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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl
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Al 50 jaar gezellig en 
vertrouwd winkelen

Weverkeshof 
gaat weer 
open 
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Collecte 
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Nuenens portret 
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voor Nederlandse 
Portretprijs 

‘De Troubadour’ vanaf het dak in Rotterdam

Lenny rocked the roof! 
Door Nannie van den Eijnden

Zaterdag 22 mei was het feest in Ahoy Rotterdam: 26 landen streden om 
de titel ‘Winnaar Eurovisie Songfestival 2021’. De 65e editie werd gewon-
nen door Italië. Nederland eindigde op de 23e plaats met het nummer 
‘Birth of a New Age’ van Jeangu Macrooy. Een lied over het aanbreken van 
een nieuwe tijd gezongen in Sranantongo (letterlijk: ‘Surinaamse tong’).

ik het songfestival heb gewonnen en 
ben nu aan het uitrusten en relative-
ren”, zegt ze.

Spannend
“We zagen het songfestival op onze 
hotelkamer en keken deze keer an-
ders, want Rob’s dochter was als re-
gieassistente bij de uitzending be-
trokken. Heel spannend”, vervolgt 
Lenny. “Ze heeft twee jaar aan deze 
show gewerkt en gaf als het ware een 
première zonder generale repetitie. 
De organisatoren stonden onder 
druk door de vraag of het festival wel 
of niet door zou gaan vanwege coro-
na en keken steeds opnieuw naar de 
technische mogelijkheden om er een 
spektakel van te maken.”

Tegelijkertijd voelde Lenny als toe-
schouwer ook de sfeer van broeder-
schap die altijd aanwezig is en de ma-
nier waarop je elkaar tijdens het 
festival als artiesten ontmoet. “Dat 
broederschap is bijzonder en heeft te 
maken met het vieren van het leven. 
En je viert de muziek, de taal van het 
hart. Behalve het zingen van de lied-
jes, is het een festijn dat meerwaarde 
heeft in deze tijd van verdeling”, ver-
telt Lenny. “Muziek reikt verder dan 
woorden en is zo verbindend, die uni-
versele taal voel je zo duidelijk. Daar-
om ben ik zo blij dat ik dit vak, deze 
kunst heb gekozen. Het is de harmo-
nie der dingen. Mijn zussen waren er 
destijds bij, in 1969. En ook nu voelde 
het alsof we allemaal bij elkaar waren. 
We stuurden elkaar berichtjes op 
onze familie app, mijn zussen, ik en 
onze kinderen. Iedereen bleef op tot 
laat. Ik ben dankbaar dat ik dit - 52 
jaar later - nu zo heb kunnen doen op 
dat dak, dat deed ook iets met me. Je 
staat zo hoog en kijkt over zo’n grote 
stad uit, over alles heen. Ik voelde me 
‘on top of the world’ en ben blij dat 

Eén van de hoogtepunten was ‘onze’ 
Lenny uit Nederwetten. Samen met 
Mischa Kool en Reinier Voet zong ze 
haar winnende liedje ‘De Troubadour’ 
uit 1969 vanaf het dak van het depot 
van Boijmans van Beuningen. Met de 
verlichte Erasmusbrug op de achter-
grond! Onder de titel ‘Rock the Roof’ 
brachten zes eerdere winnaars van 
het Eurovisie Songfestival een medley 
vanaf de daken van de Maassilo, Hotel 
New York en het nieuwe depot van 
Boijmans van Beuningen. Behalve 
Lenny traden op: Getty Kaspers met 
Teach-In (Ding-a-dong, 1975), Sandra 
Kim (J’aime La Vie, 1986), Helena Pa-
parizou (My Number One, 2005), Lordi 
(Hard Rock Hallelujah, 2006) en Måns 
Zelmerlöw (Heroes, 2015).

“Het gaat heel goed”, vertelt Lenny na 
afloop. Voorafgaand aan het Eurovi-
siesongfestival trad ze op voor ‘Euro-
vision Village’, een talkshow. Samen 
met haar partner Rob overnachtte ze 
in Hotel New York en zondag is Om-
roep Brabant al geweest. “Het is een 
roes, ik heb veel reacties gehad alsof 

Lenny ‘rocked the roof’ met haar vaste begeleiders Reinier Voet (l) en Mischa Kool. Ze 
zong haar winnende songfestivalliedje ‘De Troubadour’ uit 1969 vanaf het dak van het 
depot van Boijmans van Beuningen! Met de Erasmusbrug op de achtergrond. Trots! 
Bron: NPO/NOS/AVROTROS

mijn kinderen dat mee konden ma-
ken. Ze zien nu voor het eerst hoe het 
is”, vertelt Lenny enthousiast. Toen 
het songfestival twee jaar geleden in 
Israel werd gehouden, kreeg Lenny’s 
dochter Sharon haar kaartje. Overal in 
Tel Aviv was het feest, gender en af-
komst onbelangrijk. “Sharon heeft de 
sfeer geproefd en de tijd van haar le-
ven gehad.”

Op1 bij NPO1
Voorafgaand aan het songfestival 
zong en speelde Lenny op verzoek 
een nummer bij Op1. Dat werd het 
prachtige nummer ‘Lege Handen’ ge-
schreven door Elke Vierveijzer dat op 
Lenny’s nieuwe cd verschijnt. Elke 
heeft in 2019 de cabaretprijs ‘Stij-
gend Applaus Stipendium’ ontvan-
gen voor haar productie ‘Lucht’ en de 
samenwerking tussen haar en Lenny 
verliep geweldig. “We hebben samen 
een dag doorgebracht, een ontmoe-
ting die ik niet snel vergeet. Zij heeft 
die op zich in laten werken en ineens 

kreeg ik een tekst van haar toege-
stuurd die me op het lijf is geschre-
ven. Ik hoefde daar bijna niets aan te 
doen”, zegt Lenny. “Ik ben net als met 
‘De Troubadour’ gaan zitten en heb 
meteen de muziek gemaakt.” Het 
nummer staat op YouTube.

Nieuwe cd
Alles komt samen. “Dit zat in de lijn 
der dingen. Het is de lijn waarop het 
leven mij draagt. Het zijn de keuzes 
die ik maak, puur vanuit mijn hart. 
Dat gaat gepaard met mijn nieuwe 
album”, vervolgt ze. Lenny’s andere 
dochter Daphna is een goede song-
writer en schilder. Voor Lenny’s nieu-
we cd heeft ze twee liedjes geschre-
ven. Die zijn door de beide producers, 
die hun eigen stijl hebben en kritisch 
zijn, geaccepteerd zonder dat Lenny 
daar moeite voor hoefde te doen. 
“We hadden 17 liedjes en op een ge-
geven moment vielen er zo’n vijf 
nummers af, dat is een pijnlijk proces 
van loslaten”, zegt Lenny. 

Nuenen blijft samenwerken       
met Sjors Sportief & Sjors Creatief
Nuenen blijft samenwerken       

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in de gemeente 
Nuenen. Die twee zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuur-
stimuleringsproject dat in 2014 van start ging. Het project maakt het voor kin-
deren mogelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te ma-
ken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Nuenen.

Dansen, hockey, judo, turnen, korfbal, 
boksen… Dankzij Sjors Sportief kun-
nen basisschoolleerlingen in Nuenen 
sinds 2014 vrijblijvend ontdekken 
welke sport het beste bij ze past. Ook 
kunnen ze hun creatieve talenten le-
ren kennen, maar dan met Sjors Crea-
tief. Aan zijn hand kunnen kinderen 
zich namelijk inschrijven voor onder 
andere proeflessen tekenen, schilde-
ren, koken en muziek maken.

Kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een 
initiatief van de gemeente Nuenen in 
samenwerking met de regionale 
sportverenigingen, cultuurorganisa-
ties en andere activiteitenaanbieders, 
vertelt Claudia Sweegers, combinatie-
functionaris bij LEVgroep Nuenen. “Als 
gemeente vinden we het belangrijk 
dat zoveel mogelijk kinderen kennis 
kunnen maken met sport en cultuur. 
Sjors maakt het voor basisschoolleer-
lingen mogelijk om het veelzijdige 
aanbod aan sport- en cultuuractivitei-
ten in onze gemeente te ontdekken. 
Zónder dat ze daarbij meteen ergens 
lid van hoeven te worden.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland 
heeft de Sjors-formule zich al bewe-

Radio Nederwetten stopt 

Opvolger gezocht!
Op 30 mei 2021 is de laatste uitzending, Radio Nederwetten gaat sluiten. 
De beheerder gaat emigreren en daarmee is de middengolf radio op de 
gol� engte 362 meter (828 kilohertz) ten einde. 

gramma. Dit is onder andere de lime-
rick van Gerard de Laat of een item van 
Vincentre. Radio Nederwetten is een 
volstrekt legaal radiostation volgens 
de regels van Agentschap Telecom. 
Wie wil deze zender overnemen? 
Mail naar martin@beekhuis.org
www.radio4brainport.org/how 
-to-listen

Het radiostation zendt tot eind deze 
maand uit via Radio4brainport met 
om 16.00 uur een lokaal Nuenens pro-

Optreden Lambertuskerk
Het concert in de Lambertuskerk 
in Nederwetten is nu gepland op 
zondagmiddag 24 oktober. Afhan-
kelijk van wat er kan en mag, zullen 
er twee concerten plaatsvinden. Er 
zijn nog kaartjes verkrijgbaar à 
€ 20,- per stuk. Bestellen kan via 
email: lenny@lennykuhr.com

De hele maand mei houdt Lenny 
een Songfestivaluitverkoop. Al 
haar cd’s en lp’s zijn te koop voor 
€ 10,- per stuk exclusief ver-
zendkosten en inclusief handte-
kening. Bestellen kan via de site:
www.lennykuhr.com

zen. Een gebruiksvriendelijk digitaal 
inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kin-
deren zich heel eenvoudig - en vaak 
gratis - kunnen inschrijven voor proef-
lessen bij een sportvereniging of cul-
tuurinstelling. Tegelijkertijd biedt het 
de aanbieders van sport en cultuur 
een uitgelezen kans om nieuwe, jon-
ge leden aan zich te binden.

Aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van 
het schooljaar gepresenteerd in het 
Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 
1 tot en met 8 van alle basisscholen in 
Nuenen ontvangen. “Om de kinderen 
een zo veelzijdig mogelijk aanbod te 
bieden, roepen we sportverenigingen 
en cultuurinstellingen op om zich bij 
dit mooie project aan te sluiten”, aldus 
Sweegers. “Op de website www.sjors-
sportief.nl kunnen aanbieders hun 
proeflessen en activiteiten heel een-
voudig aanmelden. Hopelijk doen ze 
dat de komende weken massaal. 
Heeft u vragen van dit bericht? Dan 
kunt u contact opnemen met Claudia 
Sweegers, combinatiefunctionaris bij 
LEVgroep Nuenen: 06-11518194.

De cd komt in september of oktober 
uit. De meeste nummers zijn opgeno-
men, maar de titel staat nog niet vast. 
“Er komen nog strijkers en blazers bij 
voor sommige stukken. Als ik het ge-
heel heb gezien, zing ik sommige 
liedjes misschien opnieuw in met een 
andere timing. En er hebben behalve 
Elke Vierveijzer meerdere beroemde 
collega’s meegeschreven. Wie dat 
zijn, mag ik niet zeggen”, lacht Lenny.

Fotograaf Eddie Mol
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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:

Heeft u een oud ko�  ezetapparaat, 
strijkijzer of wasmachine? Het kan 
gratis naar de milieustraat.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CORONA STEUNPAKKET  
VOOR ONDERNEMERS
De coronacrisis treft 
onze samenleving in 
het hart. In deze moei-
lijke periode helpt de 
overheid kleine en 
grote (zelfstandige) 
ondernemers met een 
verbreding van het 
steun- en herstelpak-
ket voor banen en 
economie. 

Steunpakket voor ondernemers
Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid een aanvraag 
in te dienen voor het steunpakket. 

Dit bestaat uit een eenmalige fi nanciële tegemoetkoming 
van € 1500, ondersteuning door bedrijfscoaches, uitstel 
van betalingen van gemeentelijke belastingen, verruiming 
van terrassen en wintervoorzieningen voor de horeca en 
versnelling en versoepeling van vergunningen waar dat 
kan.

Er kan aanspraak worden gemaakt op de fi nanciële tege-
moetkoming als het een onderneming betreft welke ge-
durende het jaar 2020 in totaal meer dan 20 weken ver-
plicht gesloten was vanwege de coronamaatregelen. 
Deze regeling sluit 15 juli 2021.
De overige steunmaatregelen gelden voor het hele jaar 
2021.

Meer informatie 
Meer informatie over aanvullende voorwaarden en aan-
vragen voor de fi nanciële tegemoetkoming vindt u op de 
gemeentelijke website 
www.nuenen.nl/fi nanciële-ondersteuning/subsidieregeling

Voor alle overige steunmaatregelen en vragen over de 
extra fi nanciële tegemoetkoming kunt u contact opnemen 
met de bedrijfscontactfunctionaris: 
bedrijfscontact@nuenen.nl of 040-2631593. 

WARMTETRANSITIE
Denk mee over de warmtetransitie in Nuenen
Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. Heerlijke plek-
ken om te wonen, werken en leven. Behoud hiervan is voor 
ons allemaal goed. Maar ook voor de generaties ná ons. 
Daarom vragen wij je om, samen met ons als gemeente, 
mee te denken over de warmtetransitie in Nuenen.

Samen de warmtetransitie vormgeven 
Onze energievoorziening wordt in de toekomst anders. 
Bijvoorbeeld: minder of geen gasverbruik. Meer gebruik 
maken van elektriciteit. Daar kunnen we niet omheen. Dit 
betekent wat voor ons allemaal. En wij willen jou vragen 
de warmtetransitie samen met ons vorm te geven. Om te 
voorkomen dat we straks voor verrassingen komen te 
staan.

Denk mee en vul de enquête in
Om tot een goed plan te komen, willen we eerst weten 
waar we in Nuenen staan. Wat weet jij al over de energie-
maatregelen? En wat doen onze inwoners om nu al hun 
steentje bij te dragen? En wat wil jij en wat heb je nodig? 
Met jouw input kunnen wij de warmtetransitie in stroom-
versnelling brengen! Help ons een plan te maken dat past 
bij ons Nuenen. Vul onze enquête in voor 10 juni. Deze 
vind je op www.nuenen.nl/warmtetransitie.

Alvast bedankt voor het meedenken. Samen zorgen we 
ervoor dat Nuenen onze fi jne leefomgeving blijft. Nu én 
in de toekomst.

GEMEENTEPRODUCTEN EN 
DIENSTVERLENING
Volg digitaal uw verzoek
Steeds meer producten en 
diensten van de gemeente 
Nuenen kunt u online re-
gelen. U kunt de voortgang 
van je digitale verzoek vol-
gen via uw persoonlijke 
informatiepagina(PIP). Op 
de website: www.nuenen.
nl kunt u inloggen, door 
rechtsboven op de pagina te klikken op inloggen.

REISDOCUMENTEN
Wilt u een reisdocument aanvragen?
Door de huidige versoepelingen wordt reizen naar het 
buitenland steeds beter mogelijk. Hierdoor wordt het 
drukker aan de balie. Het is drukker dan normaal wanneer 
u een afspraak wilt maken. Hou daar rekening mee. Check 
de geldigheid van uw reisdocument.
Heeft u een document aangevraagd? Dan duurt het nog 
eens 5 werkdagen voor het 
document binnen is. Wilt u 
een afspraak maken bij 
burgerzaken? Dat kan mak-
kelijk en snel via onze web-
site www.nuenen.nl.
Let op: Ook kinderen heb-
ben een reisdocument no-
dig in het buitenland, dus 
zorg ook dat zij een geldig 
reisdocument in bezit heb-
ben.

Meenemen naar afspraak
Zorg dat u het volgende meeneemt naar uw afspraak:
• Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identi-

teitskaart, geldig of niet geldig
• 1 pasfoto, maximaal 6 maanden oud en welke voldoet 

aan de eisen (deze zijn terug te vinden op onze website)
• Ben je jonger dan 12 (bij identiteitskaart) of jonger dan 

18 (bij paspoort), dan moet er door de gezaghebbende 
ouders toestemming worden gegeven (dit kan via onze 
website).

Digitaal aanvragen?
Kijk op onze website welke producten van burgerzaken u 
digitaal kunt regelen! 

NL-ALERT
Wilt u zeker weten dat u 
NL-Alert ontvangt? Zorg 
ervoor dat uw mobiele te-
lefoon is opgeladen en 
aanstaat. 9 op de 10 Neder-
landers ontvangen NL-
Alert bij een noodsituatie. 
Ook 73% van de mensen 
van 75 jaar en ouder ont-
vangt een NL-Alert. Dit 
aantal is een stuk lager dan 
het gemiddelde. Misschien 
heeft ook u weleens een NL-Alert gemist, bijvoorbeeld 
omdat uw mobiele telefoon uit stond. Wilt u er zeker van 
zijn dat u een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie? Zorg 
er dan voor dat uw mobiele telefoon is opgeladen én aan-
staat. 

NL-Alert testbericht 7 juni 12 uur
Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert te ontvangen? Op 
maandag 7 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-
Alert testbericht uit. Aan de hand van het testbericht er-
vaart u hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Zorg er dus 
voor dat uw mobiel aanstaat, zodat u het NL-Alert testbe-
richt op maandag 7 juni rond 12.00 uur kunt ontvangen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• er een nieuw serviceloket is 

voor onze inwoners;
• dit een samenwerking is met 

8 gemeenten;
• u gratis onafhankelijk advies 

krijg over verduurzamen;
• EnergieHuis Slim Wonen 

persoonlijk voorlicht of via 
Webinars;

• er een showroom en bezoe-
kerscentra zijn;

u veel informatie en testen vindt op de praktische website.
Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

RAADSVERGADERING    
3 JUNI - DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, 
aanvang 19.30 uur

Onderwerpen o.a.
• Startnotitie Accommodatiebeleid
• Input ophalen concept RES 1.0
• Zienswijze begroting 2022 BLINK

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de 
inspraakreactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
Aanmelden voor: woensdag 2 juni, voor 12.00 uur.
Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, 
de gri®  e helpt u graag.
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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

Voor de beste 
Kwaliteit en Service!!!

