
ROND DE LINDE week 22 Donderdag 3 juni 2021

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

NLdoet op 
Kindcentrum 
De Wentelwiek

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Jubileum-
puzzeltocht 
Stichting 
Meedoen

Aline Perdaen 
van het CMD 
met pensioen

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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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag open

Portulaca
Opent de felgekleurde bloemetjes in de 
zon. Makkelijke tuinplant, in 13cm-pot. 
Meer kleuren 
per potje.
2.99

1.79

koopzondag

6
JUNI

12.00 - 17.00 uur 

WoensXLWoensXL

Al 50 jaar gezellig en 
vertrouwd winkelen

Jeanne van Schagen winnaar 
Nuenense Vrijwilligersprijs
Jeanne van Schagen is uitgeroepen tot Nuenens vrijwilliger van het jaar 
2020. De prijs kon in verband met corona vorig jaar niet worden uitge-
reikt. Ook dit jaar waren er beperkingen. Wethouder Ralf Stultiëns kwam 
de prijs - een fraai bronzen beeldje - overhandigen op de oprit van haar 
woning aan De Eilanden.

sie en begeleidde ze gasten op va-
kantie. Bij de prijs hoort een cheque 
van duizend euro die ten goede komt 
aan het werk van De Zonnebloem.

Jeanne werd uitgekozen uit een 
groep van negen vrijwilligers die 
eind 1995 toetraden tot De Zonne-
bloem en staat symbool voor alle ne-
gen. Zelf was ze in de afgelopen 25 
jaar actief als wijkhoofd van een uit-
gebreide en drukke wijk , regelde ze 
het vervoer van gasten, was ze lid van 
de activiteiten- en de loterij commis-

Een nieuwe naam, de vertrouwde service

Quik Service wordt Bosch Car Service

“Veel gaat er met mijn overname niet 
veranderen”, vertelt Erik. “Wat we 
doen en waar we voor staan; alle 
merken auto’s onderhouden en re-
pareren, is en blijft onze belangrijk-
ste bezigheid. Net als perfecte ser-
vice verlenen aan onze klanten. We 
zijn en blijven dus hét alternatief 
voor de dealer. We bieden hetzelfde, 
maar tegen een ander tarief. Zo kan ie-
dereen bij ons terecht voor onder-
houd, voor storingsdiagnose en rem-
men, maar ook voor ruitschade, 
autoschade en voor apk. Daarnaast 
verkopen we ook hele leuke occasions. 
Eigenlijk is het enige dat gaat verande-
ren onze naam. Van Quik Service wor-
den we Bosch Car Service, maar onder 
onze nieuwe jas blijven we precies 
doen wat we al deden. In onze werk-
plaats werkt hetzelfde, technisch 
hoogopgeleide team onder leiding 
van chef werkplaats John, aan alle 

van auto’s, zijn we in staat ons nog ver-
der te ontwikkelen en altijd op de 
hoogte te blijven van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen. Een 
echte win-win situatie dus. We helpen 
iedere klant snel goed en precies. 
Kom eens langs of maak telefonisch of 
online een afspraak voor onderhoud 
of een apk-keuring. We zien u graag 
komen.” 

Iedereen die wel eens over de Duivendijk op industrieterrein De Pinckart 
rijdt, kent het BOVAG autobedrijf Quik Service dat hier gevestigd is. Voor 
velen in de hele regio is het al ruim 30 jaar hét vertrouwde adres voor on-
derhoud, reparatie, apk-keuringen en occasions. Per 1 april van dit jaar 
heeft eigenaar van het eerste uur Meindert Krikke het stokje overgedra-
gen aan Erik Honing, die vanaf 2016 in de zaak actief is.

auto’s van alle merken. Maar onder de 
vlag van Bosch, dat al 100 jaar wereld-
wijd toonaangevend is op het gebied 

Nieuwe uitgave
Drijehornickels 
Deze uitgave is een themanummer en staat in 
het teken van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
200 jaar één gemeente. Het blad is zoals ge-
woonlijk full-colour gedrukt bij drukkerij Mes-
serschmidt en dit keer in een oplage van 2000 
exemplaren. De bedoeling is dat iedere geïnte-
resseerde inwoner van NGN een exemplaar 
GRATIS kan krijgen, via de afhaaladressen ge-
noemd in het artikel op pagina 5 in deze krant.
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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:

Op dinsdag 8 juni 

is er een huis-aan-huis inzameling 

voor textiel.

      
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 
huisbezoeken 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 
10 JUNI- DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, 
aanvang 19.30 uur
 Onderwerpen o.a.
• Tussentijdse rapportage voorjaar 2021
• Kadernota 2022

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

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht?
Aanmelden voor:
woensdag 9 juni, voor 12.00 uur.

AFVAL GROENBAKKEN
De groenbakken zijn een succes maar blijven alleen mo-
gelijk als iedereen zich aan de spelregels houdt. Het is 
alleen bedoeld voor klein snoei- en tuinafval. 

Grote hoeveelheden en volle aanhangers kunnen gratis 
naar de milieustraat! Neem uw pas wel even mee.
Waarom moeilijk doen als het samen kan!

MILIEUSTRAAT
Belangrijke wijziging in onze gratis brenghoek!
Zoals u weet heeft Nuenen een gratis brenghoek die 24/7 
bereikbaar is. Deze hoek is bedoeld voor een aantal gratis 
afvalstromen. We merken dat bezoekers snel even hun 
afval/grondstof bij de gratis brenghoek neerzetten, terwijl 
de milieustraat gewoon open is. Onze medewerkers heb-
ben er een dagtaak aan om het afval/grondstrof van de 
gratis brenghoek door te zetten naar de grote containers 
op de milieustraat. Het is handiger dat u het afval zelf naar 
de grote containers op de milieustraat brengt. Daarom 
hebben we besloten de toegangspoort van de gratis 
brenghoek te sluiten tijdens de openingstijden van de 
milieustraat. 
Dus: Milieustraat open? Dan is de gratis brenghoek gesloten.

Hieronder de gratis afvalstromen:
• Kleine elektrische apparaten, zoals batterijen, lampen 
• Frietvet en -olie 
• Glas Papier en karton 
• Plastic Metaal en drankkartons (PMD) 
• Textiel en schoeisel 
• Luiers en incontinentiemateriaal 
• Oud ijzer
• Verpakkingstempex (zuiver verpakkingstempex)

De gratis brenghoek is alleen bedoeld voor deze gratis 
afvalstromen. Veel te vaak tre§ en we hier ook andere ver-
vuilde materialen aan, wat uiteraard niet de bedoeling is. 
Wij vragen u om grote dozen plat te vouwen, voordat u 
die in de rolcontainer doet, anders zit de container meteen 
vol.
De gratis brenghoek is niet bedoeld voor bedrijven, want 
zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsafval. De 
service dat u 24/7 uw afval/grondstof gratis kunt brengen 
blijft bestaan, alleen de te gebruiken ingang is gewijzigd.

WARMTETRANSITIE
Ook in de toekomst willen we er in Nuenen c.a. warmpjes 
bijzitten.
Vul de enquête vandaag nog in op www.nuenen.nl/warm-
tetransitie

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• warm houden van uw huis de meeste 
 energie kost;
• we onze huizen in de toekomst ook 
 warm willen houden;
• er dit jaar nog een WarmteTransitieVisie 
 komt  waar in staat welke mogelijkheden er binnen 

onze gemeente zijn;
• u bij kunt dragen door een enquête in te vullen;
• u deze enquête vindt op de gemeentewebsite.
Vul de enquête in op: www.nuenen.nl/warmtetransitie

TAXUS TAXI 
Vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!
Het taxus inzamel seizoen is weer begonnen. Ook dit jaar 
is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen. Elk jaar zijn er weer duizenden 
taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus 
Taxi hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in 
de ‘strijd tegen kanker’. Vooral de kwaliteit van het snoei-
sel is erg belangrijk. Zo is de stof taxol met name aanwe-
zig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxus-
haag. 

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een 
afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni 
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gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak maken via 040-
2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken 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.
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Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, aanvang 19.30 uur
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Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden via nuenen.nl/invloed-uitoefenen -
spreekrecht, of de inspraakreactie mailen naar griffie@nuenen.nl.
Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht?
aanmelden voor: 

- woensdag 9 juni, voor 12.00 uur.

AFVAL GROENBAKKEN
De groenbakken zijn een succes maar blijven alleen 
mogelijk als iedereen zich aan de spelregels houdt. 
Het is alleen bedoeld voor klein snoei- en tuinafval. 

zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit 
laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur 
online een afspraak te maken om zo de telefonische 
drukte te kunnen spreiden. Taxus Taxi komt het snoeisel 
kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveel-
heid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van 
harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de ver-
schillende inzamelpunten, welke online terug te  vinden 
zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Om de inzameling voor 
iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus 
Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze ma-
terialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uit-
giftepunten.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-05-2021 EN 31-05-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Park, ter hoogte nr.11 Kappen van zomerlinde 
Berg, ter hoogte nr.56 Kappen van zomerlinde 
Houtrijk, park achter nr.4 Kappen Tamme kastanjeboom 
Papenvoort, ter hoogte nr.19 Kappen zilveresdoorn 
Boordseweg, ter hoogte nr.60 Kappen zomereik 
Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor 
 plaatsen bijgebouw 
Zonnedauwhof 2 Wijzigen constructie 
Molvense Erven 97 Verwijderen draagmuur,  
 plaatsen stalen balk 
Kerkakkers ongenummerd, 
kavel 4 Oprichten woonhuis
 en berging 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Refelingse Erven 153 Wijzigen carport en 
 uitbreiden entree 
Opwettenseweg 92 Aanbrengen uitweg 
Zuiderklamp 54 Vervangen en plaatsen 
 dakkapellen 
Vincent van Goghstraat 14 Plaatsen handelsreclame en
 raamrooster voorgevel 
De Pinckart 12 Tijdelijk plaatsen drie afval
 containers en hekwerk 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Berg 35 Terrasvergunning voorzijde
 De Ko¬  edrinkers

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
26-05-2021 De Huufkes 11 Kennisgeving melding
  Activiteitenbesluit voor
  oprichten hoveniersbedrijf 
25-05-2021 Nuenen c.a. Gewijzigde vaststelling:  
  chw-bestemmingsplan  
  ‘Herijking Nuenen-West’,  
  beleidsregels chw-be- 
  stemmingsplan Herijking  
  Nuenen-West, exploita- 
  tieplan Nuenen-West en  
  masterplan ‘Nuenen-West  
  = Dorps Geluk’ gemeente  
  Nuenen c.a.
Dit zijn kennisgevingen en geen o¬  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o¬  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Elk jaar zijn er weer duizenden 
taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt ook dit jaar weer op een 
mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’. Vooral de kwaliteit van het snoeisel is erg 
belangrijk. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) 
van de taxushaag.  
 
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak 
te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook 
telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in beperkte 
mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken 
om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden. Taxus Taxi komt 
het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale 
hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte 
welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de verschillende 
inzamelpunten, welke online terug te  vinden zijn via 
taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Om de inzameling voor iedereen zo 
gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur 
gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald 
worden bij verschillende uitgiftepunten. 
 
