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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Winnaar Ronde 
van Nuenen 2008 
in Tour de France 
2021

Opening 
zwemwater bij 
’t Strandhuys 
zonder 
badmeesters

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Portulaca in 
hangpot
De felgekleurde bloemetjes openen 

zich overdag. Houdt van zon en 

behoeft niet te veel 

water. In 25cm-pot. 

12.99

6.99

koopzondag

4
JULI

12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

koopzondag
12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

Koopavond weer tot
21.00 uur open

12 Tuinen Tocht in Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Twaalf tuinen, Twaalf pareltjes verscholen in ons mooie dorp, verspreid 
over alle drie de kerkdorpen. Dat was wat de bezoekers te zien kregen in 
het weekend van 26 en 27 juni. Vele � etsers en wandelaars verplaatsten 
zich twee dagen lang van tuin naar tuin en vielen van de ene verbazing in 
de andere. In de hand een stempelkaart want met een volle stempelkaart 
kon na a� oop een cadeautje opgehaald worden.

veel tuinen voor een dag. Twee da-
gen had je nodig om al die prachtige 
tuinen te bezoeken.

De bezoekers kwamen terecht in een 
landelijke of moderne tuin, een me-
diterrane tuin, een landschapstuin, 
formele tuin, Japanse tuin met drie 
vijvers, tuinen met diverse doorkijk-
jes, verborgen doorgangen, een zeld-
zame rustplek bij de Walburg Tuin, 
een besloten tuin, een parktuin, een 
vrolijke tuin en dan die verborgen pa-

Je kon beginnen waar je wilde, er zat 
geen volgorde in. Sommige bezoch-
ten als eerste de tuin die het verste 
weg lag, andere begonnen op het 
Boord of bij de tuin van Fons en Hen-
nie Linders. Het maakte niet uit. Te 

Blijf onze lokale 
ondernemer   
steunen, ook nu!
Bijvoorbeeld door middel van onze 
eigen Nuenen Centrum Cadeaubon! 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.nuenencentrum.
nl (klik even op het cadeautje). 
U kunt ook altijd even bellen naar 
Henry van Vlerken, centrummanager 
06-13233383.

Haal vanaf nu jouw Kernkwartier 
Big Shopper Tas!
De hele maand juli zijn deze comfortabele Big Shoppers te verkrijgen bij 
alle winkels in het Kernkwartier, m.u.v. de supermarkten en Action. U ont-
vangt een tas bij een bepaalde besteding welke verschilt per winkel. Bij 
het bemachtigen van een tas kunt u meedoen aan een geweldige actie!

Wat moet u doen? U maakt een foto 
van uzelf met de Kernkwartier Big 
Shopper, u plaatst deze onder het be-
richt op de Facebookpagina van win-
kelcentrum het Kernkwartier en de 

hele maand juli worden er meerdere 
deelnemers beloond die hun tas mo-
gen omwisselen voor een goed ge-
vulde tas met heerlijke prijzen!

Kom snel naar winkelcentrum het 
Kernkwartier, bemachtig een tas en 
doe mee! De actie loopt zolang de 
voorraad strekt.

radijstuin, zomaar ergens langs het 
kanaal tussen Nederwetten en Son 
en Breugel. Vooral de privétuinen bij 
particulieren wekten verbazing op. 
“Nooit geweten dat achter dit huis zo 
een prachtige tuin lag” was wat je 
veel hoorde. En ook “ik heb zoveel 
moois gezien”. De verschillen waren 
groot maar dat maakte het juist zo 
bijzonder.

Prachtig! Met hier en daar optredens 
van muzikanten, van dichters en kun-
stenaars. Er was heel veel om van te 
genieten. Eindelijk, er gebeurde weer 
iets en wat was dit een prachtig eve-
nement om uit die coronacrisis te ko-
men. En dat op deze prachtige zo-
merse dagen, met alleen maar 
vrolijke mensen die van de ene ver-
bazing in de andere vielen. En voor 
diegenen die er niet bij waren of te 
weinig tijd hadden om al die tuinen 
in twee dagen te bezoeken is het te 
hopen dat al deze tuinen nog een 
keer opengesteld worden.
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Zomerse sferen rond de ‘Van Lenthof’ 
bij het versieren van de bouwhekken
Op zaterdagochtend om half elf staan tafels, stoelen en parasols klaar op 
het parkeerterrein voor de ‘Van Lenthof’. Koffie pruttelt en de taarten wor-
den aangesneden. Wat een mooi initiatief! Met bewoners, vrijwilligers en 
buurtbewoners worden de bouwhekken, met toestemming van Banbouw 
versierd. Onder begeleiding van het team van de ‘Van Lenthof’ en beel-
dend kunstenaar Carola Mokveld gaan de bewoners heerlijk aan het werk.

versoepeld zijn, de bewoners alle-
maal hun vaccinatie hebben gehad, 
merk je hoe welkom een dergelijke 
ontmoeting voor iedereen is.
Het team en de beeldend kunste-

Er wordt hard gewerkt, veel gelachen 
en er ontstaat een mooie verbinding. 
En dat niet alleen bij het hek, maar 
ook tussen alle mensen die hier zijn 
samengekomen. Nu de coronaregels 

Wens ANBO ingewilligd: er komt 
simpel papieren coronapaspoort
Voor mensen zonder smartphone of computer komt er nu toch een papie-
ren versie van het digitale coronapaspoort. ANBO heeft hier de afgelopen 
tijd op aangedrongen, omdat ook niet-digitale ouderen naar evenemen-
ten willen of op vakantie naar het buitenland.

De groep ouderen zonder een mo-
derne telefoon of toegang tot een 
computer dreigde buiten de boot te 
vallen.
De ouderenorganisatie stelde voor 
om de vaccinatie in het gele boekje 
te laten stempelen en dat toe te staan 
als bewijs. Uit een peiling van ANBO 
komt naar voren dat een kwart van 
de 60-plussers behoefte heeft aan 
een papieren coronapaspoort dat ze 
niet zelf hoeven te printen. Van deze 
groep noemde driekwart het gele 
boekje een mooie oplossing.

Inmiddels hebben veel mensen hun 
vaccinatie in het gele boekje laten 
stempelen. ANBO roept het ministe-
rie op om een stempel in het gele 
boekje ook te accepteren als vaccina-
tiebewijs, zodat mensen deze nu niet 
ook nog telefonisch moeten aanvra-
gen. Het ministerie laat weten dat het 
gele boekje niet als bewijs wordt ge-
accepteerd, omdat het te fraudege-
voelig zou zijn.
www.anbo.nl

Het ministerie van Volksgezondheid 
heeft ANBO laten weten dat deze pa-
pieren versie vanaf begin juli - de 
exacte datum is nu nog niet bekend - 
telefonisch kan worden aangevraagd. 
Dat kan via de Covid-19 crisislijn op 
0800-1351. Vanuit het buitenland 
kunnen mensen bellen met de centra-
le supportlijnen (+31 247 247 247).
Op basis van iemands BSN (burger-
servicenummer) en postcode wordt 
dan een coronapaspoort of corona-
toegangsbewijs gemaakt. Per post 
gaat de QR-code dan naar de aanvra-
ger. Dat duurt ongeveer twee weken.

Als het vaccinatiebewijs niet is te vin-
den, bijvoorbeeld omdat de vaccina-
tie niet is geregistreerd bij het RIVM 
of de GGD, wordt dat direct aan de te-
lefoon gezegd. Mensen kunnen dan 
bij de GGD of huisarts waar ze zijn ge-
prikt controleren of de vaccinatie 
goed is geregistreerd.

ANBO heeft de afgelopen tijd aan-
dacht gevraagd voor deze kwestie. 

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:

Piepschuim mag niet in de PMD-zak. 

