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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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.

No Disclaimers 
Met o.a. 
May Maema 
uit Nuenen
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

The Color� eld 
Performance  
2021 met 
twee Nuenense 
kunstenaars

Gezellig 
jeu-de-boulen 
in groen 
Gerwen

koopzondag

27
JUNI

12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

koopzondag
12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

Koopavond weer tot
21.00 uur open

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Waterpret
Op zoek naar een zwembadje of wil je je zwembad 

onderhouden? Wij hebben:

- Zwembaden, speelgoed en accessoires

- Waterbehandelings- en reinigingsmiddelen

- Zwembadpompen en filters

- Verwarming: met solar of 

warmtepomp

Alles op voorraad!

Elke zondag open

- Zwembadpompen en filters

- Verwarming: met solar of 
040 - 209 72 41

De Nuenen Cadeaubon is  
een blijvertje in het centrum
Eind 2020 verscheen hij, de Nuenen Centrum Cadeaubon, een initiatief 
van het centrummanagement en Nuenense ondernemers om lokaal win-
kelen in het centrum van Nuenen te ondersteunen. En sindsdien heeft de 
bon, die in drie uitvoeringen (€ 5,- / € 7,50 / € 10,-) verkrijgbaar is, zijn 
plekje duidelijk veroverd. Dagelijks betalen Nuenenaren hun inkopen 
(deels) met bonnen en in het afgelopen half jaar is er via bonnen al meer 
dan tienduizend euro omgezet.

dig vanaf de datum van uitgifte en 
hij moet besteed worden voor het 
bedrag dat erop staat aangegeven. 
Je krijgt geen wisselgeld terug en je 
kunt hem ook niet inwisselen voor 
contant geld. Het mooie van deze 
bon is dat vrijwel alle winkeliers in 
het centrum de bonnen innemen en 
dat zij op hun beurt weer het volle-
dige bedrag dat de bon vertegen-
woordigt op hun rekening gestort 
krijgen. Er blijft nergens ook maar 
een procentje hangen. Zo blijft het 
geld in het dorp en is iedereen te-
vreden. Dus mensen, blijf ook in de 

“Nu de coronamaatregelen dras-
tisch versoepelen, krijgen we regel-
matig de vraag hoelang deze bon-
nen nog geldig blijven en of er nog 
bonnen gekocht kunnen worden”, 
vertelt Henry van Vlerken, centrum-
manager. “En daar kan ik eigenlijk 
heel kort over zijn: de Nuenen Ca-
deaubon is een blijvertje. Met ande-
re woorden de bon blijft ook in de 
toekomst een lokaal betaalmiddel. 
Er zitten slechts enkele restricties 
aan de bon, maar die zijn er al vanaf 
het begin, dus dat is niet nieuw. De 
bon is namelijk precies een jaar gel-

Verslaggever gemeente-
raadsvergaderingen gezocht
De redactie van Rond de Linde is op zoek naar een redacteur die verslag wil 
doen van zowel de gemeenteraadsvergaderingen als van andere gemeentelijke 
activiteiten. Affiniteit met de Nuenense politiek is een must, net als onpartijdige 
verslaglegging in correct Nederlands. De gemeenteraadsvergaderingen vinden 
in principe in de avonduren (donderdag) plaats en van de redacteur wordt ver-
wacht dat hij of zij hierbij persoonlijk aanwezig is, of de vergadering digitaal 
volgt als aanwezig zijn niet kan. Wil je de inwoners van Nuenen c.a. informeren 
over datgene waarover in de gemeenteraad besluiten genomen worden en lijkt 
een redacteurschap je wel iets, neem dan contact met ons op via 040-2831200 
of stuur een e-mail naar redactie@ronddelinde.nl

Kindervakantieweek Nuenen 
Wellicht heeft u het al vernomen: De kindervakantieweek Nuenen van 
2021 gaat (hoogstwaarschijnlijk) door in ‘normale’ vorm en de inschrijvin-
gen voor de kinderen zijn geopend! We kunnen niet wachten om er met al-
le kinderen en vrijwilligers weer een geweldige week van te maken. 

Wist je dat:
-  Vrijwilligerswerk bij KVW Nuenen 

super goed op je CV staat?
-  Je de kindervakantieweek ook als 

maatschappelijke stage voor de 
middelbare school mag gebruiken?

-  Er ieder jaar een hoop nieuwe 
vriendschappen ontstaan tijdens 
de kindervakantieweek?

-  Wij ieder jaar een vrijwilligers-
avond organiseren waarbij we een 
leuke activiteit gaan doen?

-  De kindervakantieweek gewoon 
een super gezellige, actieve week 
is, waar je al je energie en creativi-
teit in kwijt kan?

We zien jullie hopelijk weer allemaal 
tijdens de kindervakantieweek!
https://kvwnuenen.nl

Nog wat info op een rijtje:
-  De kindervakantieweek van 2021 is 

van maandag 16 augustus tot en 
met vrijdag 20 augustus. 

-  De inschrijvingen voor de kinderen 
zijn open sinds zondag 6 juni en 
sluiten woensdag 30 juni om 23.59 
uur. Zorg dat u er op tijd bij bent, 
want vol is vol!

-  De kosten voor de kindervakantie-
week zijn € 40,- per kind voor de 
gehele week.

-  Het thema van dit jaar is ‘1001 
nacht’. 

Verder zijn we altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Je mag vanaf 13 
jaar vrijwilliger worden (als je op de 
middelbare school zit) en je krijgt 
dan allerlei leuke taken, zoals het be-
geleiden van spellen, het opbouwen 
van decor of meehelpen met taken 
achter de schermen. Vanaf 16 jaar 
mag je een groepje kinderen begelei-
den, dit doe je samen met andere 
vrijwilligers. Bij je inschrijving kan je 
aangeven met wie je graag samen 
zou willen werken, hier proberen wij 
dan rekening mee te houden. 

Weverkeshof weer open  
zonder reservering
Ja het kan weer! Een bezoekje aan Weverkeshof zonder reservering! Vanaf 
26 juni kunt u weer zomaar bij ons binnen lopen tussen 10.00- en 17.00 uur.

Daarom wederom een oproep voor 
vrijwilligers: wie heeft er tijd en zin 
om vrijwilliger bij ons te worden?
Samenvattend: vanaf 26 juni gaat de 
achterdeur van Weverkeshof dus 
weer op slot maar de poort weer 
open! En daar zijn we erg blij mee!
Overal op het terrein houden we 1.5 
meter afstand. En in de huiskamer 
geldt de regel, alle tafels bezet is vol 
en mogen er geen nieuwe bezoekers 
meer binnen. Daarnaast moet u zich 
even registreren.

Verder kunnen scholen weer een be-
zoek op afspraak aan ons brengen, 
maar alle overige activiteiten stellen 
we voorlopig nog even uit.

Helaas zijn we voorlopig op de 
maandagmiddagen gesloten omdat 
we te weinig gastvrouwen/heren 
hebben. En ook op 1 juli zijn we de 
hele dag gesloten. Verder kan het 
gebeuren dat er op een ander dag-
deel géén bezetting is en we op het 
laatste moment besluiten om dicht 
te gaan. Dit maken we via Facebook 
bekend. 

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

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

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

toekomst massaal de cadeaubon 
kopen om lokaal mee te winkelen 
en steun hiermee blijvend de on-
dernemers in het centrum van ons 
mooie dorp. De bon is verkrijgbaar 
bij Bruna, Jan Linders en Jumbo Ton 
Grimberg.”
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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:

Frituurvetten en oliën (max 10 liter) kan 
gratis naar de milieustraat.

andere jaren. Het verschil kan nog wel worden gemaakt 
in het aantal mensen dat meedoet aan de inzameling! De 
oproep is dan ook aan zoveel mogelijk mensen om hun 
verse taxustakjes aan de stichting te doneren via www.
taxustaxi.nl/afspraak en zo een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen kanker!

Snoeien of nog niet
Voor wie er rekening mee wil houden vraagt Taxus Taxi 
het snoeien nog enkele weken uit te stellen. Door het 
snoeiwerk nog even te laten rusten, geeft u uw haag de 
kans verder te groeien. Daarmee wordt ook uw bijdrage 
in de strijd tegen kanker automatisch groter. 

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en 
de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl of so-
ciale media. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 15-06-2021 EN 21-06-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 41 Verplaatsen entreedeur 
Jo van Dijkhof 110 Plaatsen luifel voorgevel 
Jan Daemshof 6 Wijzigen kozijnen voorgevel 
Broek 4 Aanleggen uitweg 
Spegelt 64 Plaatsen overkapping 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schietbergen 66 Uitbreiden woning 
Kerkstraat 36 Uitbreiden woning 
Het Puyven 161 Wijzigen carport, uitbreiden entree 

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4-6/ Wijziging Horeca Nuenen Recreatie
Enodedreef 3 B.V. / Enode Recreatie B.V. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen en  Collectevergunning Drumfanfare 
Nederwettten Jong Leven 17-23 okt 2021 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-06-2021 De Spijkert 23 Omgevingsvergunning 2e 
  fase oprichten woning, 
  De Spijkert 23 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 ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

OPENINGSTIJDEN    
IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 31 t/m 35 (2 augustus 
t/m 3 september) zijn er aangepaste openingstijden voor 
de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeente-
huis is alleen in de ochtend open van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag 
en -avond (4, 11, 18, 25 augustus en 1 september). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

AFVAL - PMD RINGEN
In de omgeving Nuenen-Oost, de straten tussen Tomakker 
en Papenvoortse Heide, worden binnenkort de lichtmas-
ten geschilderd. Dit betekent dat tijdelijk de kroonringen 
voor PMD-afvalzakken even verdwijnen. Deze komen zo 
spoedig mogelijk weer terug.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 5 juli 2021 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften 
in het gemeentehuis.

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

van 22 januari 2021 waarbij een last onder dwangsom 
is opgelegd.

• om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 22 januari 2021 waarbij een last onder dwangsom 
is opgelegd.

• om 21.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 22 januari 2021 waarbij een last onder dwangsom 
is opgelegd.

• om 21.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 22 januari 2021 waarbij een last onder dwangsom 
is opgelegd.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• er een nieuw serviceloket is voor Nuenense inwoners;
• u gratis onafhankelijk advies krijg over verduurzamen;
• EnergieHuis Slim Wonen persoonlijk voorlicht of via 

Webinars;
• er een showroom en bezoekerscentra zijn;
• u zelf kun testen hoe duurzaam u bent;
• dit serviceloket een prima start is als u wilt verduurza-

men.
Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl 

TAXUS TAXI
De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele we-
ken geleden van start gegaan. Normaal gezien draait 
Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. Dit 
jaar ligt dat net even anders. Voor de taxusinzameling is 
de stichting namelijk voor een groot deel afhankelijk van 
de weersomstandigheden. 