 
VERGUNNINGEN PERIODE 25-05-2021 EN 31-05-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Binnengekomen omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Park, ter hoogte nr.11 Kappen van zomerlinde 
Berg, ter hoogte nr.56 Kappen van zomerlinde 
Houtrijk, park achter nr.4 Kappen Tamme kastanjeboom 
Papenvoort, ter hoogte nr.19 Kappen zilveresdoorn 
Boordseweg, ter hoogte 
nr.60 

Kappen zomereik 

Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor plaatsen bijgebouw 
Zonnedauwhof 2 Wijzigen constructie 
Molvense Erven 97 Verwijderen draagmuur, plaatsen stalen balk 
Kerkakkers ongenummerd, 
kavel 4 

Oprichten woonhuis en berging 

 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Refelingse Erven 153 Wijzigen carport en uitbreiden entree 
Opwettenseweg 92 Aanbrengen uitweg 
Zuiderklamp 54 Vervangen en plaatsen dakkapellen 
Vincent van Goghstraat 14 Plaatsen handelsreclame en raamrooster voorgevel 
De Pinckart 12 Tijdelijk plaatsen drie afvalcontainers en hekwerk 
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten 
Locatie Omschrijving 
Berg 35 Terrasvergunning voorzijde De Koffiedrinkers 
 
DIGITALE BEKENDMAKINGEN 
Datum Locatie Omschrijving 
26-05-2021 De Huufkes 11 Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor oprichten 

hoveniersbedrijf 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Jubileum Tas!!! 6 Overheerlijke producten 
netjes in een koeltas € 14,95

Black Angus Burgers
..............................................................4 stuks 7,95
Procureur Schijven
..............................................................4 stuks 6,95
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,50
Wave
“Kipfi let en ontbijtspek in heerlijke marinade”
 ......................................................... 100 gram 1,95
Saté Vlees & Saus
.......................................................... 500 gram 7,95
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Indisch rundvlees

Chun Kun 6 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Chieuw Jim Kai  (gekruide kipstukjes)

18,95

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Bols Corenwijn 
2 jaar oud 1lt.                   €20,95 
Glenfiddich 12 Years 
single malt whisky 

Cadeau + 2 glazen 0,7lt.   €32,50 

Aerstone 10 Years 
single malt 

Scotch whisky 0,7lt.          €24,95 
Bombay Sapphire 

Gin 0,7lt. + gratis glas       €21.75 
Diverse leuke 

Vaderdag 
bierpakketjes! 
Acties geldig van 3 t/m 24 juni 

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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 040 209 77 09.

vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Benieuwd wat de kosten 

van een klikgebit zijn?
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Verduurzamen,      
hoe begin ik?
In en om ons huis is altijd genoeg te doen. Het onderhoud aan de woning, 
de tuin, het huishouden. Alles vraagt dagelijks een bijdrage in tijd en in-
spanning. Bij sommige klussen is een pas op de plaats nodig om er eens 
rustig over na te denken. Zeker als iets nieuw is dan wil ik eerst weten hoe 
het zit, wat de beste keuze is en of ik zelf aan de slag ga of een expert moet 
inhuren.

onder de indruk van de opzet en de 
schat aan informatie.

Nu kan iedere inwoner van Nuenen 
gratis webinars volgen, een gesprek 
met een energiecoach regelen of een 
korte vraag stellen. Op de overzichte-
lijke website staan zelftesten die in-
zicht geven in wat je zelf in je eigen 
woning kunt doen.
Ik kan iedereen aanraden een keer 
een kijkje te nemen. Onafhankelijk-
heid en juiste informatie staan hoog 
in het vaandel van het Energiehuis 
Slim Wonen. 
www.energiehuisslimwonen.nl

Agenda gratis webinars juni 2021
• 7 juni: zonnepanelen: 
 zelf elektriciteit opwekken
• 14 juni: warmtepomp: 
 een slimme oplossing voor jou?
• 21 juni: slimme isolatie: wat je 

bespaart hoef je niet op te wekken
• 28 juni: 

woning QuickScan score workshop

Jos Habraken

Het verduurzamen van mijn woning 
heeft over de jaren plaatsgevonden 
en ieder jaar plan ik een aantal nieu-
we zaken die ik wil oppakken. Soms 
kijk ik gewoon wat anderen doen en 
vraag hen adressen van leveranciers 
waar ze tevreden mee zijn. Overal zijn 
momenteel dorpsgenoten met het 
onderwerp verduurzaming bezig. 
Zonnepanelen is een maatregel die 
je overal terugziet, maar ik zie ook 
vaklui isoleren en HR++glas plaatsen. 
Na verkoop van een woning zie je 
vaak een complete renovatie om de 
woning naar de huidige eisen te 
brengen en lekker comfortabel te 
maken.

In onze regio hebben we samen met 
7 andere gemeenten per april een 
nieuw energieloket: het Energiehuis 
Slim Wonen. Dit Energiehuis heeft 
een fysieke locatie in Helmond waar 
u advies kunt krijgen, maar ook een 
voorbeeld van muurisolatie, zonne-
panelen en warmtepompen kunt be-
kijken. Ik ben al eerder een keer in 
Helmond gaan kijken en was toen 

Herenjas gevonden
Op 12 mei is er een herenjas gevon-
den op het fietspad Eindhoven-Nue-
nen ter hoogte van de Opwettense 
watermolen.
Inlichtingen: 040-2835267.

De gemeenteraadsverkiezingen      
komen er weer aan

wen, werken, (ouderen)zorg, sport, 
zwembaden, veiligheid, uitvoering 
Covid-steunmaatregelen, jeugdzorg, 
scholen, bibliotheek, burgerpartici-
patie, energietransitie, verkeer, be-
reikbaarheid, afvalinzameling, cul-
tuur, brandweer, handhaving, vereni-
gingsleven, wegen- en groenonder-
houd etc. Kortom, waar bemoeit de 
gemeente zich eigenlijk niet mee? 

Dus, ben je betrokken, heb je een 
mening, vind je dat het beter anders 
had gekund, dan heb je een goede 
reden om je aan te melden bij een 
van de politieke partijen in Nuenen, 
het liefst bij de PvdA natuurlijk. Alle 
politieke partijen staan te springen 
om jonge mensen. 

Je realiseert het je misschien niet zo, 
maar de lokale politiek bepaalt voor 
een groot deel, en het meest direct, 
jouw leven en dat van je kinderen en 
je ouders. Het beleid wordt vaak be-
dacht en besloten in Den Haag, maar 
voor de uitvoering is in vele gevallen 
de gemeente verantwoordelijk. En 
dan hebben we het over wonen, bou-

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

De terrassen zijn weer open, 
maar niet op Soeterbeek. Dat 
was in 1930 wel anders! Siga-
renfabrikant Beeks ging kasteel 
Soeterbeek als buitencafé-res-
taurant exploiteren. Het werd 
een tempel van Venus waar 
nachtfestijnen, slemppartijen 
en kloppartijen wekelijks voor-
kwamen. Zes jaar later brandde 
het kasteel onder verdachte 
omstandigheden af.

Meer lezen? Kijk dan in het 
boek Nuenen op het randje o.a. 
op blz. 10.

Aline Perdaen van het CMD 
met pensioen
Door Caroline van Nes

Afgelopen donderdag was haar laatste werkdag. Aline Perdaen, verant-
woordelijk voor onder andere mantelzorg en adviseren bij loketvragen, 
gaat na vijftien jaar bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) 
met pensioen. Met gemengde gevoelens, want afscheid nemen is niet 
makkelijk. 

“Mijn man is net met pensioen, dus ik 
wilde ook graag nu stoppen met wer-
ken”, begint Aline. “Ik heb, net als veel 
andere mensen denk ik, ontzettend 
veel zin in de zomer, dus nu is een 
goed moment. Onze kinderen heb-
ben een verrassingsweekend voor 
ons geregeld, heel erg leuk. Ik heb al-
tijd drie dagen per week gewerkt, dat 
was heel prettig. Het loket hier is ove-
rigens wel vijf dagen in de week open.

In 2007 is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning begonnen. Ik werkte 
hier net. We gingen toen nog op huis-
bezoek met alarmering en maaltij-
den. Ik deed ook de mantelzorg. Toen 
kwam de WMO en is alles hier bij het 
CMD terecht gekomen. Ook de LEV 
groep valt nu onder het CMD. Ik heb 
dat allemaal meegemaakt, die hele 
trein is hier voorbij gekomen. 
Ik heb hier erg veel geleerd, heb met 
heel veel verschillende mensen ge-
sprekken gevoerd en de eerste op-

vang gedaan. Dat heb ik altijd erg 
leuk gevonden. Nu is het meer ge-
specialiseerd, onder andere met de 
jeugdzorg. Maar de eerste gesprek-
ken kunnen nog steeds hier plaats-
vinden”.

Inloop start weer
Door corona hebben veel dingen stil 
gelegen. Veel afspraken vonden tele-
fonisch plaats, mensen kwamen veel 
minder naar het CMD op de Berg toe. 
Aline: “Afgelopen jaren hebben we 
veel georganiseerd: o.a. kookwork-
shops, wandelingen en de mantel-
zorgdag. Dat was allemaal tijdelijk 
niet mogelijk. Gelukkig begint alles 
weer op gang te komen. Ook start 
deze maand de mantelzorg inloop 
weer, in de Weverkeshof. Deze inloop 
vindt elke derde donderdagmiddag 
van de maand plaats, mensen kun-
nen zich hiervoor aanmelden”. Bij 
ann.geelen@levgroep.nl of telefo-
nisch bij de Levgroep 0402831675

Radio Nederwetten   
zendt maand langer uit

Interview met 
mede-oprichter in 
laatste uitzending
Door Nannie van den Eijnden

In tegenstelling tot eerdere berich-
ten is Radio Nederwetten een maand 
langer in de lucht. Martin Beekhuis 
houdt in de laatste uitzending van 30 
juni een interview met zijn collega en 
mede-oprichter Paul Veldkamp uit 
Nederwetten. Paul gaat emigreren 
naar Bonaire en daarmee komt een 
einde aan de enthousiaste samen-
werking voor de radiozender.

Paul en Martin hebben sinds de op-
richting 26 mei 2019 onder andere 
items uitgezonden over Vincentre en 
Salon Nune Ville. Ook werden in hun 
programmering de limericks van Ge-
rard de Laat opgenomen en in onver-
valst Nuenens dialect uitgesproken.
Het radiostation zendt uit via Radio-
4brainport en op de middengolf, 
golflengte 362 meter (828 kilohertz). 
Luister nog een maand naar het leuk-
ste lokale programma van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten om 16.00 
uur op www.radio4brainport.org/
how-to-listen. Martin en Paul komen 
met nieuwe inhoud!

Opvolging gezocht
Radio Nederwetten is een legaal ra-
diostation volgens de regels van 
Agentschap Telecom. Wie wil de zen-
der overnemen en de samenwerking 
met Martin voortzetten? Mail naar 
martin@beekhuis.org

Start Integraal Expertise- 
centrum Ouderen (IECO)   
in regio Helmond/Peelland
GGZ Oost-Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog slaan de handen ineen 
om kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek de juiste zorg 
op de juiste plaats te bieden. In het IECO bundelen de drie organisaties 
hun kennis en ervaring. Op donderdag 20 mei jl. tekenden de bestuur-
ders de overeenkomst voor dit unieke samenwerkingsverband.

multidisciplinaire aanpak. Met het 
IECO kunnen we dat bieden.”

Naar de cliënt toe
Het IECO richt zich in eerste instantie 
op ambulante zorg. Dat betekent dat 
we voor diagnose en behandeling 
naar de oudere gaan ‘daar waar hij/zij 
woont’. Het IECO maakt aan de hand 
van de diagnose een behandelplan 
waarmee één van de drie zorgorgani-
saties aan de slag gaat. “Met het IECO 
kunnen we ook de huisartsen onder-
steunen als het gaat om ouderen met 
onbegrepen gedrag”, vertelt Coby 
Nogarede-Hoekstra, voorzitter raad 
van bestuur van de Zorgboog. 

Pilotvorm
Het IECO start in pilotvorm en gaat 
onderzoeken of het de drie organisa-
ties lukt om deze cliënten in samen-
werking de juiste zorg op de juiste 
plek te bieden. Er is tevens de inten-
tie om in de toekomst naast de am-
bulante zorg een locatie te realiseren 
waar kwetsbare ouderen met ernsti-
ge gedragsproblematiek tijdelijk 
kunnen verblijven voor observatie en 
behandeling.

Het aantal ouderen in onze maat-
schappij groeit en hiermee komen er 
meer ouderen die behoefte hebben 
aan zorg, worden hun zorgvragen in-
gewikkelder en neemt het aantal 
kwetsbare ouderen met ernstige ge-
dragsproblematiek toe. “Omdat iede-
re organisatie in zijn eigen domein 
werkt, krijgt deze groep nu niet altijd 
de juiste zorg aangeboden”, aldus 
Anne-Marie Schram, lid raad van be-
stuur GGZ Oost Brabant. “In het IECO 
combineren we de deskundigheid 
van de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) en die van thuiszorg, verple-
ging, verzorging van ouderen (Sa-
vant Zorg en de Zorgboog) en probe-
ren we samen oplossingen te vinden 
voor het onbegrepen gedrag.”