Breng het gratis naar de milieustraat.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 22-06-2021 EN 28-06-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4 Wijzigen gebruik voor het organi- 
 seren van een sportevenement 
De Zandschel 23 Plaatsen dakkapel voorzijde
 woning 
Antoniusschutlaan, 
C4138 Oprichten woning 
Opwettenseweg 191 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Enodedreef 
ongenummerd 
(sectie C, nr. 3717) Afgraven en egaliseren grond,  
 rooien bomen, aanleggen pad 
Hoekstraat 47 Isoleren dak 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 2 Terrasvergunning Bravoy 
Collse Hoefdijk 25 Exploitatievergunning autobedrijf  
 W.Smits 
De Huufkes 5 Exploitatievergunning 
 Garage Eeneind 
De Huufkes 81A Exploitatievergunning 
 Autospuiterij 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
28-06-2021 Nuenen c.a. Parkeergelegenheid opladen
  elektrische auto’s: Ten Wor- 
  pe 2, Pieter Dekkersstraat  
  114, Schietbergen 54, Hei- 
  kampen 57, Hoge Brake 23,  
  Bosgorsstraat 6, Laan ter  
  Catten 64, Antoon Kersse- 
  makersstraat 54 

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

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.

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 gemeente werkt volledig op afspraak.

RAADSVERGADERING 
8 JULI 2021
Met inachtneming van de RIVM maatregelen is er geen 
publieke tribune aanwezig, als ook geen zitplaatsen voor 
de pers. De vergaderingen zijn live te volgen via het LON 
en via nuenen.nl/gemeenteraad (ook voor vergadering 
gemist!). 

Onderwerpen
• Burgerinitiatieven - Procesbesluit
• Burgerinitiatief Mobiliteit
• Burgerinitiatief Stop de verkiezingsschoonmaak
• Project Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid
 Bundelroutes Nuenen
• Renovatie De Hongerman
• Rioolhe¥  ng
• Jaarrapportage projecten 2020
• Jaarrekening 2020

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

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
Aanmelden voor: - woensdag 7 juli, voor 12.00 uur.

CO2-WEETJE
Wist je dat Energiehuis Slim Wonen:
• het serviceloket is voor woningeigenaren, 
 huurder en MKB;
• u gratis onafhankelijk advies geeft;
• van, voor en door inwoners van deze regio is;
• op 5 juli een voorlichting over zonnepanelen geeft;
• op 12 juli een webinar over de warmtepomp geeft;
• een goed startpunt is als u gaat verduurzamen.

Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl 

naar gaan ook richting de winter 
meer verbindende activiteiten ont-
wikkelen. Activiteiten waarbij ook 
de mantelzorgers en de omwonen-
den betrokken zullen worden. Want 
hoe zelfstandig iedereen ook in 
meer of mindere mate woont op de 
‘Van Lenthof’, je verbonden voelen 
met elkaar en je leefomgeving, komt 
iedereen ten goede.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de 
activiteiten die plaatsvinden en vind u 
het leuk mee te doen? Kunt u een 
mailtje sturen naar carolamokveld@
gmail.com



ROND DE LINDE week 26 Donderdag 1 juli 2021

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 tips en ideeën kijk eens op:
www.tebak.keurslager.nl

4 Hamburgers
“Puur Runds” .................................................. 5,00
Sole Mio
“Biefstuk met pesto, gedroogde zontomaat 
en ontbijtspek ”  ................................ 100 gram 2,75
Boterhamworst
.......................................................... 150 gram 1,75
Kalfs Schnitzels
.......................................................... 100 gram 2,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork” 100 gram 1,95
Keur Knakker
“Knapperige Runder Vink”  .............. 100 gram 1,90

KOOPJE

SUPER!

SPECIAL

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)

vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Benieuwd wat de kosten 

van een klikgebit zijn?

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ananas

18,95

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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!

WOENSDAGAVOND GEOPEND
VOOR MENU EN À LA CARTE

(BEZORGING VRIJDAG EN ZATERDAG)

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

VENKELSOEP
OF

BOUILLON MET ZOMERGROENTEN
OF

SALADE GEITENKAAS MET VIJGEN 
OF

CARPACCIO MET PARMEZAANSE KAAS 
EN TRUFFELMAYONAISE

***
KABELJAUW MET PESTO EN ITALIAANSE HAM

OF

VARKENSHAAS MET ZUIDVRUCHTENSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
***

AARDBEIENPARFAIT
(BEZORGING AARDBEIENCHEESECAKE)

OF

ROOMIJS MET ADVOCAAT
(BEZORGING BROWNIE MET ORANJE GANACHE EN CHOCOLADE MOUSSE)

OF

YOGHURT MET VERS FRUIT EN VLIERBLOESEMSIROOP

BEZORGING € 19,50 / € 22,50

Picknick Lunch
€ 12,50

(DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE)

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

LAATSTE PERKPLANTEN 
25% KORTING

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

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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Zomer agenda - Juli-Aug EnergieHuisSlimWonen.nl

Nieuw in de regio:    
EnergieHuisSlimWonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket en website 
van, voor en door bewoners in de regio. Gratis diensten voor be-
woners en huiseigenaren om slim energie te besparen of op te 
wekken met deskundige gratis voorlichting om jouw woning te 
verduurzamen.

• Serviceloket emailservice voor 
korte vraag via info@energie-
huisslimwonen.nl

• Van 16 juli-16 augustus geen 
webinars of afspraken met een 
Energiecoach!

Top 5 meest gekozen op 
EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Via ‘Slim starten’ de gratis ei-

gen woning QuickScan
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale ac-

ties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. Via ‘Agenda’ Aanmelden gratis 

webinars, workshops
4. Via ‘Slim starten’ leuke Be-

spaartest, je energiegedrag 
testen

5. Alle (lokale) Subsidies en le-
ningen handig in 1 overzicht

Opleiding Bespaar- en Ener-
giecoach worden!
Heb jij je woning al extra ver-
duurzaamd en of extra energie 
bespaar maatregelen toegepast. 
En zou jij deze kennis willen de-
len om andere bewoners te hel-
pen met hun woning te verduur-
zamen? Geef je dan ook op voor 
de gratis opleiding ‘Energie-
coach worden’ bij EnergieHuis 
Slim Wonen en wij nemen con-
tact op!

Kijk op de website bij ‘contact’ 
voor de opening- en bezoekers-
tijden of mail info@energie-
huisslimwonen.nl

Slim besparen en gratis voor-
lichting nu voor 8 gemeenten
EnergieHuis Slim Wonen is een 
nieuwe samenwerking met gra-
tis diensten voor en door bewo-
ners en huiseigenaren van 8 ge-
meenten. Bekijk ook de lokale 
initiatieven en acties op de web-
site via ‘Jouw Gemeente’: Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Ge-
mert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen en Someren.

5 Gratis bewoners webinars 
‘Agenda’ Juli-Aug 2021
• 5 juli: Zonnepanelen: zelf slim 

elektriciteit opwekken?
• 12 juli: Warmtepomp: een 

slimme oplossing voor jou ja 
of nee?

• 16 augustus: Slimme isolatie: 
wat je  bespaart hoef je niet 
op te wekken!

• 23 augustus: Workshop wo-
ning Quickscan score van je ei-
gen woning bepalen!

• 30 augustus: Zonnepanelen: 
zelf slim elektriciteit opwekken?

• 31 augustus: Start gratis oplei-
ding 4Energiecoach worden 

Zomerdiensten en gratis 
voorlichting
• Gratis Spreekuur 085-0410041 

opdinsdag- en donderdag 
13.00-17.00 uur

• Via 4Slim starten  8 zelftests 
QuickScan, Bespaartest of 
Dakcheck

• Via 4Slim verder  bepaal 4jouw 
routeplanner  of bekijk alle be-
spaarmaatregelen

En nu snap ik het echt    
helemaal niet meer...
Een paar weken geleden schreef ik een stukje over De Hongerman. In de 
commissievergadering van afgelopen woensdag werd niet de nieuwbouw, 
maar de renovatie van de Hongerman besproken.

Al heel snel bleek dat meerdere partijen, inclusief de wethouder zelf, veel 
voelde voor een complete extra hal met 3 zaaldelen. Dat zou het capaciteits-
probleem voor de binnensporters oplossen, ruimte bieden voor het sporton-
derwijs van het Nuenens College en voldoende ruimte bieden voor het bewe-
gingsonderwijs voor basisscholieren, nu én in de toekomst. 