Gepaneerde Schnitzels
“3 soorten”  ..........................................4 stuks 6,95
Gebraden Kipfi let
.......................................................... 100 gram 1,95
Wave
“Gemarineerde Kipfi let en Spek”  ..... 100 gram 1,95
Oerhammetje
............................................................per stuk 3,00
Pancettina
“Topper”  .......................................... 100 gram 1,85
Ham Gehakt
Wellington .......................per stuk 2,00

Kijk op Facebook naar ons bedrijfsinterview!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

UIT DE

GRILL

SPECIAL

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 BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Volvo 960  5-deurs wit
2.5 Ambassador - line  |  Bouwjaar 1995

benzine, automaat   |  Kilometerstand 230.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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)

vrijblijvend 

advies

Het Steenen Huys 30, Nuenen 
 Tel. 040 - 780 2232

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Plan een kosteloze intake

Benieuwd naar wat een 

klikgebit voor u kan doen?
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Lindespelers gaan digitaal 
met Lindeplaatjes
Langzaam gaat het openbare leven in Nederland weer open. Terrassen, 
winkels, buitensport, bibliotheken. Maar theaters, dat wordt wel na de zo-
mer. Zolang kunnen we als Lindespelers niet wachten!! Als het niet in de 
zaal kan dan maar digitaal dachten we. Maar ja, met een groep samen repe-
teren zit er voorlopig ook niet in. Dat moeten dus soloproducties worden. 
Enthousiast meldden zich 14 spelers aan. Oeps. Hoe gaan we dat doen?

stil te staan en even van te genieten. 
Wij hebben in elk geval genoten bij 
het maken ervan.

Eén Lindeplaatje willen we graag 
elke dag met u delen en dat veertien 
dagen lang.
Vanaf 1 juni kunt u er elke dag 1 in uw 
mailbox ontvangen. Ga naar onze 
website (www.lindespelers.nl) en vul 
uw mailadres in dan doen we u elke 
dag een Lindeplaatje cadeau.

En dan gaan we, hopelijk, in septem-
ber weer flink repeteren en hopen u 
bij een van onze komende voorstel-
lingen weer in levende lijve te ont-
moeten.

Gelukkig had toneelgroep Maas-
tricht daar ook al over nagedacht. 
Hun voorbeeld volgend gaan we 14 
korte filmpjes maken: Lindeplaatjes. 
Dat kan een gedicht zijn, een kleine 
monoloog of een verhaaltje. Alle-
maal kleine juweeltjes om even bij 

Fotograaf Bjorn Prins

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

De Twaalf Tuinen Tocht
Dit keer zijn we op een plek waar 

twee tuinen voor één geteld worden, 
wat wilt u nog meer? De tuinen zijn 
te vinden aan Stationsweg 1 en 1A.

Tuin 10a
‘Productietuin bij brouwerij’ vindt 

u aan de Stationsweg 1A. Het is 
een besloten tuin met heggen. Er 
zijn doorkijkjes over vijvers waar 

altijd vissen, soms eenden en af en 
toe mensen zwemmen. Er zijn ach-
terommetjes langs wilde planten, 
borders en de moestuin. Het is er 
elk seizoen weer spannend. Het 

geeft rust na gedane (tuin)arbeid. 
Een oase van groen voor mensen, 
vogels, kippen en werk voor vlin-
ders en insecten. Kiki en Remmet 

van Luttervelt heten u op 26 en 27 
juni van harte welkom.

Tuin 10b
Juffertje-in-het-groen van Jacque-
line en Pieter Stout ligt aan de Sta-
tionsweg 1. “Het gaat van donker 

en somber, naar fris en lieflijk. Wel-
kom in onze opnieuw aangelegde 

parktuin. Druiven groeien tegen de 
gevel van ons oude huis, U vindt 

hortensia’s en fruitbomen. De lan-
ge tafels in het gras stralen een 

Franse sfeer uit, in de stijl van Van 
Gogh. Zang en klassieke muziek op 

de achtergrond maken het hele-
maal af. Fijn om u straks hier te 

ontmoeten.”

parktuin. Druiven groeien tegen de 

Gogh. Zang en klassieke muziek op 

Juffertje-in-het-groen van Jacque-

Nuenen. Hij kwam vurig op voor sociale, 
economische en financiële belangen van 
de boeren. Spoedig volgde een coöpera-
tief aankoopbeleid van veevoeders, 
kunstmeststoffen, een zuivelcoöperatie 
en het oprichten van een Boerenleen-
bank. Op 31 maart 1901 werd in Nuenen 
de Boerenleenbank opgericht.

Meer weten? Ga naar: ngn200.nl

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick 
kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 
vensters terug op 200 jaar Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Voor meer 
historie zie ook www.drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aan-
gevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1901 
Oprichting Boerenleenbank
In februari 1899 hield de voorman 
van de Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond (NCB) pater Gerlachus 
van den Elsen, een spreekbeurt in 

NGN200 op Social Media
Informatie over Nuenen, Gerwen, Nederwetten 
200 is ook te vinden via Social Media. 
Facebook: Nuenen Gerwen Nederwetten 200 
Op Instagram: ngn200jaar

Nuenens portret geselecteerd 
voor Nederlandse Portretprijs 
Dit ‘Nuenense’ portret is geselecteerd voor de finale van De Nederlandse 
Portretprijs 2021! Marjan van der Donk portretteerde haar moeder met 
muts en poffer. “Ik ben al een tijd gefascineerd door de portretten van 
van Gogh in zijn Nuenense periode, gecombineerd met de specifieke 
lichtval en contrasten van Rembrandt.

spontaan geronseld als model. In dit 
‘samen spelen’ ontstonden er onver-
wacht bijzondere en persoonlijke 
beelden die vér uitstegen boven ge-
wone referentiefoto’s voor tekenin-
gen en schilderijen. Het werd heel in-
tens, waardevol en warm.” 

Het resultaat is een reeks houtskool-
tekeningen op populierenhout, 
waarbij dit portret de jury van De Ne-
derlandse Portretprijs zó aansprak 
dat Marjan nu bij de 50 genomineer-
den voor de titel hoort. “Dat ik ben 
uitgekozen uit ruim 1.400 aanmel-
dingen vind ik een hele eer! Ik heb 
prachtige werken gezien van de an-
dere kunstenaars, en hoe mooi is het 
dan om straks zij aan zij met hen in 
Slot Zeist te mogen exposeren met 
een zo persoonlijk en bewust een-
voudig gehouden portret!” 
Het is nog even spannend wie uitein-
delijk tot de winnaar wordt uitgeroe-
pen, en door de coronamaatregelen 
is het ook nog onzeker wanneer de 
expositie precies opent. Zeker is dat 
er weer een stukje Nuenense kunst 
een nationaal podium krijgt!

Ik heb veel geleerd over de streek-
dracht van onze regio via Betsie van 
Rosmalen van Museum De Muts in 
Uden. Enkele van haar originele mut-
sen en poffers mocht ik gebruiken 
voor een fotosessie samen met mijn 
(fotografe-)zus. Mijn moeder was ei-
genlijk mee als ‘publiek’, maar werd 

NLDoet

Hulp gevraagd in De Walburg Tuinen!
Nuenen c.a. kent prachtige plekken en mooie initiatieven! Maar waar zou-
den we zijn zonder vrijwilligers? Ook de media dragen hun steentje bij 
aan het activeren van mooie projecten. Daarom deze oproep voor deel-
nemers aan NLDoet op zaterdag 29 mei in De Walburg Tuinen. 

Vriendelijke groeten namens 
de Walburg Tuinen

Jacqueline Bedaux-Nas

Boord 64, 5674 NE Nuenen
040 2449682 / 06 23307789
dewalburg@hetnet.nl
www.dewalburg.nl

Vrijdag 28 mei is volgeboekt met 
twintig vrijwilligers van hightechbe-
drijf ASML, die een dagje teambuil-
ding doen. Dat is boffen! Voor de gro-
te opruimdag op zaterdag 29 mei zoe-
ken we mensen om te kunnen door-
werken aan het project watervoorzie-
ning in de tuinen. We gaan er sowieso 
een gezellige dag van maken!

Strabrechtse   
Heidedag 2021 
gaat niet door
Vanwege de maatregelen die de 
overheid heeft opgesteld tegen co-
rona, gaat de Strabrechtse Heidedag 
op zondag 15 augustus helaas niet 
door. De Strabrechtse Heidedag is 
een groene braderie, waarbij tiental-
len natuur- en streekorganisaties 
aanwezig zijn. Verschillende demon-
straties worden gegeven zoals ploe-
gen met paard, wol vilten, heide 
plaggen, mandenvlechten, schapen 
drijven, honing- en kaasmaken en ex-
cursies met de boswachters.

De Strabrechtse Heidedag wordt 
georganiseerd door Staatsbosbeheer 
in samenwerking met IVN Heeze-
Leende.

