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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104
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Jong bedrijf 
SipIt 
� nalist 
Student 
Company 

Een unicum 
bij de 
St. Antoniusschut 
Eeneind 
Opwetten

Felicitaties   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 

De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type 
onderwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Deze week als bijlage  

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 t

/m
 1

5 
ju

ni
 2

02
1 

en
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rra
ad

 s
tr

ek
t.

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Dahlia
Heeft prachtige grote 
bloemen. Diverse 
kleuren. 2.79

1.25

Nieuw: Ver� and Nuenen
Kent u Ver� and al? Waarschijnlijk nog niet, ook al kunt u uit onze naam al 
a� eiden waar het bij ons om draait. Inderdaad, verf en alles wat daarbij 
hoort. Ver� and Nuenen is vanaf 2 juni geopend aan de Opwettenseweg 
74A. We zijn onderdeel van een groothandel met een snel uitbreidende 
keten van verfwinkels in Zuid-Nederland. 

Mijn naam is Bart van de Sande en ik 
heb circa tien jaar ervaring met het 
verkopen van verf en met het schil-
deren en spuiten van woningen, in-
dustriële en monumentale panden. 
Begin dit jaar deed zich de onver-

U kunt bij ons terecht voor verven & 
lakken, kitten & reinigers, behang en 
gereedschappen. We verkopen top-
merken als Sikkens, Trimetal en Ca-
parol, aan particulieren maar ook 
aan professionele gebruikers. 

Afscheid van fractievoorzitter 
GroenLinks Nuenen
In de raadsvergadering van 3 juni heeft Tineke Wieringa, fractievoorzitter 
van GroenLinks Nuenen, afscheid genomen. 

voor een goed leefklimaat in Nue-
nen. Wij wensen haar sterkte in de ko-
mende maanden en een voorspoe-
dig herstel. 
Maurits Spijkerman gaat de taak van 
fractievoorzitter vervullen en Dries 
Kuperus zal de tweede raadszetel be-
zetten. Daar is de fractie heel blij mee, 
wij wensen hen succes.

Haar gezondheid laat het niet langer 
toe dat zij dit zware werk voortzet, 
hoe graag zij dat ook zou willen vanuit 
haar sterke plichtsbesef en gevoel 
voor verantwoordelijkheid. Het was 
voor GroenLinks Nuenen van grote 
betekenis dat Tineke de afgelopen ja-
ren al haar kracht heeft gegeven aan 
onze partij. Nu worden we zwaar ge-
troffen door haar onverwachte af-
scheid. De fractie is haar veel, heel 
veel dank verschuldigd. Wij hopen dat 
Tineke na haar herstel op een bij haar 
passende manier betrokken kan blij-
ven bij GroenLinks. 

Wij danken Tineke voor haar inspan-
ningen voor GroenLinks Nuenen en 
de Nuenense gemeenschap. Zij was 
en is altijd zeer sociaal betrokken en 
duurzaamheid is ook voor haar een 
prioriteit. Kortom, een pleitbezorger 

NUENEN

040 - 209 72 41

Renovatie De Hongerman 
gaat 9 miljoen euro kosten
De Renovatie en uitbreiding van sporthal de Hongerman gaan de ge-
meente uiteindelijk negen miljoen euro kosten. Die som blijft over, na 
een bijdrage van scholengroep OMO. Al eerder werd bekend dat de ver-
bouwing 10,9 miljoen euro zou gaan kosten, bijna het dubbele van wat 
ooit begroot was. Dat vond de gemeenteraad te veel en ze eiste dan ook 
van wethouder Pernot dat de prijs moest zakken.

Het is hem echter niet gelukt om de 
verbouwingskosten omlaag te krij-
gen, blijkt uit een aangepast voorstel 
dat naar de gemeenteraad is ge-
stuurd ter goedkeuring. Nog altijd is 
het prijskaartje van het verbouwen 
van de versleten sporthal bijna 11 
miljoen euro.

Bijdrage OMO scholengroep
Daar gaat nog wel een bijdrage van 
OMO scholengroep vanaf. De koepel-
organisatie van het Nuenens College 
draagt 1,3 miljoen euro bij aan de re-
novatie en een bedrag van een paar 
ton uit de spaarpot van de gemeente, 
brengt de verbouwingskosten uitein-
delijk op negen miljoen.

Ook al vonden alle politieke partijen 
eerder de ruim 10,9 miljoen euro te 
veel, toch waren zowel W70, als 
GroenLinks en Natuurlijk Nuenen be-
reid het project door te zetten. Zij wil-
den geen vertraging meer. 
De renovatie van de Hongerman 
sleept namelijk al jaren. Nu de ge-
meente 1,9 miljoen euro minder kwijt 
is aan de renovatie, is de kans aanwe-
zig dat ook de andere partijen hier-
mee akkoord gaan.

Bij een ‘goedkeuring’ kunnen de werk-
zaamheden in het najaar van 2022 
beginnen. Eind 2023, moet de Hon-
german dan klaar zijn. De sporthal 
blijft open tijdens de verbouwing.

wachte kans voor om eigenaar van 
een nieuwe Verfland vestiging te 
worden en tegelijk kwam het pand 
aan de Opwettenseweg 74 A in Nue-
nen beschikbaar, Zelf heb ik in Nue-
nen gewoond en mijn vriendin heeft 
jaren in het centrum van Nuenen een 
kapsalon gehad. De kennis en erva-
ring van het schildersvak gebruiken 
mijn medewerkers en ik graag voor 
een deskundig en persoonlijk advies 
aan klanten van Verfland Nuenen. 
Kom gerust eens langs om kennis te 
maken met ons personeel en onze 
winkel. Wij helpen u graag! 

Weet u al precies wat u nodig hebt? 
Dan kunt u binnenkort voor dezelf-
de producten ook gebruik maken 
van onze webwinkel via de website 
www.bartcoatings.com. 

Ver� and van de Sande B.V. 
Opwettenseweg 74A, 5672 AJ Nuenen

Telefoon: 06-54937737 
E-Mail: nuenen@verfland.nl 

www.ver� and.nl
www.bartcoatings.com

Nederwetten 1 met spoed  
op zoek naar selectiespelers 
Wil je niet meer in de jeugd spelen? Of op zondagochtend vroeg? Of wil je kijken waar je lat ligt? Nederwetten 1 
is op zoek naar spelers die het leuk vinden om voor een vaandelelftal uit te komen. Nederwetten staat erom be-
kend dat alles tiptop in orde is en dankzij geweldige sponsoren sta je er picobello op! 

• Enthousiaste, positieve suppor-
ters bij uit- en thuiswedstrijden 

• Elke week een wedstrijdverslag 
in deze krant

• Geweldige sfeer op het sportpark 
waarbij dames en mannen elkaar 
versterken en aanmoedigen 

• Gezellige kantine die tijdens trainin-
gen en wedstrijden geopend is

• Leuke teambuildingsactiviteiten 
met je team 

• De laagste contributie van de re-
gio (€ 140,-) 

Kom je Nederwetten 1 versterken? 
Neem contact op. Twijfel je? Neem 
dan ook contact op, we vertellen je 
graag meer. Eenmaal lid van Neder-
wetten wil je nooit meer weg! 

Wat mag je verwachten 
bij Nederwetten? 
• Splinternieuw wedstrijdtenue 
 uit- en thuis 
• Splinternieuw trainingspak, polo 

en tas 
• Fanatieke technische staf be-

staande uit hoofdcoach, assis-
tent en vaste grensrechter 

• Fanatieke trainingen op ons 
prachtige hybride veld wat het 
hele jaar als een biljardlaken is

• Je wedstrijdtenue wordt weke-
lijks voor je uitgewassen 

Dit verwachten wij van jou: 
• Iemand die voor ons blauw-wit 

door het vuur gaat 

Stuur een mailtje naar info@rkvvne-
derwetten.nl of bel Willy Raaijmakers 
06-54376528. 
Let op: Uiterste overschrijvingsda-
tum is 15 juni 23.59 uur.
Bekijk onze website of volg ons op 
social-media! Twitter/instagram: 
@rkvvnederwetten.
www.rkvvnederwetten.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

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

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg 
af en toe een tak in de GFT+E container om 
het probleem te bestrijden.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      

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.

COMMISSIEVERGADERINGEN - 
DIGITAAL
De vergaderingen zijn live te volgen via het LON 
en via nuenen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf te-
ruggekeken worden). 

22 juni 2021 Commissie Ruimte
• Project Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid 

Bundelroutes Nuenen
• Vaststelling omgevingsvisie 
• Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS

23 juni Commissie Samenleving 
• Renovatie De Hongerman
• Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024
• Gezamenlijk toekomstperspectief op voorzieningen en 

evenementen SGE

24 juni 2021 Commissie Algemene Zaken
• Rioolhe¥  ng

29 juni 2021 Gecombineerde commissie
• Jaarrapportage projecten 2020
• Jaarrekening 2020

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

Aanmelden voor:
Ruimte maandag 21 juni, voor 12.00 uur.
Samenleving dinsdag 22 juni, voor 12.00 uur.
Algemene Zaken woensdag 23 juni, voor 12.00 uur.
Gecombineerde commissie maandag 28 juni, voor 12.00 
uur.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 14 juni 2021 is er een hoorzitting van de al-
gemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende zaken:
1. om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 1 december 2020 waarbij een omgevingsvergun-
ning is verleend voor het splitsen van de woning in twee 
appartementen, aan de Kuifmeeshof 5 en 5a in Nuenen.

2. om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 4 februari 2020 waarbij besloten is de percelen  
kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie C, num-
mers 2978, 3868 en 3869 aan te wijzen als gronden 
waarop artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toe-
passing zijn.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WATERVERGUNNING 
HOOIDONKSCHE BEEK
De aanvraag watervergunning voor het ecologisch inrich-
ten van de zuidoever van de Hooidonksche Beek, nabij 
Vonderrijt en Lucas van Hauthemlaan, is in behandeling 
bij Waterschap De Dommel. De werkzaamheden vinden 
plaats op de percelen sectie E nr. 8078, 8970 en 8079. De 
beschikking (watervergunning) zal gepubliceerd worden. 
Op de beschikking bestaat een mogelijkheid om binnen 
6 weken bezwaar te maken na de dag van de bekendma-
king van de beschikking. 

