pas starten als hij groen licht krijgt 
voor de verbouwing. Er zal zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt worden 
van Nuenense ondernemers.

nen heeft laten zien dat, na het ver-
dwijnen van het spook van een ge-
dwongen fusie met Eindhoven, het 
zijn zelfstandigheid waard is!
Erik wist partijen tot elkaar te krijgen 
om vaak in toch moeilijke dossiers tot 
een gewogen beslissing te komen. 
Zijn inbreng en zijn doortastende 
wijze van handelen zullen we zeker 
gaan missen. 
Maar… Erik heeft toegezegd om zijn 
kennis en ervaring niet helemaal ver-
loren te laten gaan voor Nuenen. Hoe 
dit precies vorm gaat krijgen, zal ech-
ter eerst aan onze leden worden 
voorgelegd.

Rest mij als voorzitter namens het 
CDA-Nuenen c.a. Erik hartelijk te dan-
ken voor zijn jarenlange inzet en hem 
alle succes en geluk toe te wensen in 
zijn nieuwe woonplaats. Zoals bij-
gaande foto laat zien, hebben we 
toch ondanks de coronabeperkingen 
zijn afscheid bij de raad met een 
bloemetje en een flesje kunnen op-
luisteren. 

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

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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Algemene ledenvergadering 
Dwèrsklippels anders dan anders
Afgelopen donderdag 9 juli vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. 
Conform de RIVM-richtlijnen moesten leden vooraf opgeven dat ze kwa-
men en zat eenieder op een stoeltje, keurig op 1,5 meter afstand van el-
kaar. De vergadering startte met één minuut stilte voor het onlangs over-
leden erelid Henk van Nunen. 

pen die de nodige vragen op, waar 
het bestuur voor zover mogelijk op 
in ging. Roel sprak echter namens ie-
dereen de hoop uit dat carnaval 
2021 door zal kunnen gaan, maar 
dat gezondheid en veiligheid voor-
opstaan. 

Toekomstvisie 
Ondanks deze tamelijk ongewone 
voorbereidingen voor het komend 
carnaval, zijn ze bij de Dwèrsklippels 
ook nog druk bezig met de jaren 
erna. Zo wordt bijvoorbeeld beke-
ken hoe de vereniging nog meer kan 
insteken op carnaval voor jong en 
oud, jeugd erbij betrekken en be-
raadt ze zich op de mogelijkheden 
voor carnaval meer centraal rondom 
het Park. Ook kregen de aanwezige 
leden een kleine sneakpreview van 
de nieuwe website in wording. 

Nieuw erelid
Tot slot werd ingestemd met de 
voordracht om Paul Coolen tot ere-
lid te benoemen. Paul is sinds 1965 
lid van de Dwèrsklippels, lid van ver-
dienste sinds 1998, bekleedde diver-
se (bestuurs)functies, was zelf prins 
en adjudant, medeorganisator van 
het concert carnavalesk, senioren-
carnaval en heeft veel voor de tie-
nertent gedaan. En dit jaar is hij 55 
jaar lid. Er werd getracht hem daar-
van telefonisch direct op de hoogte 
te stellen, maar helaas leek het erop 
dat Paul zich al in dromenland be-
vond. Afgelopen weekend is Paul 
alsnog op gepaste wijze in het zon-
netje gezet.

Succesvol jaar
Daarna deed bestuurslid Bram 
Daams de aftrap met een terugblik 
op een fantastisch carnaval 2020. 
Hierin werd stilgestaan bij het helaas 
niet doorgaan van de optocht van-
wege het noodweer. Tegelijkertijd 
sprak hij namens het bestuur zijn be-
wondering en dank uit voor het 
snelle schakelen die dag van de vrij-
willigers voor een Ameezing in een 
bomvolle ResiTenTie.
Ook de jaarcijfers 2019/2020 kenden 
eindelijk weer een positief resultaat. 
Dat had onder meer te maken met 
de grote groei van het aantal leden 
en het aantrekken van sponsoren. 
Maar ook eindigden vrijwel alle acti-
viteiten onder de streep positief. 

Programma 2021 en corona
Vervolgens kwam het komende car-
navalsseizoen ter sprake, allerminst 
zeker in verband met de coronacri-
sis. Voorzitter Roel Kuijpers gaf aan 
dat met alle carnavalsverenigingen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
afgesproken is om gewoon op zoek 
te gaan naar nieuwe hoogheden. 
Kan er geen carnaval plaatsvinden - 
al dan niet met al afscheid van de 
oude en het al bekend zijn van ‘de 
neie’ - dan blijven deze nog een jaar 
langer aan. Verder lichtte hij de ins 
en outs toe met betrekking tot een 
aantal mogelijke coronascenario’s. 
Ook hierin trekken de Dwèrsklippels 
samen met de andere verenigingen 
op. Per scenario werd ook aangege-
ven wanneer er een definitief besluit 
over wordt genomen. Uiteraard rie-

Conn draagt technisch beheer 
VIP-punten over aan de LON
Op woensdag 8 juli 2020 hebben de Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) en 
de Stichting Lokale Omroep Nuenen (LON) een overeenkomst ondertekend 
waarin het gebruik en het technisch beheer van de VIP-punten werd overge-
dragen aan de LON. Willem Ligtvoet en Hans Doffegnies, respectievelijk de 
voorzitter en de secretaris van de Conn, en Frans van Maasakkers en Hans 
Spijkerman, respectievelijk de voorzitter en de secretaris van de LON zetten 
hun handtekening tijdens de officiële bijeenkomst in Het Klooster.

koppel Punt. De VIP-punten zijn glas-
vezelverbindingen tussen gebouwen 
van maatschappelijk nut in Nuenen 
c.a. en de studio van de LON via de 
POP-centrales. De VIP-punten zijn on-

VIP-punten
Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk 
in Nuenen is naast de huisaansluitin-
gen een aantal VIP-punten gecreëerd. 
VIP staat in dit geval voor Video In-

Gall & Gall op 
nieuwe plek
Gall & Gall is in de nieuwe in-
deling van het Kernkwartier 
verhuisd. U kunt de winkel 
vinden tegenover de Jumbo 
en tussen Fleur inn en 
Primera Risjamo. 
Deze mooie open en trans-
parante winkel heeft een 
groot assortiment aan dran-
ken. Voor ieder wat wils. 
Loop eens binnen, ook voor 
een leuk kado.