De VVD kwam met een voorstel, waarin ruimte was voor de bouw van 2 nieu-
we sporthallen, met in totaal 7 zaaldelen én nieuwbouw van het Kwetter-
nest en Scarabee voor minder dan wat de renovatie en de voorgestelde uit-
bouw van de Hongerman nu mag/moet gaan kosten. 

Maar de commissieleden gingen daar niet in mee. “Die bedragen kloppen 
vast niet, daar komt altijd meer bij”, “De horeca-apparatuur zit nog niet in 
die prijs”, “Dan is er weer een locatieonderzoek en bestemmingsplanwijzi-
ging nodig, dat duurt te lang”, “De hal is echt op, er moet nu gerenoveerd 
worden anders gebeuren er mogelijk ongelukken”. Vanuit verschillende frac-
ties werden redenen aangedragen om het initiatief van de VVD wederom in 
dit stadium al de nek om te draaien. 

Maar als je goed geluisterd hebt, kan de bouw van een nieuwe hal vrijwel di-
rect beginnen. Aan de Oude Landen is niet alleen ruimte, maar is ook de in-
frastructuur al aanwezig en is een bestemmingsplanwijziging (waarschijn-
lijk) niet nodig. En voor het verschil van enkele miljoenen, kun je heel veel ho-
reca-apparatuur kopen. Daarbij hebben de binnensporters aangegeven 
nog best een paar jaar met De Hongerman vooruit te kunnen en te willen. 
Zeker als er twee gloednieuwe hallen in het vooruitzicht staan!

De lasten voor de gemeente, dus niet de investering, maar de jaarlijks terug-
kerende druk op de gemeentelijke financiën zijn voor deze twee nieuwe hal-
len plus Scarabee en Kwetternest aanzienlijk lager dan de renovatie van de 
huidige Hongerman en Scarabee en Kwetternest. Je bent dus goedkoper uit 
en hebt 3 zaaldelen meer. Dus letterlijk twee voor de prijs van één, een voor-
deel voor de Nuenense burger van zo’n 5 à 6 miljoen euro!

Maar nee… binnen de Commissie gaven verschillende partijen duidelijk aan 
de wethouder te steunen in zijn dure renovatie en de noodzakelijke bouw 
van een nieuwe hal voorlopig uit te stellen.

In mijn ogen, kiest de raad straks voor een oplossing die uiteindelijk miljoenen 
euro’s duurder is dan het gepresenteerde voorstel. De binnensporters gaven 
duidelijk de voorkeur aan het initiatiefvoorstel van de VVD en ook het Nue-
nens College was niet tegen. Toch houdt de coalitie liever het plan van de wet-
houder aan. Een heldere, logische en verdedigbare reden heb ik niet gehoord.

Alex Appel, De Vroente 97, 5672 TV Nuenen

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
Kapsalon Freaky Hair    
gaat sluiten
Na 42 jaar werkzaam te zijn in het kappersvak en bijna 23 jaar 
een eigen kapsalon te runnen, ben ik verplicht per direct de 
handdoek in de ring te gooien! Ik heb het te druk!

vertrouwen in mij hadden. Voor 
een klein groepje mensen die 
mij al meer dan dertig jaar trouw 
gevolgd zijn, wil ik nog een halve 
dag in de week mijn passie voor 
het vak voortzetten. Daarom wil 
ik via deze weg, iedereen bedan-
ken voor het vertrouwen, de ge-
zelligheid, en de kapsels die ik 
voor jullie heb mogen maken!!! 
Dank je wel!!

Liefs Hanny Ketelaars- Jansen
Freaky Hair, Gerwen

Na de ongemakken van rug, ar-
men en schouder zijn het nu de 
reumatische klachten in mijn 
handen, die de doorslag geven. 
Na vele jaren samen met perso-
neel gewerkt te hebben, stond ik 
er het laatste jaar alleen voor, en 
dat waren pittige maanden. 

Daarom heb ik besloten het rus-
tiger aan te doen. Met pijn in 
mijn hart en liefde voor het vak, 
wil ik afscheid nemen van al die 
lieve mensen die al die jaren het 

Gratis zwemmen op eigen risico

Opening zwemwater bij    
’t Strandhuys zonder badmeesters
Vanaf vandaag, donderdag 1 juli, is de zwemplas bij Nuenen-
Eeneind open voor zwemmers en wel van zonsopgang tot zons-
ondergang. Het betreden van het strand en het zwemmen in de 
plas is op eigen risico, er is geen toezicht van badmeesters. De 
toegang is gratis.

Per 1 mei van dit jaar is het Laco 
strandbad Enode geëindigd. De 
gemeente Nuenen c.a. geeft een 
andere invulling aan de zwem-
plas. Het gemeentebestuur heeft 
de status veranderd in een ‘niet 
ingerichte zwemlocatie van de 
categorie D. Dit betekent dat be-
zoekers op eigen risico mogen 
zwemmen in de plas.

Paviljoen ’t Strandhuys
Goed om te weten dat paviljoen 
’t Strandhuys wel geopend blijft 
als Laco-activiteit. Belangstellen-
den kunnen daar langskomen 
voor een hapje en een drankje in 
een mooie omgeving. Er is een 
groot terras en een natuurlijke 
speeltuin speciaal ontworpen 
voor kinderen tot en met 10 jaar. 
Naast klimmen en kruipen door 

tunnels, kunnen de kinderen ook 
grondwater oppompen. Het ter-
ras is vrij toegankelijk voor fiet-
sers en wandelaars.

 (foto’s Cees van Keulen)
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Stevie weer op podium in Parijs?
De Nuenense wielrenner Steven Kruijswijk (Stevie) droomt van een nieu-
we podiumplek in Parijs. De Tour de France finisht zondag 18 juli in de 
Franse hoofdstad. Stevie rijdt in het stressvolle Jumbo-team als schaduw-
kopman van Primoz Roglic (Rog). In de eerste etappes presteert de 34-ja-
rige Nuenenaar met vallen en opstaan. In 2019 veroverde hij een ‘bron-
zen’ plek op dat wielerpodium. Beklimt klimgeit Stevie dit jaar weer dat 
prachtige Tourpodium?

heel fanatiek. Het helpt mij om betere 
keuzes te maken en daardoor hopelijk 
nog beter te presteren op de fiets. Het 
is mooi om te zien dat de app zich 
steeds verder blijft ontwikkelen en 
mij, net als de andere renners, gevari-
eerde, passende én lekkere recepten 
biedt.” Netjes afgewogen krijgt Steven 
dus voedzaam en energierijk eten 
voorgeschoteld. Smakelijk eten!

Klotenjaar...
Na de mooie derde plek in Parijs in 
2019 werd het jaar 2020 volgens Ste-
ven een echt klotenjaar. Gevallen in de 
Dauphiné, geen Tour, en de Giro 
vroegtijdig verlaten vanwege de posi-
tieve coronatest. Gratis tip van een 
toerfietser voor Stevie: in de bergen 
verdwijnt de minutenachterstand als 
sneeuw voor de zon. Joke, ‘t Nuenens 
Bakkertje is er klaar voor. Nuenen kan 
straks weer genieten van StevieGebak. 

Schaduwkopman
Mocht Stevie drie weken (nu nog 
ruim twee weken te gaan…) in de 
schaduw rijden van Rog en Rog wint 
de Tour, dan staat Stevie weer op het 
podium in Parijs. Mooi man, dat le-
vert weer veel publiciteit op voor de 
Jumbo-sponsor en ook voor de ande-
re geldschieters zoals Calvé, Campi-
na, Hansaplast en Hema. Sponsors en 
suppliers in van alles en nog wat, te 
veel om hier allemaal op te noemen. 
In 2018 werd de Nuenenaar 5de in de 
Tour en 4de in de Ronde van Spanje. 

Monaco
Stevie werd in 2009 Nederlands kam-
pioen op de weg en hij tekende even 
later zijn eerste profcontract bij de Ra-
bobankploeg. Nu rijdt hij in de miljoe-
nenformatie van Jumbo-Visma, die 
ook een complete schaatsploeg 
sponsort. Stevie woont met vrouw 
Sophie Bos en hun kinderen Perre en 
Feline al weer een paar jaar in Mona-
co. Hij is zaterdag vertrokken voor zijn 
zesde Ronde van Frankrijk. En schrik 
niet: hij rijdt nu zijn 19de Grote Ronde 
(Tour, Vuelta en Giro opgeteld). 