Meer mensen nodig die meedoen
Het koude voorjaar heeft gezorgd voor een fi kse achter-
stand in de groei van de taxushagen. Mogelijk zal Taxus 
Taxi het dit jaar dus met minder oogst moeten doen dan 

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

Jaarlijkse viering    
Nederlandse Veteranendag
Veteranen worden zaterdag 26 juni op bijzondere wijze geëerd in een 
aangepaste editie van de Nederlandse Veteranendag, live te zien op 
NPO2 van 12.35 uur tot 14.00 uur. Op deze dag eert het Nationaal Comité 
Veteranendag alle veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de 
vrede, nu en in het verleden. 

nieuw programma, gebaseerd op de 
muziekkeuze van vier veteranen, waar-
in de 3JS, Marcel Veenendaal, Trijntje 
Oosterhuis, Elske DeWall en Yosina 
Roemajauw de veteranen toezingen 
onder begeleiding van het Orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht.
 
Nederland telt ruim 100.000 vetera-
nen. Zij staan centraal in de openings-
ceremonie in de Koninklijke Schouw-
burg. Vier van hen vertellen hun per-
soonlijke verhaal. Latoya Hallatu werd 
naar Afghanistan en Mali uitgezonden 
en maakte in Afghanistan een raket-
aanval mee. Kees Brokke werd als 
18-jarige jongen opgeroepen om te 

In de Koninklijke Schouwburg in Den 
Haag delen vier veteranen hun bijzon-
dere verhalen. Stef Bos componeerde 
een speciaal lied voor hen en zingt dit 
op de dag zelf onder begeleiding van 
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso’. Zij begeleiden ook Clau-
dia de Breij en Snelle tijdens hun optre-
den. Bij de viering zijn onder andere 
demissionair minister van Defensie 
Ank Bijleveld, Vera Bergkamp (voorzit-
ter van de Tweede Kamer) en generaal 
Onno Eichelsheim (Commandant der 
Strijdkrachten) aanwezig. Op het Ma-
lieveld wordt aan het eind van de mid-
dag het MAX-programma ‘Ode aan 
onze Veteranen’ opgenomen. Een 

dienen in Nederlands-Indië. Hij voor-
kwam een aanslag op een trein. Luuk 
Elshout draaide twee missies, in Irak en 
Afghanistan. Tijdens een patrouille in 
Afghanistan reed hij op een bermbom 
en raakte gewond. Peter Bercx werd in 
zijn 23 jaar bij Defensie vier keer uitge-
zonden en verliet het leger met zware 
psychische klachten. Nu zet hij zich in 
voor andere veteranen en kameraden 
in nood.
 
Studio Malieveld
In het nieuwe MAX-programma ‘Ode 
aan onze Veteranen’ worden vijf ver-
schillende veteranen voorgesteld. Hille 
Hillinga werd uitgezonden naar Afgha-
nistan en raakte daar gewond. Hij heeft 
zijn passie voor fotografie gecombi-
neerd met zijn werk en is nu werkzaam 
als defensiefotograaf. Kimberley Dinée 
draaide meerdere missies in de strijd 
tegen de piraterij in Somalië. Stefanus 
(Noes) Ririhena is een KNIL-militair, een 
van de steeds kleiner wordende groep 
Molukse veteranen die precies dit jaar 
70 jaar geleden naar Nederland kwam. 
Lyanne en Erik Paskamp zijn als echt-

paar op missie naar voormalig Joego-
slavië geweest. Zij werden beschoten 
en verdreven uit het Rainbowhotel, 
hun commandopost in Sarajevo. Lyan-
ne liep er een trauma op en Erik kreeg 
tijdens een geheime missie een onge-
luk, waardoor hij nu zijn onderarm 
mist. De 3JS, Marcel Veenendaal, Trijn-
tje Oosterhuis, Yosina Roemajauw en 
Elske DeWall zingen de veteranen toe 
onder begeleiding van het Orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht. ‘Ode aan 
onze Veteranen’ wordt zondag 4 juli 
om 18.10 uur uitgezonden bij Omroep 
MAX op NPO 1.
 
Dit jaar is er wederom geen nationaal 
defilé voor Z.M. de Koning, geen open-
bare medaille-uitreiking en geen pu-
blieke bijeenkomst op het Malieveld. 
Wel besteden meerdere gemeenten in 
Nederland aandacht aan hun lokale 
veteranen door op Veteranendag een 
eigen Witte Anjer Perkje te openen, het 
symbool voor erkenning en waarde-
ring van veteranen. Dat gebeurt onder 
andere in Wierden, Almelo, Hoog-
eveen, Arnhem, Helmond, Sneek, Den 

Haag (Sofiahof), Teylingen, Kerkrade, 
Noordwijkerhout, Vlissingen en Vlaar-
dingen. Het Nationaal Comité Vetera-
nendag stimuleert het Nederlandse 
publiek om op deze dag veteranen te 
eren door bijvoorbeeld een plaatselij-
ke Witte Anjer Perkje, het symbool voor 
erkenning en waardering voor vetera-
nen, te bezoeken en een witte anjer te 
dragen.

In Studio Malieveld - live gestreamd via 
de Facebook-pagina en YouTube-ka-
naal van Veteranendag - zijn zaterdag 
26 juni vanaf 14.00 uur interviews met 
veteranen te zien, afgewisseld met 
muziek van Robin Borneman (winnaar 
van de SBS6-zangwedstrijd We Want 
More).
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de Beste Service én Kwaliteit!

Kip Houthakkersteaks
..............................................................4 stuks 7,75
Sole Mio
“Overheerlijke Biefstuk”  .................. 100 gram 2,75
100 gram Grillworst +
100 gram Ei/Bieslooksalade ........... 2,85
Slavinken
..............................................................4 stuks 5,00
Italiaanse
Biefstukrol ................... 100 gram 2,05
Riblappen
.......................................................... 500 gram 7,50

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

AMBER BRAM FAITH FLEUR GUUS IRIS LOTTE
MATS

PIETER

STIJN
SARA

AMBER
EVELIEN

FAYE FLOOR
ILSE KAAT

LUUK
SOPHIE

YLVAPLEUNMATTHIAS

#VRRKKS TROTS
OP ALLE COLLEGA’S DIE GESLAAGD ZIJN

Ben je bijna klaar met je studie of net 
afgestudeerd? Heb je affi niteit met internet 
en data? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Sorara Outdoor Living zoekt een E-commerce medewerker.

Sorara Outdoor Living BV is een snel groeiend bedrijf in Nuenen, die o.a. parasols 
en partytenten verkoopt op online platformen en aan grote accounts in Europa. 
Ter uitbreiding van het E-commerce team zijn we op zoek naar een E-commerce 
medewerker. 

Wat ga je doen?
 • Onze product feeds vullen met productinformatie en -specifi caties;
 • Storingen in onze feed management tool analyseren en oplossen;
 • Het onderhouden en optimaliseren van productdata;
 • Het online zetten van producten op onze platformen en in onze webshop;
 • Prijsberekeningen en prijsaanpassingen in excel;
 • Algemene E-commerce werkzaamheden.

Profi el
 • Je hebt (minimaal) een (relevante) MBO opleiding afgerond;
 • Je werkt effi ciënt, nauwkeurig, planmatig en stelt de juiste prioriteiten;
 • Je kunt goed overweg met Google sheets en Microsoft excel;
 • Proactief in denken en doen: je pakt dingen snel op en bent fl exibel;
 • Zelfstandig en initiatiefrijk, positief-kritisch en enthousiast;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent een praktisch ingesteld persoon die niet schrikt van grote 
  databestanden en blijft altijd secuur.

Wij bieden
 - Werken in een leuk, jong team met een informele sfeer en korte lijntjes;
 - Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 - Een fulltime dienstverband; 
 - Ruimte om mee te groeien met het bedrijf. 

N.b. Wij zijn niet op zoek naar een webdesigner of internetmarketeer. 

 Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar: 

 hugo.tieleman@sorara.eu
 Cockeveld 3 
 5672 AE Nuenen
 040 - 780 4397 

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

LIESHOUT Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond
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IVN-wandeling in Wettens Broek
Zondag 27 juni organiseert IVN Nuenen weer een doe-en-ontdek-het-
zelf-wandeling in een van de mooie natuurgebieden van het dorp. Dit 
keer is een korte wandeling uitgezet in het Wettens Broek, toegankelijk 
via het zandpad aan de Heerendonk.

zijn veel muggen en mogelijk ook te-
ken in het hoge gras, dus draag een 
lange broek en stevige schoenen. 
Voor kinderen is een bingo gemaakt 
met zoekplaatjes voor onderweg. Wil 
jij ook een verrassend mooi stukje 
Nuenense (Nederwettense) natuur 
ontdekken? Dan moet je zondag ze-
ker komen kijken!

Hoewel de versoepelingen van de 
coronamaatregelen het toelaten om 
met grotere groepen buiten te zijn, 
blijft de opzet van de activiteit zoals 
de andere IVN-activiteiten de afgelo-
pen periode. Je kan dus de hele dag 
de wandeling lopen, tussen 10.00 en 
16.30 uur. De 1,5 meter afstand blijft 
gelden en zo worden de deelnemers 
mooi over de dag verspreid.