Van Kapsalon Werner   
naar Kapsalon Evi
Door Karin Aarts-Janssen

Ik liep even binnen bij Kapsalon Werner en trof daar een enthousiaste Evi 
aan, de dochter van Werner. We raakten in gesprek over haar liefde voor 
het vak, haar eigen leven naast de kapsalon, maar ook over de geschiede-
nis van de kapsalon. Evi vertelde over de hechte band met haar familie, 
over de gezamenlijke liefde van het reizen naar verre landen.

“Iedere meivakantie gaan we met de 
hele familie naar Griekenland en al-
tijd gaat de schaar mee”, vertelde ze 
met een lach op haar gezicht. “Knip-
pen kun je overal”. De familie heeft, 
net als iedereen, natuurlijk last gehad 
van de coronatijd. “We hebben niet 
stil gezeten, konden veel doen aan 
bijscholing en de verbouwing ging 
gewoon door. Het had ook voorde-
len. De vrije zaterdagen waren onge-
kend, heerlijk, eindelijk tijd om sa-
men met mijn man te wandelen”.
Ze vertelde ook dat ze haar man in de 
kapsalon had leren kennen en dat ze 
iedere dag op de fiets van Brandevoort 
naar Nuenen komt. “Maar nu over 
Kapsalon Werner”, ging ze verder, “nu 
iets over mijn vader, waar het allemaal 
mee begon.”

Werner is afkomstig uit Zwitserland, 
hij kwam in 1971 voor het eerst naar 
Nederland. Zijn vriend had verkering 
in Nederland en durfde niet alleen. 
Werner offerde zich op. Tijdens het 
stappen in Eindhoven kwam hij zijn 
vrouw Hanny tegen en hij is nooit 
meer bij haar weggegaan. Ze hebben 
nog even in Zwitserland gewoond, 
maar besloten terug te gaan naar Ne-
derland.
Dat Werner een baan als kapper kon 
krijgen speelde een belangrijke rol. 
Peer van Liempt, de dorpskapper 
met een kleine salon vlakbij de An-
drieskerk, werd zijn eerste werkgever. 

Mooie jaren volgden. De zaak ver-
huisde in 1978 naar het Park. Een klei-
ne intieme zaak met een typische 
sfeer. In 1986 nam Werner de zaak in 
het Park over en werd de naam ver-
anderd in Kapsalon ‘Herenkappers’.
Op 1 november 1985 had Werner de 
Herenkapsalon in het Kernkwartier al 
overgenomen van Peer van Liempt. 
De overname van de Dameskapsalon 
van Rob Jansen in het Kernkwartier 
volgde vrij snel daarna. Voor Werner 
een goede gelegenheid om ook zijn 
kwaliteit als dameskapper te laten 
zien. Hij hoopte op den duur de za-
ken samen te kunnen voegen. Wel 
met een duidelijke afscheiding tus-
sen beide kapsalons, iedere afdeling 
behoeft volgens Werner een eigen 
typische sfeer. In 1998 was het zover 

en verhuisde de kapsalon naar de 
buitenring van het Kernkwartier en 
werd het een gecombineerde kapsa-
lon voor zowel dames als heren. In 
één pand, maar met ieder hun eigen 
sfeer.

Vele medewerksters gaan en komen 
maar Fannie blijft, zij is dé dameskap-
ster van de salon. Intussen heeft ook 
dochter Evi haar intrede gedaan in 
het bedrijf. Als 15-jarige krijgt ze de 

der andere te vinden bij meerdere 
sportverenigingen, een aantal ker-
ken, zorgcentrum de Akkers en Wind-
molen de Roosdonck. Dit separate 
netwerk van VIP-punten is ter be-
schikking gesteld aan de coöperatie 
die het kosteloos kan benutten voor 
niet commerciële activiteiten ten be-
hoeve van de Nuenense gemeen-
schap. De belichting van het netwerk 
wordt uitgevoerd door de LON, waar-
door de omroep in staat is beeld en 
geluid te registreren en uit te zenden.

De afgelopen maanden is de techni-
sche inrichting van dit netwerk ge-
standaardiseerd. Daarbij heeft de 
Conn afspraken met KPN geformali-
seerd. Met de ondertekening van de 
overeenkomst met de LON is het ge-
bruik en het technisch beheer van 
de VIP-punten overgedragen aan de 
LON.

Uitzending vanaf locatie
De LON kan nu vanaf de verschillen-
de locaties live beeld- en geluidsver-
bindingen verzorgen en dus verslag 
doen van evenementen als kerkdien-
sten, bruiloften, sportwedstrijden en 
gemeenteraadsvergaderingen

smaak te pakken, haar eerste bij-
baantje is bij haar moeder in de He-
rensalon in het Park. Ze gaat de kap-
persopleiding volgen en leert al snel 
het kappersvak. Geen betere leer-
school dan die van haar ouders. Na 
het behalen van haar diploma treedt 
ze in dienst bij haar ouders.