Artiesten in actie tegen corona 
Waylon, Trijntje Oosterhuis, Kenny B, Danny Vera, Naaz en andere arties-
ten komen in actie voor Giro555. Na een donatie op het nieuwe platform 
555Live.nl kunnen exclusieve beelden bekeken worden die de verschil-
lende artiesten aanbieden. ‘We zijn heel blij met de steun van deze arties-
ten. We hopen zo ook een breder publiek aan te spreken met onze cam-
pagne om sneller wereldwijd vaccineren mogelijk te maken’, zegt Suzan-
ne Laszlo, actievoorzitter van Giro555.

stuk minder. Daarom steun ik deze 
Giro555-actie om iedereen zo snel 
mogelijk te vaccineren.’ Zanger Ken-
ny B beaamt dat: ‘We zien in zoveel 
landen om ons heen dat er ellende is. 
Corona is pas weg als iedereen ge-
vaccineerd is.’ Het platform biedt 
meer dan muzikale streams. Zo is on-
der meer Guido Weijers op het plat-
form te zien met een masterclass Ge-
luk. Cabaretière Martine Sandifort 
geeft een anti-stress sessie.

Organisaties achter Giro555
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 
elf samenwerkende hulporganisa-
ties de handen ineen onder de 
naam Giro555. Zij vragen heel Ne-
derland zich aan te sluiten om geld 
in te zamelen voor hulp aan slacht-
offers. Want samen redden we meer 
levens. 

Dit zijn de hulporganisaties achter 
deze Giro555-actie: Stichting Vluchte-
ling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk 
in Actie, Oxfam Novib, Save the Child-
ren, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, 
Plan International Nederland, Terre 
des Hommes en World Vision.

Vaccineren in kwetsbare landen
Het ingezamelde geld van de lande-
lijke actie is bedoeld voor corona-
slachtoffers en voor het mogelijk ma-
ken van vaccineren in kwetsbare lan-
den. Daarnaast wordt met het inge-
zamelde geld voorlichting gegeven 
over het belang van vaccineren en 
om misinformatie te bestrijden. Het 
is voor het eerst dat Giro555 een 
fondsenwervend platform lanceert. 
Nederlanders kunnen de exclusieve 
beelden bekijken door te doneren 
aan Giro555. Zodra zij hebben gedo-
neerd ontvangen ze een kijkcode per 
e-mail. Daarna kunnen zij zelf kiezen 
welke stream ze willen bekijken. 

Stem van de artiesten
Zanger Waylon zegt over zijn deelna-
me aan 555Live.nl: ‘Er is een hoop aan 
de hand in de wereld en we zijn op 
zoek naar oplossingen. Binnenkort 
zal ik gevaccineerd worden, mijn ou-
ders zijn al gevaccineerd en een hoop 
mensen die ik ken zijn gevaccineerd. 
Ik denk dat we het in vergelijking met 
andere landen nog goed voor elkaar 
hebben. Kijk naar India, Nepal en Afri-
kaanse landen. Daar is de situatie een 

Pianiste Iris Hond is een van de artiesten die zich inzet voor Giro555: ‘We moeten dit als 
wereld samen doen en niemand mag achterblijven.’ (fotograaf Rinse Fokkema)
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 18-05-2021 EN 24-05-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 40 Verwijderen tussenmuur 
Molvense Erven 153 Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Spijkert 19 Tijdelijk plaatsen stacaravan 
Wettenseind 20 Wijzigen gebruik: kleinschalige sport/natuur BSO
Berg 35 Plaatsen gevelreclame 
Dennenlaan 1 Verbouwen bungalow 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-05-2021 Vincent van  Melding Activiteitenbesluit: Oprichten
 Goghstraat 14 New York Pizza Delivery bezorg-/
  afhaalvestiging. 
21-05-2021 Rullen  Vastgesteld bestemmingsplan bouw
 ongenummerd  woning ‘Buitengebied herziening
 (nabij 13A) Rullen ongenumerd (nabij 13A) 
  Ruimte voor Ruimte’ en besluit 
  hogeren waarde, gemeente Nuenen c.a.

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

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Dorpsraad Lieshout blij met vlotte 
start speelpark Nieuwenhof
De realisatie van de eerste fase van ‘het nieuwste speelpark van Lieshout’ 
loopt vlot. Op het terrein van Speelpark Nieuwenhof zijn de contouren 
van het voetbalveld en de pumptrack al goed zichtbaar. De fundering 
voor de track is nagenoeg gereed en eind mei zal het asfalt aangebracht 
worden. Een mooie, zichtbare stap in de eerste fase van de realisatie van 
dit burgerinitiatief; een gloednieuw speelpark voor Lieshout!

de financiën. Hierdoor is vooral gefa-
ciliteerd dat dit burgerinitiatief tot 
voltooiing kan komen: binnenkort is 
dat dus, fase 1.

Méér ondersteuning gezocht
De invulling van het speelpark staat 
grotendeels vast, maar nog niet alles 
is helemaal uitgewerkt of helemaal 
zeker. Het inpassen van elementen is 
afhankelijk van de kosten en de finan-
ciële situatie. Om zo veel mogelijk 
ideeën in te passen is de werkgroep 
een campagne gestart om extra mid-
delen te werven. Zo kan de pump-
trackbaan gesponsord worden of kan 
een naam of logo opgenomen wor-
den op het sponsorbord. Ook kun je 
gewoon ‘vriend van het speelpark’ 
worden met een donatie. Op de web-
site www.speelpark-nieuwenhof.nl 
zijn alle ondersteuningsmogelijkhe-
den te vinden en is ook heel mooi te 
zien hoe het speelpark er uit komt te 
zien. De mooie simulaties geven in-
zicht in het innoverende speelpark 
dat hier gerealiseerd wordt. Kijk zelf 
maar eens op www.speelpark-nieu-
wenhof.nl en wordt meteen vriend 
van het speelpark!

Eerste fase
Initiatiefnemers Michel Goos, Huib 
Groenendijk, Brian Kersten, Marcel 
Fleuren en Janton van den Hurk kun-
nen niet wachten om het terrein op 
te gaan ruimen nadat de pumptrack 
is afgewerkt en de goals voor het 
voetbalveld zijn geplaatst. Eerst als 
burgerinitiatief en later als werk-
groep zijn ze immers al zo lang met 
dit project bezig geweest, dat hun 
handen jeuken om de eerste fase nu 
écht af te ronden. Eind mei lijkt het 
eindelijk zo ver te zijn ‘ijs en weder 
dienende’.

Ondersteuning Dorpsraad
De werkgroep Speelpark Nieuwen-
hof wordt ondersteund door en ope-
reert onder vleugels van Dorpsraad 
Lieshout. Deze dorpsraad staat hen 
met raad én daad terzijde en via hen 
loopt bijvoorbeeld de financiële af-
wikkeling. Op die wijze kan de werk-
groep zich maximaal focussen op de 
realisatie van het speelpark. De 
Dorpsraad Lieshout is blij met de ver-
bindende rol die zij hier hebben door 
het burgerinitiatief en de gemeente 
te verbinden en er, bijvoorbeeld, 
voor te zorgen dat er een officiële 
route is aangelegd voor de benodig-

Fase 1 van het Speelpark Nieuwenhof na-
dert zijn voltooiing

Gevonden: oortje 
van  een AirPod pro 
Op de Europalaan ter hoogte van de 
nieuwe huizen in Nuenen west heb ik 
op 18 mei een rechteroortje van een 
AirPod pro gevonden. De eigenaar 
kan contact opnemen middels een 
mailtje naar p.engelen01@onsnet.nu

Weverkeshof gaat weer open 
Er is gekozen om open te gaan op 1 juni, omdat een gedeelte van onze 
vrijwilligers nog een tweede vaccinatie moet krijgen. Voor die tijd kun-
nen we ervoor zorgen dat alles in alle veiligheid wordt voorbereid. Het 
hele terrein en de boerderij zijn weer netjes op orde en de koelkast is ge-
vuld. De gastheren en vrouwen zijn weer ingeroosterd en geïnstrueerd 
over het reilen en zeilen op de boerderij tijdens corona. 

gen imkers. Moet er tegen die tijd 
nog gereserveerd worden, en je wilt 
komen kijken, vergeet dan deze re-
servering niet.

Boekenmarkt
Helaas hebben we vorig jaar onze 
boekenmarkten niet kunnen organi-
seren en ook dit voorjaar niet. Vanaf 
juni hebben we daarvoor in de plaats 
in de oude paardenstal ‘de boeken-
hoek’ ingericht met mooie en goede 
boeken. In beginsel is de boeken-
hoek open op de woensdag- en zon-
dagmiddag. Alle andere dagen kunt 
u kijken in de boekenkast in de huis-
kamer, misschien staat daar nog een 
leuk boek voor u tussen. Wilt u spe-
ciaal voor ‘de boekenhoek’ komen, 
vergeet dan niet via de reserve-
ringstool een reservering te maken. 
We hopen u allemaal weer snel te 
mogen ontvangen. Tot ziens op We-
verkeshof, namens alle vrijwilligers 
van Weverkeshof. Meer informatie; 
www.weverkeshof.nl