Langs de route, die iets minder dan 2 
km lang is, kom je weer nuttige en 
leerzame informatie tegen over de 
planten en dieren in het gebied. Er 

Vriend en vijand 
Het is al bijna vier jaar geleden dat ik voor de eerste keer opriep om weer wo-
ningen te gaan bouwen in groene weilanden aan de randen van de stad. De re-
gionale krant vertaalde dat indertijd in een forse kop: ‘Bouw veel huizen in wei-
landen’. De afwijzende reacties van de regionale en provinciale overheden wa-
ren niet mis. Inmiddels is de woningmarkt zo krap dat vriend en vijand het er-
over eens zijn dat aanwijzing van forse woningbouwlocaties in groene gebie-
den hoogst noodzakelijk is. Althans, dat dacht ik.
Na een rapport van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) blijkt dat dan 
toch weer niet zo te zijn. Ik sta niet altijd te juichen over de EIB-publicaties, maar 
nu ligt er een behoorlijk doorwrocht rapport. Daarin staan concrete suggesties 
voor het aanwijzen van 18 groene weilandgebieden in ons land waar totaal 
400.000 woningen extra kunnen verrijzen. En daarmee halen we volgens het 
EIB het miljoen woningen dat tot 2030 nodig is om de woningnood op te los-
sen. Natura 2000-gebieden zijn gespaard. Om ruime en groene wijken op te 
kunnen zetten is slechts 1,5% van de huidige landbouwgronden nodig.
Maar ja,  als het een beetje concreet wordt, komt de tegenstand weer opzetten. 
Dus lector ‘Ondernemende Regio’ van Fontys Hogescholen, Cees-Jan Pen, heeft 
met twee andere geleerden al gewaarschuwd: ‘De polder volbouwen is een 
20-eeuws antwoord op een 21-eeuwse uitdaging’. Volgens hen gaat het EIB er 
ten onrechte vanuit dat bouwen in het groen veel sneller gaat dan bouwen in 
de stad. Het EIB-rapport houdt echter ook in de groene gebieden rekening met 
vertragingen door procedures. Een deel van de nu ingebouwde overcapaciteit 
zal doorschuiven naar de periode na 2030. Het bouwen zelf kan in de groene 
ruimte echter wel veel sneller en dus goedkoper, dat wijst de praktijk echt wel 
uit.
Het EIB wijst binnenstedelijk bouwen overigens zeker niet af. En ook ik wijs er 
maar weer op dat we ons niet de luxe kunnen veroorloven om langer op één 
paard wedden: het moet in de woningbouw niet of-of zijn, maar en-en. De wo-

ningbehoefte is groot en divers en dus zal op alle gebied 
voortvarend moeten worden aangepakt. Maak geen val-

se tegenstelling tussen kwaliteit en kwantiteit, maar 
maak vaart. Bij de keuze voor locaties is wel centrale 
sturing nodig. Twee bestuurders van woningcorpora-
ties schreven onlangs: “Kort en goed komt onze op-
roep neer op het tonen van moed door degenen die 
ons land leiden. Maak keuzes, doe eens wat en hou op 

met praten! Accepteer dat je vijanden maakt. Het aan-
tal vrienden op termijn zal des te groter zijn.” Helaas kun-
nen de mensen in Den Haag die sturing moeten geven 

het in 100 dagen nog niet eens worden over de vraag  
wie met wie aan het stuur mag. Dat belooft voor de 
woningbouw niet veel goeds. 

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

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Gezellig jeu-de-boulen     
in groen Gerwen
In het groene Gerwen wordt het gezellige spelletje jeu de boules ge-
speeld. Op dinsdagavond vanaf zeven uur en op donderdagmiddag vanaf 
twee uur gooien actieve leden van vereniging D’n Busser een balletje op 
de prachtig gelegen banen op de hoek Laar/Van Kemenadelaan. En in 
deze tijd volledig coronaproof. Wie belangstelling heeft voor dit boeien-
de balspel kan gratis komen kijken. D’n Busser telt zo’n veertig leden en 
aanmelders zijn welkom. 

Sponsors in natura
Initiatiefnemer van de jeu de boules-
club is Jan Reijnen en hij is ook de eer-
ste voorzitter van de op 8 januari 
2010 opgerichte vereniging. Jaja, 
daar komt wat bij kijken om een bou-
lesballetje te kunnen gooien. Officieel 
een vereniging oprichten bij een no-
taris, sponsors zoeken voor aanleg en 
dergelijke en natuurlijk ook leden-
werving. Met als resultaat: bereidwil-
lige medewerking van bedrijven en 
particulieren, sponsoring in natura en 
natuurlijk veel vrijwilligers die gratis 
een handje helpen. En een gemeen-
tebestuur dat de afspraken nakomt. 
Het verzoek voor een jeu de boules-
baan in Gerwen werd door burge-
meester Ligtvoet toegejuicht. Het 
streven past binnen de doelstellingen 
van het gemeentelijk beleid op het 
gebied van maatschappelijke onder-
steuning, waaronder het bevorderen 
van de sociale samenhang in en leef-
baarheid van kleine kernen zoals Ger-
wen, zo luidde zijn reactie. 
“Mooi man, maar waarom dan toch 
die rode kaart?”, zo riep mijn fiets-
maatje. Een vergissing is menselijk. 

Rode kaart?
Waarom aandacht voor boulesvereni-
ging D’n Busser? Dat zit zo.
Een fietsmaatje van mij van de kleur-
rijke toerclub Nuenen vroeg mij naar 
de status van de boulesclub. Hij had 
gelezen dat er in Gerwen op illegale 
banen wordt gespeeld en dat het ge-
meentebestuur de rode kaart had 
getrokken. “Hoe zit dat?” vroeg hij, “jij 
bent Gerwenaar en weet daar zeker 
wel meer van….”. 

Afspraak is afspraak
Mijn fietsmaatje gooide het onder-
werp illegale banen tijdens ons we-
kelijkse fietstocht in de groep. Hier 
volgt mijn reactie. 
Ruim tien jaar geleden geeft het ge-
meentebestuur (met als burgemees-
ter mr. Willem Ligtvoet) het perceel 
aan De Busser in Gerwen gratis in ge-
bruik aan vereniging D’n Busser voor 
de aanleg van een jeu de boulesbaan 
zoals aangegeven op de aan de 
overeenkomst gehechte tekening. 
De vereniging krijgt dus het ge-
bruiksrecht en wel onder de voor-
waarden dat de club zorg draagt voor 
het onderhoud van de baan en de di-
recte omgeving daarvan. Gaat de ge-
meente die baan aanleggen? Mooi 
niet, want alle kosten van aanleg en 
onderhoud zijn voor rekening van de 
vereniging. Netjes aangelegd vol-
gens de geldende gebruiksovereen-
komst met het Nuenense gemeente-
bestuur. Niks illegaals dus. Afspraak is 
afspraak.

Rijbewijs- 
keuringen  
CBR in Nuenen
Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is no-
dig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of ver-
nieuwen, of wanneer u om medi-
sche reden een arts moet bezoe-
ken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Re-
gelzorg in Feel Fit Center Nuenen op 
dinsdag 6 juli medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbe-
wijs. Automobilisten van 75 jaar en 
ouder betalen € 50,00. Voor houders 
van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de 
prijs € 70,00.

Een afspraak voor het spreekuur kunt 
u uitsluitend maken via RegelZorg. 
Gemakkelijk en snel via onze website: 
www.regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn: 088 2323 
300.

Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbe-
wijs in de gaten en begin vijf maan-
den voor deze datum met het verlen-
gen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden. De 
eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD 
met SMS- of App-verificatie. Een pa-
pieren Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg. 

Deze vragenlijst over uw eigen ge-
zondheid moet u eerst zelf invullen 
en opsturen naar het CBR. Als ant-
woord krijgt u van het CBR het Ver-
slag (soms meer dan één), die de 
keuringsarts moet invullen. Op dát 
moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. De artsen 
waar Regelzorg mee samenwerkt, 
zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij 
vullen de formulieren digitaal voor u 
in en versturen deze direct naar het 
CBR. Meer informatie over de proce-
dure leest u op de website van Re-
gelzorg.

Coulanceregeling EU voor alle 
rijbewijshouders
Verloopt het rijbewijs tussen 1 sep-
tember 2020 tot en met 30 juni 2021: 
uw rijbewijs is in de hele EU nog tien 
maanden geldig vanaf de einddatum 
op uw rijbewijs. De doorlooptijden 
van het CBR zijn een stuk verbeterd, 
dus als u zich tijdig laat informeren 
en u zich goed voorbereidt op de 
keuring zult u geen gebruik hoeven 
maken van deze regeling.
www.regelzorg.nl

Cultuur Avonduur

‘Medicine Music’    
van Nienke
Op vrijdagavond 25 juni geeft Nienke in het Van Goghkerkje een tweetal 
bijzondere concerten vol met ‘Medicine Music’: muziek met boodschap-
pen over liefde, vertrouwen en overgave. 

teresse om muziek te maken in de 
kiosk? Mail dan naar info@cultuur-
overdag.nl.

Nienke laat muziek werken als een 
medicijn, ze brengt je naar ontspan-
ning en inspireert je om je leven te 
leiden vanuit voelen. Luister naar ei-
gen geschreven nummers en man-
tra’s, naar geïmproviseerde aardse en 
hemelse intuïtieve klanken. 
Voor het tweede concert om 20.45 
uur zijn nog kaarten à € 10,- beschik-
baar. Kijk voor meer informatie over 
het concert en reserveringen op 
www.cultuuroverdag.nl

Kioskconcerten: oproep musici
Het is nog even wachten op de ver-
gunning, maar de voortekenen zijn 
goed. En er zijn al diverse musici die 
hebben aangegeven een optreden te 
willen verzorgen in de kiosk. Ook in-

‘The Meeple People’   
speelt weer!
Na maanden van online spelletjes spelen mag het eindelijk weer: met zijn 
allen samen rond een speelbord nadenken over de volgende geniale zet! 
We hebben het gemist, als leden van bordspellenvereniging ‘The Meeple 
People’, en vooral ook het gezellig samen zijn. Gelukkig kan er nu weer ie-
dere vrijdagavond gespeeld worden, vanaf 20.00 uur in de Scarabee 
(naast sporthal de Hongerman).

periode het spelen van bordspellen 
ontdekt en zoek je nog naar andere 
lotgenoten dan ben je bij ons aan het 
goede adres! Graag wel even van te-
voren aanmelden, dit kan met een e-
mail naar themeeplepeoplenue-
nen@gmail.com. Hopelijk tot een vol-
gende vrijdagavond!
www.themeeplepeople.nl

En we zoeken nog nieuwe enthou-
siaste leden, spelers die het leuk vin-
den om regelmatig op vrijdagavond 
mee te doen, maar ook mensen die 
zo nu en dan een keer willen aan-
schuiven. Zij kunnen langskomen om 
kennis te maken en mee te spelen, 
meer informatie hierover is te vinden 
op de site. Dus heb je in de afgelopen 
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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

D66 Nuenen wil vooruit, maar niet met de nieuwe kadernota.
Waarom niet?

D66 Nuenen wil vooruit
De raad voegt met de kadernota steeds meer nieuwe wensen toe aan de 
programmabegroting. D66 is het daar niet mee eens simpel om het feit 
dat de grote dossiers nu eens eindelijk tot concrete resultaten moeten 
leiden en alle aandacht dáár naar uit moet gaan. We moeten vooruit en 
dossiers afronden. Nieuwe wensen moeten maar na de verkiezingen, op 
basis van een visie, uitgewerkt worden.

D66 zou zo graag zeggen
• Dat we bereikt hebben dat we Het 

Klooster hebben kunnen behou-
den voor de verenigingen en cul-
tuurliefhebbers, met een gezonde 
exploitatie

• Dat de Hongerman helemaal gere-
noveerd is en met voldoende capa-
citeit behouden is als basisvoorzie-
ning voor onze sporters en sport-
onderwijs

• Dat we eindelijk besloten hebben 
over de bouwhoogte en dat de Vin-
kenhof gemoderniseerd is en we er 
veel sociale huurwoningen bij heb-
ben

• Dat Nuenen voldoende starterswo-
ningen heeft gebouwd zodat jon-
ge mensen in Nuenen kunnen blij-
ven wonen en niet op hun 27e nog 
bij hun ouders op kamer moeten

• Dat Nuenen goed bereikbaar is 
waarbij we samen met de regio 
een oplossing hebben gevonden 
voor het doorgaand verkeer door 
Nuenen

• Dat we actief inzetten op de toe-
komst van Nuenen en prioriteit ge-
ven aan bouwen en aan voorzie-
ningen voor jongeren en jonge ge-
zinnen

• Dat we toch wel íets van de oor-
spronkelijke plannen voor de Sinti, 
in goed overleg met hen, gereali-
seerd hebben. 