Inmiddels zit Evi al 25 jaar in het vak. 
Daarnaast is ze zeer creatief en het in-
terieurontwerp van de nieuwe salon 
is dan ook geheel volgens haar plan 
ontwikkeld. Het ging niet altijd van 
een leien dakje, maar het resultaat 
mag er zijn. 14 juli is het zover en gaat 
de nieuwe zaak open. Misschien is 
nog niet alles naar wens, maar open 
gaan ze. Met pa en ma in de buurt, zij 
blijven knippen, gaat het Evi zeker 
lukken deze prachtige zaak voort te 
zetten. En nu is het 2020, tijd voor 
verandering. Een nieuwe kapsalon, 
een nieuw logo. Evi aan het roer.
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Grondsto� enpark niet erg slim…. 
De ondergrondse papiercontainer op het grondstoffenpark Gerwen ZO! 
kan tijdelijk niet gebruikt worden. Een bewoner van de Gerwense nieuw-
bouwwijk aan Goudhoeksland zat met zijn arm vast in de container en hij 
is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. De gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten heeft op die locatie een slim grondstoffen-
park aangelegd. De gemeente wil weten wat er is misgegaan en zoekt 
naar de oplossing van het incident. De papiercontainer is ‘Tijdelijk buiten 
gebruik’. 

beetje extra moeite draagt iedereen 
zo bij aan een ultraschone wijk en 
een duurzame samenleving”, aldus 
de gemeente.

Openen met milieupasje…
Even terug naar de papiercontainer. 
De klep van deze container kan geo-
pend worden met een milieupasje. 
Dat pasjessysteem levert wel eens 
meer problemen op, zo laten enkele 
bewoners weten. ‘’Gaat de container 
niet open, dan loop ik wel weer terug 
naar huis met mijn afval. Is dat erg? In 
ieder geval niet erg slim…..”

Door het incident met de papiercon-
tainer wordt het complete grondstof-
fenpark nu tegen het licht gehouden. 
Het oud papier in Gerwen ZO! wordt 
tijdelijk huis-aan-huis opgehaald. De 
nieuwbouwwijkbewoners kunnen 
hun papier ook elke zaterdag kwijt 
in een grote container bij Het Huys-
ven aan De Huikert 35 in Gerwen. 
Die container staat bovengronds en 
werkt zonder milieupasje. 

De man gooide oud papier in de pa-
piercontainer toen de klep plotsklaps 
dicht ging. De man kwam met zijn 
onderarm vastzitten. Toegesnelde 
buurtbewoners probeerden met hun 
milieupasje de klep te openen en zo-
doende de man te bevrijden. Dat luk-
te niet, want de container kan pas 
weer geopend worden als de klep 
helemaal dicht is gegaan. Er werd 
alarm geslagen en dat leverde zo’n 
tien hulpverleners op: ambulance-
personeel, brandweer en politie. Na-
dat de onfortuinlijke man door de 
brandweer was bevrijd behandelde 
het ambulancepersoneel zijn beknel-
de arm. 

Uniek scheiden…
In de nieuwbouwwijk Gerwen ZO! 
worden geen kliko’s gebruikt. De be-
woners scheiden hun afval en zorgen 
dat hun herbruikbaar afval (etensres-
ten, tuinafval, glas, papier, plastic en 
textiel) ondergronds verdwijnt in de 
containers voor GF+e, PMD, Papier en 
Restafval. Op loopafstand van de hui-
zen staan vier containers op dit zoge-
noemde slimme grondstofpark. Vol-
gens de gemeente zijn dergelijke on-
dergrondse containers goedkoper 
dan het wekelijks huis-aan-huis op-
halen van afval. “Deze manier van 
grondstoffen scheiden is uniek in de 
gemeente Nuenen. Met een klein 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 16 juli 2020

Grondsto� enpark niet erg slim…. 

Wim & Ann van Ree     
50 jaar getrouwd
Lieve papa en mama,

17 juli is het 50 jaar geleden dat jullie in 
het huwelijksbootje zijn gestapt. Gefeli-
citeerd met jullie gouden huwelijk. We 
zetten jullie morgen graag in het zonne-
tje. Wij wensen jullie samen een liefde-
volle dag toe.

Natascha & Robert, 
Margot & Piet -Henri, 

Deborah & Alex 
en de 5 kleinkinderen

60-jarig huwelijk Rinus & Tonny
Op zondag 19 juli vieren Rinus van Rooij en Tonny de Win, twee ras-echte 
Nuenenaren, hun 60-jarig huwelijk. 

Tonny zag in 1932 het levenslicht aan 
de Zandstraat in Nederwetten, als de 
helft van een tweeling in een gezin 
van vier kinderen. Rinus kwam een 
jaartje later ter wereld in een gezin 
van uiteindelijk acht kinderen aan de 
Beekstraat in Nuenen. Zoals wel va-
ker gebruikelijk, ontmoetten ze el-
kaar op een dansavond in een café/
zaal in de omgeving. De vonk sloeg 
over, en sindsdien waren ze onaf-
scheidelijk.
In 1960 besloten ze in het huwelijks-
bootje te stappen. De kerkelijke inze-
gening vond plaats in de H. Lamber-
tuskerk in Nederwetten. Het echt-
paar nam zijn intrek in de nieuwe 

woning aan de Boordseweg in Nue-
nen.
Tonny werkte als huishoudelijke 
hulp en bleef dat doen tot de eerste 
zoon zich aankondigde. Rinus was 
opgeleid als timmerman en werk-
zaam in de bouw. In 1961 kwam de 
eerste zoon, Marc, ter wereld, en drie 
jaar later de tweede zoon, Gert.
Rinus was toen al actief in het vereni-
gingsleven: o.a. bij de katholieke 
vakbond, in het parochie-bestuur 
van de Andrieskerk en bij de lokale 
politieke partij W70. 
In 1979 hing Rinus de timmermans-
hamer aan de wilgen en ging werken 
in de huishoudelijke dienst van het 
Eckartdal, het bekende instituut voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking in Eindhoven. Na enkele ja-
ren wisselde hij daar naar de techni-
sche dienst.
Nadat de kinderen waren uitgevlo-
gen verhuisde het paar naar een se-
niorenwoning aan de van Lieshout-
gaarde, waar het paar nog steeds 
zelfstandig woont.
Na zijn pensioen in 1993, ging Rinus 
als vrijwilliger aan de slag bij de 
Dorpswerkplaats waar hij menig 
uurtje sleet. Voornamelijk in zijn 
oude stiel: alles wat met hout te ma-
ken heeft.