Onbegrepen gedrag
We spreken van gedragsproblemen 
als de oudere zelf en/of diens omge-
ving het gedrag moeilijk te hanteren 
vindt. “Het is gedrag dat we niet di-
rect begrijpen en waar misschien 
meerdere oorzaken voor zijn. Of waar 
juist niet direct een oorzaak voor is 
aan te wijzen” legt Gerland Laureijs-
sen uit, interim-bestuurder Savant 
Zorg. “De behandeling ervan vraagt 
dus ook om een gezamenlijke en 

Opvolger
Voor Aline is inmiddels een goede 
opvolger gevonden: Jenny van Keu-
len. “Jenny heeft veel ervaring en 
heeft enorm veel zin om hier aan de 
slag te gaan. Eind juni begint zij. Sa-
men met Ann Geelen en Ellen van 
Gils, neemt zij het werk over.. 
Ik ga het werk en mijn collega’s mis-
sen, maar ik laat het met een gerust 
hart achter. Het mooiste van dit werk 
vind ik om mensen in verbinding 
brengen met elkaar. Dat heb ik al die 
jaren met veel plezier gedaan, nu ga 
ik genieten van mijn vrije tijd”, besluit 
Aline. 

Als straks de zomer voorbij is, staat iedereen die op een of andere manier 
een connectie heeft met de lokale politiek weer op scherp voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

De PvdA organiseert landelijk en re-
gionaal workshops en leergangen 
om thuis te raken in de politiek, gra-
tis. Maar ook in Nuenen is de PvdA 
actief op zoek naar nieuwe politieke 
talenten. Om er vast in te komen kun 
je zaterdag 3 juli van 10.00 - 13.00 uur 
meefietsen met Jan Wesenbeek en 
Ronald Thomassen, onze raadsleden. 
De fietstocht gaat langs voorbeelden 
waar de lokale politiek het verschil 
maakte. Hiervoor om 09.30-10.00 
verzamelen bij Het Klooster met kof-
fie en koek. Na afloop lunch. Je kunt 
je aanmelden bij Aaltje Saarloos aal-
tjess@me.com. Voor algemene infor-
matie zie www.nuenen. pvda.nl. 
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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

Drijehornickels in teken van Nuenen-Gerwen-Nederwetten
Gratis voor iedere belangstellende

200 jaar één gemeente 
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De 
Drijehornick staat deze keer in het teken van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwet-
ten 200 jaar één gemeente’. In het themanummer staan interessante arti-
kelen over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van onze gemeente. 
Zo is er de publicatie van de ‘geboorte-acte’ van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten: het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 tot 
splitsing van de gemeente Nederwetten en Eckart.

lour magazine is door drukkerij Mes-
serschmidt gedrukt in een oplage 
van 2000 exemplaren. Vanwege het 
feest- en jubileumjaar 2021 stellen 
heemkundekring De Drijehornick en 
de stichting ‘Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten 200 jaar’ het themanum-
mer GRATIS ter beschikking aan elke 
geïnteresseerde inwoner van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en be-
woners van het Eeneind. De speciale 
uitgave van de Drijehornickels is te 
verkrijgen bij de supermarkten Jum-
bo Ton Grimberg, Jumbo Kernkwar-
tier, Albert Heijn, Jan Linders, ALDI en 
Lidl. Verder bij het gemeentehuis, 
Primera-Risjamo Kernkwartier, Bruna 
Parkstraat en Vincentre. Ook zijn 
exemplaren afgeleverd bij de verzor-
gingshuizen Archipel De Akkers, Sa-
vant Van Lenthof en Jo van Dijkhof.

Omdat Nederwetten de ‘aanleiding’ 
is tot het ontstaan 200 jaar geleden 
van de huidige gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten - Nederwet-
ten ging 200 jaar geleden samen met 
Nuenen-Gerwen - wordt de speciale 
uitgave van de Drijehornickels in Ne-
derwetten huis-aan-huis verspreid.

Eckart gaat samen met Woensel. Ne-
derwetten gaat samen met Nuenen-
Gerwen en aldus is de vorming van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten per 1 januari 1821 een feit! 

Afgedrukt is het met de hand ge-
schreven procesverbaal van de eer-
ste raadsvergadering van de nieuwe 
gemeente op 1 januari 1821 onder 
voorzitterschap van schout of burge-
meester Jan van Hoven in het raad-
huis aan de Beekstraat. En aandacht 
is er voor de behandeling in de raads-
vergadering van de verordening om 
de ‘ineensmelting’ van de twee voor-
malige gemeenten ‘op een gemakke-
lijke en billijke manier’ te regelen. 
Daarnaast passeren veel wetens-
waardigheden uit de rijke historie 
van onze gemeente de revue in deze 
bijzondere uitgave.

Gratis voor elke geïnteresseerde 
inwoner
Het themanummer van de Drijehor-
nickels is inmiddels bij de leden en 
begunstigers van heemkundekring 
De Drijehornick bezorgd. Het full-co-

De omslag van het themanummer van 
de Drijehornickels ‘Nuenen-Gerwen-Ne-
derwetten 200 jaar één gemeente’. Met 
afbeeldingen van het oude raadhuis van 
Nuenen-Gerwen aan de Beekstraat en 
het inmiddels afgebroken raadhuis van 
Nederwetten. 

Er is geen afbeelding van het raadhuis 
van Nederwetten bekend. Op verzoek 
van heemkundekring De Drijehornick 
maakte Jan Vlemmix een vrije impressie 
gebaseerd op de bouwtekening uit 1843 
toen het voormalige raadhuis werd ver-
bouwd tot gemeenteschool.

Dorpsraad Lieshout   
maakt ANWB prijs te gelde
Na de winst heeft Dorpsraad Lieshout nu ook de gewonnen ANWB-prijs te 
gelde gemaakt. Begin deze week gaat de gemeente de o-zo-gewenste 
rode coating aanbrengen op de fietsstroken bij de Deense hoek. Met deze 
uiteindelijke uitvoering komt de wens de werkgroep Verkeersveiligheid 
helemaal uit en kunnen ze alle fietsers van en naar de Bosrand, het bosge-
bied en Deense hoek een beduidend veiligere route aanbieden.

pagne konden heel veel Lieshouter-
naren bewogen worden om vóór dit 
project te stemmen, waardoor er in 
de provincie Noord-Brabant werd ge-
wonnen. Tijdens een mooie -digitale- 
prijsuitreiking mocht Huub de Wit, 
als voorzitter van de werkgroep, de 
winst in ontvangst nemen. Het geld 
was hiermee binnen.

Veiliger
Na overleg met de gemeente wordt 
het nu te gelde gemaakt. De ge-
meente heeft de aanpassing inmid-
dels aanbesteed en samen met de 
wegwerkers de data in eind mei ge-
pland. Later wordt het werk nog aan-
gevuld met extra verlenging van de 
rode coating op de fietsstrook (dan 
tot aan de provinciale weg) en komt 
de juiste bebording er bij. Op die wij-
ze wordt uiteindelijk het hele gedeel-
te tussen de brug en de kruising met 
de provinciale weg een heel stuk vei-
liger voor de fietsers. Met dank aan 
het ANWB fonds en een creatieve 
werkgroep Verkeersveiligheid!

Heb je vragen over de rol van de 
Dorpsraad? Bezoek dan hun site via 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Onveilige situatie
Al langere tijd is de verkeersonveilig-
heid voor fietsers ‘via de Deense 
hoek’ een doorn in het oog van de 
werkgroep Verkeersveiligheid. Ook 
de gemeente Laarbeek was niet écht 
tevreden over de situatie. Nadat ze 
samen met de lokale jeugd (vooral 
schoolgaande kinderen die de route 
dagelijks fietsen) de route nog eens 
goed vanaf de fiets bekeken en bere-
den hadden waren ze ook zeker over-
tuigd van de onveilige situatie.

ANWB fonds
Maar, geld om de situatie te verbete-
ren was er niet. Ondanks de aanspo-
ringen kon de gemeente geen mid-
delen vrijmaken om de situatie te 
verbeteren. Om die reden heeft de 
werkgroep Verkeersveiligheid van de 
Dorpsraad Lieshout de situatie aan-
gemeld bij een ANWB fonds. De 
ANWB heeft immers een fonds dat fi-
nanciële ondersteuning wil geven 
aan projecten die een bijdrage leve-
ren aan de samenleving op het ge-
bied van de verkeersveiligheid. En, 
omdat dit project naadloos bij dit 
doel aansloot, mede vanwege de ver-
betering voor de schoolgaande 
jeugd, werd het project genomi-
neerd. Dankzij een intensieve cam-

Blijft het stofhappen voor Nuenen Oost?
Verkeersplannen houden de gemoederen in Nuenen al geruime tijd bezig.

Nu er eindelijk, na veel gekissebis, een akkoord is over een verkeersplan Nuenen-West 
begint het gehakketak opnieuw n.a.v. de voorstellen om de verkeersleefbaarheid van 
Nuenen te verbeteren.

De opties kort en bondig. 
Scenario 1a en 1b kunnen we ook scenario 1 noemen en betekent met minimale ver-
schillen in aanpak dat de Smits van Oyenlaan steeds drukker wordt. 
Scenario 2 betekent een oostelijke randweg tussen Gerwen en de A270 met als gevolg 
dat we waarschijnlijk via een tunnel naar de bossen moeten wandelen/fietsen.
Nu is er al een petitie gestart om zoals gezegd het bestaan van het Nuenens landschap 
en boerderijen te behouden en een stichting belangen Nuenen Oost opgericht met al-
lemaal hetzelfde doel, namelijk geen weg door of achter onze tuin. 
En dat is, vanuit hun positie wonend aan de rand van oostelijk Nuenen, natuurlijk be-
grijpelijk.
Of dit in het belang van geheel Nuenen Oost is, is maar de vraag. Het merendeel van de 
bevolking woont namelijk niet aan de rand van Nuenen-Oost maar wel aan een steeds 
drukker wordende Smits van Oyenlaan die vanwege de windrichting (Zuidwest) te ma-
ken heeft met fijnstof en geluidsoverlast.
Dat bezien is een oostelijke randweg zo gek nog niet. De overlast zal na aanleg van een 
randweg zeker minder worden. En dit geldt dan voor de bewoners tot 500 meter van de 
betrokken weg (dus ook voor de bestuurders van de Stichting belangen Nuenen Oost) 
zoals te lezen op de site van de RIVM. 
Vraag is hoe de gemeenteraad hiermee zal omgaan. Wordt hier met ‘gezond’ verstand 
naar gekeken of gaat het om de ‘meeste stemmen gelden’ zoals gebruikelijk in de poli-
tiek.

W70, GroenLinks en Natuurlijk Nuenen zijn al voordat er op basis van argumenten me-
ningen zijn uitgewisseld tegen de aanleg van een randweg.
Dit geeft te denken over de kwaliteit van deze partijen als men op voorhand niet geïn-
teresseerd is in gezondheid en welzijn van een groot gedeelte van de bevolking. Be-
hoort de mens niet tot de natuur?
Maar wie weet gaat uiteindelijk het gezond verstand zegevieren en komt er een goede 
inhoudelijke discussie. 
Wat de uitkomst ook moge zijn. 

R Bax, Van Lieshoutgaarde 12 

Ik snap de ontwikkelingen rondom   
de Hongerman niet meer…
De door de wethouder voorgestelde renovatie van de Hongerman is in de commissie-
vergadering afgewezen omdat dit gewoonweg wederom veel te duur was. Hem is ge-
vraagd met een nieuw en goedkoper -functioneel- plan te komen, waarbij ook aan de 
toekomstige behoefte aan binnensportruimte wordt voldaan. 

Het Nuenens College komt zelfs met een aanbod om bij te springen: ze betalen 1,3 mil-
joen euro mee aan de renovatie. Voorwaarde is de zekerheid dat een vierde zaaldeel 
gebouwd wordt en dat zij het eerste recht hebben op het gebruik van de sporthal. Kort-
om, ze “kopen” het recht op het gebruik van de sporthal en betalen ‘slechts’ één tiende 
van de benodigde kosten daarvoor. Lijkt me duidelijk dat dit geen goeie deal is. 