Lekker eten
Het ontbreekt de renners zowat aan 
niks. Cervelo-fietsen, snelle outfits en 
bij Jumbo maken ze ook een sport van 
lekker eten. Stevie hierover aan het 
woord: “Ik gebruik Jumbo Foodcoach 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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Op vakantie naar het buiten-
land? Bereid je goed voor
De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij vakantieplannen en wil je meer 
weten over reizen naar het buitenland in coronatijd? Deze zomer is het 
extra belangrijk om je vakantie goed voor te bereiden. 

verzoek een stempel in het gele 
boekje. Op onze vaccinatielocaties is 
het gele boekje niet verkrijgbaar, dit 
bestel je online.

Zo krijg je een stempel als je al ge-
vaccineerd bent bij de GGD
Ben je gevaccineerd bij een GGD-lo-
catie in onze regio of bij een andere 
GGD? Dan kun je een stempel opha-
len bij de stempelpost voor de in-
gang van de XL-vaccinatielocaties in 
Eindhoven en Helmond. Neem hier-
voor je ID, registratiekaart en je eigen 
gele boekje mee, want het gele boek-
je is niet te koop op deze locaties. 

Je hoeft geen afspraak te maken; je 
kunt iedere dag tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht op de Theo Koo-
menlaan 1 in Eindhoven of Haverdijk 
11 in Helmond, houd wel rekening 
met een wachtrij. De GGD kan geen 
stempels zetten voor vaccinaties die 
door een huisarts, ziekenhuis of zor-
ginstelling zijn gegeven. Neem daar-
voor contact op met je zorgverlener.

Gevaccineerd bij de huisarts? 
Maak een afspraak bij je huisarts 
voor een stempel
Als je door je huisarts bent gevacci-
neerd met Astra Zeneca, kun je met 
de huisartsenpraktijk een afspraak 

Bereid je reis naar het buitenland 
goed voor 
Het actuele reisadvies vind je op 
www.wijsopreis.nl. Check dit altijd 
voor je boekt en voor vertrek. Op 
deze website lees je precies welke 
toegangseisen gelden, of je je moet 
laten testen, in quarantaine moet en 
welke coronaregels in je vakantie-
land gelden.

Tip: download de Reisapp op www.
wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoog-
te. De situatie op je vakantiebestem-
ming kan namelijk snel veranderen.

Wil je een stempel 
in het gele boekje?
Het gele boekje is geen officieel er-
kend vaccinatiebewijs voor Covid-19. 
GGD Brabant-Zuidoost zet de stem-
pel in het gele boekje als extra ser-
vice, voor je eigen administratie. Heb 
je het gele boekje niet, dan hoef je 
het dus niet speciaal hiervoor aan te 
schaffen. Het Digitaal Corona Certifi-
caat (DCC), het officiële vaccinatiebe-
wijs om te reizen in Europa, komt in 
juli voor iedereen beschikbaar in de 
CoronaCheck-app. 

GGD Brabant-Zuidoost zet stem-
pel in het gele boekje
Als je het gele boekje meeneemt 
naar je vaccinatieafspraak, krijg je op 

Dorpsraad Lieshout blij met  
heropstart Repair Café Laarbeek
Giel Reijnders en Harrie van den Berg kunnen er niet op wachten: de her-
opening van ‘hun’ Repair Café. Samen met de acht andere vrijwilligers lig-
gen ze al bijna anderhalf jaar stil. De coronamaatregelen hebben ze tot 
deze ongewenste break gedwongen. Gezien de ontwikkelingen hopen ze 
echter het ‘Repair Café Laarbeek’ in het Lieshoutse Dorpshuis vanaf sep-
tember weer op te kunnen starten.

Graaff weet alles van elektro en is Dilia 
van der Aa gespecialiseerd in bewer-
ken van stoffen. Voor elk probleem is 
er dus een kundige oplossing.

Sociale plaats
Een gesprek met Giel Reijnders en 
Harrie van den Berg is een rollercoas-
ter langs allerlei anekdotes. Want 
naast repareren is het Café vooral een 
sociale plaats waar mensen graag sa-
men komen. Voorbeelden van klanten 
die speciaal iets aanschaffen om het 
daar te kunnen laten repareren weten 
de heren voldoende. Het aanbod ter 
reparatie loopt overigens behoorlijk 
uiteen. Van fotolijstjes tot stoelen en 
van stofzuigers, mixers en koffiezet-
machines tot poppen en kleding. He-
laas kan niet alles gerepareerd wor-
den, maar vaak slagen de monteurs er 
tóch in om het apparaat weer aan de 
praat te krijgen. Zo was er een, door 
een vrouwelijke klant, aangeboden 
bandrecorder ter reparatie. Op de 
band stond een stemopname van 
haar overleden echtgenoot. Na het 
nodige herstelwerk was het weer mo-
gelijk om zijn stem af te luisteren. Een 
emotioneel moment, waar de vrijwilli-
gers van het Repair Café het eigenlijk 
allemaal voor doen: graag maken ze 
hun klanten gelukkig.

Behoefte
Het is zeker niet zo dat de vrijwilligers 
van het Repair Café zich vervelen. De 
meeste hebben veel hobby’s- maar 
tóch zouden ze graag weer aan de 
slag gaan. De gezelligheid, de leuke 
contacten, de koffie en vooral het blij 
maken van klanten zouden ze graag 
weer op willen pakken. Dorpsraad 
Lieshout is blij met deze voorgeno-
men heropstart: Repair Café heeft im-
mers een bewezen waarde in het so-
ciale leven in Lieshout. De vele, ook 
vaste, bezoekers tonen aan dat hier-
mee in een behoefte voorzien wordt.

Specialismen
Ruim 7 jaar geleden, in 2013, is het ‘Re-
pair Café Laarbeek’ in Lieshout begon-
nen met zo’n 10 vrijwilligers. Nog 
steeds is het overgrote deel van de 
vrijwilligers onderdeel van het Repair 
Café en staan ze klaar om de meest uit-
eenlopende reparaties te verrichten. 
Henk van de Wouw, Henk Duiveman, 
Piet van der Graaff, Ben Swinkels, Ad 
Verbakel, Anton Rutten, Dilia van der 
Aa, Hans Tilburgs, Giel Reijnders en 
Harrie van den Berg hebben allemaal 
hun eigen vakgebied en specialiteiten. 
Die vakgebieden lopen overigens 
nogal uiteen. Zo weet Harrie van den 
Berg alles van fietsen en Piet van der 

Giel Reijnders (links) en Harrie van den Berg staan samen met hun collega’s binnenkort 
weer klaar om ‘hun’ klanten te kunnen helpen

Heeft iemand onze 
steps gevonden??
Zondagochtend 27 juni zijn wij bij de 
skatebaan geweest in Nuenen. Daarna 
waren wij met onze kinderen op de 
naastliggende vlakte waar de afge-
zaagde bomen liggen en hebben daar 
onze steps in het hoge gras gelegd. 
Deze zijn we na afsluiten van het speel-
moment vergeten in de auto te leggen. 
Heeft iemand onze steps gevonden die 
dag? Heb je informatie of ben je de eer-
lijke vinder die ze terug wil brengen, 
bel dan Robert op 06 53 171 409.

Gouden Echtpaar      
Harry en Josee Frijns-Tillemans
Vijftig jaar geleden, op 2 juli 1971, trouwt Harry met zijn grote liefde Jo-
see. Josee wordt op 2 november 1948 geboren in Valkenswaard, ze komt 
uit een gezin van zes zussen. Haar vader is politieagent en haar moeder 
zorgt voor het gezin. Na de Mulo gaat ze werken bij de gemeente Eindho-
ven. Harry wordt op 23 december 1941 geboren aan de Luikerweg aan de 
voet van de Sint Pietersberg in Maastricht in een gezin van 10 kinderen. 
Harry’s vader is ingenieur en moeder is coupeuse. Na de middelbare 
school gaat Harry aan de TU in Eindhoven werktuigbouwkunde studeren 
en op kamers aan de Boutenslaan. 

maken om de Covid-19-vaccinatie te 
laten opnemen in het gele boekje. 
Dit gele boekje neem je zelf mee, dit 
is niet te koop op de praktijk. Plak zelf 
alvast de stickers van de registratie-
kaart in het gele boekje, dan zorgt de 
huisartsenpraktijk tijdens je afspraak 
voor de stempel en handtekening.