Dit jaar was er van alles gepland om 
de 60-jarige bruiloft groots te vieren, 
maar, zoals bij velen, gooit ook hier 
het Corona-virus roet in het eten. 
Daarom wordt het 60-jarig huwelijk 
deze week in beperkte kring gevierd 
met kinderen en kleinkinderen.

Russische   
muziekmiddag  
met Olga vd Pennen
In de zomerserie van ‘concertini’ (klei-
ne concertjes) van Cultuur Overdag 
was zondagmiddag 12 juli de vloer 
aan de van oorsprong Russische pia-
niste/vocaliste Olga van der Pennen 
uit Best. Het concert vond plaats in 
het van Goghkerkje, in verband met 
de coronasituatie net als bij de ande-
re concertini keurig op anderhalve 
meter afstand ingericht. Zo’n vijfen-
twintigtal luisteraars realiseerden op 
die manier toch een gevulde maar 
ook intieme ambiance. En ze geno-
ten van Olga’s performance.

Virtuoos en bijzonder krachtig piano-
spel in een bruisende romantische 
stijl die wonderwel goed paste bij de 
poëtische liedjes die Olga daarbij 
zong. Haar inspiratie vond en vind ze 
bij voornamelijk Russischtalige litera-
tuur, deels romanpassages maar in 
hoofdzaak poëzie. De bekende dich-
ter Poesjkin neemt daarbij voor haar 
een bijzondere plaats in.

Olga componeerde zelf alle piano-
muziek die ze ten gehore bracht, 
goed passend bij de teksten die ze 
daarbij zong: deels Russisch maar 
ook Nederlandstalige bewerkingen 
van Russische poëzie.
Met veel expressie en variatie, zowel 
qua tempi als qua dynamiek, hield 
Olga probleemloos de aandacht van 
het publiek vast. Na ieder lied volgde 
dan ook een gul applaus. Ook bij dit 
optreden bleek weer hoe de mooie 
akoestiek van het kerkje past bij de 
intieme sfeer die deze concertini op-
roepen.
Tevreden terugkijkend op deze klei-
ne muzikale onderbreking van een 
zonnige zondagmiddag ging het pu-
bliek, deels nog geanimeerd napra-
tend buiten het kerkje, weer zijns 
weegs. Concertini in coronatijd, een 
mooi initiatief.

Op zondagmiddag 26 juli (aanvang: 
14.30 uur) treden De Andersons in 
het Van Goghkerkje op. Voor dit op-
treden zijn al kaarten te reserveren 
via www.cultuuroverdag.nl

Waarom naar de vakman?
Wanneer neemt u de beslissing om een nieuw matras en/of bed aan te 
schaffen? Is het bij klachten, zoals rug-, heup- of nekpijn? Is het bij ‘op-
startproblemen’ in de ochtend? Wanneer u bent uitgekeken op uw huidi-
ge bed en/of verhuist? Of gewoon omdat u niet meer lekker slaapt en er-
van overtuigd bent dat het veel beter kan? Of is het na die tien jaar omdat 
u weet dat dan het bed zijn beste tijd gehad heeft?

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

Hoe gaat u vervolgens de informatie 
verschaffen voor dat nieuwe bed? 
Zoeken op internet, bekenden vra-
gen waar zij naar toe gaan, of een lo-
kaal bedrijf bezoeken? Rondbellen?

Welke keuzes neemt u dan in over-
weging om het nieuwe bed daad-
werkelijk te gaan aanschaffen? Vindt 
u de prijs doorslaggevend of vindt u 
het comfort het belangrijkst? Mis-
schien géén van beide omdat u het 
bed mooi moet vinden en/of bij de 
rest van het interieur moet passen!

Waar gaat u dan uiteindelijk het bed 
kopen? Via internet vanwege het ge-
mak en/of prijs. Bij een (bekend) groot 
bedrijf, zoals Beter Bed, Ikea, Swiss-
sense, Goossens of wellicht gericht 
naar een merk, zoals Auping, Mline of 
Tempur? Of bij een (lokale) bedden-
specialist omdat zij gespecialiseerd 
zijn in goed slapen en dat is wat u wilt?

Waarom naar een beddenspecialist, 
oftewel waarom naar de vakman? 
Zodat u door de bomen het bos weer 
ziet en het helemaal duidelijk is welk 
bed of matras het beste bij u past. 
Een vakbekwaam bedrijf dat alleen 
maar met slapen bezig is en niet ook 
nog eens alles weet over meubelen 
en/of andere woninginrichtingen.

Meestal merk-onafhankelijk met een 
persoonlijk- en deskundig advies af-
gestemd op de behoefte die u hebt. 
Het is namelijk bijna onmogelijk om 
via internet een keuze te maken.