Daarbij komt nog eens het feit dat ook dit geen toekomstgerichte oplossing biedt. Im-
mers, cijfers wijzen uit dat door de groei van Nuenen er meer behoefte bestaat aan bin-
nensport ruimte, enerzijds om de wettelijke taak richting bewegingsonderwijs op ba-
sisscholen te vervullen, anderzijds om de groeiende binnensportverenigingen te facili-
teren.

Wethouder, wat dacht u van het volgende: bouw een sobere en functionele sporthal 
met 3 zaaldelen in de buurt van het Nuenens College, waar ook de binnensportvereni-
gingen in de avonduren en weekenden gebruik van kunnen maken. Op het moment 
dat deze gerealiseerd is, begint u met de renovatie van of goedkopere vervanging van 
De Hongerman. Dit laatste -blijkt uit de praktijk- moet kunnen voor nog geen 6 mil-
joen. Als deze nieuwbouw klaar is, kan het Nuenens College de nieuwe sporthal over-
dag gebruiken voor haar bewegingsonderwijs, is de gerenoveerde of nieuwe Honger-
man inzetbaar voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs en kunnen bin-
nensportverenigingen hun groeiende capaciteitsbehoefte over de twee hallen in de 
avonduren en weekenden verdelen. Het lijkt me evident dat dit een goedkopere toe-
komstbestendige realistische oplossing is, en de behoefte aan een tijdelijke hal kan op-
lossen. 

Voor de financiën blijken ook in regionaal verband mogelijkheden te zijn. Zeker als de 
eventuele overcapaciteit (tot de binnensportverenigingen daadwerkelijk de verwachte 
groei gerealiseerd hebben) aan verenigingen buiten Nuenen verhuurd kan worden. 
Ook daar blijkt immers krapte op de binnensport-faciliteiten-markt.

Alex Appel, De Vroente 97 Nuenen

Lieve Nuenenaren,
Ons verhaal in ‘Rond de Linde’ van 6 mei jl. over het Safe Water Project dat onze zoon 
Marc in Indonesië heeft opgezet - met daaraan gekoppeld Alternatieve Schoolreizen - 
is kennelijk aangeslagen en er is ons gevraagd of het mogelijk is aan dit project een do-
natie te kunnen overmaken. Onze zoon heeft intussen een online donatie-kanaal geo-
pend via GIVE.asia, een gerenommeerde Singaporese organisatie die het mogelijk 
maakt geld voor goede doelen in te zamelen. Op die website hebt u de optie om met 
een creditcard zonder bankkosten geld over te maken: https://give.asia/campaign/
safewatergarden#/. Om verwarring te voorkomen: bij betaling wordt de mogelijkheid 
gesuggereerd een tip (fooi) te geven maar die is bedoeld voor GIVEasia en die gaat niet 
naar het project. Daar kunt u dus desgewenst 0 S$ voor invullen. Ter informatie: 1 S$ 
(Singapore dollar) is € 0,62. 

In het geval dat u geen creditcard bezit of om andere reden niet graag geld online over-
maakt naar het buitenland kunt u uw donatie ook overmaken op onze bankrekening 
NL62RABO0178206660 ten name van M.L.A.D. van Loo-Crijns onder vermelding Safe 
Water Garden; dan komt het goed terecht.

Met vriendelijke dank,

Mieke en Frans van Loo-Crijns, Rutger van den Broeckelaan 4

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
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The Wentelwiek’s got talent 
Ook dit jaar was er op Kindcentrum De Wentelwiek weer een OMA (Ouder-
raad Mysterieuze Activiteit) activiteit. Er is een hoop gebeurd de afgelopen 
jaren en de oudere leerlingen zullen het nog goed weten. Juf Yvonne is ont-
voerd in 2018, de school is bijna ontploft in 2019 en in 2020 werden de 
plannen voor het nieuwe schoolplein bijna gedwarsboomd. Dit alles was te 
danken aan de heer B. Oef die al meerdere keren de gevangenis in moest. 

Alle kinderen die mee hebben ge-
daan, mochten een ijsje gaan halen 
bij Vinnie’s. De kinderen met de beste 
filmpjes werden beloond met een ca-
deautje, uitgedeeld door B. Oef zelf. 

De volgende kinderen vielen in de 
prijzen: 
Onderbouw boefjes: 
1. Maite Berrevoets 2. Jill de Graaf 
3. Jop van den Braken 
Middenbouw boefjes: 
1. Sven Sanders 1. Willem Schell 
2. Gip Dreverman 3. Cas van den Heuvel 
Bovenbouw boefjes: 
1. Eveline Vink 2. Kyra Verhallen 
Onderbouw agenten: 
1. Jake Eggels 2. Julie van der Horst 
3. Mirthe Berrevoets 
Middenbouw agenten: 
1. Bas Versteijnen 2. Mila Damhuis 
3. Dania Barzenji 
Bovenbouw agenten: 
1. Noa Hurkx 2. Vera Nijssen 

Dit jaar lijkt het allemaal wat rustiger 
te gaan. Ondanks dat B. Oef inmid-
dels alweer even vrij is, heeft agent-
schap D.W.E.R.S. geen verdachte acti-
viteiten gezien. Het agentschap is be-
zig met andere zaken; het vinden van 
nieuwe agenten. Agent 007 en agent 
777 gaan namelijk met pensioen aan 
het einde van dit jaar. 
Verder weten we ook dat aan de boe-
venkant gezocht wordt naar nieuwe 
boefjes. Daar ging de OMA activiteit 
dit jaar over: ‘The Wentelwiek’s got ta-
lent’. Alle kinderen werd gevraagd om 
hun boeven- en agententalenten te 
filmen en te uploaden naar een spe-
ciale eigen website. Er hebben heel 
veel leerlingen meegedaan en ook de 
leerkrachten gingen helemaal los. 
Wat een talenten hebben de kids van 
De Wentelwiek. Ze zijn goed in voet-
bal, tennis, boogschieten, crossmo-
torrijden, slapen, klauteren, boom-
klimmen en nog veel meer. 

Jack Eggels toont zijn gewonnen prijs Jill de Graaf toont haar gewonnen prijs 

Een halve kilometer slingers 
op de Dassenburcht 
25 mei, deze datum stond groot op de schoolkalender van de basisschool 
de Dassenburcht. Schoolreisje 2021 stond namelijk gepland. Maar helaas 
ook dit jaar geen schoolreisje voor de kinderen. De ouderraad bedacht 
een alternatief programma; Een vossenjacht en een challenge welke klas 
de langste slinger van de school knutselt.

Bubbels
De maatregelen op school zijn vooral 
gericht op het creëren en behouden 
van zogenaamde bubbels, vaste 
groepen kinderen die samenwerken. 
Daar paste deze challenge gelukkig 
in. Ook de strijd onder de leerkrach-
ten was voelbaar. 

Wisseltrofee
Vanwege het grote enthousiasme 
van alle kinderen kwam regelmatig 
de vraag of de challenge in het nieu-
we schooljaar nog een keer op het 
programma mocht. Daarom heeft de 
winnende klas, groep 6 met een slin-
ger van 123(!) meter een wisseltrofee 
in ontvangst genomen. Hoe deze 
challenge er volgend jaar uit gaat 
zien is nog een groot vraagteken. 
Maar dat de strijdlust nog groter 
wordt moge duidelijk zijn.

Er stond onweer op het programma 
dus kon de vossenjacht niet door-
gaan. Maar... alle energie zat in de zo-
genaamde ‘slingerchallenge’. Bij el-
kaar hebben de klassen ruim een hal-
ve kilometer slinger geknutseld!

Alternatief
In deze bijzondere tijd zijn de extra 
bijzondere schooldagen voor de kin-
deren schaars. Carnaval, Sinterklaas 
en Pasen, ook dit jaar vonden deze 
dagen in aangepaste vorm plaats. 
Met een dosis creativiteit en energie 
was het zelfs met het knutselen van 
een slingers een bijzondere dag. De 
strijd was aan.

Een lesje geluk voor        
Helmondse scholieren

Een week lang komt Weijers naar Hel-
mond om zo veel mogelijk lokale 
leerlingen wat bij te brengen over ge-
luk. Het idee om de cabaretier naar 
Helmond te halen ontstond tussen 
wethouders Cathalijne Dortmans en 
Antoinette Maas en directeur van Het 
Speelhuis, Jochem Otten. Cultuur-
Contact verzorgde het contact tussen 
de scholen en de gemeente. De deel-
nemende scholen, waaronder scho-

Vele handen maken licht werk

NLdoet op      
Kindcentrum De Wentelwiek
Door Caroline van Nes

Afgelopen zaterdag was het weer NLdoet; de dag dat vrijwilligers wordt 
gevraagd gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken in de eigen 
buurt. Aan deze oproep hadden verschillende ouders en leraren van 
Kindcentrum De Wentelwiek gehoor gegeven. Ook waren er veel kinde-
ren meegekomen, die tussendoor speelden maar zeker ook meehielpen.

Er waren verschillende klussen die 
gedaan moesten worden. Een van de 
organisatoren, Bas van Loon, zei: 
“Zullen we een rondje om de school 

heen lopen? Dan kun je zien waar we 
mee bezig zijn. Er zijn onder andere 
nieuwe lijnen gemaakt op het voet-
balveld, er zijn hinkelbanen geschil-

Dorpsraad Gerwen flyert voor      
spelen, bewegen en ontmoeten

Dat kunnen jongeren nu goed gebruiken. Velen van hen voelen zich som-
ber door alle beperkende maatregelen rondom het coronavirus. Dat ge-
geven bracht cabaretier Guido Weijers op het idee zijn masterclasses over 
geluk aan te bieden aan leerlingen. Ook de Helmondse scholen ontvan-
gen hem met open armen.

lengroep OMO en het Jan van Bra-
bant college, waren direct enthou-
siast. “We gunnen onze studenten 
een flinke opsteker, dus we maken 
maar al te graag gebruik van het aan-
bod om onze studenten eens een fy-
sieke les in een andere omgeving te 
laten bijwonen” aldus Paul Metze-
maekers, rector van OMO scholen-
groep Helmond.

Jochem Otten vertelt: “Ik had vanuit 
het theater in Cuijk vernomen dat 
scholen daar de theaterzaal boekten 
en de masterclasses aanboden aan 
hun scholieren. Dit is zo’n leuke gele-
genheid om onderwijs te krijgen. In 
een inspirerende omgeving en het 
gaat een keertje niet over wiskunde 
of geschiedenis maar over de essenti-
ele aspecten van het leven: zoals over 
geluk!” Bijkomend voordeel: een deel 
van de scholieren is vermoedelijk nog 
nooit in een theater geweest en wie 
er op jonge leeftijd mee kennismaakt, 
zal er later eerder binnenstappen.

De activiteit lijkt als geroepen te ko-
men. Veel jongeren hebben momen-

teel last van psychische klachten door 
de langdurige lockdown en andere 
beperkende coronamaatregelen. Er is 
weinig te beleven. Het college is niet 
alleen een bevrijdend uitje, maar te-
vens inhoudelijk wat je scholieren het 
meeste toewenst. Cathalijne Dort-
mans voegt daaraan toe: “Het is voor 
jongeren normaliter de tijd waarin je 
van alles zou uitproberen, nieuwe 
mensen leert kennen, ontdekt wie je 
zelf bent of wilt zijn. In deze corona-
tijd zijn die kansen grotendeels ont-
nomen. Daar moeten we actief zorg 
voor dragen.”

“Voor de doelgroep heb ik het thea-
tercollege iets aangepast”, vertelt Gui-
do Weijers. “Het heeft de lengte van 
een lesuur en de voorbeelden die ik 
aanhaal zijn meer op jongeren afge-
stemd. Zoals Freek Vonk praat over 
dieren, zo praat ik over geluk. Vol en-
thousiasme, maar wel met een weten-
schappelijke basis. Het is een luchtig 
uurtje waar je echt wat van opsteekt.”