GGD Brabant-Zuidoost wenst ie-
dereen een mooie zomer!

Josee is thuis voor de kinderen totdat 
Evelien groot genoeg is. Ze gaat dan 
een aantal dagen in de week zorgen 
voor een oudere dame in Nederwet-
ten. Na een aantal jaren maakt ze de 
overstap naar het Eckartdal in Eindho-
ven, het huidige Lunetzorg, waar ze als 
begeleider op een groep gaat werken. 
Eerst op het terrein en later in een bui-
tenhuis aan de Amazonenlaan. Iedere 
zomer gaan ze met de kinderen op va-
kantie naar Frankrijk met de caravan 
waar ze allemaal met volle teugen van 
genieten en vele mooie herinneringen 
aan hebben. 
Na hun pensionering genieten ze sa-
men van vlieg- en autovakanties, con-
certen, fietsen, wandelen en tuinieren. 
Harry tennist en is lid van de fotoclub 
en geeft een fotografiecursus bij de 
KBO. Josee volgt schilderles en houdt 
van bloemschikken. Al 9 jaar passen ze 
iedere dinsdag op, bij hun kleindoch-
ter Julia. Niets is te gek en het hele huis 
mag op zijn kop. Josee is heel zorg-
zaam en staat voor iedereen klaar. Bij 
Harry kun je altijd terecht voor een 
luisterend oor en raad en daad. Zelf 
vertelt hij met geuren en kleuren over 
de vele avonturen tijdens zijn reizen. 

Ze ontmoeten elkaar op Koninginne-
dag in Eindhoven in 1967 en de vonk 
slaat over. Op 20 december 1969 ver-
loven ze zich en in 1970 trouwen ze 
voor de wet en in 1971 voor de kerk. 
Na het trouwen trekken ze samen in 
een flat aan de Cliostraat in Eindho-
ven, totdat Harry een baan krijgt bij de 
Dico in Uden en Stork in Boxmeer 
waardoor ze naar Venray verhuizen. In 
1975 wordt daar hun zoon René gebo-
ren en in 1978 hun dochter Evelien. Als 
Evelien een half jaar oud is verhuizen 
ze naar Nuenen, waar Harry gaat wer-
ken bij de Pedagogische Technische 
Hogeschool (PTH, huidige Fontys). 
Daar geeft hij les, totdat zijn baan stil-
letjes aan een wat internationaler ka-
rakter krijgt. Hij adviseert technische 
scholen hoe zij het onderwijssysteem 
moeten verbeteren. Hongarije is de 
eerste Europese bestemming, maar al 
snel volgen meerdere Europese lan-
den en ook daarbuiten (Rusland, Afri-
ka). Zelfs na zijn pensionering wordt 
hij nog gevraagd voor tripjes waar hij 
met heel veel plezier ja op zegt. 
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Heemhuis De Drijehornick weer 
open voor activiteiten en inloop
Nu de overheidsmaatregelen voor corona zijn versoepeld is het Heem-
huis van heemkundekring De Drijehornick weer geopend voor activitei-
ten en inloop. Vanwege de coronacrisis was het gebouw aan de Papen-
voort 15A alleen op afspraak te bezoeken. Wel houden we ons aan de 
voorgeschreven maatregelen: afstand houden en indien dat niet altijd 
mogelijk is, het mondkapje dragen. Ook gebruiken we nog handgel.

De Drijehornick is informatie te vin-
den over stamboomonderzoek, oud 
schrift, kadasterkaarten, historisch 
beeldmateriaal, archeologie en mo-
numenten en andere cultuurhistori-
sche zaken betreffende Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Ook kan de bi-
bliotheek worden geraadpleegd. Alle 
boeken die in de loop van de jaren 
over Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten zijn verschenen, zijn in de biblio-
theek aanwezig. Van een aantal fami-
lies uit onze gemeente zijn biografie-
en beschikbaar. Verder telt de collec-
tie veel boeken over de geschiedenis 
van de plaatsen in Zuid-Oost Bra-
bant. Voor meer informatie zie www.
drijehornick.nl

U bent van harte welkom tijdens onze 
inlooptijden op dinsdagmorgen van 
9.30 tot 12.00 uur en op woensdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur.

Cultuurhistorie Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten In het Heemhuis van 

Het Heemhuis van heemkundekring De 
Drijehornick maakte oorspronkelijk deel 
uit van de voormalige linnenfabriek Van 
Hoven uit 1837 (foto: Roland van Pareren)

De poppen mogen weer dansen
Op zaterdag 26 juni, een dag waarop de zon volop scheen en veel corona-
maatregelen waren afgeschaft, mochten de harpisten van het Blue Planet 
Harp Ensemble eindelijk weer bij elkaar komen om samen te gaan oefe-
nen. Corona heeft ook op de harpisten van het ensemble invloed gehad; 
inmiddels is het volgende grote project 2 keer uitgesteld.

wordt een verhaal verteld waarin, 
naast de poppenmaker, ook een bal-
lerina en een engel een rol spelen. 
Voor deze voorstelling heeft het kun-
stenaarscollectief Dabida levensgro-
te poppen gemaakt. Ook deze pop-
pen hebben deze zaterdag druk mee 
gerepeteerd!

Het zou leuk zijn als de harpisten we-
derom voor uitverkochte zalen kun-
nen spelen; zij hebben er in ieder ge-
val heel veel zin in om iedereen een 
magische middag te bezorgen! 
Kaartjes kun je bestellen online op 
kaartverkoop@blueplanetharp.nl of 
via 06-129 419 78. Entreeprijs: € 9,00 
voor volwassenen en € 4,00 voor kin-
deren t/m 12 jaar.

Wat een opluchting was het dan ook, 
niet alleen dat iedereen elkaar weer 
mocht zien, maar ook om de stukken 
die ze steeds alleen moesten blijven 
oefenen, samen te kunnen gaan spe-
len! Dit alles voor de 2 concerten die 
het Blue Planet Harp Ensemble op 
zondag 3 oktober as. zullen geven in 
Het Klooster in Nuenen.

Inge Frimout-Hei heeft speciaal voor 
dit concert het verhaal en de muziek 
geschreven voor ‘De Poppenmaker’; 
een unieke voorstelling voor jong en 
oud waarin een poppenmaker droomt 
dat zijn poppen tot leven komen.
Aan de voorstelling zullen 35 harpis-
ten mee spelen in de leeftijd van 8 tot 
21 jaar. Op de muziek van harpisten 

Gerwens Muziekcorps
Het Gerwens Muziekcorps had eindelijk weer een optreden, al was het 
met een kleine groep. Ze lieten weer van zich horen.

groschenoper en ‘The Teddy Bear 
Picknick’ van John W. Bratton. Het pu-
bliek was enthousiast en er werd luid 
geapplaudisseerd.
‘Het Blazersensemble van het GMK’ 
misschien gaat u er in de toekomst 
nog meer van horen.
Na maanden van thuis repeteren zijn 
het grote orkest van het Gerwens 
Muziekcorps en het aspirantenorkest 
weer begonnen met repeteren. Door 
corona zijn er veel optredens niet 
doorgegaan en hebben ze veel in te 
halen, o.a. het reunieconcert 60 jaar 
GMK en Ameezing Broadway die in 
2021 gepland stonden.

Op onze website kunt u lezen wat 
onze plannen zijn voor 2022.