Natuurlijk kunt u aangeven hoe 
groot en zwaar u bent en wat de lig-
wensen en/of eisen zijn maar pre-
cies het postuur weergeven in com-
binatie met de juiste lighouding, dat 
is pas te zien als u op een bed ligt. 
Ook bij de specialisten zijn altijd 
meerdere prijsklassen leverbaar. 
Het is vaak wel zo dat de vakman 
kwalitatief goede spullen verkoopt 
en daardoor in de wat hogere prijs-
klasse zit. Dit komt vervolgens wel 
weer terug in optimaal ligcomfort 
en in duurzaamheid. Daarnaast 
hebt u dan een betrouwbaar bedrijf 
dicht in de buurt waar u te allen tij-
den op terug kunt vallen en waar u 
‘face-to-face’ mogelijke klachten of 
problemen kunt oplossen.
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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

’Ga niet dood met mij: Leef!’
-Riek- 

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin zij er alti jd 
voor iedereen was, hebben wij afscheid moeten nemen van 

mijn allerliefste vrouw, ons mam, omaatje en overgrootmoederke

Riek Reniers -van Kaldekerken
echtgenote van

Cor Reniers

✩ Eindhoven, 8 september 1938 † Nuenen, 10 juli 2020

 Nuenen: Cor

 Port Macquarie (Aus): Pierre en Gera
  Sam

 Asten: Renate en Toon †, Frank 
  Denise en Twan, Chris, Tes
  Janet en Roy

Jo van Dijkhof 84, 5672 DA Nuenen

De cremati eplechti gheid vindt plaats in besloten kring. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 18 juli 18.30 uur: Viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 19 juli 09.30 uur: Viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastoraal 
werker P. Peters. 
Zondag 19 juli 11.00 uur: Viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastoraal 
werker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 18 juli 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 19 juli 09.30 uur en 11.00 uur: 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Jan en Drieka de Louw - 
van Happen; Geert Haex en Theo Sa-
ris; Lou Hulst; Theo Kuijpers.

Mededelingen
Omdat tijdens de coronaperiode de 
opgegeven intenties niet afgelezen 
konden worden, zal dat gebeuren in 
dit weekend.

Vanaf 13 juli t/m 23 augustus is het 
secretariaat alleen geopend op dins-
dag en vrijdagochtend op de gebrui-
kelijke tijden.

Bijzondere uitgave van parochie-
blad ‘kruiswoord’ i.v.m. corona
Medio maart sloeg het coronavirus 
genadeloos toe. Ieder kreeg er -op 
welke wijze dan ook- mee te maken. 
Op initiatief van de pastores van de 
Parochie Heilig Kruis werkte de re-
dactie van het parochieblad ‘kruis-
woord’ aan een bijzondere editie.
Het is een neerslag geworden van 
uitdagingen en zorgen waarmee we 
allen nog steeds te maken hebben en 
die we niet kunnen en zullen verge-
ten.
Aan het woord komen behalve de 
pastores o.a. een bezoekster van 

85-plussers, een koster, een verzor-
gende van Archipel Akkers, een ver-
pleegkundige, een geestelijk verzor-
ger in een ziekenhuis en een uitvaart-
verzorgende. Alle bijdragen komen 
recht uit het hart van de schrijvers en 
zijn het lezen alleszins waard. 

‘kruiswoord’ verschijnt de tweede 
helft van juli en wordt bezorgd bij de 
parochianen in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Het blad ligt ook achter in de kerken, 
op de leestafels in o.a. Het Klooster, 
het gemeentehuis, de bibliotheek en 
apotheek Aan de Berg. Een digitale 
versie kunt u vinden op de website 
van de parochie: www parochienue-
nen.nl en in de app chrch.

ter en Marietje van Rooij - van Lith; 
Pastor Freek Groot.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 19 juli, 9.30 uur: viering, 
voorganger Pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders; overleden ouders Ren-
ders-de Brouwer.

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

Op zondag 19 juli is er geen video-
livestream van de viering vanuit De 
Regenboog. U kunt via kerkdienstge-
mist.nl de dienst wel beluisteren. De 
voorganger is kerkelijk werker Pieter 
Flach. Aanvang: 10.00 uur. Deze 
dienst is alleen via internet te volgen. 
U kunt de link vinden via onze web-
site en het tabblad Verbinding. De di-
gitale collecte gaat naar het Educa-
tiefonds Vluchtelingen Nuenen. 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 16 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis Onze 
Lieve Vrouw van de Berg Karmel.
Vrijdag 17 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Alexis, belijder.
Zaterdag 18 juli. 09.00 uur H. Mis, H. 
Camillus de Lellis, belijder; gedachte-
nis van H. Symphorosa en haar zeven 
zonen, martelaren.
Zondag 19 juli. Zevende zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 20 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Hiëronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares.
Dinsdag 21 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Laurentius van Brindisi, belijder en 
kerkleraar.
Woensdag 22 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Maria Magdalena, boetelinge.
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').

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 19 juli 11.00 uur: Viering. 
voorganger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Fam. Mickers; Nelly Bouw; Martien 
van Rooij; Piet van Rooij; Jan van de 
Ven; Sjef en Lena Saris - Swinkels; Nar-
da Schrurs - de Louw; Christ en Lia 
van Cuijck; Miet Hendriks; Wilhelmus 
Hendriks en Antonia Maasakkers; Pie-

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

Het ‘Middengebied’ tussen Eindhoven en Helmond ont-
ving op 19 maart 2010 de nieuwe naam ‘Rijk van Dommel en Aa’. De 
naam is het resultaat van een wedstrijd, georganiseerd door het SRE, waar-
bij inzenders een nieuwe, wervende naam mochten bedenken. Uit zo’n 
vijfhonderd inzenders werd Lisette Engelen-Bastiaans uit Lierop tot winna-
res verkozen. Hier zien we Lisette, die uit de Nuenense Dubbestraat komt, 
op de foto met Fons Jacobs, de toenmalige burgemeester van Helmond en 
voorzitter van de Stuurgroep Middengebied. In het stroomgebied van de 
beide riviertjes Dommel en Aa ligt een nagenoeg onbebouwde groene 
buffer van ongeveer zevenduizend hectare, rijk aan natuurschoon. Hier 
maakt ook Vaarle deel van uit.