In de week van 21 juni geeft Weijers 
tien keer de masterclass en is de thea-
terzaal van Het Speelhuis voor het 
eerst in een hele lange tijd weer ge-
vuld met publiek. Voorafgaand en na 
afloop van het college, test Guido 
Weijers het geluk van zijn bezoekers. 
Het publiek beoordeelt het eigen le-
vensgeluk aanmerkelijk hoger na de 
masterclass. De een noemt zoiets toe-
val, de ander een kwestie van geluk. 
Wij schrijven het toe aan een inspire-
rend college door Guido Weijers.

derd in mooie kleuren, de pingpong-
tafel is geverfd en we hebben nu 
twee prachtige insectenhotels.”

Bij de kleuters is Floris, een van de ou-
ders, op de berg bezig met onkruid 
verwijderen. “Ik heb twee kinderen 
op de basisschool en een op de peu-
terspeelzaal hier. Ik vind het leuk om 
te tuinieren en als ik hier op De Wen-
telwiek kan helpen, doe ik dat ui-
teraard graag”.
Jumbo Kernkwartier had lekkere din-
gen voor de lunch beschikbaar ge-
steld. Het was schitterend weer en er 
werd hard gewerkt, maar het was ook 
gezellig en fijn om elkaar weer eens 
te ontmoeten.

Afgelopen weekend hebben alle Gerwenaren een flyer in de bus ontvan-
gen ‘wat brengt jou in beweging?’ Dit is een initiatief van Gemeente Nue-
nen om outdoorfitness, zaken m.b.t. spelen en bewegen op verschillende 
wijken in onze gemeente te financieren. 

Hoe gebruik je de openbare ruimte in 
Gerwen? Waar wil je naartoe om te 
spelen, bewegen en ontmoeten? 
Waar zie je kansen voor verbetering?

Het is belangrijk dat alle inwoners 
van Gemeente Nuenen - jong en oud 
- buiten kunnen spelen, bewegen en 
ontmoeten. Samen buiten zijn is na-
melijk leuk en gezond. Nu is Gerwen 
aan de beurt voor vernieuwing.

Welke plekken in Gerwen kunnen we 
gebruiken en wat kan er op die plek 
komen? Een bankje, een trapveld, of 
een rekstok voor een workout of mis-
schien wel een pumptrack? Of kun-
nen we bestaande dingen, zoals een 
stoeprand, anders gaan gebruiken?

Online vragenlijst
Voor een goed plan hebben we jouw 
mening nodig. We hebben daarom 
een online vragenlijst gemaakt. Zo 
kun jij aangeven wat jij graag wil in 
Gerwen. Iedereen kan de vragenlijst 
invullen zowel jong als oud (mis-
schien met hulp van iemand anders). 
Elk gezinslid mag de vragenlijst zelf 
invullen. Hoe meer bewoners hun 
mening geven, hoe beter het plan 
gemaakt kan worden voor iedereen.
Ga naar de vragenlijst: 
bit.ly/gerwenspelen.

Geef je mening & vul de vragenlijst in 
op bit.ly/gerwenspelen. Op de flyer 
kun je zien hoe je de enquête kunt in-
vullen.

Nadat de enquête half juni gesloten 
is komt de gemeente Nuenen met 
fase 2. Hierbij gaan we bekijken wat 
de Gerwenaren willen. Dorpsraad 
Gerwen houdt u hiervan op de hoog-
te via de weekbladen en op onze site 
www.digitaaldorpsplein.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw mede-
werking!
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Nuenen bedankt    
voor jullie steun!
Afgelopen zaterdag zijn alle scouts van Rudyard Kipling in Nuenen op 
pad gegaan om spullen te verzamelen voor hun online veiling. En hebben 
daarbij heel veel hartverwarmende reacties gekregen. Dit was in de vorm 
van lieve woorden, mooie veilingspullen en vele gulle donaties op 1,5 
meter in onze bakjes of via de QR codes.

aan de onderkant van de pagina. Om 
contact op te kunnen nemen, moet u 
zich registreren. Dat is eenmalig en 
zal alleen voor de veiling gebruikt 
worden.

Wij hopen dat u nog veel mooie spul-
letjes voor een leuk prijsje op de kop 
kunt tikken. Daarmee kunnen we 
onze leden een nog leuker scouting-
spel aanbieden. Dus nogmaals: onze 
dank is groot!

Jeugdleden en vrijwilligers van 
scoutinggroep Rudyard Kipling

Ook was het begrip groot dat de le-
den niet teveel konden meenemen, 
alleen de pareltjes. Immers een grote 
Neuzelmarkt met honderden bezoe-
kers is in deze tijden natuurlijk niet 
mogelijk.
Ondertussen staan de bijna 200! 
spullen op onze site: www.neuzel-
markt.nl/veiling en komen er al vele 
biedingen binnen. Kijk gerust ook 
eens: de veiling is nog open tot zon-
dag 12 juni. Er staat van alles op: van 
mooie fietsen en tv’s tot prachtige 
vazen en Playmobil. Vaak nieuw of zo 
goed als nieuw.

Na 12 juni zal er met de hoogste bie-
der contact worden opgenomen, om 
een ophaalafspraak te maken. Een 
tip: alle spullen zijn per categorie ver-
deeld, u kunt een categorie kiezen 

Schaapscheren op Weverkeshof
Op zaterdag 12 juni vanaf 10.30 uur gaan we weer schaapscheren. Niet 
omdat het kan, maar omdat het moet!

een goede voorbereiding erg be-
langrijk.

Wil je komen kijken? Schrijf je in voor 
een bezoek aan Weverkeshof. Want 
ook daar gelden de regels van 50 be-
zoekers. En vol is vol! Zie hiervoor op 
de Website www.weverkeshof nl of 
op Facebook.

Tot ziens op Weverkeshof.

Onze eigen schaapscheerders gaan 
weer enthousiast aan de slag om 
onze schapen van hun jas te ont-
doen. Op traditionele manier wordt 
er met de schaar geknipt maar meest-
al met een scheerapparaat in mooie 
baantjes.
De zon schijnt gelukkig weer volop 
en dit zorgt ervoor dat de vacht al 
een beetje begint los te laten. Verder 
mag het schaap van tevoren niet zo-
veel eten. Dit kan namelijk ‘verwente-
len’ veroorzaken. En dan kunnen de 
ingewanden zo verdraaien dat het 
dier in levensgevaar komt. Daarom is 

Vervangende bands voor  
Dynamo Metalfest 2021 
We ontvangen positieve berichten van onze buitenlandse collega’s als 
Bloodstock in Engeland en Alcatraz in België. Zij kunnen in augustus op 
volle capaciteit, zonder maatregelen binnen de hekken van het terrein, 
een festival draaien. Met dit in ons achterhoofd kijken we uit naar Dyna-
mo Metalfest, samen bier drinken, de moshpit in en headbangen op vette 
bands! Zoals we al eerder voorzichtig op onze socials hebben aangege-
ven, zijn er een aantal bands die helaas deze zomer door verschillende re-
denen niet naar Europa kunnen komen. We hebben ons best gedaan om 
waardige vervangers te zoeken.

Graceless vervangt Rings Of Saturn. 
Graceless is pure old school Death 
Metal uit ons eigen land. De Leidse 
formatie Graceless startte met het 
overdonderende debuutalbum ‘Sha-
dowlands’. De band speelde in 2020 
al op onze DMF-onlinestream, maar 
we hebben de heren graag terug!

Sacred Reich zal ook niet komen, 
daar zijn we op dit moment nog een 
vervanger voor aan het zoeken. De 
headliners hebben ons laten weten 
dat ze nog steeds zullen komen. En 
bij de Europese acts is er ook geen 
aanleiding om te denken dat ze niet 
kunnen komen. Zelfs voor de spe-
ciale Bay Area Interthrashional show 
zijn er op dit moment geen beren op 
de weg. 

Meer informatie over tickets en vou-
chers; https://dynamo-metalfest.nl

Decapitated vervangt The Black Dah-
lia Murder. Het Poolse gezelschap 
weet normaal vakkundig een zaal be-
hoorlijk plat te spelen. Creatieve 
death metal noemen ze het zelf. En 
niet ten onrechte, want het zit vol 
met allerlei invloeden en klinkt abso-
luut vet!

Orange Goblin vervangt Clutch. Ge-
tuige de eerdere show op Dynamo 
Metalfest in 2015, weet de band als 
geen ander, lome stoners tot vuige 
hellraisers te bekeren. Onder het mot-
to ‘Orange Fuckin’ Goblin Baby’ zal het 
vierkoppige groove-monster het pu-
bliek op Dynamo Metalfest ongetwij-
feld tot grote hoogte opzwepen.

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

Tuin 11
Het verborgen paradijs 

Dit pareltje, dat niet voor niets 
deze naam ‘Het verborgen para-

dijs’ heeft gekregen, herbergt veel 
verrassingen. Het heeft een 

boomgaard met bijenstal en er 
zijn veel borders met vaste plan-

ten. Verder is er ook een grote 
moestuin, een kruidentuin en een 
stuk bos, waar je door heen kunt 
wandelen. Er scharrelen allerlei 

dieren rond: kippen, ganzen, Indi-
sche loopeenden, cavia’s en een 

geit. Bijzonder is de antieke pipo-
kar, omgeven door de vele bloe-

men en tierelantijnen en brocan-
te. ‘U bent van harte welkom’, al-
dus Marie Christien. U vindt ‘Het 

verborgen paradijs’ bij het kanaal 
tussen Nederwetten en Breugel in.

kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 ven-
sters terug op 200 jaar Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Voor meer historie zie 
ook www.drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aange-
vuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1906 Bloemhoeve in Nederwetten 
krijgt bijzondere bewoner 
De hoeve Ten Hout, later Bloemhoeve ge-
noemd, in Nederwetten was oorspronke-
lijk eigendom van de priorij van klooster 
Hooidonk. Bijzonder is dat de etser Jo-

Interview
Jan van Rooij, gildebroeder 
St. Annagilde Nederwetten

Op het moment van ons interview en fotosessie geeft fotograaf Theo van Vijfeijken 
de koningsmantel, koningsvogel en schildjes uit 1800 terug aan Jan. Theo heeft ze 
voor het St. Annagilde gefotografeerd en daarmee een belangrijk deel van de histo-
rie vastgelegd, het gilde bestaat al sinds 1614. Theo’s vader was er koning van 1986 
tot 1988 en Theo was ooit tamboer. We bevinden ons aan het einde van de wereld, 
het laatste huis op Heerendonk in Nederwetten. De verharde weg houdt hier op. En 
de tijd lijkt hier stil te hebben gestaan… 

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick 

hannes Proost een aantal jaren heeft 
doorgebracht op de Bloemhoeve. In 
1906 komt hij naar Nederwetten. Op 
de Bloemhoeve maakt Johannes 
Proost schilderijen, tekeningen en et-
sen. In die jaren wordt hij steeds ac-
tiever in de Socialistische Democrati-
sche Partij. Hij is tot de Tweede We-
reldoorlog een overtuigd commu-
nist. Proost overlijdt in 1942 in con-
centratiekamp Sachsenhausen.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Meer mogelijkheden    
bij AutoMaatje Nuenen
Na een gedwongen stop in maart 2020, gevolgd door beperkte mogelijk-
heden voor ritaanvragen, is het nu mogelijk om meer ritten te verzorgen. 
Daarbij blijft de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers het 
allerbelangrijkste!

• vervoeren we u bij voorkeur alleen, 
en mag maximaal 1 huisgenoot 
meerijden

• draagt u een mondkapje
• draagt u in direct contact hand-

schoentjes
• maken onze vrijwilligers gebruik 

van mondkapjes, handschoentjes 
en desinfecteren zij hun auto

Heeft u vervoer nodig?
U kunt een rit aanvragen via 040 711 
44 62. We kijken dan samen wat moge-
lijk is. Bij twijfel beslist onze coördina-
tor. AutoMaatje Nuenen is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar via 040 711 
44 62. Zijn wij niet bereikbaar en wordt 
u verbonden met onze voicemail: we 
bellen u zo spoedig mogelijk terug 
(niet in het weekend of op feestdagen).
Wilt u deelnemer of vrijwilliger wor-
den? Geef uw naam en telefoonnum-
mer door dan nemen wij contact met 
u op voor meer informatie. 

Voor meer informatie
www.automaatjenuenen.nl / info@
automaatjenuenen.nl / 040 711 44 62.