• Dat we een ondernemersloket 
hebben om onze ondernemers 
écht te ondersteunen en een goed 
vestigingsklimaat bieden

• Als D66 dat allemaal had kunnen 
zeggen zou het, wat ons betreft, 
goed gaan met de toekomst van 
Nuenen.

Wat belemmert vooruitgang?
Te veel verdeeldheid in de raad, te 
veel argwaan over de plannen van 
het college, zowel bij de coalitie als 
oppositie en zo ruimte gevend aan 
argwaan bij de inwoners, gebrek aan 
samenwerking tussen college en coa-
litiepartijen in de raad en gebrek aan 
samenwerking binnen de raad zelf, te 
veel besluiteloosheid en te veel on-
derzoek hebben voortgang en reali-
satie van projecten verhinderd.

Het állerliefst zouden we willen dat 
we minder besluiteloos en detaillis-
tisch zouden opereren. Dán gloort er 
hoop voor een mooie Nuenense toe-
komst en worden al deze voorne-
mens eindelijk gerealiseerd. Pas dán 
is er weer ruimte voor nieuwe wen-
sen en een kadernota van de raad.

Hoop
Hoopgevend is dat er nu eindelijk 
wordt doorgebouwd in Nuenen West 
na 13 jaar discussie over het bestem-
mingsplan, dat de skatebaan bij de 
Pastoorsmast een groot succes is 
voor onze jeugd en dat we als D66 
bereikt hebben dat er een startersle-
ning is ingesteld voor jonge mensen. 
Nu alleen nog meer betaalbare wo-
ningen bouwen in Nuenen.

De programmabegroting die in het 
najaar komt bevat dus nog méér dan 
voldoende uitdagingen.
Een kadernota, detaillisme en besluite-
loosheid helpen Nuenen niet vooruit.

Fractie D66
 Bertje van Stiphout

Anneke Coolen

 Advertorial

Uitverkiezing Lijsttrekkers 
D66 Afdeling Dommelvallei
Met de Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 in het vooruitzicht 
wordt bij D66 al volop actie en campagne gevoerd. Afgelopen week zijn 
in de drie gemeenten: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel die samen 
de D66 afdeling Dommelvallei vormen, D66 lijsttrekkers gekozen.

Er is werk aan de winkel om Nuenen 
ook in de toekomst groen, duurzaam, 
ondernemend en aantrekkelijk te 
houden voor onze inwoners en on-
dernemers. Samen met het mooie 
team van D66 Nuenen ga ik hier 
graag aan werken! 

Het bestuur van de D66 afdeling 
Dommelvallei is verheugd aan u als 
lijsttrekker te mogen voorstellen: 
- Ton van Happen, Geldrop-Mierlo
- Anneke Coolen-Pero, Nuenen
- Monique van Zwieten, Son en Breugel

Het bestuur vermeldt met trots dat 
de leden hebben gekozen voor en-
thousiaste, deskundige lijsttrekkers 
die de nodige ervaring hebben met 
het gemeenteraadswerk. Lijsttrek-
kers die kunnen voortbouwen op 
wat afgelopen jaren bereikt is, maar 
ook het vermogen hebben om nieu-
we wegen in te slaan. 

Anneke Coolen-Pero, Nuenen
Ik ben sinds 2018 gemeenteraadslid 
voor D66 Nuenen in de raad van Nue-
nen. Ik woon met veel plezier met 
mijn man en drie kinderen in het 
mooie Nuenen. Sinds 13 jaar werk ik 
als senior planoloog voor de gemeen-
te Eindhoven. Ik werk al ruim 20 jaar 
voor diverse gemeenten en de provin-
cie. Dit levert voor mij relevante ken-
nis op, die ik graag inzet in mijn raads-
werk. Ik ben blij met mijn benoeming 
als lijsttrekker en bedank alle D66 le-
den van Nuenen voor hun steun.

Speciale dank aan 2 mensen: als eerste 
mijn vader Henk Pero, die een ware in-
spiratiebron voor me was. Als tweede 
Bertje van Stiphout, onze huidige frac-
tievoorzitter en voor mij een voor-
beeld van een D66 powervrouw. Ik 
neem graag het stokje van haar over.

Inzamelactie Voedselbank 
De jaarlijkse inzamelactie voor de Voedselbank Nuenen vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni bij de supermarkten van Jumbo 
Ton Grimberg, AH Parkstraat, Jan Linders in het centrum. Een week later 
op 2 en 3 juli gebeurt dit in het Kernkwartier.

producten waar men de voedselbank 
het meest mee helpt. Het zijn produc-
ten die lang houdbaar zijn. Of het nu 
om rijst, limonadesiroop, spaghetti of 
crackers gaat. Wij kunnen met al deze 
producten een jaar vooruit. Bij de uit-
gang staat weer iemand van de voed-

“Gelukkig zamelen we weer op de ou-
derwetse manier in”, zegt coördinator 
Toon Rooijackers. “Bij de ingang van 
de supermarkt staat iemand van de 
voedselbank. Elke bezoeker van de 
supermarkt ontvangt dan ons bood-
schappenlijstje. Op deze lijst staan alle 

Portemonnee  
verloren
Een zwarte heren portemonnee ver-
loren op 16 juni om ongeveer 15.00 
uur op de stoep op de Berg bij ‘t Nue-
nens Bakkertje. Tel.: 040-2832323.

selbank die graag de extra bood-
schappen in ontvangst neemt”.
Precies een week later wordt er inge-
zameld in het Kernkwartier. Helaas 
kon dit niet tegelijkertijd. Wij helpen 
het herinneren.

Teveel aan spaargeld:  
spreid je saldo
Of het nou door de coronatijd komt of door andere redenen, mensen zijn 
meer gaan sparen. In sommige gevallen zoveel, dat het spaarbedrag boven 
de € 100.000,- uitkomt. Over deze bedragen boven € 100.000,- bij dezelfde 
bank rekenen de meeste grote banken intussen een negatieve rente. 

Een ander voordeel is dat je niet al-
leen de negatieve rente ontloopt, 
maar dat je vaak ook de zekerheid 
hebt van het garantiestelsel. Mocht 
een bank met een vergunning in 
zwaar weer komen en failliet gaan, 
dan garandeert de Nederlandsche 
Bank per rekeninghouder maximaal 
€ 100.000.-

Open je een bankpakket met een be-
taal- en spaarrekening, dan kost dat 

De verwachting is dat deze negatieve 
rente in de toekomst verder oploopt. 
Dit betekent dat je vanaf een bepaald 
tegoed bij een negatieve rente van 
0,5%, € 500,- kwijt bent voor iedere 
€ 100.000,- die je hebt gespaard. En 
dat is zonde. Gelukkig zijn er mogelijk-
heden om hier onderuit te komen. Je 
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 
het bedrag boven de € 100.000,- uit te 
gaan geven. Andere opties zijn schen-
ken of extra aflossen op je hypotheek. 
Maar er is nog een andere manier om 
de negatieve rente te ontlopen.
De negatieve rente over je spaarsal-
do wordt per bank berekend. Spreid 
je je spaargeld over meerdere ban-
ken, dan zou je dus die negatieve ren-
te kunnen voorkomen. Je maakt nog 
wel kosten voor het openen van een 
bankpakket, maar dit staat niet in 
verhouding tot de negatieve rente.

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Wij zijn er voor jou.
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erzekeringen  |  P
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen
je graag.
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Afsluiting Opwettenseweg Nuenen
Nuenen breidt uit en dat is goed nieuws. Uitbreiding brengt ook veranderingen met zich 
mee, zoals het wegennet. Kunnen bestaande wegen de extra drukte aan? Moeten we hier-
voor bestaande wegen aanpassen en/of moeten er nieuwe wegen gemaakt worden? Dit 
is ook een issue voor Nuenen en met name voor de Opwettenseweg.

Recent is er besloten om de Opwettenseweg op termijn, aan het einde richting Wolven-
dijk, af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zodat alleen voetgangers en fiet-
sers van deze weg gebruik kunnen blijven maken. Buiten het feit dat er inwoners aan de 
Opwettenseweg blij zijn met deze afsluiting, zijn er ook nog heel veel inwoners van de Op-
wettenseweg, en de daaromheen liggende straten,zoals de Geldropsedijk, Wettenseind, 
Vorsterdijk, Boord, Meierijlaan, Laan door de Panakkers etc, die dit met lede ogen aan-
zien. De Opwettenseweg is misschien niet de meest veilige weg maar voor de doorstro-
ming naar Eindhoven een ideale weg, samen met de Smits van Oyenlaan, naar de A270. 
Het andere alternatief naar Eindhoven, de Europalaan, moet momenteel ook al veel ver-
keer verwerken. Zie de Opwettenseweg, samen met een deel van de Wolvendijk, maar als 
door een stoplicht gereguleerde weg die mondjesmaat auto’s er door laat en daardoor 
het verkeer op een goede manier samenvoegt met het verkeer van de A270. 

Als de automobilisten samen met (brom)fietsers hun verantwoordelijkheid nemen met 
betrekking tot snelheid en het gebruik van het betreffende wegdeel, dan kan er op een vei-
lige manier gebruik gemaakt worden van de Opwettenseweg. Ook handhaving van de 
snelheid zal de veiligheid ten goede komen. Als de Opwettenseweg wordt afgesloten, dan 
gaat een deel naar de Europalaan, waar het al erg druk is en een ander deel naar het wel-
licht open te stellen busbaan van de Geldropsedijk richting Eindhoven. Daar wacht hen in 
de spits een onaangename verrassing door aan te moeten sluiten in de rij. Met een beetje 
pech zal dit ook gevolgen hebben voor de drukte op de Geldropsedijk waardoor onveilige 
situaties kunnen ontstaan.

Ook zullen mensen ook altijd op zoek gaan naar sluipwegen waardoor het Wettenseind 
en Vorsterdijk meer verkeer te verwerken zullen krijgen en daar lenen die wegen zich to-
taal niet voor. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de bereikbaarheid van de 
hulpdiensten zoals ambulances en brandweer. Kunnen zij met deze afsluiting binnen de 
gestelde norm op de plek des onheils komen? De beste oplossing lijkt daarmee toch om 
met een lichte aanpassing de Opwettenseweg veilig open te houden. Alle andere alterna-
tieven zijn duur, omslachtig en brengen weer andere problemen met zich mee. Een 100% 
ideale oplossing is er nooit maar van drie toegangswegen richting Eindhoven terugbren-
gen naar twee terwijl er veel meer inwoners komen lijkt de minst interessante variant. 