Meer lezen over het Rijk van Dommel en Aa? Kijk dan in het boek Nuenen 
op het randje op pagina 350-351.

Ook buitengebied belangrijk     
voor Dorpsraad Lieshout

Bent u ook betrokken bij het buiten-
gebied van Lieshout ? Neem dan ge-
rust contact op met de Dorpsraad zo-
dat zij u kunnen koppelen aan be-
leidsmakers en uw input op de juiste 
plaats terecht komt. U kunt ons berei-
ken via info@dorpsraad-lieshout.nl of 
kijk eens op www.dorpsraad-lies-
hout.nl. Wij helpen u graag !

Buitengebied
Het Buitengebied is behoorlijk groot 
in de gemeente Laarbeek. De vier 
kernen van de gemeente zijn uitein-
delijk allen verbonden met dat bui-
tengebied: dat is ook heel mooi zicht-
baar gemaakt in de Laarbeekse vlag. 
De kleuren weerspiegelen daarin de 
kernen, die gescheiden zijn door hel-
dere witte banen, die weer het bui-
tengebied tussen die kernen weer-
spiegelen. Zij scheiden als het ware 
de kernen van elkaar. Wit is de kleur  
zonder pigment, maar toch is het bui-
tengebied niet de ruimte zonder acti-
viteiten. Diverse bedrijven zijn hier 
gevestigd en ook is er beperkte be-
woning.

Visie
De gemeente Laarbeek ontwikkelt 
een visie voor dat buitengebied. De 
Dorpsraad Lieshout is uitgenodigd 
om, na de zomervakantie, kennis te 
nemen van deze visie, zodat zij op de 

Het buitengebied rondom Lieshout is 
heel mooi

Niet alleen het dorp Lieshout is belangrijk voor de bewoners: ook het bui-
tengebied is van groot belang. De combinatie tussen het dorp en de om-
geving moet immers in evenwicht zijn. En, bij een gemeente met vier ker-
nen is er natuurlijk heel veel buitengebied. Om die reden ontwikkelt de 
gemeente Laarbeek ook een visie op dat buitengebied, waarbij de Dorps-
raad Lieshout een zéér geïnteresseerde toehoorder is.

hoogte zijn van het streven en de 
doelstellingen van de gemeente Laar-
beek voor dat buitengebied. Op hun 
beurt kunnen zij er dan weer voor zor-
gen dat direct betrokkenen aange-
koppeld worden aan die visie zodat 
de juiste betrokkenen via de juiste 
wegen mee kunnen praten over die 
ontwikkeling. Het buitengebied is im-
mers niet alleen natuur, (landelijke) 
bedrijven en beperkte bewoning die 
altijd blijft zoals deze is.

Vervuiling
De laatste tijd is er bijvoorbeeld 
steeds meer afval en vervuiling van 
dat buitengebied zichtbaar. Niet al-
leen losse flesjes of etensresten, maar 
ook wordt er bouwafval gevonden 
en zelfs matrassen en andere huis-
raad. Dorpsraad Lieshout vindt dat 
ook deze illegale stort in het buiten-
gebied de aandacht nodig heeft bij 
de ontwikkeling van een visie op het 
buitengebied.
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Zomerlidmaatschap   
TV Wettenseind groot succes
Net als de afgelopen jaren is er dit jaar bij TV Wettenseind ook weer een 
zomerlidmaatschap in de maanden juli en augustus. Met ruim 70 inschrij-
vingen is het nu al een groot succes te noemen. Bij TV Wettenseind mer-
ken ze goed dat veel mensen niet op vakantie gaan en ervoor kiezen om 
lekker buiten te sporten. Ook zijn er veel sporten al eerder gestopt met 
hun activiteiten op de club.

Terras weer open
Op het park is goed te zien dat het 
gezellig druk is in de avond en dat er 
een mooie mix van leden en zomerle-
den aan het tennissen is. Sinds 6 juli 
kan het potje tennis weer worden af-
gesloten met een drankje op het ter-
ras, dat uiteraard coronaproof is inge-
richt. 

Interne competitie
Naast het zomerlidmaatschap kun-
nen ook alle (zomer)leden meedoen 
aan speciaal opgezette interne com-
petitie voor leden die beschikbaar 
zijn tijdens de vakantieperiode. Op 
die manier kunnen ze naast vrij spe-
len ook hun skills testen tijdens echte 
wedstrijden tegen andere (zomer)le-
den van de club. Het zomerlidmaat-
schap is voor alle zomerleden met 
een week verlengd t/m 6 september. 
Aanmelden voor het zomerlidmaat-
schap is nog steeds mogelijk. Kijk 
hiervoor op onze website: 
www.tvwettenseind.nl

Ideale sport
Tennis is voor velen een ideale en leu-
ke sport om tijdens de zomermaan-
den en hopelijk langer te blijven be-
oefenen. Bij TV Wettenseind zijn on-
der de inschrijvingen veel (oud-) 
voetballers en oud-leden die het rac-
ket weer eens uit de kast hebben ge-
haald om een balletje te slaan. Maar 
ook vriendengroepen en kinderen 
van bestaande leden zijn lekker aan 
het tennissen op onze club.

Het terras is coronaproof

#VRRKKS RUIME OPENINGSTIJDEN

365 DAGEN PER JAAR OPEN VAN 7.00 TOT 22.O0 UUR

VROEGE VOGEL
OF AVONDMENS?