Naast noodzakelijke bestemmingen 
en afspraken kunt u weer ritten aan-
vragen voor bijvoorbeeld een be-
zoekje aan een familielid, een vriend 
of vriendin. Uitgangspunt is dat het 
risico op besmetting te overzien en 
beperkt is. Ook een gevaccineerde 
kan immers nog besmet raken en 
ziek worden. Vervoer naar bijv. feest-
jes of evenementen, verzorgen we 
daarom nog niet. Twijfelt u of uw rit 
bemiddeld kan worden? Belt u ge-
rust, dan bekijken we samen wat de 
mogelijkheden zijn.

Aanvullende spelregels
AutoMaatje Nuenen volgt de richtlij-
nen van de overheid: 1,5 meter af-
stand houden is niet mogelijk in een 
auto of wanneer je iemand wilt hel-
pen bij het in- of uitstappen. Om u en 
onze vrijwilligers zo goed mogelijk te 
beschermen:
• vervoeren we u alleen als u geen 

klachten hebt die in verband kun-
nen worden gebracht met corona

• neemt u rechts achterin de auto 
plaats

Meer mogelijkheden    

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 22 en 23 van 
2021 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien 
• Vrijwilliger van het Jaar
• Stichting Belangengroep 
 Nuenen-Oost
• Nieuwe ontwikkelingen bij 
 Vincentre
• AED levensreddend (deel 1)
• Gesprek over corona met 
 huisarts Cornelissen
• Sportscholenoverzicht
• In deel 1 van de serie 

‘Melk zoekt Boer’ : Melktappen

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergaderingen van de ge-
meenteraad van 3 en 4 juni (digi-
taal) en 10 en 11 juni worden door 
LON TV rechtstreeks uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl

Nuenen bedankt    
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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

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.

040 - 209 72 41

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

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Voor meer 
info: tel. 06-21702894.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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

renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

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

TE KOOP
Caravan: Knaus Sud Wind 450TU 2004

• Zeer compleet uitgerust; goed onderhouden
• Voortent compleet + extra schuifl uifel
• Mover + nieuwe fi etsendrager
• Met onderhoudcertifi caat 2021
• Voldoet aan nieuwe Duitse gasregels
• Altijd in overdekte stalling gestaan
• Direct gebruiksklaar.

TEL: 06-21513871 Prijs € 9650,-

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.

Aanmelden: tvdelissevoort.nl

q Lidmaatschap voor juli, augustus en september   
om tennis en padel te kunnen spelen. 

q Kosten: Senior € 40, Junior € 20.
q Speciale introductie sessies voor padel, en 

wekelijkse tennis toss avonden
q Na de ZomerChallenge de mogelijkheid om lid te 

worden van  TV de Lissevoort                          
tegen gereduceerd tarief                                                 
(3 maanden gratis)

Junior 
€20

Senior 
€40Tennis en Padel 

ZomerChallenge
TV de Lissevoort

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

Sikkens 
AZ
1 Liter

€ 61,50 
adviesprijs  

€ 41,-

Sikkens 
EPS 
1 Liter

€ 61,50
adviesprijs  

€ 38,50

Sikkens 
Primer 
Express  
1 Liter

€ 59,50
adviesprijs  

€ 37,50

Sikkens 
SB 
1 Liter

€ 82,50
adviesprijs  

€ 53,-

Sikkens 
XD High 
Gloss
1 Liter

€ 93,99
adviesprijs  

€ 59,50

Sikkens 
Satura
1 Liter

€ 69,99 
adviesprijs  

€ 41,-

Caparol 
Indeko 
Plus
10 Liter

€ 121,-
adviesprijs  

€ 99,50

Sikkens 
IQ Mat  
10 Liter

€ 217,85
adviesprijs  

€ 154,50

Kwaliteit voor zeer 

scherpe prijzen. 

Goede service 

en advies door 

ervaren medewerkers.

Opwettenseweg 74A
5672AJ Nuenen 
Tel: 040-3114992

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 8.00 tot 16.00 uur

Nu ook in Nuenen
Open vanaf 2 juni
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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 5 juni 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 6 juni 10.00 uur: Eerste Com-
munieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 6 juni 13.00 uur: Eerste Com-
munieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Let op: Deze beide vieringen op zon-
dag zijn alleen voor de eerste com-
municanten en hun familieleden en 
genodigden.

Misintenties
Zaterdag 5 juni 18.30 uur: Herman en 
Atty Durville.
Zondag 6 juni 10.00 uur en 13.00 uur: 
Francien van Helvoirt - van Gompel; 
Sjaan Smits - Fransen; Jeanne Straat-
hof - Scholtes; Charles van der Som-
men; Tineke Delhaes - van Dijk; Pas-
toor Wim Jenniskens.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 juni 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Zoals ten einde toe de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan en God gaat met hen mee,

zo zal Hij met u zijn in leven en in dood.
- Gezang 369 uit het Liedboek voor de kerken -

Zo krachtig, zo kwetsbaar, zo dierbaar...
is tot onze droefheid van ons heengegaan

mijn lieve man, mijn broer, onze zwager en oom

Frank Robert Soutendijk
echtgenoot van

Marian Soutendijk-van Appeldoorn
* Alkmaar, 7 februari 1946  † Nuenen, 29 mei 2021

  Marian
  Familie Soutendijk
  Familie Van Dijk-van Appeldoorn

Het afscheid heeft op woensdag 2 juni plaatsgevonden.

Liever geen bezoek aan huis.

In plaats van bloemen graag een donatie aan KWF 
op rekeningnummer NL92 INGB 0000 0128 17.

Een herinnering aan Frank of blijk van medeleven kunt u plaatsen op 
www.memori.nl/frank-soutendijk

Misintenties 
Harrie Douven en overleden ouders 
Van der Wielen - Frericksen; Martien 
van Rooij.

Mededelingen
De tussenopbrengst van de sponsor-
aktie voor zuster Boni bedraagt 
€ 295,-. We houden u op de hoogte. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 juni 09.30 uur: viering met 
cantors en orgel, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Jan Migchels; Jan van Heugten; Piet 
Renders en Ilse Renders.

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

Zondag 6 juni is er in De Regenboog 
weer een viering met kerkgangers. 
Aanvang: 10.00 uur. In deze dienst zal 
ds. Marlies Schulz voorgaan. Wilt u 
aanwezig zijn bij deze viering, dan 
dient u zich aan te melden. Dat kan 
via onze website: www.pgn-nuenen/
actueel U vindt daar een link naar een 
aanmeldformuliertje. Vocale mede-

werking van enkele gemeenteleden. 
De dienst is, zoals altijd, te volgen via 
livestream. U vindt de verbindingslink 
op www.pgn-nuenen.nl/verbinding. 
De collecte wordt gehouden voor het 
werelddiaconaat. U bent van harte 
uitgenodigd de dienst te volgen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 3 juni. Feest van het Aller-
heiligste Sacrament. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 4 juni. 13.00 Huwelijksslui-
ting; gezongen H. Mis voor bruide-
gom en bruid. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Franciscus Caraccio-
lo, belijder.
Zaterdag 5 juni. Eerste zaterdag van 
de maand. 09.00 H. Mis, votiefmis van 
het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van H. Bonifatius, bisschop 
en martelaar; na de H. Mis Lof met Ro-
zenhoedje.
Zondag 6 juni. Plechtige viering van 
Sacramentsdag (tweede zondag na 
Pinksteren); gevolgd door een kleine 
Sacramentsprocessie. 
Maandag 7 juni. 18.30 uur H. Mis (mis 
van de tweede zondag na Pinksteren). 
Dinsdag 8 juni. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 9 juni. 07.15 H. Mis, ge-
dachtenis van H. Primus en Felicia-
nus, martelaren. 

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.

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondagmorgen
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

Elke woensdagavond
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

vanaf het sportpark De Lissevoort

t/m 11 juli
Lente-expositie

Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61

t/m zaterdag 5 juni 
Collectie Prins Bernhard Cultuurfonds 

t/m zondag 6 juni 
Boekenweek

Woensdag 9 juni
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 12 juni
10.30 uur schaapscheren op Weverkeshof

Vol is vol. Aanmelden via de website

Zaterdagmiddag 12 juni
Open korfbaltraining NKV i.s.m. de Korfbal-
bond (KNKV) Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar

 Sportcomplex aan het Wettenseind 20
opgeven via ktc@nkvkorfbal.nl 

Taizé-vesper   
in de Regenboog 
en via livestream
Komende zondag 6 juni om 19.30 uur 
is er weer een Taizévesper, waarbij be-
zoekers aanwezig mogen zijn. Ook 
zullen wij een livestream verzorgen. 
De tijd na Pinksteren, het mooie weer 
van de afgelopen week en het ervaren 
dat er weer meer ‘mogelijk’ is. Wat een 
prachtig vooruitzicht: weten om el-
kaar weer te mogen ontmoeten! Met 
een bepaald gevoel van ‘vrolijkheid’, 
nog niet uitbundig, maar toch…?
Het thema lijkt cryptisch maar zegt 
toch wel veel: ‘… de stromen verhef-
fen…’ Wordt het onmogelijke weer 
mogelijk? De sfeer van de vesper zal 
‘feestelijk’ zijn, het uiten van vreugde, 
maar de vesper geeft ook momenten 
van inkeer en bezinning. Zingen mo-
gen we (nog) niet, maar luisteren 
naar mooie liederen kan wel.
De Taizévesper is weer in de ‘Regen-
boog’, als je je van te voren aanmeldt 
en even aangeeft met hoeveel men-
sen je komt, dan houden we het ‘vei-
lig’. We zoeken dan samen naar mo-
menten van rust, we lezen mooie tek-
sten en luisteren naar mooie piano-
improvisaties en verstillende muziek 
uit Taizé. Rust, nadenken en even tot 
jezelf komen. Het zoeken van een 
rustpunt in het leven van alledag…..

Verdere informatie over de vesper en 
aanmelden kan via de mail info@
paulweijmans.nl. Als je de vesper 
thuis wilt volgen, kun je de link van 
de livestream vinden op:
www.pgn-nuenen.nl/verbinding

in de Regenboog 

Tussenstand Giro555:    
5 miljoen euro
Na een tour door de twaalf Nederlandse provincies is de gele, iconische 
‘collectebus’ van Giro555 weer gearriveerd in Utrecht, de stad waar op 12 
mei jl. het startsein is gegeven voor de landelijke inzamelingsactie ‘Sa-
men in actie tegen corona’. De teller staat inmiddels op € 4.969.692. 

Vaccinatie-ongelijkheid 
De nationale inzamelingsactie richt 
zich op sneller vaccineren en medische 
noodhulp aan kwetsbare landen. De 
coronacrisis is een ramp van ongeken-
de omvang en is in de armere landen 
nog lang niet voorbij. Ruim een derde 
van de Nederlanders heeft inmiddels 
een coronavaccin ontvangen. Binnen 
de EU ligt dit percentage op 35%, we-
reldwijd op 10%. In de kwetsbare lan-
den, waar Giro555 met de actie ‘Samen 
in actie tegen corona’ geld voor inza-
melt, is het aantal mensen dat een vac-
cin heeft gekregen, een stuk lager: res-
pectievelijk 1,17% in Oeganda, 1,22% 
in Afghanistan en 7,25% in Nepal. 

Organisaties achter Giro555
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 
samenwerkende hulporganisaties de 
handen ineen onder de naam Giro555; 
Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE 
Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, 
Save the Children, UNICEF, Nederland-
se Rode Kruis, Plan International Ne-
derland, Terre des Hommes en World 
Vision. De samenwerkende hulporga-
nisaties laten hun eigen campagnes 
opgaan in Giro555.

Dit bedrag wordt onder meer ge-
bruikt om vaccins in armere landen 
te vervoeren, het vertrouwen in vac-
cins te vergroten door middel van 
voorlichtingscampagnes en om 
zorgpersoneel te trainen en te be-
schermen met mondmaskers, water 
en zeep. De nood blijft hoog: we-
reldwijd zijn er inmiddels meer dan 
167 miljoen besmettingen en bijna 
3,5 miljoen mensen zijn aan het vi-
rus overleden. 
(bron: https://covid19.who.int/) 

Virus stopt niet bij de grens
Suzanne Laszlo, actievoorzitter van 
Giro555: “Het is fantastisch om te 
zien dat er zoveel verschillende ini-
tiatieven zijn ontstaan: inzamelings-
acties via kerken, mensen die hun 
zorgbonus doneren, bedrijven die 
met hun medewerkers in actie ko-
men, de ‘digitale collectebus’ die 
een vlucht neemt. Dat steunt ons 
enorm! De urgentie is hoog, want 
het virus stopt niet bij de grens. De 
Giro555-actie blijft dan ook doorlo-
pen onder andere op de vaccinatie-
locaties van de GGD en op ons plat-
form 555live.nl.”