We gaan, net zoals vorig jaar, met een 
tijdslot/reservering werken. Deze 
tool staat vanaf deze week open. U 
leest hier ook wanneer we open zijn 
en hoe laat we sluiten. De link wordt 
geplaatst op Facebook en onze web-
site.
Wij zijn erg blij dat we iedereen weer 
kunnen ontvangen, ook al is het nog 
steeds met veel aanpassingen. Heeft 
u gereserveerd dan komt u met deze 
reservering naar ons toe. Vanaf de 
poort is er een looproute gemaakt en 
u meldt zich bij de boerderij. Hier 
wordt alles nog even gecheckt en 
kunt u weer als vanouds gaan genie-
ten van de dieren, moes- en bloe-
mentuin en een kop koffie op ons 
zonnige terras. De kinderen kunnen 
ook nog even gaan schommelen of in 
de zandbak spelen. Helaas nog geen 
fietsjes in verband met de hygiëne. In 
de maanden juni en juli organiseren 
we geen muziekmiddagen, geen 
Boerenmèrt en geen kinderfeestjes. 
Wat er vanaf augustus kan en mag is 
nog niet bekend. 
Wel organiseren we op zaterdag 10 
juli van 11.00 tot 15.00 uur ons tradi-
tionele Honingslingeren met onze ei-

Twijfel je nog of je 
wel of niet gevacci-
neerd wilt worden?
Voor mensen die twijfelen of ze wel of 
niet gevaccineerd willen worden heb-
ben TNO en het Radboudumc een 
keuzehulp ontwikkeld. Het online 
hulpmiddel geeft feitelijke informatie 
over vaccineren en is gemakkelijk in 
gebruik. Je kunt hiermee ook voor je-
zelf op een rij zetten wat voor jou be-
langrijk is bij het maken van je keuze. 
Daarnaast lees je ook de ervaringen 
van anderen over hoe zij omgaan met 
het maken van hún keuze.
Onderzoek heeft laten zien dat een 
keuzehulp mensen kan ondersteu-
nen die nog een afweging moeten 
maken maar er niet helemaal uitko-
men. Ook kan het dienen als hulp-
middel om met de uitkomsten het 
gesprek aan te gaan, in dit geval bij-
voorbeeld met de eigen huisarts. De 
site is sinds woensdag 19 mei voor ie-
dereen te gebruiken.
coronavaccinatie-keuzehulp.nl

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Beperkt e� ect corona      
op kantorenmarkt
Tot nu toe heeft de coronacrisis geen enkel matigend effect gehad op de wo-
ningmarkt. Een veel te krap aanbod, sterk stijgende prijzen en snelle verkopen 
blijven het beeld bepalen. Het spreekt vanzelf dat de kantorenmarkt wel onder 
druk kwam te staan. Er was uiteraard minder vraag, zowel door de toename van 
het thuiswerken als door de economische krimp. Er werd in 2020 ruim 1 miljoen 
vierkante meter door de markt ‘opgenomen’, dus gekocht of gehuurd. En aan het 
eind van het jaar stond er 5,3 miljoen vierkante meter te huur of te koop, ruim 
11% van de totale hoeveelheid kantoorvloer in Nederland. Naar schatting 
400.000 vierkante meter werd aan de voorraad onttrokken om plaats te maken 
voor woningbouw. Dat het aanbod aan kantoren veel groter is dan de opname is 
overigens vrij normaal. Er zijn wel jaren geweest dat het aanbod hoger was dan 
8 miljoen vierkante meter en de opname nog minder dan in 2020. Opvallend is 
dat er toch projectontwikkelaars en beleggers waren die het aandurfden om ‘op 
risico’ te bouwen, dus zonder dat ze al zeker zijn van huurders of kopers.
Al met al was er nog de nodige activiteit op de markt, ook in Brabant, waar met 
name kleinere kantoorruimtes aftrek vonden. Ook in de stad Eindhoven is zo’n 
11% van de kantoorvoorraad te koop of te huur. Overigens bleef het transactie-
volume op de winkelmarkt eveneens redelijk op peil, blijkt uit de cijfers van NVM 
Business. Zo was er zeker sprake van corona-invloed op de zakelijke markt, maar 
nog geen grootschalige kommer en kwel. Uiteraard moet worden afgewacht 
hoe het verder gaat als dit jaar enerzijds sprake is van herstel van de economie, 

maar anderzijds ook van aflopende steunpakketten. Des-
kundigen verwachten geen groot structureel effect van 

de toename van het thuiswerken waar Nederland nu 
op grote schaal aan gewend is geraakt. De verwach-
ting van veel werkgevers is dat medewerkers straks 
gemiddeld een dag per week extra thuiswerken en 
dat dit vooral de woensdagen en de vrijdagen zullen 
zijn. De ruimtebehoefte op de kantoren neemt daar-

door beperkt af. Het betekent, zo verwacht ik, dat trans-
formatie van kantoorpanden tot woonruimte geen enorm 
grote vlucht gaat nemen. Er is op dat gebied, zeker in 

Eindhoven, al heel wat gebeurd. Misschien dat win-
kelpanden nog meer kansen gaan opleveren, maar 
heel grote aantallen zal het niet opleveren.  
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 21

Horizontaal: 2 voetbalterm 10 buitenkans 12 onder vermelding van 13 nachtvogel 
14 Internationaal Monetair Fonds 16 wijze van optreden 19 ontwijking 21 deel v.e. jas 
22 volstrekt niets 25 overwinning 26 body mass index (afk.) 28 schaakterm 30 paard 
31 beginstreep 34 ar 36 in voorkomend geval 38 keer 39 insect 42 pl. in België 
44 weke massa 46 persoon 48 muziekgroep 50 stelling 52 pl. in Overijssel 53 bloedarmoede 
55 hulde 57 paardje 58 lidwoord 60 grasland 61 hoeveelheid 62 grappenmaker.

Verticaal: 1 zuil 3 handvat 4 moment 5 kilovolt (afk.) 6 Christen Unie 7 deel v.d.voet 
8 onder leiding van 9 vriend (Spaans) 10 tekenfi lmdier 11 rochel 14 riv. in Frankrijk 15 viering 
17 bezittelijk vnw. 18 afpersen 20 aan zee (afk.) 23 Internet Protocol 24 informatietechnologie 
27 situatie 29 eentonigheid 32 één en ander (afk.) 33 seconde 34 adviesorgaan 35 ivoor 
37 rookgerei 38 Franse schilder 40 verdriet 41 deel v.d. voet 43 jury 44 kledingstuk (afk.) 
45 lekkernij 47 anders gezegd 49 decimeter (afk.) 50 deel v.d. voet 51 riv. in Duitsland 
52 aldus 54 in het algemeen (afk.) 56 waterplant 59 tasto solo (afk.) 
60 wetenschappelijk onderwijs (afk.).

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

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

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

Oplossingen wk 20
S C H I P P P H U W E N

S P I R E A S L A D E I

L V N V N T N C O N G M

Y E I A E A H E N N Y M

S Y M P A T H I E P P E

O A N R K U W K D L T R

L T O A T R A T L I E E

A L M L E B U J E C E P

F E B V I O A I P H R P

R E O E R D O M S T K O

U Z T O P E D N I E R T

D K O J S I T R A N R D

V O E T B A L

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.

AFDALING
ASTMA
AUDIO
BAJES
BOSPAD
BOTTINE
DIPSAUS
FIESTA
FOKDIER
GRAADMETER
HEVIG
HOSTIE
INEENSLAAN
INHOUD
NAGAAN
NETEL
PINDA
PISTON
PRENT
SLURF
STOET
STOMEN
TAUGE
TOEPASSING
TROMPET
VERMAGEREN
VERONA
ZENIT
ZWETEN

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

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER 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:

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 1
2 8

4 7 5 6

1 3 6 2
7 2

5 3 8
1 7 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 19, Mw. P. Heemskerk, Nuenen.

ProXPOSE
‘Daag ons uit en wij brengen jouw ruimte meesterlijk tot leven’. Deze zin op de 
website geeft duidelijk weer hoe Nuenenaar Erik van Stiphout de missie van 
zijn bedrijf ProXPOSE ziet. Zijn eigen uitdaging begon medio maart vorig jaar, 
toen hij het bedrijf (destijds Actionsign) overnam van een vriend. Zijn tweede 
uitdaging was slechts enkele dagen later, toen de coronacrisis alles stil legde. 
Hij had tevoren al het voornemen om met het bedrijf een andere koers te gaan 
varen, maar dit proces werd ineens in volle vaart versneld. 

alle processen aan te sturen en de klan-
ten te ontzorgen. Het bedrijf kan ook 
een uitvoerende rol hebben als een ra-
dartje in het grote geheel. Vaak gaat 
Erik dan zelf mee met zijn monteurs om 
de producten te monteren. 

Partners in creativiteit
ProXPOSE werkt vaak samen met ande-
re kunstzinnige ondernemers, die met 
hun creatieve input het veelzijdige 
werk van ProXPOSE kunnen versterken, 
onder meer interieurbouwers, project-
inrichters, een fotograaf, groenstylist of 
decorateur. Erik; “We willen met onze 
diensten en producten een totaalplaat-
je in sfeerbeleving creëren”. Dit past 
goed bij de inspirerende omgeving 
waar het bedrijf gevestigd is; Sectie C, 
een voormalig fabrieksterrein in Eind-
hoven waar meerdere kunstenaars en 
creatieve geesten hun bedrijf hebben. 

Kijk op de site voor meer informatie; 
www.proxpose.nl

Als technisch geschoold man heeft Erik 
gewerkt in verschillende bedrijven die 
zowel nationaal als internationaal hun 
netwerk hadden. Veel interessante pro-
jecten heeft hij mee opgezet en aan ge-
werkt, in de uitvoering maar ook in aan-
sturende rollen. Deze veelzijdigheid 
aan kennis gebruikt hij nu in zijn eigen 
bedrijf. Met passie vertelt Erik over de 
producten en diensten van ProXPOSE.