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact 
opnemen met de afdeling Vergunningen van Waterschap 
De Dommel via het tel.nr: 0411-618618 of de gemeente 
Nuenen via tel.nr: 040-2631631.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• er voor inwoners van Nuenen c.a. een 
 nieuw serviceloket is;
• het loket van, voor en door inwoners van 
 deze regio is;
• tientallen vrijwilligers voor u klaar staan;
• u gratis onafhankelijk en deskundig advies krijgt over 

verduurzamen;
• er wekelijks gratis thema-avonden zijn;
• vakkundig advies u snel en goed verder helpt.
Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl

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

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket voor 
en door bewoners in de regio. 
Gratis diensten voor bewoners en huiseigenaren om slim 
energie te besparen of op te wekken met deskundige gra-
tis voorlichting om je woning te verduurzamen. 

8 Gratis energie zelftests via  ‘Slim starten’
• Gratis Energiecheck om je gas- en electra jaarverbruik 

te vergelijken;
• Woning Quickscan om je woning te scoren op bespaar-

maatregelen
• Leuke Bespaartest, om je eigen energie-verbuikers-

gedrag te testen

• Alle Subsidies en duurzame leningen in een overzicht
• Meer zelftests via het menu onder ‘Slim starten’

4 Gratis bewoners webinars
• 7 juni: zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 14 juni  warmtepomp: een slimme oplossing voor jouw 

ja of nee?
• 21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op 

te wekken!
• 28 juni: workshop woning Quickscan score van je eigen 

woning bepalen!
Direct aanmelden via website - Agenda - Juni 2021  

Bespaartip CV-ketel instelling: Zet je CV-ketel zelf een-
voudig op 60 graden via Zet’mop60.nl en bespaar 
5-10%gas per jaar.

QuickScan score bepalen? Bepaal zelf 
gratis je woning Quickscan score en ga 
aan de slag met het verduurzamen van 
je woning. Ga naar de website - Slim 
starten - Woning QuickScan en bepaal 
je score. 

Gratis Spreekuur: Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
opening- en bezoekerstijden van het  gratis telefonische 
Spreekuur, showroombezoek of maak een afspraak met 
Energiecoach. Lokale initiatieven en collectieve acties Ga 
via ‘Jouw gemeente’ naar de lokale initiatieven en col-
lectieve acties.

TAXUS TAXI 
Vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!
Helpt u mee met de ‘strijd tegen kanker’. Snoei uw taxus-
haag en doneer de jonge scheuten. U kunt 24/7 online 
een afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak en gebruik 
maken van de gratis tassen en zeilen.
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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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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

Ook deze week nog:
de rijk gevulde jubileum tas voor € 14,95

Tartaar Speciaal
“Rijk gevulde tartaar”  ..........................4 stuks 6,95
Beef on Stock
“Malse bief met krokante spek”  ....... 100 gram 2,75
Bij 150 gram Gebraden Fricandeau

een bakje Tonijnsaus GRATIS

Gegrilde
Kippenpoten ................2 stuks 3,50
Carpaccio Misto
“Biefstuk rolletje met spinazie en pesto” 
.......................................................... 100 gram 2,55
Bijna al onze belegde broodjes gaan warm de deur uit!!

KOOPJE

VD GRILL

SPECIAL

SPECIAL

GS Staalwerken Groep
Vossenbeemd 41
5705 CL Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken.com
www.gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van stĳlvolle interieurtrappen,
trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan
niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappĳen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrĳkt met een trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zĳn wĳ per direct op zoek naar een gedreven:

• Het ontwerpen van stalen trappen en hekwerken in een 3D tekenpakket
(Tekla Structures);

• Maken van detailtekeningen, mono's en stuklĳsten met de daarbĳ
behorende specificaties en toleranties;

• Het signaleren en communiceren van meerwerk;

• Bewaken van deadlines;

• Doorvoeren van wĳzigingen in bestaande tekeningen;

• Actief meewerken aan het onderhouden en ontwikkelen van
tekenstandaarden;

• Ondersteunen van de werkplaats en montage met betrekking tot te
produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding 
(bij voorkeur Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig);

• Ruime ervaring met Tekla;

• Basis kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate
  van verantwoordelĳkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrĳfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Wij bieden een:

Tekla Tekenaar

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Neem dan contact op met onze HR Manager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per mail
j.d.laat@gsstaalwerken.com 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Het Steenen Huys 30, Nuenen | Tel. 040 - 780 2232
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

vrijblijvend 

advies

Wilt u meer weten over de 
voordelen van een klikgebit?

Neem contact met ons op

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een gebitsprothese op

implantaten. Dit wordt ook wel een klikgebit genoemd. In onderstaande gevallen kan een 

klikgebit voor u de oplossing zijn:

• U heeft al een gebitsprothese maar deze zit los en past niet goed doordat uw kaken zijn 

geslonken en de gebitsprothese geen houvast meer biedt.

• U ervaart ongemakken bij uw huidige gebitsprothese zoals moeite met eten, lachen en praten.

• U heeft al een gebitsprothese maar door de gehemelteplaat is uw smaak afgenomen en u wilt 

alles weer kunnen proeven.

• U heeft last van een ingevallen gezicht doordat uw kaakbot is geslonken omdat er geen 

wortels meer in uw kaakbot zitten.

• U bent op zoek naar een permanente oplossing voor uw gebit maar u wilt liever geen gewone 

gebitsprothese en het comfort van uw eigen vaste tanden behouden.

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust contact met ons op. Een intakegesprek is altijd 

kosteloos. 

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

De Twaalf Tuinen Tocht

Tuin 12 
Buitenplaats 
Soeterbeek

,,Aan de oever van de Dommel 
ligt de Nuenense buitenplaats 

Soeterbeek, daar waar in de 15e 
eeuw het gelijknamige klooster 

stond. Soeterbeeks landschappe-
lijke park, in haar huidige vorm 
door de bekende tuinarchitect 
Dirk Tersteeg ontworpen in de 

30er jaren van de vorige eeuw, is 
een romantisch samenspel van 

slingerende paden, waterpartijen 
en bruggetjes. De eeuwenoude 

bomen, veelal stammend uit het 
begin van de 19e eeuw, geven 
subtiel ruimte aan de elegante 

zichtlijnen naar het typische om-
liggende Brabantse landschap. U 

bent van harte welkom.”

Victoria en Dirck Smits van Oyen

Gratis tijdschrift 
Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 
jaar één gemeente 
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehor-
nickels van heemkundekring De Drijehor-
nick staat deze keer in het teken van ‘Nue-
nen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één 
gemeente’. In het themanummer staan 
interessante artikelen over het ontstaan 
en de verdere ontwikkeling van onze ge-
meente. De speciale uitgave is gratis te 
verkrijgen bij de supermarkten Jumbo 
Ton Grimberg, Jumbo Kernkwartier, Al-

Martin Beekhuis, 
programmamaker Radio Nederwetten
Martin richtte samen met Paul Veldkamp in 2019 de zender Radio Nederwetten op 
en bouwde zelf de radiozender op zijn zolder in Nuenen. De zendmast met antenne 
staat bij Paul aan de Soeterbeekseweg in Nederwetten. Paul gaat emigreren naar 
Bonaire. De radiomakers zoeken een opvolger!

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

bert Heijn, Jan Linders, ALDI en Lidl. 
Verder bij het gemeentehuis, Primera-
Risjamo Kernkwartier, Bruna Park-
straat en Vincentre. 

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Fotografie Theo van Vijfeijken

Een unicum bij de St. Antonius-
schut Eeneind Opwetten
Afgelopen zaterdag zijn er weer 3 nieuwe schutsbroeders ingeboond: Jan 
Jansen, Hans Weijnen en Henk Raaymakers en daarmee komt het leden-
tal op 42 schutsbroeders en we hebben ook nog 1 aspirant-lid Bjorn Jans-
sen, dus 43 leden.

schrijver en koning) stelt per keer 
vast of de stemming geldig is en wat 
het resultaat ervan is.

Jan Jansen, Hans Weijnen en Henk 
Raaymakers konden worden binnen-
geroepen en hen werd de uitslag me-
degedeeld: alle 3 waren ingeboond.
Toen ze de vraag: wilt gij lid worden 
van de S. Antoniusschut, met een ja 
hadden beantwoord, kon de gelofte 
of eed worden afgelegd, de statuten 
en het huishoudelijk reglement wer-
den ondertekend en kregen zij de 
sjerp omgehangen. Felicitaties met 
de elleboog konden in ontvangst 
worden genomen.
Het was weer een hele traditionele 
ceremonie die de moeite van het 
meemaken waard was.

Dat is voor het eerst in de geschiede-
nis van de schut dat we meer dan 40 
leden hebben: een unicum .
We konden door de versoepelingen 
van de coronamaatregelen weer bin-
nen de stappen in het bonenproces 
zetten.