Het is weer Boekenweek
Van 29 mei t/m 6 juni 2021 is het weer Boekenweek. Traditioneel vindt de 
boekenweek plaats in de maand maart, maar dit jaar is deze in verband 
met de lockdown verplaatst naar de periode van 29 mei t/m 6 juni. 

Boekenweek-geschenk cadeau
Tijdens de Boekenweek krijg je bij be-
steding van € 15,00 aan Nederlands-
talige boeken en e-books, het boek 
‘Wat wij zagen’ van Hanna Bervoets 
cadeau. Zij is auteur van onder ande-
re het boek Welkom in het rijk der zie-
ken en Fuzzie.
NS is dit jaar twintig jaar hoofdspon-
sor van de Boekenweek. En wie wat 
te vieren heeft, trakteert! Daarom 
biedt NS (trein)lezers de Boeken-
weekgeschenken van de afgelopen 
twintig jaar aan als cadeautje, te le-
zen op de e-reader of om als pdf te 
downloaden.

NB: Dit jaar kun je NIET vrij reizen met 
het Boekenweekgeschenk.

De 86ste Boekenweek staat in het te-
ken van Tweestrijd. Innerlijk conflict 
ligt aan de basis van de menselijke 
natuur. Het hart volgt niet altijd de 
rede, de onderbuik ondermijnt nogal 
eens het gezonde verstand en in de 
literatuur, in boeken, krijgt die Twee-
strijd bij uitstek vorm. Het lezen van 
boeken zet namelijk aan tot naden-
ken, zodat lezers begrip ontwikkelen 
voor anderen en minder vasthouden 
aan vooroordelen.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 22

Horizontaal: 1 sofa 6 schelpdier 12 geheimtaal 13 hoofddeksel 15 keukenkruid 
18 werelddeel 20 mondstuk 21 bladzijde 23 mislukking 24 grootmoeder 
26 insnijdingen maken 28 balsport 29 riv. in Afrika 31 naast 33 betoverende invloed 
34 vluchtige stof 36 cijfer 38 beddengoed 41 rondrit 43 ooievaar 45 schaapkameel 
47 stormloop 49 enzovoort (afk.) 51 verkeerd 52 roofvogel 55 voortreffelijk 58 roofvogel 
59 voorteken 60 domheid 61 categorie.

Verticaal: 2 oplosmiddel 3 bijwoord 4 gewoonterecht 5 schrijfgerei 
7 eenheid van elektrische weerstand 8 voorgerecht 9 Sociaal-Economische Raad 
10 uitvinder 11 machinemens 14 pl. in Israël 16 rust in vrede (Eng. afk.) 17 kelner 
18 naar iets streven 19 heks 22 langspeelplaat (afk.) 25 ooievaar 26 manwijf 27 Afrikaan 
28 zweep 30 opening 32 beroep 35 boetedoening 36 pl. in Zwitserland 37 hijstoestel 
38 aanwijzend vnw. 39 uit naam van 40 afgesloten stand 42 bejaard 44 Verenigde Naties 
46 laag 48 Indonesisch eiland 50 Zuid-Amerikaanse hoofdstad 53 stuk hout 54 grote bijl 
56 muziekteken 57 buitendijks land.

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

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

L H A N S W O R S T S

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

Oplossingen wk 21
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

T I K F O U T

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.

AANPLAKKEN
BALSA
BATCH
CASCO
ELAND
ELFEN
ETTER
FARMACIE
GENIE
GIDSEN
LEVENSDOEL
LOOCHENEN
MOUSSE
NAPPA
ONHOUDBAAR
PANTY
PARFUM
PELUW
POESTA
RADIO
REKEST
SESAM
SPOELBAK
SPORE
STUDIEPLAN
TATER
TIPSY
VADSIG
VERTIER
ZATLAP

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

4 1 5 8
8 6 1

5 1 9
1 5 3 9

7 4
8 6 4 9

9 8 1
7 6 9

8 3 7 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 20, Mw. A. Lambrechts, Nuenen. Recti� catie
Oplossing woordzoeker wk20 was Voetbad en niet Voetbal.

De zes gemeenten in   
Dommelstroom sluiten aan 
bij Meld Misdaad Anoniem
Gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leen-
de, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard gaan sa-
menwerken met M. (Meld Misdaad Anoniem). De zes bur-
gemeesters en mevrouw Krijnen van het meldpunt te-
kenden daarvoor recent zes samenwerkingsovereenkom-
sten. De gemeenten ontvangen nu ook via M. relevante 
signalen over criminaliteit en fraude in hun gemeenten.

Ondermijnende criminaliteit
De samenwerking vergroot de informatiepositie van de 
gemeenten en versterkt hiermee de integrale aanpak 
van ondermijnende criminaliteit. In Dommelstroom 
werkt men binnen deze aanpak al een aantal jaren stevig 
samen met onder andere politie, justitie en belasting-
dienst. Thema’s hierbinnen zijn drugshandel en-produc-
tie, witwaspraktijken en mensenhandel (waaronder bij-
voorbeeld arbeidsuitbuiting). Door de krachten te bun-
delen (bestuurs-, straf-, en fiscaal recht) kan er in het ge-
bied effectiever worden opgetreden tegen deze fenome-
nen. Het gezamenlijk aansluiten van de zes gemeenten 
bij M. is weer een volgend, nieuw voorbeeld van het sa-
men optrekken tegen ondermijning in Dommelstroom. 

Burgemeester Ederveen, portefeuillehouder Ondermij-
ning voor Dommelstroom: “Belangrijk dat we deze vorm 
van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen 
politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de 
ogen en oren van onze inwoners hard nodig.”

Vangnet
M. is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel 
van de politie. M. ontvangt meldingen over bijvoorbeeld 
hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en 
onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de mel-
der staat hierbij altijd centraal. Het meldpunt hierover: 
“Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te 
stappen als je informatie hebt over criminele activitei-
ten, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er 
zijn veel redenen voor mensen om zaken niet te melden. 
Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader 
kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van mel-
den niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpel-
weg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die 
gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zor-
gen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht 
komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. 
Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en 
in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op 
de website: meldmisdaadanoniem.nl/melden

Gemeente Nuenen 

Gemeente Nuenen 

College kiest voor oplossingen 
op bestaand wegennet
Om de leefbaarheid in de kernen niet verder 
achteruit te laten gaan, stelt het college aan de gemeen-
teraad voor maatregelen te nemen om groei van auto-
verkeer te temperen: vooral door meer aandacht voor 
openbaar vervoer, fiets en overstapmogelijkheden. 

Scenario’s
De afgelopen maanden is er een studie gedaan om de 
(verkeers)leefbaarheid in en de bereikbaarheid van Nue-
nen te verbeteren. Deze studie is eén van de vijf regio-
nale deelstudies. 

Er zijn drie scenario’s onderzocht:
• Scenario 1A: bestaand tracé benutten: multimodaliteit  
• Scenario 1B: bestaand tracé benutten: autocapaciteit  
• Scenario 2: nieuw tracé: Oostelijke randweg 

Voor meer informatie over de scenario’s zie de website 
www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-be-
reikbaarheid 
Adviesbureau TAUW en een projectteam van gemeente 
en provincie hebben de effecten van deze scenario’s on-
derzocht, zowel op verkeerskundig vlak als op het vlak 
van leefbaarheid, kosten en draagvlak onder inwoners en 
andere belanghebbenden. 

Beter openbaar vervoer en fietsverbindingen
Het college heeft in grote lijnen een pakket voor ogen, 
gebaseerd op scenario 1A en een onderdeel van 1B. In 
dit voorstel aan de gemeenteraad staan alternatieven 
voor vervoerswijzen voorop om verdere groei van het 
autoverkeer en daarmee gepaarde overlast in Nuenen te 
temperen. Kernelementen zijn snelfietsroutes, het ver-
sterken van potentiële assen voor openbaar vervoer en 
(uit 1B) openstelling van de busbanen op de A270. On-
dersteunend zijn overstapmogelijkheden en slimme 
maatregelen. Dit voorkeursscenario wordt, als het aan 
het college ligt, verder uitgewerkt. Daarin worden ook 
nog aanvullende maatregelen meegenomen, bijvoor-
beeld ten aanzien ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld 
vergroening) en beperking van geluid. Het college kiest 
dus niet voor extra rijstroken of snelheidsverhoging op 
de Smits van Oyenlaan. Een Oostelijke randweg om Nue-
nen is van de baan als het aan het college ligt. Het raads-
voorstel wordt op 22 juni besproken in de raadscommis-
sie. Op 8 juli volgt behandeling in de gemeenteraad.   

Jubileumpuzzeltocht    
Stichting Meedoen
Stichting Meedoen vierde afgelopen zondag het 5-jarige bestaan met een puzzeltocht. Een 
wandeling van ruim vijf kilometer maakten de kinderen met hun ouders, broertjes of zusjes 
door Nuenen, langs plekken waar de afgelopen vijf jaar activiteiten zijn georganiseerd. 

spannend of regen alsnog roet in het eten 
zou gooien. Maar de zon scheen! Zeventien 
gezinnen verzamelden zich, in twee groe-
pen, op de parkeerplaats bij het gemeente-
huis waar de vrijwilligers van Meedoen hen 
opwachtten. Na een ontvangstwoordje door 
de voorzitter werd de middag feestelijk geo-
pend door wethouder Stultiëns. Hij prees het 
gevarieerde scala aan activiteiten wat de af-
gelopen jaren heeft plaatsgevonden, een 
programma ‘voor ieder wat wils’. Hij draagt 
de stichting een warm hart toe en onder-

Inmiddels is Meedoen een bekende stichting in 
Nuenen. Vrijetijdsactiviteiten worden georga-
niseerd voor kinderen en jongeren waarvoor 
het lastig is om aansluiting te vinden bij andere 
kinderen of bij reguliere activiteiten. Vijf jaar 
geleden hebben enkele ouders de handen in-
eengeslagen en deze stichting opgericht. 

Meedoen is erbij horen
Na een lange periode van online-activitei-
ten, kon er eindelijk weer eens een live-acti-
viteit worden georganiseerd. Lang bleef het 

streept het belang van de stichting; dat er 
voor deze kinderen een plek is waar je erbij 
hoort, en waar je mag zijn wie je bent.

Puzzeltocht
Na het doorknippen van het lint startten de 
gezinnen met tussenpozen om voldoende 
afstand te bewaren. Onderweg moesten de 
kinderen woorden, letters of een vervolg van 
de route verdienen door verschillende op-
drachten uit te voeren en vragen te beant-
woorden. Met alle verzamelde letters moest 
aan het eind van de tocht een zin worden ge-
puzzeld; ‘Op weg naar tien jaar Meedoen 
Nuenen. Onderweg was er een ijsje en op 
het einde van de route wachtte een frietje 
met onbeperkt snackjes eten. Ook kreeg ie-
der gezin een tas, gevuld door ruim twintig 
gulle sponsoren uit Nuenen. Het was een 
prachtige dag, van begin tot eind goed ver-
zorgd, met veel zon en lachende kinderen.
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Geboren Stijn
Op 6 mei 2021 is onze zoon en broer-
tje, Stijn Kalisvaart geboren. Ons huis 
in de Dennenlaan is weer versierd 
met twee mooie geboorteborden.
Opa Hans heeft het voorste Nijntje-
bord gemaakt. Elke keer als grote zus 
Elin voorbij dit bord loopt, zegt ze 
trots: "opa nijn voor Stijn".

Welkom knappe vent!