Beleving in ruimte
ProXPOSE focust zich op de inrichting 
van publieke en bedrijfsruimtes. Be-
langrijke klanten zijn bioscopen en the-
aters, tandartspraktijken, interieurbou-
wers of andere midden- en kleinbedrij-
ven zoals horeca en retail. ProXPOSE wil 
meedenken met bedrijven over de wij-
ze waarop deze uit- en inpandig indruk 
willen maken op hun klanten, hun ima-
go willen versterken, wachttijden ver-
aangenamen of welzijn van medewer-
kers willen verbeteren. Met zijn mede-
werker verzorgt Erik o.a. weerbestendi-
ge (recyclebare) stoffen prints in licht-
bakken, gevelbanners, belettering en 
fotobehang, signaleringsproducten en 
bewegwijzering. Het bedrijf kan hierbij 
de rol van regisseur op zich nemen om 

€ 19,50
DRIE-GANGENMENU

€ 22,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

ASPERGESOEP 
OF

BOUILLON MET GEKRUIDE PANNENKOEKREEPJES
OF

SALADE MET ASPERGES, BOERENHAM & EI
OF

GEITENKAAS MET RODE BIET
***

KABELJAUWFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OF

VARKENSHAAS MEDAILLONS MET STROGANOFFSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

POMPOENCURRY
***

AARDBEIENTRIFLE
OF

BOKKENPOOTJES CHEESECAKE
OF

YOGHURT MET GRANOLA & BLAUWE BES

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

MEI (T/M 5 JUNI)

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

Vaderdag Arrangement
DIT KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
WARME DRANKEN, SMOOTHIES,

APPELFLAPPEN, BROODJES (DIVERS BELEG),
TOSTI’S & WRAPS (DIVERS BELEG)

Aspergesoep
ONZE TOPPER SINDS JAREN 

PER LITER VERKRIJGBAAR € 10,-

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 20,00

BORRELPLANK VERNIEUWDE VERSIE (2 PERS.) € 29,50
3-/4- GANGENMENU € 19,50 / € 22,50

BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

LUNCH BESTELLEN TOT 11.00 UUR
BEZORGING 11.00 - 12.30 UUR

ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE)

Le Souris-Van Gogh
Arrangement

WANDELING VAN CIRCA EEN UUR LANGS 
DE HIGHLIGHTS VAN “VAN GOGH”NUENEN

(IN COMBINATIE MET EEN CONSUMPTIE)

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

DINER BESTELLEN TOT 17.00 UUR
BEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

Bezorg Specials
CHILI CON CARNE MET TORTILLACHIPS & SALADE € 9,50
MACARONI MET GERASPTE KAAS & SALADE € 9,50
KIP PILAV MET CASHEWNOTEN & SALADE € 10,50
QUICHE MET ZALM & WITTE ASPERGES  € 10,00
NASI MET GEBAKKEN EI, GEKOOKTE HAM, 
  UITJES & KROEPOEK € 11,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 11,50
PENNE MET ROMIGE KIP & PARMAHAM € 12,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
PASTA MET GAMBA’S, SPINAZIE & CHERRYTOMAATJES € 13,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS € 13,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 13,50
“TRUFFELBURGER” MET OUDE KAAS, SPEK, 
  TRUFFELMAYONAISE & AARDAPPEL WEDGES € 14,50
LAMSSTOOFPOTJE 
  MET AARDAPPELKROKETJES & SALADE  € 16,50

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN
MAANDAG 7 T/M ZONDAG 13 JUNI

Beste Tiny
Wat heb ik nu vernomen.
Dat er plotselling een einde aan jouw leven is gekomen.
Jij altijd zo een vitale vrouw atijd in de weer.
Je hondje uitlaten iedere dag maar weer.

Er is een golf van ongeloof door Gerwen gegaan.
Iedereen is er van ontdaan.
Dat dit jou moest gebeuren.
Met dit ongeluk valt veel te betreuren.

Want Tiny in Gerwen kent jou iedereen.
Grapjes want heel Gerwen ging naar jullie winkeltje heen.
Samen met je man Martien runde jij jullie zaak
Altijd maar zorgen dat was een mooie taak

Jij stond het vlees en kaas te snijden.
Hele dagen lang dat zal niemand jouw benijden
En altijd een luisterend oor voor je klanten en hun zorgen.
Met hun verhalen voelden zij zich geborgen.

Tiny hield ook van gezelligheid.
Bij de eetkamer kon ze haar grapjes kwijt
Ook op gym was ze altijd present
Met al de oefeningen heel content.

Tiny je was een lieve vrouw voor je man.
En een lieve moeder, schoonmoeder en oma.
Ook jouw hondje niet te vergeten.
Daar heb je veel tijd mee versleten.

Tiny nogmaals bedankt voor wat je
Voor iedereen hebt gedaan.
En zeker voor heel de Gerwense gemeenschap
Klaar hebt gestaan.

Tiny, nogmaals bedankt en rust zacht.

Elma Saris-Gevers

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
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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 29 mei 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van 
Eck.
Zondag 30 mei 11.00 uur: viering, or-
gel/pianospel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 29 mei 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout (vanwege sterf-
dag).
Zondag 30 mei 11.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Paul Perrée; Willemien Coolen - van 
Santvoort.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 mei 09.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

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

Zondag 30 mei mogen er voor het 
eerst sinds december weer kerkgan-
gers bij de dienst aanwezig zijn!! De 
dienst wordt geleid door ds. Marlies 
Schulz en begint om 10.00 uur. In 
deze dienst zal ook het Avondmaal 
worden gevierd. Er is vocale mede-
werking van enkele gemeenteleden. 
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn? Er 
zijn 30 personen toegestaan. Meldt u 
zich aan via www.pgn-nuenen.nl/ac-
tueel. De dienst is, zoals altijd, te vol-
gen via livestream. Zie daarvoor de-

zelfde pagina op de website. De col-
lecte wordt gehouden voor Diaco-
naal werk in Nuenen. U bent van har-
te uitgenodigd de dienst te volgen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 27 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Pinksterweek. 
Vrijdag 28 mei 07.15 uur H. Mis, qua-
tertemperdag in de Pinksterweek. 
Zaterdag 29 mei 09.00 uur. H. Mis, 
Quatertemperdag in de Pinkster-
week. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 30 mei. Drievuldigheidszon-
dag. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 31 mei. Feest van de H. 
Maagd Maria, Koningin. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Petronilla, 
maagd.
Dinsdag 1 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Angela de Merici, maagd. 
Woensdag 2 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Marcellinus, Petrus en Erasmus, mar-
telaren. 
Donderdag 3 juni. 10.30 uur H. Mis.

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.

                                                                              

Mieke Smulders

Verdrietig laten wij u weten dat  onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma geheel onverwacht is overleden.

echtgenote van

Noud Berkvens a 

Het afscheid van Mieke heeft in besloten kring plaatsgevonden.

5 Nuenen, 29 juli 1947 a Nuenen, 19 mei 2021

Park 11, 5671 GB Nuenen

Marieke en Swen, Anne, Teun
Tijs en Xandrine
Bart en Sandy, Jules, Niels

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zondagmorgen
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

vanaf het EMK terrein aan het Wettenseind

t/m 11 juli
Lente-expositie

Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61

Vrijdag 28 mei t/m zaterdag 5 juni 
Collectie Prins Bernhard Cultuurfonds 

Zondag 30 mei
10.00 en 12.00 uur Wat leeft er in het 
water? Ontdek het met IVN Nuenen!

Een (gezins)activiteit die draait om water.
 Inschrijven kan via ivnnuenen@gmail.com

Dinsdag 25 t/m zaterdag 29 mei
Collecte Scouting Rudyard Kipling

 Zaterdag 29 mei 
Ophaaldag Scouting Rudyard Kipling 

De tijdveiling, 
maak er samen 
met LEVgroep  
een feest van!
2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, 
dus tijd om hier een goed feest van te 
maken! LEVgroep organiseert voor de 
hele regio (Helmond, Nuenen, Son & 
Breugel, Geldrop-Mierlo, Deurne, 
Laarbeek, Best & Oirschot) een TIJD-
VEILING! Hier betaal je niet met geld, 
maar met tijd! Tijd die je inzet als vrij-
williger. En je mag zelf kiezen waar!

In voorbereiding op dit evenement, 
doen we een oproep. Een oproep aan 
verenigingen en stichtingen om te la-
ten weten of zij winnaars van de vei-
ling een leuke klus kunnen aanbie-
den! En we vragen alle organisaties 
profit en non-profit om leuke gad-
gets, spullen, diensten of belevingen 
aan te bieden die geveild mogen 
worden. Zo heeft een schoonheids-
specialist en een ijssalon al laten we-
ten veilingstukken aan te leveren in 
de vorm van een gratis behandeling 
en een lekkere ijscoupe. Daartegen-
over staat een grote berg goodwill, 
een positief imago en veel promotie! 

Wil jij ook iets bieden met jouw be-
drijf of juist als bedrijf of vrijwilligers-
organisatie tijd gaan inzetten? We 
vertellen er graag meer over! 
Via vrijwilligerswerkhelmond@lev-
groep.nl kan je jouw wensen of vra-
gen kenbaar maken. Je wordt dan 
snel benaderd om ook jouw vereni-
ging, stichting of bedrijf te laten mee-
feesten bij de Tijdveiling!