In verband met met de crisis- en herstelwet moet de Raad van State voor het eind van het 
jaar een beslissing nemen of de Opwettenseweg definitief afgesloten wordt of gewoon 
open moet blijven. De gemeente heeft in ieder geval op 26 mei 2021 besloten dat de weg 
afgesloten moet worden. Binnen zes weken is het echter mogelijk om een beroepschrift bij 
de Raad van state in te dienen.
Momenteel zijn we met een haalbaarheidsonderzoek bezig voor een beroepschrift naar 
de Raad van State. Wordt het beroepschrift als haalbaar geacht, dan gaan we ook daad-
werkelijk het beroepschrift indienen bij de Raad van State. Bent u ook geïnteresseerd en/
of wilt u meedenken, meepraten, meewerken of wellicht meehelpen in de gemaakte kos-
ten die hiermee gemoeid zijn, stuur dan een mail naar opwettensewegopen@gmail.com. 
Een luisterend oor is er ook bij Slaapstudio Stijn, Opwettenseweg 81 te Nuenen.

bij RegioBank € 2,45 per maand. Dit is 
bij lange na niet het bedrag dat je 
kwijt bent aan negatieve rente. 

Maak dus snel een afspraak of kom 
naar Veldsink Advies RegioBank Nue-
nen aan het Park 26-28. Dan krijg je 
ook nog een waardebon van € 25,- die 
je kunt besteden bij een van onze lo-
kale winkeliers. Onderaan de streep 
betaal je voor die mooie spreiding van 
je spaargeld het eerste jaar dus slechts 
€ 4,40 en steun je ook meteen de loka-
le ondernemer!. Bel 040-2635900 of 
mail naar nuenen@veldsink.nl. Ook 
kun je altijd bij ons binnenlopen. Wij 
zijn er voor jou. 

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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‘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.

kosteloze 

intake

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over 

de voordelen van een 

klikgebit?

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtABMeld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
26 JULI T/M 2 SEPT

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:



ROND DE LINDE week 25 Donderdag 24 juni 2021

Apart slapen?
Wist je dat er veel mensen zijn die niet naast hun partner slapen? Je ver-
wacht het misschien niet maar een groot percentage van de mensen waar-
van je verwacht dat ze samen slapen, slaapt niet meer samen. Waarom?

om je over te schamen, als dit open 
en eerlijk besproken kan worden. Dit 
geldt voor thuis maar ook bij een 
beddenspeciaalzaak, want dan krijg 
je echt een advies op maat.

Naast de snurkers zijn er de onrustige 
slapers die veel draaien in bed wat de 
nachtrust ook aardig kan verstoren. 
En wat te denken van mensen die on-
verwachte bewegingen maken in 
bed en daardoor zelfs regelmatig de 
partner ‘slaan’…… Maak apart slapen 
samen bespreekbaar maar zeker ook 
bij de slaapspecialist!

Slapen is heel persoonlijk in de keuze 
van het soort bed en beddengoed 
maar daarnaast ook nog eens in de 
ruimte waar geslapen wordt. Het is 
heel logisch dat je bij een bedden-
speciaalzaak op zoek gaat naar het 
juiste matras op een goed bijpassen-
de bedbodem. Ook een goed hoofd-
kussen en een fijn dekbed zorgen 
voor een prettig slaapklimaat.
Neem in deze ‘zoektocht’ ook de mo-
gelijkheid mee, indien van toepas-
sing, om te kiezen voor aparte bed-
den. Dit kan in dezelfde slaapkamer 
maar uiteraard ook in aparte slaapka-
mers. De wens niet kenbaar maken is 
erger dan uiteindelijk een verkeerde 
beslissing nemen. Voor strakjes; slaap 
lekker!

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021
Canon van Nuenen, Gerwen 

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele 
belangrijke gebeurtenissen ge-
weest. Heemkundekring De Drije-
hornick kijkt in een canon (tijdlijn) 
van 50 vensters terug op 200 jaar 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Voor meer historie zie ook www.
drijehornick.nl 

De vensters worden iedere week 
aangevuld tot ze alle 50 op een rij 
staan!

Interview met dominee Marlies Schulz

1912 Oprichting 
Stoomtimmerfabriek NOOR
Omstreeks 1880 komen in Neder-
land de gemechaniseerde timmer-
fabrieken op. Ook in Nuenen ont-
staat zo’n fabriek. Daar ontstaat 
uit een timmerwinkel, in 1907 een 
machinale zagerij en schaverij en 
uiteindelijk Stoomtimmerfabriek 
‘Noor’ Fa Wed. M. Raessens & Zo-
nen in 1912. Later worden hier ook 
nog deuren en sigarenkistjes ge-
maakt en verandert de naam.
Meer Weten? Ga naar NGN200.nl

Nieuwe    
bestuursleden   
stichting NGN200 
Het bestuur van de stichting ‘Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar’ is onlangs uit-
gebreid met twee leden. Maike Liebregts en 
Rinus Sanders zijn als activiteitencoördina-
toren toegevoegd. 

Rinus is voorzitter van de stichting Parkeve-
nementen, bestuurslid bij honkbalvereni-
ging HSCN, zit in het organisatiecomité van 
de braderie en is actief bij de bevrijdingsacti-
viteiten. 

Maike woont inmiddels 18 jaar in Nuenen 
en is onder meer vrijwilliger bij speeltuin De 
Kievit geweest en ze heeft zes jaar deel uitge-
maakt van de medezeggenschapsraad van 
basisschool De Wentelwiek. Ze is eigenaar 
van Stralend040, een kleinschalige verga-
derlocatie aan de Voirt en ze geeft work-
shops voor persoonlijke ontwikkeling. Te-
vens is ze voorganger van het religieus-hu-
manistisch genootschap in Eindhoven.

Info Twaalf 
Tuinen Tocht

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 
jaar samen één gemeente. Dat vieren 

we met elkaar.
Komend weekend (26 en 27 juni) voert 

de Twaalf Tuinen Tocht ons door dat 
mooie gebied van Nuenen ca.

Stempelkaarten zijn GRATIS af te 
halen op donderdag 24, vrijdag 25 

van 10.00 - 16.00 uur en ook nog op 
zaterdag 26 en zondag 27 juni.

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

De dominee is ambtshalve automa-
tisch de bewoner van het dominees-
huis, oftewel het Van Goghhuis. Aan-
staand weekend is de tuin achter het 
huis één van de te bezoeken tuinen 
van de Twaalf Tuinen Tocht waar 
Marlies medeorganisator van is. 
Deze week een interview met haar op 
de website.

Meer Weten? Ga naar NGN200.nl

Oranjekoorts in Gerwen
Aan het plein De Bogerd in Gerwen zijn alle voordeuren in het oranje gesto-
ken. Ook het pleintje ontkomt niet aan de plaatselijke oranjekoorts. Het natio-
nale voetbalteam heeft zich geplaatst bij de laatste 16 van het EK voetbal. 

Wint het team zondag 27 juni in Boe-
dapest dan volgt de kwartfinale op za-
terdag 3 juli in Bakoe. De EK-finale 
staat op zondag 11 juli op het pro-
gramma. De bewoners van De Bogerd 
in Gerwen zijn Oranje-supporters. 
Hup Holland Hup…… 

(Foto’s Cees van Keulen) 

Wint het team zondag 27 juni in Boe-
dapest dan volgt de kwartfinale op za-
terdag 3 juli in Bakoe. De EK-finale 
staat op zondag 11 juli op het pro-
gramma. De bewoners van De Bogerd 

Landelijk Open Atelierweekend bij Atelier Riki
Aankomend weekend, zaterdag 26 en zondag 27 juni, tijdens het Landelijk 
Open Atelierweekend, staan de deuren van het atelier van Riki Rooijakkers 
aan de Rutger van de Broeckelaan 1, open voor publiek. Op beide dagen 
kan iedereen die geïnteresseerd is in abstracte-figuratieve kunst, tussen 
11.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen. 

Riki, is al meer dan 25 jaar bezig met 
schilderen, met keramiek en met 
boetseren. “Wat erin zit moet eruit, 
het gebeurt gewoon”, zegt ze in haar 
kleurrijke atelier. “Als ik begin, weet ik 
vaak niet wat het precieze eindresul-
taat zal worden, maar op een gege-
ven moment wordt dat helder, je 
gaat het erin zien en het wordt een. 
In mijn atelier, maar tijdens dit Lan-
delijk Open Atelierweekend ver-
spreid over de hele benedenverdie-

ping van mijn huis, vind je deze keer 
een collectie van mijn schilderijen, al-
lemaal gemaakt met diverse materia-
len op zowel linnen als op paneel en 
met diverse thema’s in allerlei kleur-
stellingen. De basis bestaat meestal 
uit acryl omdat dit mooi samenvloeit 

met materialen als glas, gaas, natuur-
lijke elementen of gips en ik gebruik 
daarnaast vaak een paletmes, waar-
mee een schilderij nog een extra di-
mensie krijgt. Dit weekend is dus ie-
dereen welkom in mijn atelier, in mijn 
huis. Om te kijken, te genieten en als 
men dit wil ook om iets te kopen.” 

Wees welkom in Atelier Riki
Rutger van den Broeckelaan 1 Nuenen. 
26/27 juni 11.00 - 17.00 uur
www.riki.nu

Met o.a. May Maema uit Nuenen      
met ‘Pictures Disappear’ en ‘Jij Was Er Niet Echt’

No Disclaimers 
Op zaterdag 19 juni is de lancering van het compilatie-album No Disclai-
mers onder de gezamenlijke artiestennaam ‘Artist in Progress’. ‘Artist in 
Progress’ komt van het gelijknamige traject van BMEC College of Music in 
Tilburg, dat draait om persoonlijke artistieke ontwikkeling zonder oorde-
len of disclaimers. Talentvolle artiesten, waarvan 3 uit de regio Eindho-
ven, die artistieke momenten hebben vastgelegd in de tijd. No Disclai-
mers is te beluisteren via alle digitale streamingsdiensten zoals Spotify, 
Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon, etcetera. 

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Donker en licht
Het jaar van deze artiesten kende 
donker en licht. Ook singer-songwri-
ter Toon Mentink (o.a. bekend van 
The Voice of Holland) nam tot zijn 
overlijden, in december 2020, deel 
aan dit traject. Het album No Disclai-
mers dragen ze in liefde op aan hem. 
Dankbaar voor zijn glimlach en de 
vele muzikale en inspirerende mo-
menten met hem. Het nummer ‘Great 
Conjunction’ op het album is ter na-
gedachtenis aan Toon Mentink ge-
schreven. 