BC Nuenen weer gestart
Vrijdag 21 mei was het eindelijk zover. Na 5 lange maanden gingen de deu-
ren van sportzaal de Hongerman weer open voor de leden van Badminton-
club Nuenen. Er was sprake van een grote opkomst. Veel spelers deelden 
hun blijdschap dat ze eindelijk weer aan hun conditie konden werken. Ook 
de gezelligheid die deze avond biedt werd door veel leden gemist.

Wil jij ook graag in conditie blijven en 
sport je graag samen met anderen in 
een gezellige sfeer dan is badminton 
misschien wel iets voor jou. Alle leef-
tijden zijn welkom op onze vrijdag-
avond. We zijn open van 20.00 tot 
22.30. Kom gerust vrijblijvend een 
keertje meespelen. Meld je dan aan 
via onze website bcnuenen.nl

Er wordt momenteel alleen recreatief 
gespeeld (single) want de club houdt 
zich aan alle regels omtrent corona. 
Op een later tijdstip zal ook spelen in 
competitieverband weer mogelijk 
zijn en naar verwachting zal er vanaf 
11 juni ook weer gedubbeld mogen 
worden. Voor de jeugd gaan de we-
kelijkse trainingen gewoon door. 

Badminton Club Lieshout kan 
weer nieuwe leden plaatsen
Nu de beperkingen stap-voor-stap worden ingetrokken ontstaat er 
steeds meer ruimte om weer ‘normaal’ te kunnen gaan badmintonnen. Bij 
de jeugd is de situatie ‘het meest normaal’; daar kan weer volop gesport 
worden. Om die reden roept Badminton Club Lieshout de jeugd op om 
ook eens kennis te komen maken. En, als je wilt kun je meteen meedoen 
en mag je twee keer gratis proberen.

Minder beperkingen
Met de aangekondigde versoepelin-
gen, die ook nog eens naar voren zijn 
gehaald, lijkt een einde te komen aan 
de diverse beperkingen die er waren 
om de badmintonsport uit te kunnen 
oefenen. Bij de jeugd waren er al min-
der beperkingen, die nu grotendeels 
ook nog lijken te vervallen. Een prima 
moment om ook eens zelf kennis te 
komen maken met de badminton-
sport in het algemeen en Badminton 
Club Lieshout in het bijzonder. 

Gratis proberen
De jeugd van deze vereniging speelt 
iedere woensdagavond (behalve in 
de schoolvakanties). Om 18.30 uur 
beginnen dan de aspiranten (7-12 
jaar), die doorspelen tot 19.30 uur. 
Gedurende dat programma komen 
om 19.00 uur de junioren (12-18 jaar) 
die doorspelen tot 20.00 uur. Als je 
een keer mee wil spelen met een van 
deze groepen kom dan op woens-
dagavond naar sporthal ‘de Klumper’ 
en meld je bij een van de begeleiders. 
Zij zullen je dan verder begeleiden, 
indelen en op weg helpen. Zorg wel 

dat je zaalsportschoenen bij je hebt: 
een racket kun je van de vereniging 
lenen. Je mag sowieso twee keer 
meespelen om te ervaren of badmin-
ton iets voor jou is. Na die twee ‘uit-
probeer-dagen’ moet je beslissen of 
je lid wil worden. Overigens kun je, 
als het je achteraf tóch niet bevalt al-
tijd je lidmaatschap weer opzeggen. 
Er zijn dus nauwelijks drempels om 
eens kennis te komen maken met de 
‘snelste zaalsport van de wereld’. 

Ook senioren welkom
Ook bij de senioren is er plaats voor 
nieuwe leden. De beperkingen zijn 
hier nog wel wat groter en komende 
week zal duidelijk worden of er bij-
voorbeeld ook weer dubbelpartijen 
gespeeld kunnen worden. Als dat het 
geval is kan de sporthal veel optima-
ler benut worden en kunnen nieuwe 
leden eenvoudig aanschuiven. Voor 
nieuwe senioren (die spelen vanaf 
20.00 uur) gelden overigens dezelfde 
voorwaarden als voor de jeugd. Ook 
zij kunnen twee keer gratis meedoen 
en ook voor hen ligt een leenracket 
gereed. 

 Nu het weer kan: kom ook kennis maken met Badminton Club Lieshout

Kennismakingstraining  
korfbal
Op zaterdagmiddag 12 juni organiseert de Nuenense Korfbalvereniging (NKV) 
in samenwerking met de Korfbalbond (KNKV) een open korfbaltraining voor 
alle vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes en andere geïnteresseerden uit 
Nuenen en omgeving. Iedereen die eens met korfbal kennis wil komen maken, 
in de leeftijd van 5 t/m 12, is die middag van harte welkom. De training zal 
plaatsvinden op ons mooie vernieuwde sportcomplex aan het Wettenseind 
20. Voor deze middag kun je je opgeven via ktc@nkvkorfbal.nl Je ontvangt dan 
meer informatie, zoals de exacte tijden.
Korfbal is er voor iedereen en alle leeftijden. Ook als je 12 juni niet kunt, nog geen 
5 jaar of ouder dan 12 jaar bent en wil je eens kennismaken met korfbal, neem 
contact met ons op en wij regelen een kennismaking met onze mooie sport!

Korfbal is er voor iedereen en alle leeftijden

Een nieuwe schutsbroeder 
voor de St. Antoniusschut 
Eeneind Opwetten
Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen was het mogelijk 
om met inachtneming van de regels afgelopen zaterdag op het terras van 
onze schutshut een jaarvergadering te organiseren. Zowel inhoudelijk 
als financieel werd het jaar 2020 uitgebreid besproken.

De vernieuwing van het terrein na 
het rooien van alle sparren, was dui-
delijk te zien voor iedereen: een groot 
nieuw grasveld, een keurig aange-
legd parkeerterrein en overal nieuwe 
planten en (nu nog) kleine rode beu-
ken. Maar het hoogtepunt van de 
vergadering was het inbonen van Pa-
trick Ronken. De St. Antoniusschut 
Eeneind Opwetten heeft er weer een 
nieuwe broeder bij!

Van 32 boongerechtigde broeders 
kreeg Patrick 32 witte bonen en 
mocht hij dus de nodige papieren 
ondertekenen, werd hem de eed af-
genomen en kreeg hij de sjerp omge-
hangen door de hoofdman, Dré Be-
melmans.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand juni de in-
gang van de tennisvelden op sport-
park De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur 
vertrekken twee groepen, ieder in 
een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal twee uur 
door de mooie Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Voor aan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie. 
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Kienen in Lieshout
We mogen weer kienen in het Dorps-
huis in Lieshout. Op woensdag 9 juni 
starten we. Aanvang 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Maxi-
maal 50 personen en vol is vol.
Maria & Henk Foederer.

Sleutel gevonden
Vrijdag 28 mei is de sleutel op de foto 
gevonden in de Weverstraat. Degene 
die bijzonderheden kan vertellen 
over de sleutelhanger kan bellen 
naar: 06-30944685.

De weg van   
het leven
Het leven is als een lange weg
Soms smal, soms breed
Bezaaid met zowel geluk als pech 
Gedurende de tijd die je besteedt

Om dit pad te blijven lopen
Over lange, rechte stukken
Zul je moeten opbouwen en slopen
Een snelle tred gaat niet altijd lukken

Het is onmogelijk om over je eigen scha-
duw te stappen
Losliggende stenen en scherpe bochten 
vallen je ten deel
Hiermee zal ik niets nieuws verklappen
Soms wordt het allemaal te veel

Geen enkele weg is geplaveid met louter 
rozen
Onverwachte wendingen en bochten staan 
je te wachten
Toch kunnen we lange tijd onderweg ver-
pozen
Zonder onaangename gedachten

De weg ontstaat door te gaan
Je voetsporen zijn de weg, en zij alleen
Vergeet waar je afdrukken staan
Vraag je niet af: waar ga ik heen?

Als je omkijkt, zie je het pad
Dat je nooit meer zult betreden
Wat je waarneemt is slechts een gat:
De samensmelting van heden en verleden.

Joke van Overbruggen©

Lente in het park. Foto Janneke Mes
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H E T  KLOOSTER

VACATURE * BEHEER

* GASTVROUW- HEER / 
HORECA MEDEWERKER

Voor Cultureel centrum Het Klooster zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
en fl exibele medewerker(s) die ons kan komen ondersteunen in de functie 
van beheerder tijdens de avonduren. 
De functie is voor een aantal vaste parttime uren per week, op maan-
dag-dinsdag-woensdag- en/of donderdagavond van 18.00-21.15 uur. 

(IDEAAL VOOR BIJV. STUDENTEN OF MENSEN 
DIE VOOR DE AVONDUREN WAT OPVULLING ZOEKEN)

Bij volledige opening van 18.00-23.00 uur en openstaan voor weekenden.
Kan je niet al de avonden, neem ook dan gerust contact met ons op.

WAT HOUDT HET WERK IN?
*  Voorlopig gaat het alleen om toezicht houden, omdat wij i.v.m. 
 de nu nog geldende corona maatregelen binnen geen horeca 
 mogen aanbieden.

ALS WE WEER VOLLEDIG OPEN MOGEN, 
DAN KOMEN DAAR DE VOLGENDE FUNCTIES BIJ;

*  Bar/bediening
*  Het verzorgen van koffi e/thee e.d. tijdens vergaderingen  
 e.a. partijen. Het meedraaien tijdens evenementen, feesten 
 en Theatervoorstellingen.

WAT ZIJN JOUW KWALITEITEN?
*  Snel kunnen schakelen
*  Stress bestendig
*  Teamplayer

Spreekt dit je aan dan kun je dit laten weten 
d.m.v. contact op te nemen met Natasja Hendrikx
040 - 2843181 of stuur een mail naar: info@kloosternuenen.nl

Kids Society Erica 
zoekt jou!
Kids Society Erica timmert al meer dan 40 jaar aan de weg. 
Onze organisatie is wereldberoemd in Nuenen en heeft een goede 
naam in “kinderopvangland”. Binnen onze locaties werken 160 
enthousiaste en deskundige medewerkers voor kinderen en hun ouders. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar Buitenschoolse opvang 
medewerkers en/of medewerkers die als oproepmedewerker
aan de slag willen bij een van onze mooie BSO locaties. 

Ben jij al werkzaam in de kinderopvang en op zoek naar een nieuwe 
uitdagende werkplek? Of ben je er een tijdje tussenuit geweest maar 
wel gekwalifi ceerd om op de BSO te werken?

Dan heten we je van Harte Welkom bij Kids Society Erica! 

Mail je CV en/of motivatiebrief naar info@kidssociety.nl
We nemen snel contact met je op om af te stemmen wat de 
mogelijkheden zijn. 

Voor meer informatie over onze vacatures kun je ook kijken op onze 
website www.kidssociety.nl of bellen met 040-2635155

Wil je checken of je diploma kwalifi ceert om te werken in de 
kinderopvang? Dit kan via https://www.kinderopvang-werkt.nl/
diplomacheck-kwalifi ceert-mijn-diploma

10 WEKEN SPORTEN ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING VAN 
GEDIPLOMEERDE PERSONAL TRAINERS EN GEREGISTREERD DIËTISTE.

START: 7 JUNI (WEEK 23), FINISH: BEGIN BOUWVAK VAKANTIE 2021 (WEEK 32). 
 MET DE BOUWVAK WEER IN JE ZWEMPAK!

BEL OF MAIL GIEL@CARDOPREMIUM.COM VOOR DEZE FANTASTISCHE AANBIEDING! 

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB BIEDT;
ü  Intake
ü  Dieet op maat
ü  Weeg & meet momenten
ü  Personal training
ü  Vrij sporten
ü  Small group lessen
ü  100 % Resultaatgarantie

RESULTAAT BEHAALD =
10 WEKEN GRATIS VERLENGING

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
DIE 10 WEKEN GAAN SPORTEN OM 

10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN

040 - 3032623 l DUIVENDIJK 5C l 5672 AD NUENEN l CARDOPREMIUM.NL

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZEER SCHERPE 
10 WEKEN 

CHALLENGE PRIJS

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENENCARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -
ZOEKT

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU
JUNI

Voor 2 personen

€2095

VANAF 5 JUNI ZIJN WIJ 
WEER GEOPEND.

Omdat we geopend zijn hebben wij 
de volgende actie! Tot 30 juni trakteren 
wij het eerste non-alcoholische drankje.

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)

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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