Dat wordt een nieuw jaar vol met 
muziek van het GMK.
gerwensmuziekcorps.nl

Onder de naam ‘Het Blazersensem-
ble van het GMK’ traden zij op tijdens 
de 12 Tuinen Tocht in de tuin van 
Tuintechnisch bureau Smeulders in 
Gerwen. Op deze prachtige locatie 
kwamen zij met een klassiek pro-
gramma en speelden lichtvoetige 
muziek, passend bij de omgeving.
Een van de prachtnummers was: ‘Mo-
ritat vom Mackie Messer’ uit de Drei-

Het Speelhuis is     
meer dan klaar voor een  
nieuw theaterseizoen
Aanstaande donderdag 1 juli om 09.00 uur verschijnt het programma van 
seizoen 2021/2022 op de website van Het Speelhuis. ‘Eindelijk! Voorzich-
tig, veerkrachtig en vol vertrouwen blikken we vooruit,’ aldus Jochem Ot-
ten, directeur van de Helmondse schouwburg. Vanaf 1 juli is het grootste 
deel van het seizoen online te bekijken, vanaf 8 juli zijn de kaarten te be-
stellen, maar er volgt meer. “De komende tijd worden actuele bevestigin-
gen nog toegevoegd in het programma. Zo kunnen we kansen in de loop 
van het jaar optimaal benutten en wordt ons aanbod doorlopend ver-
rijkt,” licht Otten toe.

juli online. Dat geeft ons speelruimte 
om nog kansen te pakken die zich in 
de loop der tijd voordoen. Bovendien 
geeft het voor de bezoeker duidelijk-
heid en vertrouwen. Je weet dat wat 
gepubliceerd is, ook zeker doorgaat.

Fijn en veilig theaterbezoek
Hera Bombeeck, verantwoordelijk 
voor de kaartverkoop en publiekser-
vice bij Het Speelhuis, vertelt: “Om de 
zaalcapaciteit aan te kunnen passen 
op de situatie verkopen we onze 
voorstellingen dit seizoen niet op rij- 
en stoelnummer, maar werken we 
met een volloopzaal. Dat betekent 
dat bezoekers ter plaatse een plek 
krijgen toegewezen op volgorde van 
binnenkomst. Zo blijven wij flexibel 
en kunnen we opschalen en inkrim-
pen. Voor ons staat voorop dat we 
een fijne en veilige avond voor onze 
bezoekers kunnen creëren.’’ Bezoe-
kersinformatie wordt door Het Speel-
huis continu geactualiseerd op de 
website theaterspeelhuis.nl. Ook de 
theaterbalie is vanaf 1 juli van dins-
dag tot en met vrijdag van 11.00 uur 
tot 14.00 uur na lange tijd weer tele-
fonisch bereikbaar voor vragen.

Ruimte voor groei
Niet alleen de timing, maar ook de 
vorm waarin een nieuw seizoen be-
kend wordt gemaakt en in de ver-
koop gaat is anders dan anders. “De 
geluiden vanuit onze regering rich-
ting het culturele veld zijn positief. Er 
lijkt weer steeds meer mogelijk. Dat 
geeft vertrouwen en energie! Tegelij-
kertijd hebben we het afgelopen jaar 
geleerd hoe belangrijk het is om flexi-
bel te kunnen meebewegen én daar-
over duidelijk te communiceren. 
Daarom starten we de verkoop in de 
veilige setting van 120 zitplaatsen 
per voorstelling. Hopelijk schalen we 
later in het seizoen op naar onze vol-
ledige zaalcapaciteit,” vertelt de thea-
terdirecteur. Daar zit dus nog groei. 
“Ik raad iedereen aan om zich in te 
schrijven voor de wachtlijst, wanneer 
een voorstelling op voorlopig vol 
staat. Je krijgt dan direct een seintje 
van ons wanneer de zaal verder 
wordt opengesteld. Zo ben je er dan 
als eerste bij!” aldus Jochem Otten. 
De groeipotentie zit niet alleen in het 
aantal beschikbare stoelen, maar ook 
in het aantal voorstellingen. Circa 
80% van de voorstellingen komt op 1 

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Jolijn Brouwers Mbo, St Lucas Wij zijn supertrots op je! Van papa, mama, 
  Sara, Ellis en Imme
Roos Manders Kader, De Rooi Pannen Wij zijn super trots op jou! Papa en mama, 
  Roel en Anneke, Loes en Joep, Koen, Jordy! 

GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 26 en 27 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien: 
• Twaalf Tuinen Tocht
• Petitie van Stichting Belangen 
 Nuenen-Oost aangeboden
• 10 jaar Fysiotherapie 
 Nuenen-Zuid
• Deel 2 van de serie ‘Burger zoekt 
 Boer’: Van Gennip Groenteteelt
• Afleveringen uit de serie 
 ‘Kunst in Nuenen’
• Deel 3 van de serie ‘Burger zoekt 
 Boer’: Biologische Tuin
• Gesprek met herbenoemde 

burgemeester van Son & Breugel

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. Op don-
derdag 8 juli wordt de gemeente-
raadsvergadering rechtstreeks 
uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Ons Tejater opent 
website voor   
nieuwe seizoen
Het is helaas stil geweest in en rond-
om Ons Tejater, we hebben u gemist! 
Maar…. na een bizar coronaseizoen 
2020-2021 waarin we uiteindelijk alle 
voorstellingen hebben moeten an-
nuleren, gaan we hoopvol, positief 
en met hernieuwde energie het thea-
terseizoen 2021-2022 tegemoet. Ge-
lukkig hebben we de meeste voor-
stellingen naar komend seizoen kun-
nen verplaatsen.
Vanaf 1 juli is de website van Ons Te-
jater geopend voor reserveringen. 
De eerder geplande voorstelling van 
Christel de Laat van 12 december 
2020 is verschoven naar 17 decem-
ber 2021. Gereserveerde tickets van 
vorig seizoen zijn gewoon geldig 
voor deze nieuwe datum. Er zijn voor 
deze voorstelling nog enkele kaarten 
beschikbaar.
Daarnaast worden de kaarten van 
Rob Scheepers en Guido Weijers - 
zoals beloofd - eerst aangeboden aan 
mensen die afgelopen seizoen voor 
deze artiesten hadden gereserveerd. 
Zij hebben hierover reeds bericht ge-
had. De eventuele nog resterende 
tickets zijn vanaf 1 juli beschikbaar 
via de site. Maar er blijven nog ge-
noeg mooie voorstellingen in ons 
programma over. Wat denkt u van Je-
roens Clan, Steven Brunswijk, Marlon 
Kicken, Wim Daniëls, Arie Koomen, 
Sixties Tribute Band of onze familie-
voorstelling Magician Evert van As-
selt. Opkomend talent of gerenom-
meerde namen. 
We wensen u een fijne zomer en ho-
pelijk tot ziens!
www.SDLB.nl

Werkgroep Ons Tejater

Fotografie Minneboo

Lambertus Concerten presenteert:

De Vier jaargetijden van Vivaldi 
door het Cugnon Consort
Op zondagmiddag 4 juli kunt u luisteren naar het laatste concert van dit sei-
zoen: de beroemde Vier jaargetijden van Antonio Vivaldi door het Cugnon 
Consort, een mix van young professionals en ervaren musici. Alle seizoenen 
komen in deze uitvoering voorbij, in de prachtige ambiance van de Raadszaal 
van Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 in Helmond. Een must voor iedere muzie-
kliefhebber! 
Dit concert is met zitplaatsen op 1,5m afstand. Tijd: 15.00 - 16.00uur. Entree: 
€10,-/€15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via lambertusconcerten.nl.
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Oproep: zat jij in de klas  
bij meneer Van Ooijen?
Heb jij tussen 1969 en 2000 op de Heilig Hartschool of de Triangel in de klas ge-
zeten bij Mari van Ooijen en vond je hem ook een fantastische meester om 
nooit te vergeten? Oud-leerling Susanne Kuijten had onlangs een ontmoeting 
met hem en toen ze daar met haar nicht Dorothé (ook oud-leerling) over sprak, 
ontstond het idee voor een kaartenactie. Meneer van Ooijen wordt namelijk 
op 13 juli 75 jaar oud.
De kaartenactie begon met een oproep via Facebook en dat leverde inmiddels 
al de nodige kaarten en brieven op. Nu ook een oproep in de krant om mensen 
zonder Facebook te bereiken die het misschien leuk vinden om een kaartje te 
schrijven voor de jarige oud-leraar. Zorg ervoor dat jouw kaartje uiterlijk zon-
dag 11 juli bezorgd is op Lijsterbesstraat 2, 5671 AE Nuenen. Susanne en Doro-
thé gaan op 12 juli met hopelijk een goed gevulde postzak naar de jarige om 
de kaarten persoonlijk te overhandigen.