Een vriendelijk, doch dringend ver-
zoek werd gedaan aan de 3 aspirant-
leden waarover geboond moest wor-
den om de schutshut te verlaten. De 
hoofdman doet dan verslag over de 
gesprekken die met hen zijn gevoerd 
en dan wordt er geboond. Drie keer 
worden de stemgerechtigde schuts-
broeders opgeroepen om hun keuze 
te maken om een witte boon of een 
bruine boon in de kruik te doen. De 
kiescommissie (hoofdman, deken 

V.l.n.r. hoofdman Dré Bemelmans, Henk Raaymakers, Jan Jansen en Hans Weijnen

Techniek zelfrijdende auto 
lost discussie cardiologen op
Cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben door het in-
zetten van kunstmatige intelligentie een einde gemaakt aan een langlo-
pende discussie onder cardiologen. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat 
het gebruik van het medicijn adenosine bij het bepalen of een vernau-
wing in een kransslagader wel of niet gedotterd moet worden, van groot 
belang is. Om het definitieve antwoord te krijgen, werden duizenden me-
tingen geanalyseerd door middel van ‘deep learning’, een onderdeel van 
kunstmatige intelligentie dat onder andere ook wordt gebruikt in zelfrij-
dende auto’s. Het onderzoek, onder leiding van cardioloog dr. Pim Toni-
no, is onlangs gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijk tijd-
schrift EuroIntervention. 

na enkele minuten weg zijn. Denk 
aan kortademigheid en het voelen 
van druk op de borst”, verduidelijkt 
mede-onderzoeker Thomas Mast van 
het Catharina Ziekenhuis. “Natuurlijk 
zou het fijn zijn als we de procedure 
kunnen versimpelen, maar dit moet 
niet ten koste gaan van de kwaliteit, 
vandaar dit onderzoek.”

Onzekerheid weggenomen
Om het definitieve antwoord te krij-
gen of het weglaten van adenosine 

Als iemand door aderverkalking een 
vernauwing krijgt in een kransslag-
ader leidt dit soms wel en soms niet 
tot zuurstoftekort van het hart. Om 
onderscheid te maken tussen deze 
potentieel gevaarlijke en relatief on-
schuldige vernauwingen kan een zo-
geheten fractionele flow reserve 
(FFR) meting worden verricht. De 
FFR-meting is een techniek die is uit-
gevonden door professor dr. Nico Pijls 
van het Catharina Ziekenhuis. Door 
middel van een dun draadje wordt de 
druk vóór en na de vernauwing ge-
meten. Zo kan bepaald worden of de 
vernauwing behandeld moet wor-
den. Deze techniek is inmiddels de 
standaard geworden in de wereld. 

Vliegtuig onder stress
Om een FFR-meting te verrichten 
wordt het medicijn adenosine toege-
diend om de bloeddoorstroming 
over de vernauwing maximaal te ma-
ken. Onderzoeker Frederik Zimmer-
mann van het Catharina Ziekenhuis: 
“Op die manier kunnen wij de effec-
ten van een vernauwing bekijken on-
der stress. Ter vergelijk: een vliegtuig 
wordt ook onder stress-omstandig-
heden in een windtunnel getest 
voordat het mag vliegen.” 

Er werd de laatste jaren echter ge-
twijfeld aan het gebruik van adenosi-
ne. Adenosine geeft bij sommige pa-
tiënten namelijk bijwerkingen. “Het 
gaat om kortdurende klachten, die Cardioloog Inge Wijnbergen (r) dottert een patiënt op de HCK

tot hetzelfde resultaat leidt, werden 
duizenden metingen geanalyseerd 
door middel van kunstmatige intelli-
gentie. Het resultaat van het onder-
zoek is overduidelijk. Zimmermann: 
“De Eindhovense windtunnel met 
adenosine is na al die jaren nog steeds 
niet te evenaren. Wij zijn blij dat de 
onzekerheid is weggenomen en we 
nu weten wat het beste is voor de pa-
tiënt.” 

Internationaal voorop
Er zitten inmiddels meerdere onder-
zoeken in de pijplijn. “Momenteel zijn 
wij onder andere druk bezig om door 
middel van kunstmatige intelligentie 
aan de hand van een hartfilmpje 
vroegtijdig te voorspellen welke pati-
ent hartfalen gaat ontwikkelen. Bij dit 
onderzoek werken wij nauw samen 
met de Technische Universiteit Eind-
hoven, die internationaal voorop 
loopt op dit gebied,“ aldus Mast.
www.catharinaziekenhuis.nl

Bibliotheek Dommeldal organiseert

Gratis online lezing over nek- en   
schouderklachten door thuiswerken
Dinsdag 15 juni, van 19.30 uur tot 21.00 uur, kunnen belangstellenden 
deelnemen aan een gratis lezing over nek- en schouderklachten door 
thuiswerken. Deze online lezing gaat in op alle factoren die van invloed 
zijn op het mogelijke ontstaan van deze klachten. De lezing wordt gege-
ven door fysiotherapeute Ilja Geraedts-van den Wittenboer.

daan kunnen komen. Maar zeker 
gaat ze ook in op de praktische zaken 
van het thuiswerken. 

Er zal o.a. aandacht besteed wor-
den aan:
• De thuiswerkplek: waar moet je op 

letten qua instelling bureaustoel, 
hoogte tafel, beeldscherm en tips 
voor muisgebruik.

• Ook worden er tips gegeven voor 
de houding achter de werkplek en 
worden tijdens de lezing ook oefe-
ningen gedaan.

• Ook wordt aandacht besteed aan 
de stress die bij het thuiswerken 
meer op kan lopen en hoe hier 
mee om te gaan.

Aanmelden
De toegang is gratis. Na aanmelding 
ontvangt u de link om deel te ne-
men via het programma Zoom. Meer 
informatie en aanmelden via: www.
bibliotheekdommeldal.nl/activi-
teiten

In deze tijd werken steeds meer men-
sen thuis. Dit gaat niet altijd onder de 
meest ideale omstandigheden. Wer-
ken aan de eettafel, de ene Teams- of 
Zoommeeting na de andere en on-
dertussen ook nog de kinderen bege-
leiden met hun schoolwerk of ze an-
ders bezighouden. De combinatie van 
al deze (minder optimale) omstandig-
heden kunnen klachten veroorzaken 
in o.a. nek, schouders en armen.

Ilja Geraedts-van den Wittenboer 
gaat deze avond in op de anatomie 
van de nek/schouderregio en waar 
nek/schouder- en armklachten van-

Opwettenseweg 
staat blank,
30 km per uur 
is geen probleem meer
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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

Dorpsraad Lieshout         
wil klankbordgroep vergroten

wil leggen. Daar willen ze graag een 
klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krij-
gen niet alleen vragen. Zij ontvangen 
wekelijks de Nieuwbrief van de 
Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. 
Op die wijze zijn ze steeds als eerste 
geïnformeerd. De Dorpsraad houdt 
zich immers op breed terrein bezig 
met de leefbaarheid van het dorp en 
wil de inwoners graag laten weten 
waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze 
hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvi-
sie voor Lieshout is zo’n zaak die ze 
bereikt hebben. Hiermee wordt in-
zicht ontwikkeld in de toekomstige 

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de 
inwoners van Lieshout staan. Om die 
reden willen ze meer te weten komen 
over de gedachten en visie van die in-
woners. Daarvoor hebben de leden 
van de Dorpsraad al veel contacten 
binnen ‘het Lieshoutse’. Ook netwer-
ken ze zo veel mogelijk en sluiten ze 
op veel aandachtsgebieden aan bij 
initiatieven. Soms zijn er echter vra-
gen die de Dorpsraad specifiek voor 

Dorpsraad Lieshout wil graag haar 
klankbordgroep vergroten

Kerstpakkettenactie
Weer kerstpakkettenactie dit jaar? Wij willen graag - als we hulp krijgen!

Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur

Nog twee concertini    
in het Van Goghkerkje
Eindelijk: stap 3 in het openingsplan van de overheid is ingegaan. Dit bete-
kent dat het voor Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur weer mogelijk is 
activiteiten te organiseren. De reeks concertini van seizoen 2020-2021 
wordt afgesloten met concertini van Sumayya & Jos (zondagmiddag 13 
juni) en Nienke (vrijdagavond 25 juni): twee kleine concerten van ongeveer 
45 minuten, zonder een pauze of consumptie, met maximaal 20 - 25 gas-
ten, georganiseerd met inachtneming van de verplichte covid-19 richtlij-
nen. Er is echter géén sprake van testen-voor-toegang. De filmvoorstellin-
gen in Het Klooster worden in principe vanaf september weer opgestart.

arrangementen van parels uit de pop-
muziek ten gehore gebracht. De op-
rechtheid waarmee Sumayya en Jos 
het programma ten gehore brengen 
maakt dat het publiek zeer aange-
naam zal worden verrast. Meer infor-
matie over de voorstelling en wijze 
van reserveren is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl 

Kioskconcerten in juli en augustus
Omdat het Van Goghkerkje en Het 
Klooster in juli en augustus niet be-Never Give Up!

Op zondagmiddag 13 juni (aanvang: 
14.30 uur) spelen de ‘Princes of Ugan-
dan Music’ Sumayya Sheeba én de 
troubadour uit de Lage Landen Jos 
van Rens in het Van Goghkerkje hun 
muzikale theaterprogramma ‘Never 
Give Up!’. Er kan genoten worden van 
kleur- en luisterrijke vertellingen, ge-
dichten en muziek. Naast eigen com-
posities, met Ugandese invloeden en 
West-Europese roots met een geheel 
eigen sound, wordt ook een mix van 

BRAMMETJE komt terug!
De comedyserie BRAMMETJE komt dit najaar terug met een twééde sei-
zoen! De eerste reeks is positief ontvangen, daarom zullen de cast en crew 
deze zomer beginnen met de opnames voor de nieuwe afleveringen. 

84S videoproducties is momenteel 
nog opzoek naar een geschikte loca-
tie voor twee tot drie maanden waar 
cast en crew de studio-opnames 
kunnen draaien. Mocht je een ge-
schikte locatie kennen, mail naar 
info@84svideoproducties.nl. 
Wanneer de nieuwe reeks zal wor-
den uitgezonden is nu nog niet be-
kend.