Een dag die passeert
Het album No Disclaimers klinkt als 
een dag in de tijd die passeert. Gedu-
rende de dag word je meegenomen 
in de sferen van de ochtend, middag, 
avond en nacht. Het toont de vele 
kanten die een dag kan hebben: van 
donker en licht, rustig en kwetsbaar 
tot de vibe van het nachtleven, met 
onverwachte wendingen. 

Grote diversiteit in stijl en genre
Ieder nummer op het album No Dis-
claimers is geboren vanuit een per-
soonlijke artistieke visie van steeds 
weer andere artiesten (allen uit Neder-
land). Het album kent een grote diver-
siteit in stijl, genre en taal (of het ont-
breken daarvan). Electronic (dance) 
music, (acoustic of alternative) rock, 
singer-songwriter, orchestral, Neder-
pop en Engelstalige nummers wisse-
len elkaar af. Maar liefst 5 van de 13 
liedjes zijn van artiesten uit de regio: 
Jazzis_Music uit Waalre (‘Isolated’), 
May Maema uit Nuenen (‘Pictures Dis-
appear’ en ‘Jij Was Er Niet Echt’) en 
Mantle Plume uit Eindhoven (‘Great 
Conjunction’ en ‘Let Go’).

Samen slapen is erg gezellig en zorgt 
vaak ook voor een goede ambiance. 
Nog even gezellig kletsen, knuffe-
len, of wellicht meer, lekker tegen el-
kaar aan liggen etcetera. Echter, er 
zijn situaties die het samen liggen 
juist zwaar maken. Wat te denken 
van de snurkers. Wie kent het feno-
meen niet? Als de ander snurkt ter-
wijl jij nog niet slaapt dan valt het 
niet mee om dat geluid van je af te 
zetten en alsnog in slaap te vallen. 
Wat volgt is vaak een stevige por in 
de zij, roepen dat de ander moet 
draaien, wapperen met het dekbed 
of een flinke ruk aan het hoofdkus-
sen. Je hoopt daarmee dat dan het 
snurken in ieder geval stopt totdat jij 
in slaap valt, want anders begint het 
‘proces’ opnieuw.

Omdat nachtrust zo essentieel is, zijn 
er genoeg mensen die daardoor naar 
het logeerbed of een ander slaapge-
legenheid gaan. Als dit niet goed be-
sproken wordt, kan dit nare gevolgen 
hebben. Is het dan raar dat je gaat kij-
ken naar een oplossing? Uiteraard ga 
je eerst onderzoeken of het snurken 
op de een of andere manier gestopt 
kan worden. Blijkt dat dit niet (vol-
doende) lukt, dan is apart slapen een 
optie. Hier wordt zelden over gespro-
ken maar het komt steeds vaker voor. 
Het is dan ook fijn, en zeker niet iets 
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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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

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

06-51373272

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

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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.

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

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)

Jouw situatie, jouw verzekeringen 
op maat.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.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.

Ben jij op zoek naar een (nieuwe) job 
als Binnendienst medewerker? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Sorara Outdoor Living zoekt een Binnendienst medewerker.

Sorara Outdoor Living BV is een snel groeiend bedrijf in Nuenen, die o.a. parasols 
en partytenten verkoopt op online platformen en aan grote accounts in Europa. 
Ter ondersteuning van ons team zijn we op zoek naar een binnendienst medewerker. 

Werkzaamheden
 • Orderverwerking;
 • Ondersteuning bij de klantenservice;
 • Onderdelenservice;
 • Administratieve werkzaamheden;
 • Algemene binnendienst werkzaamheden.

Profi el
 • MBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van Excel, Word, Outlook; 
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, 
  een andere taal is een pré;
 • Proactief in denken en doen: je pakt dingen snel op en bent fl exibel  

Wij bieden
 - Werken in een leuk, jong team met een informele sfeer en korte lijntjes;
 - Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 - Een fulltime dienstverband; 
 - Ruimte om mee te groeien met het bedrijf. 

 Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar:  

 john.verhoeven@sorara.eu
 Cockeveld 3
 5672 AE Nuenen
 040 - 780 4397 

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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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 26 juni 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.
Zondag 27 juni 11.00 uur: viering, or-
gel of pianospel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 26 juni 18.30 uur: Pastor J. 
van Oosterhout (vanwege verjaardag).
Zondag 27 juni 11.00 uur: Pastor J. 
van Oosterhout (vanwege verjaar-
dag); Cees van Laarhoven (vanwege 
sterfdag) en Gertrude van Laarhoven 
- Dacus en familieleden.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 juni 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
R. van Eck.

Misintenties 
Piet en Dinie van Rooij, vanwege 
trouwdag; Jan van Akkerveken.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de Voed-
selbank. We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 juni 09.30 uur: viering, 
met orgel- en pianospel, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

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

Op 27 juni is ds. Marlies Schulz voor-
ganger in de dienst, die begint om 
10.00 uur in De Regenboog. U kunt bij 

de dienst aanwezig zijn, mits u zich 
van tevoren aanmeldt met een e-mail 
naar pgn.nuenen@gmail.com. Duide-
lijk opgeven: naam en telefoonnum-
mer. Vocale medewerking van een 
viertal gemeenteleden. De dienst is, 
zoals altijd te volgen via livestream. U 
vindt de verbindingslink op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. De col-
lecte wordt gehouden voor Vluchte-
lingen in de knel, Eindhoven. U bent 
van harte uitgenodigd de dienst te 
volgen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 24 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur gezongen H. Mis, Geboorte 
van de H. Johannes de Doper.
Vrijdag 25 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Wilhelmus, abt.
Zaterdag 26 juni. Geen H. Mis, H. Jo-
hannes en Paulus, martelaren.
Zondag 27 juni. Vijfde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 28 juni. 18.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van de H. Petrus en Paulus, apos-
telen.
Dinsdag 29 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus en Paulus, apostelen; 10.30 
uur Plechtige H. Mis, 25-jarig Priester-
jubileum van pater Carlo de Beer.
Woensdag 30 juni. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Paulus, apostel.

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').

                      

George Dujardin

Gekomen tot de leeftijd der sterken is onverwacht van ons  
heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader,  

opa en overgrootvader

Schaakmat! 
 

Als je in de harten van zovelen  
een plaatsje hebt gekregen,

dan is het leven rijk geweest. 

echtgenoot van

Nell Dujardin-van Woensel

5 Best, 11 mei 1930 c Cadzand, 13 juni 2021

Nell Dujardin-van Woensel

Ellen en Gerard c , Wim
   Remo en Martine
   Jeroen, Thijs 

Margo en Pleun
   Daan en Chantal, 0  
   Loes en Tim, 0  

Pieter en Yolanda
   Romee en Tino
   Yori

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring op zaterdag
19 juni 2021.

Sleedoornlaan 47, 5672 BM  Nuenen

Training Vertrouwenscontactpersoon 
voor sportverenigingen in Nuenen en Son
Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip 
meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we 
hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen 
begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen 
begeleiders. 

Training
De training wordt georganiseerd 
door het Vrijwilligerssteunpunt LEV-
groep en het NOV (Vereniging Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk). De training is niet alleen theo-
retisch, maar ook praktisch. Zo wor-
den er praktische gesprekstechnie-
ken geoefend. Al met al een veelzijdi-
ge scholing waarin de verschillende 
kanten van het werk van de VCP wor-
den toegelicht en geoefend. De scho-
ling wordt afgesloten met een bewijs 
van deelname van het NOV.

Voor wie? Sportverenigingen in Nue-
nen en Son & Breugel
Wanneer? 30 september en 7 okto-
ber van 19.30-22.00 u.
Waar? Braecklant, Amerikalaan 2, Son.
Aanmelden: via www.lerenmetlev.nl
Kosten? Geen
Meer info? ismene.borger@levgroep.nl

N.B. bij deze training zullen natuurlijk 
alle coronarichtlijnen in acht worden 
genomen. Daardoor is er een beperk-
te groepsgrootte. Reageer dus snel.

De rol van Vertrouwenscontactper-
soon (VCP) is in het leven geroepen 
om binnen een vereniging of bond 
een eerste aanspreekpunt te heb-
ben. De VCP is op de hoogte van de 
mogelijkheden die er zijn om hulp te 
krijgen. Daarnaast adviseren en sti-
muleren ze hun vereniging of bond 
om preventieve maatregelen te ne-
men. 

De rol van de VCP
VCP-ers hebben een dubbele taak: 
de weg wijzen wanneer er vragen 
zijn en meedenken over preventie. 
Zij fungeren als eerste opvang voor 
leden met een klacht. Alle facetten 
van deze rol komen aan bod in deze 
scholing. Tijdens de training wordt 
aandacht besteed aan de positie die 
de VCP inneemt wanneer er sprake is 
van ongewenst gedrag. Hoe wordt 
iemand opgevangen die iets komt 
melden of vragen, waar kan een be-
schuldigde terecht en hoe kan een 
bestuur ondersteund worden wan-
neer er een melding is of als zij pre-
ventiebeleid willen ontwikkelen. Er 
wordt ingegaan op de verwijzingen 
die mogelijk zijn. 

LEREN MET LEV

Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ 
start crowdfunding campagne
Beste Nuenenaar.....Het Bijna Thuis Huis Latesteyn bestaat drie jaar en 
heeft in die tijd een onmisbare plaats verworven binnen de Nuenense ge-
meenschap. Het huis biedt een plek aan mensen die in de terminale fase 
van hun leven zijn en waarbij thuis sterven niet mogelijk is.

te nemen. Voor een financiële tege-
moetkoming hiervoor is een crowd-
funding campagne gestart. Middels 
dit bericht vragen wij aan eenieder 
die het Bijna Thuis Huis Latesteyn 
(hospice) in Nuenen een warm hart 
toedraagt om een financiële bijdrage. 
Met uw ondersteuning hopen wij 
daarmee o.a. de kosten van huisves-
ting en onderhoud en de financiële 
ondersteuning van onze coördinato-
ren te kunnen realiseren. 
Investeert u mee? Via onderstaande 
site kunt u Latesteyn ondersteunen. 
ht t p s : / / w w w. d o n e e ra c t i e. n l /
steun-bijna-thuis-huis-nuenen-
latesteyn-hospice/-52452

Alvast hartelijk dank.
Bijna Thuis Huis Latesteyn 

(hospice), Nuenen

Persoonlijke aandacht wordt gebo-
den in een liefdevolle omgeving waar 
meer dan 70 vrijwilligers de zorg leve-
ren, ondersteund door twee coördi-
natoren. Samen met vertrouwde 
hulpverleners (zoals huisarts en thuis-
zorg) wordt de laatste zorg gegeven. 
Mantelzorgers worden hierdoor ont-
last en krijgen de handen vrij om kwa-
litatief en op eigen wijze invulling 
zorg en aandacht te geven in de laat-
ste dagen van hun dierbare.
Door een periode van leegstand in 
coronatijd en door teruglopende 
rijkssubsidies is het momenteel moei-
lijk om aan alle kosten van huisves-
ting en onderhoud te voldoen. Daar-
naast bestaat de wens om de coördi-
natoren, die drie jaar lang als vrijwilli-
ger gewerkt hebben, in vaste dienst 

Kunstkwartier in samenwer-
king met Orkest GMK:

Kies je instrument 
voor een   
‘We mogen   
weer prijsje’
Voor de vakantie nog lekker even on-
derdompelen in muziek? Dat kan tij-
dens de speciale korte versie van Kies 
je instrument. Gedurende 3 lange les-
sen probeer je de instrumenten uit; je 
speelt, je luistert en je voelt of het bij je 
past. Blazen, tokkelen, strijken, roffe-
len… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch 
gitaar? Misschien piano…. of trompet ! 
Maar slagwerk is ook wel erg gaaf… 

Elke les maak je kennis met instru-
mentengroepen: een les slagwerk en 
toetsinstrumenten, een les snaarin-
strumenten en een les blaasinstru-
menten voor leerlingen uit groep 4 
en 5 van de basisschool.
Dit alles voor een zonnig prijsje van 
30 euro voor 3 lange lessen van an-
derhalf uur. Ben jij er ook bij?