Hier heu r ik thu i s©

Berichtenbox NGN200
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Bertje van Stiphout,  
gemeenteraadslid 
en fractievoorzitter 
D66
Ze presenteerde politiek café PEER en in 
2018 werd ze voor vier jaar gemeente-
raadslid en fractievoorzitter voor D66. 
Haar eerste en tevens laatste termijn, 
want Bertje is 65 geworden en gaat met 
pensioen. Ze wilde de partij vernieuwen 
en dat is gelukt, er zijn veel jonge men-
sen toegetreden. 
Meer weten? Ga naar ngn200.nl

1914-1918 Nuenen c.a. in de 
Eerste Wereldoorlog
Hoewel Nederland niet in WO I verwik-
keld zou raken en neutraal bleef, werd 
hier op 31 juli 1914 wel een mobilisatie 
afgekondigd. Nuenense dienstplichti-
gen werden aan de grens met België 
gestationeerd, terwijl militairen uit an-
dere delen van Nederland in Nuenen 
werden ingekwartierd. 

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

De vensters worden iedere week aan-
gevuld tot ze alle 50 op een rij staan!! 

Burgemeester 
Cees van   
Rijckevorsel 
1931-1954
Cees van Rijckevorsel was tussen 7 
december 1931 en 31 augustus 1954 
burgemeester van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Gratis tijdschrift ‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar één gemeente’ 
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De Drijehor-
nick staat deze keer in het teken van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één 
gemeente’. In het themanummer staan interessante artikelen over het ontstaan en 
de verdere ontwikkeling van onze gemeente. 2000 exemplaren heb-
ben inmiddels hun weg naar geïnteresseerde inwoners gevonden. Als 
er geen gratis nummers meer in de winkels beschikbaar zijn en u wilt 
toch graag nog een themanummer hebben, kom dan naar het 
Heemhuis van De Drijehornick, Papenvoort 15A, op dinsdagmor-
gen tussen 9.30 en 12.00 uur of ga naar het gemeentehuis. 

Fotografie: 
Bart Verkuijlen LAVFotografie

Ruimte in beeld bruist en inspireert met kunst en muziek

Afsluiting lente-  en    
opening zomerexpositie
Door Nannie van den Eijnden

Het is feest bij Ruimte in beeld aan de Dubbestraat in Nuenen. Tien jaar ge-
leden knapte Antoinet Verhagen met een groeiende groep vrijwilligers het 
verlaten terrein op en startte met het geven van beeldhouwcursussen, bin-
nen en buiten. Ze richtte een collectief op van kunstenaars die in deze prach-
tige tuin de mooiste beeldhouwwerken gingen maken en exposeren.

spattingen van Ratjetoe én u kunt 
luisteren naar live-muziek uit alle 
windstreken van de band Zobi La 
Mouche. Stijlen en ritmes lopen uit-
een, soms vertrouwd, dan weer exo-
tisch en altijd boeiend. U bent wel-
kom van 12.00 tot 17.00 uur en het 
officiële gedeelte begint om 14.30 
uur. Aan de zomertentoonstelling 
nemen de volgende gastkunstenaars 
deel: Tim Kerkhof (alchemist), Irma 
Fris (zeefdruk), Anneke Koster (schil-
derijen), Noor Geurts (schilderijen), 
Peter Bergenhenegouwen (staal), 
Emilio Timp (metaal) en Marjan Smit 
(glas).

De entree is altijd gratis en aanmel-
den is niet nodig. Op de website 
vindt u het fotoboek over het tienja-
rig bestaan en meer informatie: 
www.ruimteinbeeld.nl

Atelier & beeldentuin Ruimte in beeld. 
Dubbestraat 61, 5674 AE Nuenen.

Al gauw werden er ook teken- en 
schilderlessen gegeven, voorafgaand 
door een lesje kunstgeschiedenis. 
Gastkunstenaars sloten zich aan en 
binnen de kortste keren waren er de 
meest uiteenlopende en bijzondere 
werken te bewonderen in allerlei dis-
ciplines. De plek, de cursisten, de 
creativiteit, de gastvrijheid… alles en 
iedereen kwam tot bloei. Met het 
fruit uit de tuin werden de heerlijkste 
taarten gebakken. Een magische plek 
voor ontmoeten, met je handen wer-
ken, talentontwikkeling, goede ge-
sprekken en bourgondisch genieten.

Afsluiting lente-expositie zondag 
4 juli
Het tienjarig bestaan loopt als een 
rode draad door alle activiteiten dit 
jaar. Op zondag 4 juli wordt de lente-
expositie feestelijk afgesloten. U bent 
van harte welkom om samen met de 
gastkunstenaars en het collectief 
deze expositie voor het laatst te be-
kijken en te proosten op het succes. 
Er is een optreden van de band Mun-
diala van gastkunstenaar Josemieke 
Segers die, zoals de naam al doet ver-
moeden, muziek maakt uit de hele 
wereld: van gipsy tot tango, van bal-
kan tot klezmer. Het feestelijke ge-
deelte begint om 14.30 uur en duurt 
tot 17.00 uur. De expositie is al te be-
zichtigen vanaf 12.00 uur.

Opening zomerexpositie zondag 
18 juli
De zomerexpositie wordt gehouden 
van 18 juli tot en met 26 september. 
Iedereen is welkom op de opening 
die een extra feestelijk tintje heeft, 
omdat Ruimte in beeld dan tien jaar 
bestaat! U ziet niet alleen vele prach-
tige nieuwe kunstwerken maar wordt 
ook getrakteerd op de creatieve uit-

Wegens succes verlengd

Doe jij ook mee aan de online 
KiKa veiling? Het kan nog!
Geen idee wat je met dat ene schilderij, die retro koelkast, die sidetable of 
designlamp die niet meer in je interieur past moet doen? Staat je garage 
vol met ongebruikt nog goed gereedschap of een vrijwel niet bereden 
racefiets die stof staat te happen? Of heb je in je werkplaats of bedrijf on-
gebruikte machines? Wat moet je ermee? Onze online veiling voor KiKa 
gaat jou daarbij helpen! 

Inleveren elke zaterdag 9-12 uur 
Collseweg 26a Nuenen tot en met 1 
augustus!
Heb je een item of dienst voor onze 
KiKa veiling? Dan kun je die aanmel-
den of komen brengen. Elke zaterdag 
tussen 9-12 uur bij Van der Leegte 
aan de Collseweg 26a in Nuenen. Kun 
je het zelf niet vervoeren? Of wil je 
meer weten? Stuur dan zeker een 
mailtje aan: spullen4wies@kikavei-
ling.nl of peter@petervanderleegte.
nl o.v.v. KiKa veiling. 

Super bedankt voor jouw bijdrage 
aan 1 stap dichterbij naar een we-
reld zonder kinderkanker!
De online KiKa veiling is een initiatief 
van Toine van Gog. Samen met Me-
dea van Kampen doet hij in septem-
ber mee aan de KiKa Xtreme. Een 
ironman met 1,9km zwemmen, 90km 
hardlopen en 21km fietsen! Volg Naar 
Nice voor Wies op Facebook en 
kika_4_wies_naar-Nice op Instagram. 

Doneer al die ongebruikte, te klein 
geworden of overbodig geworden 
spullen (uiteraard nog in goede staat) 
aan onze online KiKa veiling. En dat 
mogen ook dozen wijn, bierpakket-
ten, dinerbonnen, weekendjes weg 
of beautybehandelingen zijn. 