‘Thuisblijvers Toernooi’   
TV de Lissevoort
Het jaar 2020 beloofde een goed en sportief jaar te worden voor TV de 
Lissevoort, mede door ons lustrum. Helaas gooide de gehele coronacrisis 
al snel roet in het eten. Dit met als gevolg dat de tennis- en padelbanen 
tijdelijk dicht moesten, het clubhuis niet open mocht en toernooien 
noodgedwongen afgezegd moesten worden.

Gelukkig gaat het momenteel weer 
stukken beter in Nederland, zo ook in 
ons mooie Nuenen. De tennis- en pa-
delbanen zijn weer heropend en het 
terras inmiddels ook, hopelijk volgt 
onze ‘baan 15’ zo snel mogelijk. Daar-
naast hebben we een groot aantal 
zomerleden mogen verwelkomen, 

Laco ‘t Strandhuys Nuenen
Met het openen van ’t Strandhuys op 1 juni 2020 is Laco Strandbad Nuenen 
een nieuwe weg ingeslagen en introduceren wij graag ons nieuwe concept. 

vol verbouwde restaurant is het gehe-
le jaar open en biedt een vrij toegan-
kelijk terras voor fietsers en wande-
laars. Voor kinderen is er zomers een 
speeltuin en ’s winters een speciaal ac-
tiviteitenhoekje. Ook is zaalverhuur, 
inclusief compleet verzorgd arrange-
ment, mogelijk. Van jong tot oud, ‘t 
Strandhuys heet je van harte welkom. 

Een uniek plekje en een schitterende 
locatie aan het water in Nuenen. Bij 
het Laco Strandbad in Nuenen ligt 
misschien wel het best verborgen ge-
heim van de omgeving. Een prachtig 
Strandhuys waar je neer kunt strijken 
voor een kopje koffie, een lekkere 
lunch, een gezellige borrel of waar je 
jouw feestje kunt houden. Het sfeer-

welke wellicht anders tijdelijk naar 
verre oorden waren vertrokken voor 
een vakantie.
Daarom vinden wij het ontzettend 
leuk om aan te mogen melden dat 
wij voor al onze volwassen leden het 
‘Thuisblijvers Toernooi’ organiseren 
op zaterdag 8 augustus. Inschrijven 
kan via www.toernooi.nl. Je schrijft 
individueel in voor padel of tennis, en 
op de dag zelf word je ingedeeld met 
en tegen andere Lissevoort-leden. Je 
speelt 3 à 4 wedstrijden van een uur 
met na iedere wedstrijd tijd voor een 
hapje en een drankje. (Hapjes wor-
den door ons geregeld.) Inschrijving 
bedraagt € 8,- per persoon. 
Natuurlijk zijn wij gebonden aan een 
aantal extra maatregelen, deze maat-
regelen worden vooraf via de mail ge-
communiceerd. Mocht je vragen heb-
ben, stuur dan gerust even een mail-
tje naar lissevoortopen@gmail.com.

Hopelijk zien we jullie de 8ste!
Let op! We staan maar een beperkt 
aantal deelnemers toe, vol = vol, dus 
snel inschrijven!

Bossche bollen     
voor Toerclub Nuenen
Een grote groep leden van Toerclub Nuenen toog afgelopen zondag 12 
juli naar ’s-Hertogenbosch voor koffie en een bol, een Bossche bol. Een 
Bossche bol is een gebakspecialiteit, gemaakt door banketbakker Jan de 
Groot uit onze provinciehoofdstad. De Groot doopt het soezenbeslag in 
gesmolten pure chocolade en vult de bol met slagroom. Hij doet zijn 
naam eer aan, want deze Bossche bollen hebben een flinke diameter…..

Dak van Brabant
De actieve Toerclub organiseert zon-
dag 11 oktober het ‘Dak van Brabant’, 
een ATB-toertocht vanuit Nuenen 
met keuze uit vier verschillende af-
standen. Iedereen kan meedoen. 
Meer info volgt nog.

Foto Cees van Keulen

Toerclub Nuenen houdt de traditie in 
ere om op Nuenen Kermiszondag 
een tochtje te fietsen naar Den Bosch. 
Ook al ging de kermis niet door, de 
toertocht werd wel gefietst. Een 
tochtje van zo’n 90 kilometer. Er was 
ook nog tijd om een kaarsje op te ste-
ken in de Sint Jan. 

Stickerzwemmers Z&PV Nuenen vergroten 
op de valreep hun diplomavoorraad! 

neke, Nienke, Daan, Sam en Ian hun 
wereldzwemslagen 21 diploma in 
ontvangt mochten nemen. Dames 
en heren, gefeliciteerd met deze 
prestatie! 

Iedere module wordt afgesloten met 
het bijbehorende diploma en afgelo-
pen week was het zo ver. Gijs, Roos en 
Jochem ontvingen hun aquasportief 
1 diploma terwijl Bram, Jeroen, Lon-

Wij zijn natuurlijk super trots op deze 
kinderen en wensen ze veel succes 
en plezier met oefenen voor hun vol-
gende diploma of andere activiteiten 
binnen de vereniging! Kijk eens op 
onze website (www.zpvnuenen.nl) of 
op onze facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) 
en neem contact op voor een proef-
les!

Afgelopen week werden nog 11 mooie stickerzwemdiploma’s uitgereikt. 
Bij Z&PV Nuenen kun je, vaak na het behalen van zwemvaardigheid 3, 
gaan stickerzwemmen. Een leuke manier om kennis te maken met allerlei 
takken van de zwemsport. 