Illustratie: Karikaturist Wil 
www.karikatuur-klaarterwijlulacht.nl

Daarin volg je weer alle perikelen 
van de familie Ter Ham en co. De pro-
ductie wordt vanaf nu gedaan door 
Bas Schuts en Ricardo Gerritsen: “We 
willen de lat dit jaar nog hoger leg-
gen. We halen alles uit de kast voor 
heel veel unieke en hilarische scènes. 
Ook in de nieuwe episodes passeren 
diverse Nuenense winkels en loca-
ties de revue. Er zullen ook enkele 
bekende gezichten voorbijkomen 
maar daarover later meer!”. 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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VERGUNNINGEN 
PERIODE 01-06-2021 EN 07-06-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hoge Brake 36 Uitbreiden winkelcentrum Kernkwartier 
Hoekstraat 47 Isoleren dak 
Hoekstraat naast nr.21 Kappen Zomerlinde 
Hoekstraat, bij nr. 12 Kappen Zomereik

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Molvense Erven 97 Verwijderen draagmuur en plaatsen 
 stalen balk 
De Spijkert 19 Plaatsen regenwateropvangput 
Boordseweg 53 Plaatsen dakkapel 
Zonnedauwhof 2 Wijzigen constructie 
Het Puyven 65 Verbouwen woning 
De Huufkes 11 Wijzigen gebruik tot hoveniersbedrijf 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Esdoornstraat 8 Plaatsen dakserre 

Binnengekomen melding/aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein Einde standplaats viskraam op 
 zaterdagen  
Kerkstraat 10 Onthe�  ng speeltuin de Kievit 
 overnachting 17 op 18 juli 2021 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park Plaatsen 8 constructies voor expositie  
 Vincent van Gogh Photo Award   
 10 september t/m 4 oktober 2021 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
04-06-2021 Hoekstraat-
 Eikelkampen Ontwerp bestemmingsplan, bouw  
  29 woningen, Nederwetten, herzie- 
  ning Hoekstraat-Eikelkampen, ge-  
  meente Nuenen c.a. 
04-06-2021 Rullen 7 Vooraankondiging, voorontwerp   
  bestemmingsplan sloop stallen en  
  bouw vier woningen ‘Buitengebied,  
  herziening Rullen 7’, gemeente Nue- 
  nen c.a. 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

schikbaar zijn (vanwege een verbou-
wing resp. de zomersluiting) is het 
idee ontstaan om in de weekenden 
kioskconcerten te gaan organiseren. 
De opzet zal vergelijkbaar zijn met de 
concertini, alleen dan in de buiten-
lucht. Inderdaad: in/bij de kiosk in 
Het Park in Nuenen.

Belangstellende musici die tijdens 
de kioskconcerten zouden willen 
optreden kunnen zich melden bij 
Cultuur Overdag/Cultuur Avonduur 
via info@cultuuroverdag.nl

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een 
klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk 
vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van 
Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed 
mogelijke basis, noodzakelijk.

woonwensen voor Lieshout. Vragen 
stellen aan de klankbordgroep over 
hun visie op dit item is dan ook een 
belangrijk instrument. Daarom is aan 
hen de bijbehorende enquête als 
eerste voorgelegd, zodat de visie-
ontwikkelaars de juiste input krijgen. 
Kortom, een klankbordgroep is erg 
belangrijk voor de Dorpsraad.

Word lid
Wilt u ook lid worden van de klank-
bordgroep? Dat kan heel eenvoudig 
door u aan te melden via de site van 
de Dorpsraad Lieshout: www.dorps-
raad-lieshout.nl. Daar zit een ‘aan-
meldknop’ waar u enkele gegevens 
in kunt vullen waarna u automatisch 
lid wordt van de klankbordgroep.

Help mee en meld u aan!

Al vele jaren verblijdt de actie “Nue-
nenaren voor Nuenenaren” zo’n 
tweehonderd gezinnen die het goed 
kunnen gebruiken, met een gevuld 
kerstpakket. De actie wordt georga-
niseerd door een enthousiast team 
met behulp van een gedetailleerd 
draaiboek. Helaas gaat een aantal le-
den om leeftijdsredenen het team 
verlaten. Doorgaan met deze actie 
lukt alleen als het voorbereidings-
team wordt aangevuld.

De werkzaamheden zijn bescheiden 
qua tijdsbeslag. Twee vergaderingen 
van ca. een uur in het najaar en de ac-

tiedag zelf op een zaterdag begin de-
cember. Verder per teamlid enkele 
kleinere taken. We zoeken mensen 
die langere tijd mee willen doen in 
het voorbereidingsteam.
Iets voor u?

Meer informatie 
geven we u graag.

Leo Beckers, 
leo.beckers@onsnet.nu 
tel.: 0622325466 of
Joop Kerssen, 
joop.kerssen@onsnet.nu 
tel.: 040-2833968
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Jong bedrijf SipIt    
� nalist Student Company 
Begin mei dit jaar stonden ze al in Rond de Linde; SipIt, het nieuwe bedrijf 
van zes jonge ondernemers uit Nuenen. Het bedrijf verkoopt een slimme 
drinkfles, de Sippy. Deze drinkfles heeft een remindersfunctie om men-
sen te stimuleren voldoende water te drinken. Daarnaast dragen ze bij 
aan het goede doel Water for Life, wat schoon drinkwater wereldwijd toe-
gankelijk wil maken. Ze timmeren flink aan de weg en het bedrijf is nu fi-
nalist van de Student Company van 2021. 

terview wordt niet alleen op de web-
site van het bedrijf geplaatst, maar 
ook in de gehele krantenoplage van 
het AD en Het Parool. Dat is een be-
reik van meer dan 2 miljoen mensen! 

Meer informatie over SipIt kunt u 
vinden op www.sipitstore.com

Joris Moviat en Rick Swinkels

Deze competitie wordt georgani-
seerd vanuit Stichting Jong Onder-
nemen, een platform voor onderne-
merschap die jongeren stimuleert 
om met ondernemende vaardighe-
den aan de slag te gaan. Nu SipIt de 
finale bereikt heeft, willen zij ui-
teraard in aanmerking komen om de 
Publiekslieveling te worden.

Stem mee!
Op https://www.jongondernemen.
nl/publiekslieveling2021/ kunt u uw 
stem uitbrengen. De winnende 
start-up krijgt een interview met De 
Ondernemer, hét grootste onderne-
mersplatform van Nederland. Het in-

Gezamenlijk álle ouders met geldzorgen bereiken   
via een menselijke benadering

Landelijke Leergeld Dag
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen 
om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leef-
tijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

de contributie voor een sportvereni-
ging. In 2020 konden dankzij Stichting 
Leergeld in heel Nederland 131.203 
kinderen uit minimagezinnen onbe-
zorgd meedoen. In de gemeente Nue-
nen heeft Stichting Leergeld Nuenen 
meer dan 200 van deze kinderen kun-
nen ondersteunen. Om gezamenlijk 
nog meer kinderen nog beter te berei-
ken werkt Stichting Leergeld samen 
met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Na-
tionaal Fonds Kinderhulp en Stichting 
Jarige Job binnen het samenwer-
kingsverband Sam&.

Menselijke benadering
De aanpak van Stichting Leergeld is 
van aanvullende waarde op de aan-
pak van gemeenten en andere in-
stanties. Daarbij gaat het niet alleen 
om wat Stichting Leergeld doet voor 
de kinderen en hun ouders, maar ook 
om hoe zij dat doet. De menselijke 
benadering van Stichting Leergeld 
met maatwerk blijkt regelmatig in 
schril contrast te staan met hoe gezin-
nen door andere instanties, zoals de 
gemeente, het UWV of de belasting-
dienst worden behandeld. Vooral het 
huisbezoek van Stichting Leergeld 
wordt daarbij sterk gewaardeerd, 
vanwege de laagdrempeligheid, 
betrokkenheid en persoonlijke bena-
dering van de Leergeld vrijwilligers.

Actieprogramma en toolkit 
Met subsidie van het Ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
is vanuit Stichting Leergeld en Sam& 
een project opgezet om het bestaande 
ondersteuningsaanbod voor met 
name werkende ouders met geldzor-
gen beter toegankelijk te maken. Om 
te weten hoe hun situatie eruit ziet en 
welke belemmeringen zij ervaren, 
heeft Stichting Leergeld de ervaringen 
van 22 werkende ouders met geldzor-
gen onderzocht. Dit is in 2020 gepubli-
ceerd in het onderzoeksrapport ‘Altijd 
op een richeltje lopen’. De bevindingen 
van het onderzoek en gesprekken 

40% van hen heeft werkende ouders. 
Slechts een beperkt deel van hen 
maakt gebruik van het bestaande 
voorzieningenaanbod. Veel werken-
den rekenen zich niet tot de doel-
groep die in aanmerking komt voor 
voorzieningen. Ook kent een deel van 
de ouders de regelingen niet of weet 
de weg er naar toe niet. Stichting Leer-
geld zorgt ervoor dat jaarlijks meer 
dan 130.000 kinderen die opgroeien 
in armoede gewoon mee kunnen 
doen met hun leeftijdsgenootjes en 
niet aan de zijlijn terecht komen. In de 
Leergeld werkwijze staat de menselij-
ke benadering centraal, waarbij Leer-
geld zich verplaatst in de positie van 
de ouder(s) en een Leergeld vrijwilli-
ger bij de ouder(s) thuis het gesprek 
aangaat. De menselijke benadering 
van Stichting Leergeld blijkt in de 
praktijk regelmatig in schril contrast 
te staan met hoe gezinnen door ande-
re instanties worden behandeld. In sa-
menwerking met Sam& voor alle kin-
deren (Sam&) heeft Stichting Leergeld 
onlangs een concreet actieprogram-
ma en toolkit ontwikkeld, die ge-
meenten, professionals bij life events 
en werkgevers concrete handvatten 
bieden om hun uitvoeringspraktijk 
richting ouders met geldzorgen te 
verbeteren, ook vanuit een menselijke 
benadering. Vandaag, op 1 juni, de 
Landelijke Leergeld Dag, roept Stich-
ting Leergeld hen op om zich hierdoor 
te laten inspireren om zo gezamenlijk 
álle ouders met geldzorgen te berei-
ken en hen vooruit te helpen.