Schrijf je in voor de cursus op: 
zaterdag 3, 10 en 17 juli van 10.00-
11.30 uur
Locatie: De lessen vinden plaats in 
D’n Heuvel
Adres: Heuvel 11, Gerwen
Kun je niet op zaterdag? Misschien 
dan op dinsdag in Het Klooster!
Kijk om je aan te melden of voor 
meerdere locaties op: 
www.kunst-kwartier.nl 

Stichting Leergeld: kinderen van ou-
ders/verzorger die de financiële mid-
delen niet hebben om kinderen te la-
ten deelnemen aan culturele activi-
teiten kunnen een beroep doen op 
Stichting Leergeld. Meer informatie 
http://leergeldnuenen.nl.

Feestweek voor Kinderkoor 
Nuenen
Afgelopen maandagavond repeteerde het kinderkoor onder leiding van 
dirigente Steffie Robben in Kasteel Croy. De liedjes voor de TwaalfTuinen-
Tocht werden nog eens geoefend, speciaal voor het 200-jarig bestaan van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

ze tijdens een repetitie van Lenny 
Kuhr hebben geleerd: In de mane-
schijn.
Wil je een keer meedoen? Van harte 
welkom als je tussen 6 en 14 jaar bent 
en graag zingt of een instrument be-
speelt, zoals piano, keyboard of gi-
taar. Stuur een mailtje naar: kinder-
koor@parochienuenen.nl
Facebook: KinderkoorNuenen

Op zondag 27 juni treedt Kinderkoor 
Nuenen op van 11.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 14.30 uur in de bijzon-
dere tuin van Dini en Matt Baten aan 
Boord 47. Klassiekers van Kinderen 
voor Kinderen komen voorbij, zoals 
Wa wa wa waanzinnig gedroomd en 
een liedje over de tijgers, die met uit-
sterven worden bedreigd. Ook zingt 
het enthousiaste koor het liedje dat 

Lenny studeert haar liedje In de maneschijn met Kinderkoor Nuenen in. 
Foto: Theo van Vijfeijken.



ROND DE LINDE week 25 Donderdag 24 juni 2021

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 25

Horizontaal: 1 nagel 6 luid 12 werkweigeraar 13 ransel 15 handwarmer 16 sterke drank 
18 vernis 19 diploma 20 uitroep van pijn 22 edel 25 zie aldaar (afk.) 26 loopstok 
29 Rijksvoorlichtingsdienst (afk.) 30 walmen 32 serie 34 zilverpopulier 36 geestdrift 
37 helling 39 stut 41 zwenk 43 herfstbloem 45 elektrocardiogram (afk.) 47 werpstrik 
49 loco citato (afk.) 50 heilig boek 52 tijdelijk (afk.) 53 zeepwater 55 kerkelijke straf 
56 Ned. omroep 58 lor 59 warme luchtstreek 61 mak 63 pl. in Limburg 64 element.

Verticaal: 1 ongehoorzaam 2 verbijsterd 3 waarmerk 4 inkeping 5 Ierland 7 Russisch meer 
8 hevige haal 9 decigram (afk.) 10 onroerendezaakbelasting (afk.) 11 onderbreking 
12 tennisterm 14 toon 17 bars 18 beminde van Zeus 21 advocaat 23 bedrijfsvorm (afk.) 
24 verlichting 27 menens 28 zeur 30 oude goudmunt 31 safe 33 kilte 35 soort belasting 
38 pl. in Gelderland 40 verlichting 41 zo goed als nieuw (afk.) 42 moerasplant 
44 puntenaantal 46 chroom (afk.) 48 dapper 50 vaartuig 51 lekkernij 54 wortelkluit 
55 schel 57 droog 58 onderwijstype 60 postscriptum (afk.) 62 debet (afk.).

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

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

D I E P T E R IJ K D O M

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

Oplossingen wk 24
L E P M A A N Z I E K O

K K G E E S T G R O N D

O A E O T R O P S R W R

K P A L B U M A E D E A

H E P B T G N I Z N U B

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

L T U D R U N A A R G T

Z G R I C H R O O M M L

E A N E K T O D R A C E

N G E W P E H O E Z E E

A T R O A M R I F N D T

V E T P O T P O E D O E

W A S M A N D

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.

AALTJE
ALARM
ALDUS
BUGEL
FARCE
FLANEL
GAFFELHERT
GEVER
HOREN
KAASKOPER
KRUIN
KWAAL
LACUNE
LAMEL
NORMALITER
PRAAT
ROOKMELDER
SALTO
SLAAPCOUPE
SLUIER
STAAF
TARIEF
TOETER
TOORN
TREILER
TROELA
VEENMOS
VELDSLA
VERSTOTEN
WEERBALLON

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

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

6
4 1 7 3 9
3 6 1 4

7 2
3 9 5 4
2 1

2 1 7 4
7 3 4 1 6

9

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 23, Dhr. H. van der Aa, Eindhoven.

‘Brammetje’ vanaf eind juni 
wekelijks bij Studio040 !
De Nuenense comedyserie ‘Brammetje’ krijgt een regio-
naal publiek. De serie die vorig jaar al te zien was bij de 
Lokale Omroep Nuenen, wordt de komende maanden 
ook uitgezonden door Studio040. Deze publieke om-
roep voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre is bij de 
meeste providers te zien in bijna alle gemeenten in de 
regio Eindhoven. 

Studio040 zendt de comedyserie uit vanaf 26 juni op za-
terdagavond, steeds om 17.00 uur doorlopend tot na 
middernacht. Studio040 is te zien bij Ziggo op kanaal 36, 
KPN kanaal 1409, T-Mobile Thuis kanaal 713 en diverse an-
dere providers. 

Brammetje bij Studio040

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Remi Chaouit Mavo, Eckart College Gefeliciteerd!! Super trots op jou!! 
  Liesbeth en Leon

GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:

The Color� eld Performance 
2021 met twee Nuenense 
kunstenaars
The Colorfield Performance is een fantastisch schouwspel dat in 2021 
voor iedereen te bewonderen zal zijn in het mooie Park Lingezegen bij 
Elst. Het idee hierachter is dat individuele bijdragen vanuit een gemeen-
schappelijk bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. 
Twee kunstenaars uit Nuenen doen mee aan dit schouwspel, te weten 
Liza Jazenko (www.lizajazenko.nl) en Yvonne Wittebrood (www.yvonne-
wittebrood.exto.nl)

Vijfhonderd kunstenaars zullen er de 
hele zomer in groepen van 6 perso-
nen aan het werk gaan. Zij beschilde-
ren ieder een groot paneel van 
122x122cm als onderdeel van een gi-
gantisch kleurenveld. Het schilderij 
moet binnen één dag klaar zijn, want 
de andere dag staat er weer een nieu-
we groep kunstenaars klaar om hun 
paneel te beschilderen. Elke week 
groeit dit veld verder en daarom ko-
men veel bezoekers opnieuw terug. 
Ze vinden het spannend om te zien 
hoe het geheel zich verder ontwikkelt.

Ima Amu uit Nigeria 
fotograaf: Cisca van de Riet

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• gastvrouwen/gastheren voor ontvangst en bediening gasten. Tijd: 9.30-12.00 u. en/of van 13.30-17.00 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

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

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

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

Stg. Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06-13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij spreekuur op maandag van 10.00-12.00 u____________________________________________________________________________

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

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

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fi etsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fi etsen op een duo-fi ets.____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 25

Internationale beeldende kunst 
Liza Jazenko was aanwezig op zater-
dag 19 juni om haar paneel te be-
schilderen. Yvonne Wittebrood is op 
vrijdag 9 juli aanstaande daar om 
haar paneel te beschilderen. The Co-
lorfield Performance is een interna-
tionaal project. De deelnemers ko-
men uit een groot aantal verschillen-
de landen: Nederland, Frankrijk, Hon-
garije, Rusland, Zwitserland, Oosten-
rijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Span-
je Curaçao, Schotland, Nigeria, Italië, 
Turkije, Verenigde Staten, België, Sy-

rië en Polen. De werken zijn ook te 
koop, hiervoor kunt u contact opne-
men met de organisatie.

Openingstijden
Het kunstwerk van al deze 500 kun-
stenaars is tussen 15 april en 1 okto-
ber 2021 vrij toegankelijk. Vanaf 9.30 
tot 2 uur vóór zonsondergang zijn de 
kunstenaars aan het werk en kunt u 
met ze in contact komen. Alleen op 
maandag en dinsdag wordt er niet 
geschilderd, maar dan is het veld wel 
open voor publiek. In de maand sep-
tember is het kunstwerk af en is het in 
zijn geheel te bewonderen tot 1 ok-
tober 2021.

Voor meer informatie; 
https://parklingezegen.nl/ of 
www.thecolorfieldperformance.nl

Fotograaf Sander Teunissen
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Nieuw bij Nederwetten dames: 
Half-veldvoetbal met 7-tal
Nederwetten staat sinds jaar en dag bekend als dé vereniging waarbij 
vrouwenvoetbal en mannenvoetbal hand in hand gaat. Vanwege ver-
schillende behoeftes bij onze speelsters, en onze grote selectie is het idee 
ontstaan om voor volgend seizoen ook een 7-tal op te richten.

Naast spelen op groot veld, bieden 
we vanaf komend seizoen dus ook 
het spelen op half veld aan. Minder 
afstanden, meer doelpunten en het 
genot van spelen bij een fantastisch 
georganiseerde vereniging waar al-
les voor je geregeld wordt!