Petra Joustra winnaar prijs-
vraag Nationale Molendag
Petra Joustra is de winnares van het Roosdonck-pakket geworden. Om-
dat het bezoeken van een windmolen in verband met de RIVM-maatre-
gelen niet mocht op Nationale Molendag, werd door molenaar Mario 
Collombon een prijsvraag in het leven geroepen. 

Petra Joustra ontvangt uit handen van 
molenaar Mario Collombon het Roos-
donck-pakket

De Vrienden van Vincentre 
schenken aquarel 
Meestal krijg je op je verjaardag cadeaus, maar bij de Vrienden van Vin-
centre is het precies andersom. Voorzitter Leen Vis: “De Vrienden vieren 
hun 12,5 jarig bestaan. Dit is nu precies zo’n gelegenheid dat we graag 
iets geven. Dit past volledig bij onze doelstelling”. Kortgeleden ontving 
museum Vincentre de aquarel ‘Man bij een moestuin in een Brabants 
dorp’ van Dimmen Gestel. 

School. In deze aquarel zien we een 
onderwerp dat aansluit bij het boe-
renthema van Vincent. Daarmee is 
het een bijzonder waardevolle toe-
voeging aan de collectie van de schil-
dersvrienden in Vincentre. Twee an-
dere schilderijen van Dimmen Gestel 
hangen ook in Vincentre maar zijn in 
permanente bruikleen van het Eind-
hoven Museum.
Art Dumay kwam de aquarel uit par-
ticulier bezit tegen op een veiling. 
Dan is het snel schakelen om te kun-
nen bieden. Goed samenspel met 
museum Vincentre en de Vrienden 
was voldoende om de financiering 
rond te krijgen. Kunsthandel Art Du-
may heeft de aquarel schoonge-
maakt en een kleine restauratie uit-
gevoerd. Het werk heeft een nieuwe 
lijst gekregen, die voorzien is van 
speciaal museumglas. 
Zodra de deuren van Vincentre weer 
open mogen, kan deze mooie aan-
winst worden bewonderd.

Bij de Eindhovense drukkerij Gestel & 
Zn ziet Vincent van Gogh enkele 
schilderijen van Dimmen (1862 
-1945) staan, die hij erg waardeert. Zo 
raken Dimmen en Vincent bevriend, 
en wordt Dimmen ook zijn ‘leerling’. 
Dimmen Gestel komt uit een artistie-
ke familie en studeerde aan de Rijks-
academie Amsterdam voor zijn mid-
delbare akte tekenen. Dimmen schil-
dert, tekent en lithografeert stille-
vens, landschappen en Brabantse in-
terieurs in de stijl van de Haagse 

Het raden van het gewicht van een 
met tarwemeel gevulde Roosdonck-
zak werd het dichtst benaderd door 
Petra Joustra. Petra woont vanaf 1982 
in Nuenen en zoals de achternaam al 
doet vermoeden, komt Petra oor-
spronkelijk uit Friesland, Sint Nico-
laasga.
Zaterdag 22 mei jl. werd de prijs door 
Mario aan Petra overhandigd. Vanaf 
deze datum is de molen tevens weer 
beperkt voor bezoek geopend.

Glimlach als jullie aan me denken

Je was zo moe, zo moe van het vechten.
De strijd om langer bij ons te blijven heb je verloren.
Trots op jouw wilskracht en doorzettingsvermogen.

Je hebt je best gedaan, meer dan…

Anneke van Venrooij-Donkers
echtgenote van

Peter van Venrooij †
Wel uit het oog, maar niet uit ons hart.

 * Gerwen, 12 april 1947 † Lieshout, 21 mei 2021

 Yvonne en Bart
 Iris
 Thijs
  
 Wendy en Leo
 Luna
 Maren
 Gaia

Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging t.a.v. familie Van Venrooij
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

We nemen op vrijdag 28 mei in kleine kring afscheid van 
onze lieve mama en oma en begeleiden haar later bij de crematie.
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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. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

JE VOELT JE 
GEWAARDEERD
WIJ ZIEN JOUW KRACHT

Werken in de zorg doe je vanuit 
je hart. Omdat je het verschil wil 
maken of omdat liefdevolle zorg 
gewoon ‘in’ je zit. Bij Archipel 
waarderen we jouw inzet. Zo 
bieden we extra scholing, ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling 
en volop ondersteuning om je 
goed te blijven voelen in je werk. 
We geven jou en je team eigen 
verantwoordelijkheid, en ook 
support wanneer het nodig is. 
Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en 
het leven van onze cliënten fi jner 
maken. 

Ben jij geïnteresseerd in werken in 

de zorg? Dan zien we jou graag op

werkenbijarchipel.nl

DE ZORGVERNIEUWERS

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

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!

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

HUIS TIJDELIJK TE 
HUUR Op de Berg Nue-
nen. Gestoffeerd, gemeubi-
leerd met complete keuken. 
E-mail: nice2b2@live.com / 
tel. 06-33082628.

Man, 80 jaar jong, zoekt langs 
deze weg een jonge vrouw ca. 
75 jaar. Ik woon in Nuenen, 
rook niet, fiets graag (sportief), 
houd van een terrasje en dan-
sen. Tel 06-38839719.

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.
(Ik heb cadeaubonnen)

Wordt uw boom te groot of 
staat hij in de weg? Van Zee-
land Zaagwerken, voor het 
snoeien of kappen van bo-
men d.m.v. klimmen. Geen 
grote machines en daardoor 
geen schade aan de rest 
van uw tuin. 06-83597707.



ROND DE LINDE week 21 Donderdag 27 mei 2021

Ophaaldag voor online veiling 
door Scouting Rudyard Kipling
Zaterdag 29 mei komen de scoutingleden tussen 10.00-16.00 uur bij de 
inwoners van Nuenen aan de deur op een corona veilige manier.

Op zaterdag 29 mei komen de ruim 
100 scouts in kleine groepen door en-
kele wijken van Nuenen. Naast het ko-
pen van een steunbon kunt u één 
item doneren voor de online veiling. 
De scoutingleden zijn op zoek naar 
spullen van waarde. De verkoop van 
deze spullen is voor het verzorgen van 
het programma en het onderhouden 
van de blokhut en materialen.
Woont u in Gerwen, Nederwetten, Nu-
enen-West of Eeneind dan komen we 
niet bij u langs. Helaas kunnen we niet 
heel Nuenen doen in 1 dag dus het 
kan zijn dat we niet bij u aanbellen.
Had u graag een steunbon gekocht 
en wij zijn niet geweest, dan kunt u 
een donatie doen via de QR code do-
natie of maak uw donatie over op 
NL14 RABO 0109 1390 62 t.n.v. Scou-
ting Rudyard Kipling.

De scouting heeft aangegeven niet 
meer dan één item per huishouden 
mee te nemen. Dus ook wanneer er 
meerdere mooie spullen gedoneerd 
kunnen worden, mogen de leden dit 
niet aannemen. Zij willen immers ie-
dereen de kans bieden en meer dan 
enkele honderden producten is vol-
doende.
Wanneer u twijfelt of uw item ge-
schikt is, dan mag u voor 29 mei een 
foto appen naar 06 - 83 42 31 72. Dan 
krijgt u antwoord of het geschikt is.
De gedoneerde spullen worden te 
koop aangeboden op de website 
www.neuzelmarkt.nl/veiling.

Opbrengst quizboek Ronald Nijs
KWF Kankerbestrijding heeft € 15.141,- op de rekening bijgeschreven ge-
kregen. Dat is de opbrengst van Het grote Vooruit Nu Rood-Witten quiz-
boek van PSV-fan Ronald Nijs.

Brabantse organisaties    
op de bres voor cultuur
Van 28 mei tot en met 5 juni organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds de 
jaarlijkse actie voor cultuur en natuur. Deze actie, voorheen bekend als de 
Anjeractie, wordt al sinds 1946 georganiseerd en is daarmee de oudste nog 
bestaande collecte van Nederland. In de provincie Noord-Brabant komen dit 
jaar 110 lokale cultuurorganisaties in actie. De collecte is voor de tweede 
keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst is voor de or-
ganisaties die actief collecteren. Ook verenigingen in Nuenen c.a. doen mee.

steeds grote noodzaak om lokale cul-
tuurorganisaties te steunen. Vandaar 
dat het Cultuurfonds de hele netto 
opbrengst weer teruggeeft aan de 
organisaties die actievoeren. 

Over het Prins Bernhard 
Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
brengt mensen, werelden en ideeën 
samen om cultuur en natuur te laten 
leven. Dankzij onze bijdragen, fond-
sen en prijzen ontstaan nieuwe cultu-
rele initiatieven en wordt cultureel 
erfgoed behouden. Dat doen we met 
schenkers en makers, liefhebbers en 
experts, bedenkers en beschermers. 
En met de bijdrages van de BankGiro 
Loterij, de Nederlandse Loterij en van 
al onze donateurs. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Brabant is een 
van de twaalf provinciale afdelingen.
www.cultuurfonds.nl

De netto-opbrengst van de landelij-
ke actie ontvangen de deelnemende 
organisaties deze zomer via het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Organisaties 
kunnen het goed gebruiken en be-
steden dit bijvoorbeeld aan de aan-
koop van nieuwe instrumenten of 
uniformen, het opleiden van jeugdle-
den en aan een grote voorstelling ná 
corona. Met deze actie krijgen de lo-
kale Brabantse cultuur- en natuurver-
enigingen een enorme boost. Dit ver-
sterkt de gemeenschapszin. 