Over Stichting Leergeld
Via 112 lokale stichtingen, die samen 
actief zijn in 74% van de Nederlandse 
gemeenten, biedt Stichting Leergeld 
kinderen uit minimagezinnen kansen 
om te kunnen deelnemen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten. 
Zo ondersteunt zij ouders met bij-
voorbeeld de aanschaf van schools-
pullen, een bijdrage voor een school-
reis, een computer of een fiets of met 

daarover met uiteenlopende partijen, 
zoals verschillende maatschappelijke 
organisaties, gemeenten en werkge-
vers, hebben geleid tot een concreet 
actieprogramma en een toolkit. Deze 
geven gemeenten, professionals bij 
life events (zoals echtscheidingsadvo-
caten, mediators, consultatiebureaus, 
UWV, etc.) en werkgevers concrete 
handvatten om hun uitvoeringsprak-
tijk richting werkende ouders met 
geldzorgen te verbeteren, waarbij een 
menselijke benadering centraal staat. 
Het actieprogramma en de toolkit zijn 
onlangs gelanceerd via een inspire-
rend online tafelgesprek tijdens de 
Week van het Geld.
Gaby van den Biggelaar, directeur van 
Leergeld Nederland, hierover: “De 
meeste van deze handvatten zijn niet 
alleen van toepassing voor werkende 
ouders met geldzorgen, maar gelden 
ook voor ouders met geldzorgen in 
het algemeen: verplaats je in de posi-
tie van de ouders met geldzorgen en 
redeneer vanuit hun belevingswe-
reld; spreek geen oordeel uit, maar 
probeer maatwerk te bieden vanuit 
eenvoud en vertrouwen.” 

Oproep op deze Landelijke Leer-
geld Dag
Elk jaar op 1 juni wordt de Landelijke 
Leergeld Dag georganiseerd, waarop 
er aandacht is voor het werk van 
Stichting Leergeld. Normaliter wordt 
er ergens in het land een bijeen-
komst georganiseerd. In coronatijd 
vindt de Landelijke Leergeld Dag al-
leen plaats op sociale media. Stich-
ting Leergeld Nuenen grijpt deze 
Landelijke Leergeld Dag 2021 aan 
om in de gemeente Nuenen alle loka-
le professionals bij life events en loka-
le werkgevers op te roepen om in 
hun uitvoeringspraktijk richting ou-
ders met geldzorgen ook te kiezen 
voor een menselijke benadering en 
zich hierbij te laten inspireren door 
het actieprogramma, de toolkit en 
het online tafelgesprek van Stichting 
Leergeld en Sam&. Dat kan door de 
toolkit te downloaden via: leergeld.
nl/publicaties/ of: samenvoorallekin-
deren.nl/werkende-ouders en/of 
door het online tafelgesprek hier te-
rug te kijken. Stichting Leergeld Nue-
nen hoopt hiermee zo gezamenlijk 
álle ouders met geldzorgen in de ge-
meente Nuenen te kunnen bereiken 
en hen vooruit te helpen!

Meer informatie over de Landelijke 
Leergeld Dag vindt u op leergeld.nl/
landelijke-leergeld-dag/
Wilt u iemand van Leergeld Nuenen 
spreken? Dat kan!
-Elke maandag van 10.00 - 12.00 uur 
is er inloopspreekuur in het gebouw 
van de CMD, Berg 22C, na de ingang 
meteen rechts.
-U kunt ook uw vraag stellen via leer-
geld@onsnet.nu
-Bellen met 06-252 86545. 

Ruilen van diensten is in trek 
bij ruilkring LETS Nuenen
Hoezo ruilkring? In 1983 werd in Canada, toen het land zich in financieel 
moeilijke tijden bevond, een systeem ontwikkeld om onderling diensten te 
ruilen onder de naam LETS wat staat voor: Local Exchange Trading System. 
Over heel de wereld bestaan er nu vele LETS-kringen waarvan ruim hon-
derd in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van een fictief betaalmiddel. 

Of wil je misschien een aantal leden 
leren kennen en kijken wat er te krij-
gen is? Nu mogen we weer bij elkaar 
komen en dat doen we op donder-
dag 17 juni om 19.30 uur bij de We-
verkeshof. Kom gewoon langs en 
maak kennis met onze club. Mis-
schien is het wel iets voor jou! 
De ontmoeting zal buiten plaats vin-
den dus als het regent gaat deze 
bijeenkomst helaas niet door. En ui-
teraard hanteren we de op dat mo-
ment geldende coronamaatregelen.
Voor meer informatie bekijk de web-
site www.letsnuenen.nl

LETS-Nuenen
In Nuenen is er een actieve, LETS-
kring; het is een ruilnetwerk met le-
den, die onderling diensten uitwisse-
len. Geld komt er niet aan te pas. Het 
idee is heel simpel: je doet iets voor 
een ander, b.v. ramen wassen, com-
puterhulp bieden, autorijden, tuinie-
ren, koken. Daarmee kun je fictieve 
eenheden verdienen, bij de LETS-
kring in Nuenen zijn dit @ (apen-
staartjes). LETS-Nuenen is geen stich-
ting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden 

Een voorbeeld
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan re-
pareert een fiets voor Marjon, Marjon 
doet voetmassage voor Gerard, Ge-
rard helpt Ine bij het repareren van 
haar kraan, enzovoort. 

Kortom een systeem waarvan het 
leuk is om deel van uit te maken. Een 
leeftijdsgrens is er niet, jong en oud 
kunnen deelnemen. Het is wel pret-
tig als je de beschikking hebt over 
een computer omdat de registratie 
van de te betalen en te verkrijgen @ 
digitaal wordt verwerkt. 

Kennismaken?
Wil je contact met LETS-Nuenen? 
Stuur een mailtje naar info@letsnue-
nen.nl. Je krijgt dan eventueel een 
bezoekje van een van de contactper-
sonen om kennis te maken, je dien-
stenaanbod met je te bespreken en 
om het één en ander uit te leggen. 

Joke heeft haar auto volgeladen om voor 
een LETS-lid naar de stort te rijden.

Energielabel kost energie 
De invoering van het nieuwe, verplichte energielabel per afgelopen 1 januari 
heeft veel mensen heel wat energie en centen gekost, maar in de praktijk 
werkt het nog niet. Bij consumentenprogramma Radar regende het klachten 
en de Vereniging Eigen Huis sprak van een onzorgvuldige invoering. Demissio-
nair minister Kaisa Ollongren heeft dat weliswaar tegengesproken, maar feit is 
wel dat zij voor een tweede keer heeft besloten tot uitstel van ‘handhaving’, 
eerst tot 1 juli van dit jaar, nu tot 1 januari 2022. Eenvoudig gezegd: je krijgt tot 
1 januari 2022 geen boete als je geen energieprestatie-indicator aangeeft in 
de advertentie voor je huis, omdat je dat label nog niet hebt. 
Hier even de achtergrond: je kon tot 1 januari van dit jaar een ‘Vereenvoudigd 
Energielabel’ aanvragen via een website. Je vulde wat gegevens in over om-
vang en energieverbruik van je woning en op afstand plakte een deskundige 
er dan een label op (van A t/m G). Kosten 10 euro. In de nieuwe regeling zijn 
verkopers-eigenaren verplicht een vakbekwaam energieadviseur in te huren 
die de woning uitgebreid komt bekijken. Hij/zij stelt op basis van het onder-
zoek ter plaatse het energielabel vast en doet ook nog aanbevelingen voor 
verbeteringen. Vorig jaar werd verwacht dat dit ongeveer 190 euro zou kosten. 
Maar goed, het is dan geen natte vingerwerk en je kunt op basis van het onder-
zoek je woning ook energiezuiniger maken.
Maar wat bleek uit onderzoek van Radar? Meer dan de helft van de aanvragers 
van een energielabel-nieuwe-stijl aanvroegen, betaalde meer dan 190 euro, 
soms wel het dubbele. Bij anderen liep de verkoop van de woning vertraging 
op en een enkele keer ging de verkoop helemaal niet door. Veel mensen voel-
den zich onnodig op kosten gejaagd. Bovendien bleek niet alleen de woning-
markt krap, maar ook het aanbod aan vakbekwame energieadviseurs. Door de 

coronalockdown stagneerde ook de opleiding van ‘verse’ ad-
viseurs. Dit leidde tot hogere prijzen en langere doorloop-

tijden.
Hoewel minister Ollongren verwachtte met extra op-
leidingen en examens de zaak halverwege dit jaar 
weer op de rails te hebben, is dat niet gelukt. Per 1 
mei waren er 1.000 vakbekwame energie-adviseurs 
beschikbaar en zij verwacht nu dat dit aantal de ko-
mende maanden verdubbelt. Dat zijn er kennelijk te 

weinig om alle huizenverkopers van een geldig ener-
gielabel te voorzien, dus daarom wordt de verplichting 

om deze te vermelden opnieuw met een half jaar op-
geschort. We zullen zien of de oververhitte markt 
aan energieadviseurs dan tot ontspanning is ge-
komen. Het kan vriezen of het kan dooien! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Laat uw hond deze zomer 
niet achter in een hete auto
Nu de temperaturen oplopen, is het cruciaal dat mensen weten dat ze 
nooit een hond mogen achterlaten in een hete auto, ook niet een paar mi-
nuten lang en dat ze uitkijken naar honden die zich in zo’n situatie 
bevinden.

Stijgende temperaturen kunnen hit-
testress veroorzaken bij dieren en an-
der lichamelijk letsel dat permanent 
en zelfs fataal kan zijn. Als het buiten 
26 graden is, dan is de temperatuur in 
een auto die in de schaduw staat, al 32 
graden en in een voertuig dat in de 
zon geparkeerd staat binnen een paar 
minuten 70 graden Celsius. Honden 
kunnen zichzelf alleen afkoelen door 
te hijgen en door te zweten via hun 
voetkussentjes. Zelfs als je een hond 
in een auto achterlaat die in de scha-
duw staat geparkeerd, kan het dier 
snel bezwijken aan een zonnesteek en 
hersenschade oplopen of sterven.