Gratis webinar  
in de Zomerschool 
van Ouder worden 
in eigen huis
Volgende week, op 20 juli, begint de 
Zomerschool bij Ouder worden in ei-
gen huis. De Zomerschool duurt tot 
eind augustus. We organiseren voor 
alle thuisblijvers een gratis webinar 
over veiligheid in huis, onder het mot-
to : ‘Van bed naar toilet, dat kan veili-
ger!’ Deze route door het huis is bewe-
zen een van de grootste risico’s om te 
vallen.
De eerste sessie is op maandag 20 juli 
om 14.00 uur en er zijn herhalingen in 
de weken daarna, telkens op een an-
dere dag, zodat er altijd wel een dag 
en tijd zou moeten zijn, dat u erbij 
kunt zijn. Er kunnen maximaal 25 deel-
nemers tegelijk deelnemen. Als er 
meer dan 25 aanmeldingen zijn voor 
een datum, schuiven wij u (in overleg) 
door naar een andere sessie. Een ses-
sie duurt ongeveer 50 minuten.
Het webinar is bedoeld voor iedereen 
die het interesseert, oudere bewoners, 
hun kinderen, mantelzorgers en alle 
professionals die zich bezighouden 
met de woonsituatie van ouderen. Dit 
wilt u niet missen, want wat weet ú bij-
voorbeeld van plasrouteverlichting?
Schrijf u in op https://schimmelpen-
ningh.webinargeek.com/het-kan-
veiliger-van-bed-naar-toilet. U krijgt 
van ons een bevestigingsmail met 
een link om erbij te zijn, of een mail 
om in overleg een andere datum 
voor u uit te zoeken.
Om mee te doen is geen speciale 
software nodig, en u heeft ook geen 
speciale computerkennis nodig, dus 
niets belet u om mee te doen. En om-
dat we het via de computer doen, is 
het absoluut coronaveilig.



ROND DE LINDE week 29 Donderdag 16 juli 2020

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 29

Horizontaal: 2 binnenkort 10 spinrag 12 ongebonden 13 vrouwelijk dier 14 pret 
16 dagmars 19 puinhoop 21 land in Azië 22 knorrig 25 overlevering 26 droog 28 langs 
30 mannelijk dier 31 bijbelse fi guur 34 traag 36 deel v.e. schouwburg 38 opdracht 
39 scherprechter 42 gevangenis 44 wandversiering 46 handvat 48 haarwrong 
50 waakzaam 52 plag 53 vrouwelijk dier 55 ongelovige 57 koraalbank 58 takje 
60 snijwerktuig 61 noodsein 62 vervoermiddel.

Verticaal: 1 ondergrondse 3 hoge berg 4 middag 5 stoomschip 6 onderoffi cier 7 bars 
8 projectieplaatje 9 graansoort 10 grasland 11 vis 14 schoeisel 15 roofdier 17 paardenkracht 
18 tijdvak 20 Verenigde Staten 23 ultraviolet 24 vogel 27 tap 29 dierenverhaal 
32 Turks bevelhebber 33 woonschip 34 boogbal 35 biljartstok 37 wijnmaat 38 kaartterm 
40 keet 41 limiet 43 kletskoek 44 oude lengtemaat 45 de oudste 47 muziektempel 
49 buisverlichting 50 in het jaar 51 warme drank 52 zijns inziens 54 Europeaan 
56 Europeaan 59 tot en met 60 mijns inziens.

H O U W E E L A M E L A N D

E T E L G Z S L O F U

L P T I M U D S T D I

A A S A M U S A N T T O T

A R T S O U N A T R O S

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

B E U O O K

O L I E B O L S T I E K E M

B O E R E I N O P E R U

J O L P R E M I E R R E M

E N W E D I P E B N M

C U I E R S F U U T I

T U N E S I E P A S S A G E

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

Oplossingen wk 28
N G A C B E Z E T E M O T I E

E X A C T N M R P R A L I N E

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

L N T C R V T S W E I V E R U

E O B E O G S I S P P N N E I

M L O R R E E U V O C H T K D

S K T O B I L H E N L O E E A

R X E I M S W D R T P F W R R

E F R I M E E A W I L U I E R

V M H N Z R R A A F A L N S E

A A A O E E K R C I G A S S C

A D M N L G R O H C I S T I E

T I D O T O L S T A A T S S S

J D H S E L L A E A A E A T I

E C E B I D D E N L T R A W K

ACCOMMODATIE

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.

AANROEPEN
ARREST
BEROUW
BEWEREN
BROOD
CEDER
COGNAC
COMMODE
CREPE
DINER
DWEPER
DYNAMIEK
EDELMARTER
EDOCH
EENHEID
ENGTE
GAPEN
GEURIG
GRUIZEL
HALFGARE
HERFST
HOTELBED
JACHTGROND
KERSTKLOK
KOEPAARD
LEIDEN
LUCHTLAAG
MOORDENAAR
OPHEF
OPZICHTER
PAPIL
PROVIAND
RAMING
REBUS
TERRAS
TOPBERAAD
TOPJE
UITKOKEN
UNIEK
VERDI
VERNOEMEN
VOGELSOORT

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

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

5 3 2
9

3 4 9 5 6
5 2 3

7 1
1 6 7

7 3 4 2 8
7

8 6 5

Sudoku

week 27, Mw. M. Jansen, 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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.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 hoek-/
salontafel 90x90 en rechthoe-
kige eiken salontafel met 2 op-
bergladen. Interesse? Bel 06-
51373272.

TE KOOP: kruis-, zwarte 
en rode bessen. Graag 
bestellen. Goossens, tel. 
040-2831509. Vaarle 8.

TE HUUR: autostalling, 
aanhangwagen. Goos-
sens, tel. 040-2831509. 
Vaarle 8.

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.

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

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)

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 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

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
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