Door dit 7-tal toe te voegen aan onze 
teams is er wat ruimte gekomen bij 
zowel het 11-tal als het 7-tal. Heb je 
interesse om aan te sluiten of wil je 
nog wat zien of weten? Neem con-
tact op! Tip: Bekijk onze Instagram-
accounts voor een impressie van 
onze vereniging!

Marlon van de Sande: 06-23626187
info@rkvvnederwetten.nl.
Instagram: @rkvvnederwetten 
en @damesnederwetten

Badminton Club Lieshout  
bijna weer ‘normaal’
Na een hele lange periode kan het bestuur van Badminton Club Lieshout el-
kaar eindelijk weer treffen. Na maanden van online overleg heeft het be-
stuur de knoop doorgehakt en gaan ze vanaf heden weer fysiek vergaderen. 
Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar een ‘normaal’ verenigingsleven.

snel mogelijk weer ‘uitgedeukt’ moe-
ten worden. Zo moet (vooral bij de 
senioren) de animo om te komen 
sporten weer aangewakkerd worden 
en moet de groei van de jeugdafde-
ling weer naar de snelheid van ‘pre-
corona’. 

Herleven
De stap om de maandelijkse be-
stuursvergaderingen weer fysiek te 
gaan doen wordt dan ook gezien als 
grote stap naar een nieuw ‘normaal’. 
Een ‘normaal’ dat we nog kennen uit 
begin 2020 en de jaren er voor. Met 
vol-bezette speelavonden bij de se-
nioren, met een groeiende jeugdaf-
deling, met volop strijdende compe-
titieteams, met een gezellige tribune 
en kantinebezetting en met volop ne-
venactiviteiten. Het bestuur van Bad-
minton Club Lieshout zal er, nu het 
weer kan, (weer) alles aan doen om 
deze oude tijden te laten herleven. 
www.badmintonclublieshout.nl

Verstoord
Corona heeft het verenigingsleven 
fors verstoord. Ook dat van Badmin-
ton Club Lieshout. Niet alleen kon-
den de sporters niet fysiek sporten 
ook kon het bestuur van de vereni-
ging niet meer fysiek bij elkaar ko-
men. Het afstemmen van zaken, wat 
in deze moeilijke periode van extra 
groot belang is, kon alleen telefo-
nisch en/of digitaal. Iedereen die re-
gelmatig digitaal vergadert weet dat 
dat écht anders is. Digitaal vergade-
ren is meer zenden en ontvangen. 
Van echt overleg is duidelijk minder 
sprake.

Uitdeuken
Om die reden is het bestuur van Bad-
minton Club Lieshout erg blij dat ze 
weer fysiek kunnen (en mogen) ver-
gaderen en dus weer meer in écht in 
overleg kunnen. Corona heeft im-
mers behoorlijke deuken in de flore-
rende vereniging geslagen, die zo 

Badminton Club Lieshout is bijna weer ‘normaal’

Transfernieuws uit Nederwetten
Nederwetten heeft twee spelers toegevoegd aan de selectie voor het 
nieuwe seizoen. Wesley Valks en Maarten van Gerwen.

jaar naar Nederwetten overgestapte 
tweeling Robbert en Dennis Van Es in 
het dorpse terecht. Maarten is prakti-
serend fysiotherapeut en heeft zijn 
voetbalverleden bij VV Gestel. Deze 
aanvaller wil door middel van veel 
trainen en spelen belangrijk worden 
voor Nederwetten en de club de ko-
mende jaren naar mooie resultaten 
stuwen. Maarten: “De eerste indruk-
ken zijn goed, Nederwetten is een 
warme club.”

Het bestuur van RKVV Nederwetten 
en coach Henri Maas zijn trots dat 
deze jongens het eerste elftal komen 
versterken en wensen Wesley en 
Maarten heel veel succes en spel-
vreugde!

Wesley Valks (20) is woonachtig in 
Eindhoven en kwam in het verleden 
uit voor DVS en Brabantia (beiden 
jeugd). In het dagelijks leven is Wesley 
overal in den lande te vinden, want 
zijn werk is chauffeur. Via onze oproep 
is Wesley in contact gekomen met het 
bestuur van Nederwetten en zo is het 
balletje gaan rollen. Het best tot zijn 
recht komt hij op de rechterflank. 
Voorin of achterin; beide is mogelijk 
met deze kilometervreter. Wesley: 
“RKVV Nederwetten spreekt me 
enorm aan vanwege juiste verhou-
ding tussen teamgeest/prestatie en 
gezelligheid.”

Maarten van Gerwen (23) woont ook 
in Eindhoven en komt via de vorig 

In de splinternieuwe tenues: Links Maarten van Gerwen. Rechts Wesley Valks

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 woensdag 30 juni
Inschrijven Kindervakantieweek Nuenen

https://kvwnuenen.nl

t/m 11 juli
Lente-expositie

Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61

Vrijdag 25 juni
Concertini: 19.30 + 20.45 uur ‘Medicine 

Music’ - Nienke
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni
Inzamelactie Voedselbank

Jumbo Ton Grimberg, AH Parkstraat, 
Jan Linders in het centrum

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

Zondag 27 juni
10.00 en 16.30 uur IVN-wandeling 

in Wettens Broek, toegankelijk via het zand-
pad aan de Heerendonk

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

Zaterdag 3 en zondag 4 juli
Inzamelactie Voedselbank

Winkelcentrum Kernkwartier

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

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Golfers van   
De Gulbergen 
steunen Stichting  
Old Grand Dad
Woensdag 16 juni werd op de golf-
baan van De Gulbergen de jaarlijkse 
Old Grand Dadwedstrijd gespeeld 
door opa’s (de Grand Dads). De Stich-
ting Old Grand Dad is een landelijke 
stichting met als doel om jeugdige 
gehandicapten te ondersteunen bij 
hun sport of spel. Het motto van de 
Old Grand Dad Golfclub van Neder-
land is ‘grootvaders op de golfbaan 
een prettige dag laten beleven en 
iets ‘doen’ voor de gehandicapte 
jeugdige medemens’.

De wedstrijd
Zo’n 40 grootvaders van de Golfclub 
speelden deze woensdag mee. Zij 
genoten van een stralende zonnige 
dag met temperatuur van boven de 
30 graden. Voor de organisatie een 
reden de wedstrijd (vanwege deze 
hoge temperatuur) te halveren. 

Het was een gezellige en sportieve 
wedstrijd, waarbij het in eerste in-
stantie niet ging om het winnen, 
maar om een bijdrage aan het goede 
doel. Na afloop van de wedstrijd kon-
den de consuls van de Old Grand Dad 
bij De Gulbergen, Marcel van Bree en 
André Dams, een bedrag van ruim 
€ 1.250 aan de stichting overmaken.

De winnaar
Winnaar en best golfende grootva-
der bij De Gulbergen is Jos Timmer-
mans geworden. Het was een nipte 
overwinning. Hij werd op de voet ge-
volgd door Erhan Dukul, Ad van Gent, 
Gus Rodriguez, Dave Champness en 
Albert van Oss. 

Een afvaardiging van 5 spelers mo-
gen woensdag 7 juli naar de regiofi-
nale op de golfbaan van het Rijk van 
Margraten in Margraten. Indien daar 
goed gepresteerd wordt dan wacht 
de landelijke finale bij Golf- Country-
club Crossmoor in Weert. 

De winnaar van die wedstrijd mag 
zich OPA VAN HET JAAR noemen!

Winnaar Jos Timmermans

St. Antoniusschut Eeneind Opwetten

Nieuwe koning Hans Weijnen
Na de oude koning Gert van Geffen thuis met de boerenkar te hebben op-
gehaald, die daar onder het genot van een drankje lovend werd toege-
sproken door onze hoofdman over hoe hij het koningschap de afgelopen 
2 jaar vorm had gegeven, was het sinds bijna twee jaar dat onze schut 
weer kon beginnen aan het koning schieten.

vogel klaarzetten voor het daadwer-
kelijk koning schieten.

Er schoten 30 schutsbroeders mee en 
na 167 schoten was het duidelijk: 
Hans Weijnen, vorige maand inge-
boond en dus volwaardig schuts-
broeder, schoot de laatste stukken 
van de vogel naar beneden.

Overleg in het dagelijks bestuur leid-
de tot een goedkeurende verklaring 
en kon Hans de koningsketting om-
gehangen worden en gefeliciteerd 
worden met zijn koningschap.
In opmars werd er gelopen naar de 
St. Antoniuskapel waar de nieuwe 
koning een vendelhulde kreeg met 
als vendelier Teun van Vijfeijken.
De broeders staken traditioneel een 
kaarsje aan in de kapel om de overle-
den schutsbroeders te eren. Daarna 
liepen ze in opmars terug naar de 
schutshut.
Daar stond de Indonesische maaltijd 
van Warung Anna uitgestald waar we 
met zijn allen van genoten.

We hebben weer een gezellige tradi-
tionele dag van koning schieten ge-
had. Op naar het volgend jaar!

Drie rondes werden in optocht langs 
de schutboom gemarcheerd en daar-
na konden de traditionele stappen 
gezet worden.
Na de afscheidsspeech van Gert en 
het aanbieden van het heerlijke door 
Harrie de Greef gebrouwen konings-
bier moest hij de koningsketen af-
doen en kon hij als laatste daad de 
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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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Wandel Arrangement
€ 21,50

ONTVANGST MET:
* KOFFIE & GEBAK

* WANDELROUTE (CA. 1 UUR)
* NA AFLOOP LUNCH,

BESTAANDE UIT 
LUNCHPLANKJE INCL. CONSUMPTIE

1 DAG VAN TE VOREN BESTELLEN
BEZORGTIJDEN IN OVERLEG

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 20,00

BORRELPLANK (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!

VANAF 16 JUNI WEER ELKE WOENSDAGAVOND 
GEOPEND VOOR MENU EN À LA CARTE

3/4-GANGENMENU 
BESTELLEN TOT 12.00 UUR

BEZORGING VRIJDAG EN ZATERDAG 
17.00 - 18.00 UUR

€ 21,50
DRIE-GANGENMENU

€ 24,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie-of Viergangen 
Maandmenu

KIPCOCKTAIL
OF

SALADE MET PERZIK EN MOZZARELLA
OF

ASPERGESOEP 
OF

BOUILLON MET FIJNE GROENTEN
***

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

KABELJAUWFILET MET BANAAN EN AMANDEL
OF

ZOMERSE CURRY (VEGETARISCH)
***

AARDBEIENCHEESECAKE
OF

CHOCOLADEMOUSSE MET ORANJE GANACHE
OF

YOGHURT MET AARDBEIEN

BEZORGING € 19,50 / € 22,50

Picknick Lunch
€ 12,50

(DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE)
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