Ziet u een benauwde hond in een auto, 
neem dan de gegevens op van de auto, 
probeer de eigenaar te vinden en bel 

de plaatselijke politie. Reageert die 
niet meteen en dreigt er direct gevaar 
voor het leven van de hond, zoek dan 
een getuige die uw inschatting van de 
situatie kan ondersteunen en onder-
neem de nodige stappen om het lij-
dende dier te bevrijden en wacht ver-
volgens tot de politie komt. Vertoont 
de hond symptomen van een zonne-
steek, zoals rusteloosheid, zwaar hij-
gen, overgeven, loomheid of gebrek 
aan coördinatie, verplaats het dier dan 
onmiddellijk naar een schaduwplek. 
Stabiliseer de temperatuur van de 
hond door hem of haar water te geven 
en een koude handdoek op de kop of 
de borst van het dier te leggen of hem 
of haar onder te dompelen in lauw 
(geen koud) water. Breng het dier daar-
na naar een dierenarts.
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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 12 juni 18.30 uur: viering, 
voorganger: pastoraal werker me-
vrouw R. van Eck.
Zondag 13 juni 11.00 uur: viering, or-
gel/piano voorgangers: pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker mevrouw 
R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 12 juni 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart.
Zondag 13 juni 11.00 uur: Jeanne 
Straathof-Scholtes; Marietje de Vries-
Klomp.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 juni 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger: pastor P. Cle-
ment.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Nellie de 
Greef - van Ravestein vanwege ver-
jaardag en tevens sterfdag en Tiny de 
Greef; Jan van Akkerveken.

Mededelingen
Vorige week is in onze parochie de 
heer Jan van Akkerveken op 81 jarige 
leeftijd overleden. Afgelopen dins-
dag heeft de uitvaart plaatsgevon-
den waarna hij is bijgezet op onze 
begraafplaats. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 juni 09.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger: Pastor P. Cle-
ment.

Misintenties 
Piet Coolen; Ans Kuipers-van Perlo; 
Antoon Snijders en Cisca Snijders-
Vos, vanwege haar sterfdag.

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

Op zondag 13 juni wordt er om 10.00 
uur een kerkdienst gehouden in De 
Regenboog. De voorganger is dan 
kerkelijk werker Pieter Flach. Er mo-
gen 50 kerkgangers de dienst bijwo-
nen. Wilt u daar bij zijn? Meldt u zich 
aan via www.pgn-nuenen.nl/actueel. 
U kunt ook de dienst thuis volgen via 
livestream. Dat kan via ww.pgn-nue-
nen.nl/verbinding. De collecte is voor 
een ZWO-project in Syrië. U bent van 
harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 10 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Margaretha, ko-
ningin en weduwe. 
Vrijdag 11 juni. Feest van het Allerhei-
ligste Hart van Jezus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur gezongen H. Mis.
Zaterdag 12 juni. 9.00 uur H. Mis, H. 
Odulphus, belijder; gedachtenis van 
H. Johannes a. S. Facundo, belijder en 
H. Basilides, Cyrinus, Nabor en Nazari-
us, martelaren. 10.30 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 13 juni. Derde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 14 juni. 18.30 uur Hoogmis, 
H. Basilius, bisschop en kerkleraar. 

Dinsdag 15 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Vitus, Modestus en 
Crescentia, martelaren. 
Woensdag 16 juni. 07.15 uur H. Mis.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

                      

Marlies Hoeijmans

Zijn, groot of klein,
ieder heeft z'n levenslijn
eens is voor eenieder,
hoe dan ook
de cirkel rond
het wonder des levens
waar niemand aan ontkomt!

in liefde verbonden met

Henriëtte Kleijngeld

Wij nemen in besloten kring afscheid van Marlies op zaterdag 12 juni. 

5 6 februari 1949 c 4 juni 2021

Correspondentieadres: coöperatie DELA, t.a.v. Henriëtte Kleijngeld  
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Henriëtte

Familie Hoeijmans
Familie Kleijngeld

Voor het ontvangen van het vormsel 
komen alle kinderen van groep acht 
in aanmerking die door het doopsel 
op weg gezet zijn naar een leven als 
christen. Door dit sacrament worden 
de vormelingen uitgenodigd een ei-
gen keuze te maken om deze weg te 
blijven volgen.
Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Wij willen jou en jouw ou-
ders uitnodigen voor een informatie-
avond, omdat we denken dat jullie sa-
men een keuze maken voor het vorm-
sel. Meestal wordt deze informatie-
avond door een groep van zo’n tien 
vormelingen én ouders bezocht. Om-
dat we, gezien de huidige adviezen 
van het RIVM en de overheid, niet met 
veel personen tegelijk bij elkaar willen 
komen, willen we de toekomstige vor-
melingen in een persoonlijk gesprek, 
samen met de ouders, informeren. 

Tijdens dit persoonlijke gesprek wil-
len wij graag iets vertellen over de 
wijze waarop wij naar het vormsel 
toe werken. Het aardige van de voor-
bereidingen op het vormsel is dat je 
anderen leert kennen en dat je op 
een andere manier naar jezelf kijkt. 
De volgende vragen komen aan bod: 
wat zijn jouw talenten, wat is jouw 
droom (missie), hoe denk je die 
droom te bereiken, wie kan jou daar 
bij helpen, wil je daar wel hulp bij ac-
cepteren of wil je alles zelf doen, kan 
jij anderen helpen (om hun droom te 
bereiken of op een andere manier)? 
En deze vragen kan je vertalen naar 
‘geloven’. Geloof jij in jezelf, in je ei-

gen droom (missie), geloof je in de 
toekomst en in anderen (die jou kun-
nen en willen helpen)? Kortom, als je 
je vormsel gedaan hebt ben je ster-
ker geworden. 
Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens 
dit persoonlijke gesprek dat we wil-
len houden in het parochiecentrum 
van de H. Clemenskerk, Park 55. 
Om jou en jouw ouders uit te nodi-
gen voor dit persoonlijke gesprek 
willen we je vragen om ons een mail-
tje te sturen waarin je aangeeft dat je 
graag uitgenodigd wilt worden voor 
dit gesprek. Zodra wij een mailtje van 
jou ontvangen hebben, nemen we 
contact met je op en spreken we sa-
men een datum en tijdstip af (bij 
voorkeur in de week van 5 juli). Wil je 
dit mailtje uiterlijk 24 juni a.s. sturen 
naar Han Waalen via vormelingen@
parochienuenen.nl.

Tijdens het gesprek is een inschrijf-
formulier aanwezig. Indien je dat 
wenst kan de inschrijving direct 
plaatsvinden. Wij vragen een bijdra-
ge in de kosten van € 30,- direct bij de 
inschrijving te voldoen. Indien je nog 
even bedenktijd nodig hebt dan kan 
het inschrijfformulier uiteraard ook 
later ingeleverd worden.

Heb je vooraf al vragen, dan kan je 
ook gebruik maken van bovenstaand 
mailadres. Wij hopen een reactie van 
jou te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Pastores en vormselwerkgroep 

Parochie Heilig Kruis.

Informatie omtrent    
het vormsel 2022 -    
Parochie Heilig Kruis Nuenen
Normaal gesproken komt ieder jaar in de maand mei de bisschop of de 
deken naar Nuenen om het H. Vormsel toe te dienen. Dit jaar is heel veel 
anders door covid-19. En zo ook voor het vormsel en de voorbereidingen. 
We begonnen deze brief dan ook niet voor niets met ‘normaal gesproken 
….’. Helaas hebben de vormelingen van 2021 hun vormsel in mei niet kun-
nen doen. De nieuwe groep vormelingen zal normaal gesproken in mei 
2022 aan de beurt zijn. We hebben er echter voor gekozen om deze twee 
groepen te combineren en in het najaar samen de voorbereidende activi-
teiten te gaan doen. De vormselviering staat voor beide groepen gepland 
op vrijdag 10 december (de datum is nog onder voorbehoud).

         Van het concert des levens
krijgt niemand een program…

Met heel veel verdriet maar ook met �jne 
herinneringen hebben wij bij ons thuis, 
afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze geweldige vader en lieve opa

Christ Stoop
Christo�el Marinus
echtgenoot van

Corrie Stoop-Vreeswijk

* Nuenen, 28 augustus 1936                                † Nuenen, 4 juni 2021

Drager van de Eremedaille in Goud verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau

Wat heb je gestreden en wat was je moedig.
We hebben een bijzonder afscheid gehad!

Corrie

Jos
   Michelle en Kas
   Jaime
   Randy

Christian en Mandy
   Aylani
   Danayla

Corina

Kuifmeeshof 10
5672 VN Nuenen

Op donderdag 10 juni hadden we Christ voor het laatst in ons midden 
in crematorium Rijtackers te Eindhoven. 

Een eigen herinnering aan Christ of woord van medeleven kun je ook 
delen met ons via www.vdstappen.nl

Getuige gezocht
Donderdag 3 juni is er tussen 10.30 
en 12.00 uur aan de Hoge Brake 3 
(Sporthal de Hongerman) te Nue-
nen, een twee maanden oude Gazel-
le damesfiets gestolen. Het gaat om 
een Gazelle Heavy Duty, 28 inch, 3 
versnellingen, in de kleur matzwart. 
Op de voorkant zit een pastelgroen 
kratje. Op hetzelfde tijdstip is er nog 
een elektrische damesfiets gestolen, 
merk en uiterlijke kenmerken helaas 
niet bekend. Heeft u iets gezien of is 
u iets bijzonders opgevallen, laat het 
ons weten. Alvast bedankt; Monique 
06-23084051.