Ieder jaar collecteren honderden or-
ganisaties voor hun vereniging én 
voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de 
actie voor het eerst mobiel georgani-
seerd: geen bussen en collectanten 
meer langs de deur. Het Cultuurfonds 
gaat op diezelfde voet verder. Het is 
veiliger voor de collectant én makke-
lijker voor de organisatie. Er is nog 

Collecte Cultuurfonds door 
Showkorps O&V | Nuenen
Van 28 mei tot en met 5 juni doet Showkorps O&V mee aan de jaarlijkse 
actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, ook wel bekend als de Anjer-
actie. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op 
te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de twee-
de keer digitaal, via appjes, mailtjes, social media, maar ook via de QR 
code gepubliceerd bij dit artikel. De volledige opbrengst tijdens deze ac-
tieweek komt ten goede aan de verenigingen die mee doen.

Het is de oudste collecte van Neder-
land. Ieder jaar collecteren honder-
den organisaties voor hun vereni-
ging én voor het Cultuurfonds. Net 
als vorig jaar is de actie dit jaar digi-
taal voor de veiligheid van de collec-
tant en donateurs. Er is nog steeds 
grote noodzaak om lokale cultuuror-
ganisaties te steunen. Vandaar dat 
het Cultuurfonds de hele opbrengst 
opgehaald gedurende de periode 
van 28 mei t/m 5 juni weer terug-
geeft aan de verenigingen die collec-
teren. Donaties buiten deze periode 
vervallen aan het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds.

Showkorps O&V is al jaren een begrip 
en is vaak te zien tijdens lokale eve-
nementen. Optreden in hun eigen 
Nuenen is wat zij het liefste doen en 
hopelijk is dit snel weer mogelijk. On-
danks dat optreden momenteel nog 
altijd niet mogelijk is, is de vereniging 
het afgelopen jaar actief gebleven in 
het opleiden van de jeugdleden. De 
opbrengst van de Anjeractie zal dit 
jaar dan ook besteed worden aan de 
interne opleiding, instrumenten en 
uniformen voor nieuwe leden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds or-
ganiseert al sinds 1946 de Anjeractie. 

Steun lokaal, steun OrkestGMK
Wat hebben we het afgelopen jaar gemerkt dat cultuur het leven verrijkt 
en leuker maakt. Niet alleen professionals zorgen voor cultuur, zoals ten-
toonstellingen of concerten. Ook lokaal gebeurt er een hele hoop! Ama-
teurs uit onze drie kerkdorpen zorgen steeds weer voor verrassende 
shows, theater of beeldend werk. Ook Orkest GMK werkt weer aan een 
grootse show! Het BOOST Event zal in december plaatsvinden en vooral 
draaien om jong talent. Kinderen en jongeren stelen de show. De spot-
lights op de toekomst!

De digitale collecte van de Anjeractie 
(Prins Bernhard Cultuurfonds) komt 
dus als geroepen. Door de QR-code 
te scannen kunnen jullie ons aan de 
nieuwe pauken helpen. U kunt ook 
naar onze website gaan.
We hopen dat we jullie, met nieuwe 
pauken, mogen tegenkomen bij één 
van onze volgende shows!
www.gerwensmuziekkorps.nl

Om te zorgen dat het orkest op zijn 
mooist klinkt, hebben wij jullie steun 
nodig. Onze pauken, die grote, ko-
perkleurige ‘trommels’, zijn aan ver-
vanging toe. Ze zijn oud, lelijk en klin-
ken niet meer.

Vantesstic EK poule
Heb jij verstand van voetbal, of juist 
helemaal niet? Dat maakt niets uit, ie-
dereen kan meedoen!

Wil jij meedoen aan de Vantesstic EK 
poule en kans maken op 1 van de 25 
prijzen? Waaronder de hoofdprijs: 
Een barbecue voor maar liefst 10 per-
sonen gesponsord door Evert Tebak 
keurslagerij uit Nuenen. Deelname 
aan de EK poule kost maar 5 euro, de 
volledige opbrengst gaat naar de rol-
stoelbus voor Tess. 

Hoe werkt het? 
Stuur een mail naar Vantesstic@
gmail.com of stuur een appje naar 
het nr. 06-29219445. Zet hierin je 
naam en telefoonnummer (+ email 
adres als je een app stuurt) en geef 
aan dat je wilt deelnemen aan de 
Vantesstic EK Poule. Je krijgt dan ver-
volgens een tikkie om het inschrijf-
geld te betalen. Bij ontvangst van de 
betaling krijg je de link toegestuurd 
om je voorspellingen te doen. 

Steun jij Tess en wil je zelf kans maken 
op mooie prijzen? 
Meld je dan snel aan!

Wat leeft er in het 
water? Ontdek het 
met IVN Nuenen!
Vooruitlopend op de jaarlijkse lande-
lijke IVN Slootjesdagen in juni, or-
ganiseert IVN Nuenen op zondag 30 
mei een leuke (gezins)activiteit die 
draait om water. En vooral wat ín het 
water leeft.

Gewapend met een schepnet, water-
bak en loeppot gaan kinderen en 
hun (groot)ouders zelf op onderzoek 
uit in het water. Er zijn zoekkaarten 
beschikbaar die vertellen wat er zoal 
in het water te vinden is: wantsen, 
kikkervisjes, libellelarven, (larven 
van) salamanders, kikkers en padden 
bijvoorbeeld. Bijzondere vondsten 
worden eventjes in de cuvet (water-
bak) van de IVN-gids gedaan om ze 
beter te kunnen bekijken.

Vooraf inschrijven
Om deze activiteit veilig te kunnen 
organiseren, is inschrijving vooraf 
nodig. Rondom het Gulbergsven, 
waar deze activiteit plaatsvindt, is 
voldoende ruimte voor verschillende 
gezinnen/huishoudens tegelijk. De 
gidsen staan verspreid. Er is een ron-
de om 10.00 uur en om 12.00 uur. 

Inschrijven kan via het e-mailadres 
ivnnuenen@gmail.com met even-
tueel een voorkeur voor een van de 
twee tijdstippen. Hiermee wordt zo-
veel mogelijk rekening gehouden. 
Het aantal plaatsen is beperkt, daar-
om worden inschrijvingen op volg-
orde van binnenkomst verwerkt. Ie-
dereen ontvangt een mail terug en 
wie is ingedeeld ontvangt ook aan-
vullende praktische informatie.

Foto: Walter Engels

QR code donatie QR code website

Aan de hand van 1274 quizvragen 
laat Nijs de rijke historie van de Eind-
hovense club herleven. Het boek ver-
scheen eind 2019 dankzij bijdragen 
van talrijke sponsors en sindsdien 
zijn er bijna 2000 exemplaren van 
verkocht. 
De symbolische overhandiging van 
de opbrengst vond op vrijdag 21 mei 
plaats bij algemeen directeur Toon 
Gerbrands van PSV in het stadion. 
Een glunderende Ronald Nijs, die 
drie jaar aan het verzamelen van vra-
gen en antwoorden heeft besteed en 
zich de laatste anderhalf jaar driftig 
heeft beziggehouden met de promo-
tie van zijn ‘levenswerk’, overhandig-
de op het groene gras de vette che-
que aan Johan van den Elzen van de 
plaatselijke KWF-afdeling.

Het grote PSV-quizboek is uitgege-
ven bij GigaBoek. Binnen haar goe-
dedoelen-concept brengt deze uit-
geverij zonder risico boeken op de 
markt met een zo hoog mogelijke 
opbrengst voor het zelfgekozen goe-
de doel. 
Voor meer informatie over het boek 
kun je contact opnemen met Ronald 
Nijs via 06-11525642 en ronaldnijs@
live.nl, of met Roel Koedijker van uit-
geverij GigaBoek via 0226 344111 en 
roel@gigaboek.nl.

Dankzij het grote succes van het boek 
zijn de plannen voor een nieuwe, ge-
actualiseerde editie inmiddels in een 
vergevorderd stadium. De verwach-
ting is dat de tweede uitgave tegen 
het eind van dit jaar wordt gelanceerd.

Vanaf 29 mei (eind van de dag) start de 
verkoop. Heeft u interesse in een pro-
duct dan kunt u dat kenbaar maken 
door een bieding op deze site door te 
geven. Is uw bod het hoogste op het 
eind van de veiling termijn, dan kunt u 
het product ophalen op de tijdsstip-
pen die u van ons per mail krijgt.
De scouting verwacht veel mooie 
spullen op halen dus houdt www.
neuzelmarkt.nl/veiling in de gaten.

De QR code website gaat direct naar 
de veiling site!

Geboren Yune
Al wandelend door de Vroente kwamen we deze giraffe met daarnaast 
een groot bord met daarop de naam Yune tegen. Yune welkom in 
Nuenen.

De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd.Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en op wo-
ningen.
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op het raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan 
de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl.
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