Met het oog op de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 

Lobby voor jouw 
eigen organisatie 
Online / 8-7-2021 / 19.30 - 21.00 uur 

Online inspiratiesessie - Lobby 
voor jouw organisatie 
Lobbyen betekent kort gezegd het 
bewust en doelgericht beïnvloeden 
van ‘beslissers’. Deze inspiratie-
bijeenkomst geeft inzicht in waarom 
je een lobby zou voeren, wie je hier-
bij nodig hebt en wat voor rol(len) je 
zelf aan kunt nemen. Ook het tijdstip 
waarop je start is belangrijk, zeker 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
in het voorjaar 2022. 

We gaan vooral inspiratie aan el-
kaar geven: 
- Hoe vind je de juiste mensen; 
- Waar kun je invloed uitoefenen;
- Waar kun je elkaar helpen;
-Hoe hebben andere partijen dit 
aangepakt? 

Lobbyen niet alleen voor de politiek. 
Het is ook handig als je andere be-
slissers wilt beïnvloeden! Denk aan 
financiers, partners, cliënten, bezoe-
kers, maar bijvoorbeeld ook vrijwilli-
gers. 

Nieuwsgierig geworden? Geef je 
dan op via www.lerenmetlev.nl en 
we zien je graag op 8 juli om 19.30 
online! Trainers, Ismene Borger en 
Willeke Vermeulen.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 23

Horizontaal: 1 pl. in Zeeland 6 hondenkapper 12 kampeergerei 13 staat in Amerika 
14 in opdracht (afk.) 16 rolprent 18 ontkenning 19 centimeter (afk.) 20 vakbond (afk.) 22 weke massa 
24 hoofddeksel 25 televisiezender 27 brede sjaal 29 sporenplant 30 deo volente (afk.) 31 straatruzie 
33 met behulp van 35 ten name (afk.) 37 oever 38 betrekking 39 aanslibbing 40 zoon (afk.) 
41 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 42 vakbond (afk.) 44 grand prix (afk.) 45 vrijgevig 
47 elektronisch tijdschrift 50 vrij op naam 52 zo spoedig mogelijk (afk.) 54 steen 56 onderricht 
58 grondtoon 59 Duits componist 61 breuk 64 motorraces (afk.) 65 vreemde munt 66 land in Azië 
68 vrijkoopsom 69 kwajongen.
Verticaal: 1 vogel 2 meterton (afk.) 3 kraag 4 verbond 5 commerciële tv-zender 7 vogeleigenschap 
8 onderwerp 9 schaakterm 10 Mijne Heren 11 catastrofe 15 verwelkoming 17 met betrekking tot 
18 riv. in Afrika 19 klepper 21 voormiddag (afk.) 23 draaiing 24 compagnon (afk.) 26 frater (afk.) 
27 ar 28 waarde vriend 29 meervoud (afk.) 30 dat wil zeggen 32 ernstig 34 mand 
36 Nederlandse Dagbladpers (afk.) 41 gedaan en laten (afk.) 43 vice versa (afk.) 
46 Universiteit Maastricht 48 Zijne Koninklijke Hoogheid 49 hoofdgroet 51 oosterlengte (afk.) 
52 kolom 53 lopend gerucht 55 zijrivier v.d. Rijn 57 punt 59 jong dier 60 calorie 62 teug 63 vaas 
65 de lezer heil (afk.) 67 kosten koper (afk.).

C A N A P E M O S S E L

R C O D E H O E D J

O R E G A N O A M E R I K A

B I T T B L Z P S O F

O P O E K E P E N G O L F

T N I G E R N E V E N A

B A N G A S

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

T O E R U I V E R L A M A

R U N B E N Z L M I S

A D E L A A R E M I N E N T

F V A L K O M E N E

B E T I S E K L A S S E

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

Oplossingen wk 22
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

C O L B E R 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.

AFDEKPLAAT
ATLETE
BENUL
BLAUW
BUURT
FLUITKETEL
GEGIL
GEZAG
HEIEN
KASTIE
KATERN
KIEZEL
MAGISTRAAT
MAGNOLIA
MUSEA
NABOUW
NOEST
POTIG
REMSYSTEEM
SOMMIGEN
STAART
TENTZEIL
TIMMERLUI
TRUCAGE
UITZET
ULAAN
WASDROGER
WASEM
ZAGEN
ZAIRE

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

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

5 1 8
7

6 8 1 9 3
2 4 9

2 5 7 3
3 9 1
6 9 1 7 5

5
8 9 2

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 21, Mw. M. Hendrickx, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

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

Taxi naar Schiphol

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Schiphol naar uw zomerse bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
schiphol brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen.
Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Schiphol vanaf € 140,00*

*  reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
3 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

ZONDAG 13 JUNI 
GEOPEND VAN 

10.30 TOT 15.00 UUR

Eeneind 27 5674 VR  Nuenen  Tel: 06 20 99 75 07

10.30 TOT 15.00 UUR

 

                                 Wij zijn op zoek naar een  

           enthousiaste 
tandartsassistente 
     voor 27 tot 36 uur p/w 

           Wil jij ons team komen versterken stuur je reactie naar:  

                                         Robbie Aerts 

Hagelkruis 4, 5674 RE Nuenen 

      info@tandartsaerts.nl 

 

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste tandartsassistente
voor 27 tot 36 uur p/w

Wil jij ons team komen versterken stuur je reactie naar: 

Robbie Aerts
Hagelkruis 4, 5674 RE Nuenen

info@tandartsaerts.nl

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

GEZOCHT: poetshulp in 
Nuenen. Tijden in overleg. 
Tel. 040-2124343.

GEVRAAGD: hulp in de 
huishouding 3 uur per 
week of om de 2 weken. 
Tel. 06-22459248.

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

IN- EN VERKOOP VAN 
TWEEDEHANDS FIETSEN. 
Ook reparaties. Tel. 06-46830117.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

RISJAMO@PRIMERANET.NL

Risjamo

COLLEGA GEZOCHT
Wij zijn op korte termijn op zoek naar 

een enthousiaste medewerk(st)er!

In de leeftijd van 18/19 jaar, 
voor zaterdagen en vakantiewerk.

HOGE BRAKE 66  NUENEN | TEL. 040-2913301

Ben jij degene die:
- Het leuk vindt om in een 

moderne winkel te werken
- Het leuk vindt met klanten 

om te gaan
- kan meedenken
- het leuk vindt om in een 

gezellig team te werken
- graag wat wil bijverdienen 

op een fi jne manier
- gedreven is?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden een goed salaris 
en andere leuke voordelen.

Is je interesse gewekt? 

Kom gerust naar onze zaak 
voor vragen of je aan te 
melden.

Tot snel!

TE HUUR Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tel. 0499-70 02 18.
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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

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen
gebouw van de CMD, Berg 22C

t/m 11 juli
Lente-expositie

Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61

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. KNKV

Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar
 Sportcomplex aan het Wettenseind 20

opgeven via ktc@nkvkorfbal.nl 

Zondag 13 juni
14.30 uur Concertini: ’Princes of Ugandan 

Music’ Sumayya Sheeba én
de troubadour uit de Lage Landen Jos van 
Rens. Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 17 juni
19.30 uur Bijeenkomst ruilkring 
Lets-Nuenen bij de Weverkeshof 
(buiten en alleen bij goed weer)

Zaterdag 19 juni
13.00-16.00 uur 

Voorjaars uitverkoop Hoffmans Mode
Jo van Dijkhof

Vrijdag 25 juni
19.30 uur Concertini: 

‘Medicine Music’ - Nienke
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 26 en zondag 27 juni
Twaalf Tuinen Tocht
Voor info: ngn200.nl

Maandag 28 juni t/m zaterdag 3 juli
MS-Collecte

Maandag 19 t/m zaterdag 24 juli
Collecte Showkorps O & V

BuitenBeter app
Een losse stoeptegel, gedumpte vuil-
niszak, graffiti op je muur of een ka-
pot speeltoestel? Daarvoor kun je 
bellen of mailen naar de gemeente. 
En je kunt de melding ook doen met 
de BuitenBeter app. Met deze app 
kun je problemen in de openbare 
ruimte snel en gemakkelijk melden. 
Pak je mobiel, maak een foto, be-
schrijf het probleem, de locatie en 
stuur het aan de gemeente. 
BuitenBeter is ontwikkeld voor zowel 
inwoners als gemeenten zodat mel-
dingen gemakkelijk gedaan en opge-
lost kunnen worden. Je kunt op elke 
locatie in Nederland melden en de 
melding wordt doorgegeven aan de 
juiste gemeente. Op deze manier 
kunnen we als inwoners zelf snel bij-
dragen aan een prettige leefomge-
ving. De app is te downloaden in de 
iTunes App store of Google Play Store. 

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Andere tijden
Er zijn zoveel triggers, die ons terug-
brengen naar tijden met diegenen, 
van wie we inmiddels afscheid 
hebben moeten nemen. erinne -
ringen die ervoor zorgen dat onze 
dierbaren ook nu nog in ons leven 
blijven. o hebben wij allemaal onze 

ersoonlijke herinneringen aan 
be aalde gebeurtenissen met een 
overleden dierbare, vaak gekleurd 
door eigen ervaringen, inzicht en 
geheugen. l die verschillende herin -
neringen hel en ons om een afscheid 
kleur te geven en persoonlijk te 
maken.

Tastbaar
aak zijn onze herinneringen nog 

tastbaar;  vastgelegde beelden, 
bew aarde belangrijke spullen.  D aar-
naast dragen we belevenissen mee in 
ons hart. eide brengen ze ons weer 
even naar voorbije tijden. teeds 
meer mensen vinden het jn om 
een tastbare herinnering met zich 
mee te dragen in een vorm, waarbij 
hun dierbare le erlijk dichtbij blij . 

oals een fraai herinneringssieraad 
met wat as of een vingerafdruk van 
hun overleden dierbare. aarom 
vragen wij altijd of de familie een 
vingerafdruk wil laten maken van hun 
overleden dierbare.  We leggen dan overleden dierbare.  We leggen dan 
uit dat de afdruk onbe erkt goed uit dat de afdruk onbe erkt goed 
blij , zodat deze altijd nog gebruikt blij , zodat deze altijd nog gebruikt 

kan worden als basis van een mooi 
en zeer ersoonlijk sieraad, o  het 
moment dat iemand daaraan toe is.

o mochten we laatst een mooi 
ke nkje laten maken voor een klein -
dochter met de vingerafdruk van 
haar oma, die al meer dan vier jaar 
geleden overleed.  N u w as ze op een 
lee ijd gekomen om de waarde te 
zien van deze tastbare herinnering 
en ze vond het jn om vanaf nu elke 
dag dit aandenken aan haar oma 
bij haar te dragen. mdat ze nooit 
ke nkjes droeg, valt het sieraad 
anderen o . at gee  haar steeds 
weer de kans om te vertellen over 
haar oma, wat ze nu heel graag doet. 
M ooi!

De herinnering blijft
erinneringen, tastbaar of in ons 

geheugen, houden onze overleden 
dierbaren dichtbij. e brengen 
verhalen naar boven en vormen 
een onlosmakelijke schakel met hen. 
aten we dus vooral blijven herin -

neren in de vorm die bij ons ast en 
vertellen over hen die we missen.

Herinneringen als
                onlosmakelijke schakel!

Een muziekje, waardoor u zich ineens weer scholier voelt. Een geur, die 
doet denken aan de baksels van uw grootmoeder destijds. Een uitspraak, 
die uw overleden vader altijd deed. Dat bankje aan het water, waarop 
u nog altijd uw ouders ziet zitten, terwijl ze met veel plezier naar de 
passerende bootjes keken...

tijden, echter had het bestuur ver-
wacht dat het nog een seizoen zou 
duren voordat een team van jongens 
onder de 16 jaar van de grond zou 
komen.
Vanaf deze leeftijdscategorie gaat er 
voor het eerst bij de jeugd gesplitst 
worden tussen jongens- en meiden-
teams. Om ook de basketballende 
meiden bij de club perspectief te blij-
ven bieden vanaf deze leeftijd, is de 
vereniging actief in contact met de 
internationale school in Eindhoven 
voor een mogelijke samenwerking.

Het bestuur van Achilles’71 wil elke 2 
seizoenen een nieuwe leeftijdsklasse 
toevoegen aan het collectief en op 
deze manier meegroeien met de 
oudste jeugdleden. De bedoeling is 
om op deze manier te voorkomen 
dat jeugd naar verenigingen buiten 
Nuenen moeten gaan kijken als ze 
willen blijven basketballen vanaf een 
bepaalde leeftijd. 
Nu bleek er de afgelopen tijd al een 
aantal jongens bij het huidige on-
der-14 team spelend actief te zijn die 
volgend seizoen tussen wal en schip 
zouden dreigen te vallen zonder een 
onder-16 alternatief. Deze groep is 
langzaam steeds groter aan het wor-

BCL kan weer gewoon badmintonnen

versoepelingen die het voor de bad-
mintonners véél prettiger maken. 

Niet helemaal normaal
Helaas is het nog niet hélemaal nor-
maal. Zo moeten de leden zich nog 
steeds vooraf inschrijven om te kun-
nen spelen. Ook is de kantine (al) om 
22.00 uur gesloten, waardoor de nor-
male evaluatie als afsluiting van de 
speelavond maar beperkt kan en 
moeten er nog steeds mondkapjes 
gedragen worden als er niet gesport 
wordt. De inschrijving en gezond-
heidscheck bij binnenkomst van de 
sporthal blijft ook bestaan. 

Toch zijn de badmintonners érg ge-
lukkig met de versoepelingen. Met 
name het mogen dubbel-spelen 
wordt als zegen gezien. Deze versoe-
peling verdubbelt immers de capaci-
teit van de sporthal. Ook zijn veel 
sporters niet écht gecharmeerd van 
het (voorheen verplichte) enkelspel: 
ook zij kunnen nu weer aan de slag. 

Seizoeneinde
Helaas komen de versoepelingen wel 
pas op een tijdstip waarop het sei-
zoen ten einde loopt. Een sportsei-
zoen loopt immers van zomervakan-
tie tot zomervakantie, waardoor het 

4 juni 2021 is een datum die BCL niet 
snel zal vergeten. Vanaf die datum 
mag er immers fors meer voor de 
zaalsporters, waardoor ze weer (bij-
na) helemaal normaal kunnen bad-
mintonnen. Vanaf die datum mag er 
weer ‘gewoon’ dubbel gespeeld wor-
den; óók bij de senioren. Vanaf die da-
tum zijn de kleedruimtes en douches 
weer beschikbaar. En, vanaf die da-
tum is de kantine (‘de huiskamer van 
de vereniging’) weer geopend. Veel 

Eindelijk mogen ook de senioren weer 
dubbel spelen bij BCL

Kienen in Lieshout, 
starttijd gewijzigd
Vanaf woensdag 16 juni beginnen 
we om 19.30 uur met kienen in ver-
band met de sluitingstijd om 22.00 
uur. Het kienen vindt plaats in het 
dorpshuis in Lieshout.

Skylar: nieuwe inwoner   
in onze gemeente
Skylar is geboren op zondag 30 mei. Het is de dochter van Danique en Jeroen 
Spaans, de gelukkige ouders van dit zondagskind. Een grote ooievaar en een 
olifant sieren de voortuin van Goudhoeksland 44 in Gerwen. Skylar: welkom 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ 
op het raam, schiet dan een foto en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. (foto Cees van Keulen)

De Basketballende jeugd van Achilles’71 zet de volgende 
stap met een team voor jongens onder de 16 jaar oud

Nieuw team jongens onder 16
Nuenense basketbalvereniging Achilles’71 heeft de laatste twee jaar een 
vlammende start gemaakt bij de opstart van een nieuwe jeugdafdeling 
en als het aan de basketbalclub zelf ligt, gaat deze groei de aankomende 
tijd vooral voortvarend door. De laatste ontwikkeling voor basketballen-
de Nuenense jeugd is de inschrijving van een competitief team, voor jon-
gens geboren in 2006 of later, dat vanaf september van start zal gaan.

den en de teller staat nu op 7 spelers. 
De club zou graag nog wat aanvul-
ling zien bij dit team voor de compe-
titie daadwerkelijk begint in septem-
ber zodat het team bij aankomende 
wedstrijden verzekerd is van vol-
doende spelers, ongeacht eventuele 
blessures of afmeldingen.
Naast het nieuwe jongens onder-16 
team heeft de basketbalvereniging 
nog twee andere nieuwe teams inge-
schreven voor volgend seizoen, daar-
mee zet de vereniging zijn leden-
groei voort naar 11 wedstrijdteams 
en 2 recreatieteams voor het aanko-
mende seizoen.

Jongens met interesse om volgend 
seizoen deel uit te maken van dit 
nieuwe onder-16 team kunnen een 
mailtje sturen naar info@achilles71.nl 
en zijn welkom op dinsdagen om een 
paar proeftrainingen mee te komen 
doen gedurende de hele zomer van 
19.30 tot 21.00 uur in sporthal De 
Hongerman.

Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk. Na een wel héle lange periode met allerlei 
restricties kunnen alle leden van Badminton Club Lieshout weer gewoon 
gaan badmintonnen. Door de meest recente versoepelingen mogen ook 
de senioren weer dubbelpartijen gaan spelen en mag er weer gewoon in 
de kleedruimtes omgekleed worden. Dat de kantine al om 22.00 uur moet 
sluiten mag de pret niet drukken: er kan weer gewoon gesport worden !

seizoen 2020-2021 al bijna afgelopen 
is en de sporthal in de zomerperiode 
weer gesloten zal worden. Toch is het 
een mooie stap die een positief voor-
uitzicht geeft naar het komende sei-
zoen 2021-2022 dat medio augustus 
aanvangt. 
www.badmintonclublieshout.nl

De creatie van dit nieuwe team sluit 
aan bij de lange termijnvisie van de 
vereniging om uiteindelijk basketbal 
aan te kunnen bieden voor alle leef-

De Basketballende jeugd van Achilles’71 zet de volgende 
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GEEN FIETSEN TE KOOP?

WIJ HEBBENWIJ HEBBEN
VEEL FIETSENVEEL FIETSEN

UIT VOORRAADUIT VOORRAAD
LEVERBAAR!LEVERBAAR! FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

gezocht|RL

Fulltime 
fi ets-

monteur
liefst met ervaring.

bel of mail voor verdere 
info, vraag naar Henk

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

CARPACCIO MET PARMEZAANSE KAAS, 
TRUFFELMAYONAISE & PIJNBOOMPITTEN 

OF

ZALMTARTAAR MET KERRIE-LIMOENMAYONAISE
***

ASPERGESOEP
OF

BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES
***

CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS
OF

KABELJAUWFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM 
***

CARAMEL-CHEESECAKE MET MOKKA CRUNCH

€ 22,50

• EIERSALADE MET GEBAKKEN SPEK
• WITTE BONEN IN TOMATENSAUS

• BRAADWORSTJES
• GEPOFTE CHERRYTOMAATJES

• SAUCIJZENBROODJE
• KLEINE BROODJES WIT & BRUIN

• BELEG (BRIE, KAAS & HAM)
• JUS D’ORANGE

€ 18,50

1 DAG VAN TE VOREN BESTELLEN
BEZORGTIJDEN IN OVERLEG

Vaderdag Menu
Bezorging

MAANDAG T/M ZATERDAG

Vaderdag Arrangement
HET UITGEBREIDE ARRANGEMENT 
KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Aspergesoep
ONZE TOPPER SINDS JAREN 

PER LITER VERKRIJGBAAR € 10,-

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 20,00

BORRELPLANK VERNIEUWDE VERSIE (2 PERS.) € 29,50
BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

LUNCH BESTELLEN TOT 11.00 UUR
BEZORGING 11.00 - 12.00 UUR

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

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

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

DINER BESTELLEN TOT 17.00 UUR
BEZORGING VRIJDAG EN ZATERDAG 

17.00 - 19.00 UUR

Vaderdag Brunch 1
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