Belangeloze samenwerking met 
Peter van der Leegte Veilingen BV 
en veilinghuizen
Jouw spullen biedt Peter van der 
Leegte ter veiling aan via veilinghuis 
Troostwijk en BVA. Dat zijn wereldwij-
de platformen voor in- en verkoop 
van goederen. Van der Leegte be-
schrijft de kavels (veilingitems) en 
maakt foto’s, daarna zijn ze voor geïn-
teresseerden op de website te bekij-
ken. Tot de veilingdag. De week erna 
levert Van der Leegte de verkochte 
kavels uit aan de kopers. En al het 
geld voor jouw product of dienst 
gaat naar KiKa, voor medicijnonder-
zoek naar kinderkanker. 100%!

Ground Zero Festival 
Het enige grote hardcore festival 
deze zomer kijkt er naar uit om met 
de volledige bezoekerscapaciteit en 
meer dan 100 artiesten los te gaan in 
recreatiegebied Bussloo. Op de line-
up staan onder andere Dr. Peacock, 
Partyraiser, The Sickest Squad, Ruff-
neck, Promo, Le Bask, Tommyknoc-
ker, Cryogenic en The Destroyer. Zij 
worden vergezeld door velel andere 
artiesten verspreid over 7 stages. 

Ground Zero Festival, georganiseerd 
door UDC Events en Multigroove, is 
het hardste hardcore evenement in 
Europa en het enige nachtfestival in 
Nederland. Op 28 augustus 2021 
vindt de 15e editie plaats op het re-
creatiegebied van Bussloo.

De organisatie heeft een bijzondere li-
ne-up neergezet. Het doel is om de be-
zoekers kennis te laten maken met de 
diversiteit van hardcore. Die diversiteit 
zit hem in de verschillende stages 
waar meerdere genres te horen zullen 
zijn, maar ook op de mainstage staat 
een zeer diverse line-up. De organisa-
tie hoopt hiermee fans te verassen en 
te inspireren. Na een jaar stilte is de 
drang om weer bezoekers te kunnen 
ontvangen extra groot. Het verlossen-
de bericht dat festivals deze zomer 
weer kunnen plaatsvinden werd daar-
om met veel enthousiasme ontvan-
gen. “Wij hadden er altijd al vertrou-
wen in dat we deze zomer weer een 
festival konden organiseren. Een groot 
deel van de bezoekers had dat ver-
trouwen ook, zagen we toen we de tic-
ketverkoop weer startten in februari. 
Nu we de officiële goedkeuring vanuit 
de overheid hebben merken we dat 
een nog grotere groep fans er weer vol 
vertrouwen in heeft, de ticketverkoop 
gaat sindsdien erg hard”, aldus de 
woordvoerder van het festival. 
www.groundzerofestival.nl

Brandweerman Stefan Heijnsdijk gaat trouwen met zijn Inge. Hij ging zater-
dagavond zingend rond het park om zijn liefde openlijk te betuigen.
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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
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Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee.

Na een moedige strijd, omringd door zijn vrouw en kinderen, 
is in alle rust heengegaan mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Frans de Brouwer
‘De Fred’

echtgenoot van

Joke de Brouwer-Pennings

Wij  zijn oprecht dankbaar wat hij in zijn leven 
voor ons gedaan en betekend heeft.

We gaan je missen.

Nuenen, 21 mei 1950                                                   Aarle-Rixtel, 24 juni 2021
Joke
Marcel en Heleen
Paul en Marlous, Noud, Yara

Daniel Eyndhoutsgaarde 10, 5671 CM  Nuenen

Wij nemen op vrijdag 2 juli in besloten kring afscheid van Frans.

Het is voor ons troostend als u een mooie herinnering en/of foto van 
Frans met ons wilt delen op www.degroofuitvaart.nl/condoleren

                  

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze geweldige vader en lieve opa

Christ Stoop
zijn voor ons een echte troost geweest. De lieve woorden in de vele 
kaarten en berichten hebben ons goed gedaan.

Speciaal ook onze dank naar Archipel �uis en Redbeez Nachtzorg.

Corrie, kinderen en kleinkinderen

Nuenen juli 2021

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 juli 18.30 uur gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Zondag 4 juni 11.00 uur: Oecumeni-
sche viering, orgel of pianospel, voor-
gangers Dominee mevrouw M. 
Schulz en pastoraal werker mevrouw 
R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 3 juli 18.30 uur: Pastor H. 
Gerrits (vanwege sterfdag).
Zondag 4 juli 11.00 uur: Pastor H. Ger-
rits (vanwege sterfdag); Cees IJzer-
mans; overleden familie IJzermans - 
van de Eijnden; Eef van Brakel (van-
wege sterfdag); Marjo de Boer - San-
ders (vanwege sterfdag).

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de Voedselbank.

De extra collecte voor het landbouw-
project van Tucurú heeft in Nuenen 
€161,75 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

De tussenopbrengst van de sponso-
ractie voor zuster Bonnie bedroeg 
per 27 juni € 520,-. De actie duurt nog 
tot einde juli, dus u kunt nog mee-
doen. Bij voorbaat hartelijk dank. 
Bankrekeningnummer: NL 32 RABO 
0137 4042 47 t.n.v. RK Parochie Heilig 
Kruis Nuenen c.a. met de tekst: gift 
voor zuster Bonnie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 juli 11.00 uur: viering, orgel-
spel, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Jan van Akkerveken; Eef van Brakel, 
vanwege sterfdag.

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

De extra collecte voor het landbouw-
project van Tucurú heeft in Gerwen 
€103,70 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

De tussenopbrengst van de sponso-
ractie voor zuster Bonnie, zie Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 juli 09.30 uur: viering met 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de Voedselbank.

De extra collecte voor het landbouw-
project van Tucurú heeft in Neder-
wetten € 73,40 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

De tussenopbrengst van de sponso-
ractie voor zuster Bonnie, zie Nuenen.

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

De dienst van zondag 4 juli heeft een 
oecumenisch karakter en wordt ge-
houden in de H. Clemenskerk. De 
dienst begint om 11.00 uur. Voorgan-
gers zijn ds. Marlies Schulz en pasto-
raal werker Rita van Eck. Medewer-
king van de werkgroep oecumeni-
sche vieringen.
Om 19.30 uur is er in het Van Gogh-
kerkje een Taizé-vesper. U kunt zich 
aanmelden via onze website, pagina 
Verbinding.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 1 juli. Feest van het Kost-
baar Bloed van Onze Heer Jezus 
Christus. 17.30 uur Lof; 18.30 uur ge-
zongen H. Mis.
Vrijdag 2 juli. Geen H. Mis. Eerste vrij-
dag van de maand; Onze Lieve Vrouw 

Visitatie; gedachtenis van de H. Pro-
cessus en Martinianus, martelaren. 
Zaterdag 3 juli. Geen H. Mis. Eerste 
zaterdag van de maand. Votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Rumoldus en Ire-
neus, bisschoppen en martelaars.
Zondag 4 juli. Zesde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. 
Maandag 5 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius Maria Zaccaria, belijder.
Dinsdag 6 juli. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 7 juli. 07.15 uur H. Mis, 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 
Gedachtenis van H. Cyrillus en Me-
thodius, bisschoppen en belijders. 

Samen op weg gaan
Op 6 juni hebben 18 kinderen hun 
eerste communie gedaan in 2 fijne 
communievieringen in onze kerk. De 
families zaten in groepjes bijeen en in 
een fijne sfeer is het verder verlopen. 
Nu komen we toe aan de terugkom-
viering, waarbij we elkaar nog een 
keer ontmoeten en daarna gaan we 
onze eigen weg, ieder voor ons en 
soms misschien nog samen. 

We hebben het hele jaar besteed aan 
voorbereidingen en daar komt nu 
een einde aan. We kijken terug op 
een mooi jaar met allerlei beperkin-
gen en creatieve oplossingen. De kin-
deren zijn goed bezig geweest voor 
het goede doel van dit jaar: geld inza-
melen voor het Ronald McDonald-
huis in Maastricht en ook is er veel 
speelgoed binnengekomen, waar-
voor wij kinderen en ouders heel har-
telijk bedanken. Het bedrag wordt 
symbolisch overhandigd in deze vie-
ring. We wensen alle kinderen veel 
geluk op hun weg. 

Het is een besloten viering op zater-
dag 3 juli om 18.30 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Te volgen via 
livestream. 

Werkgroep 
Communie- en gezinsviering.

Zondag:    
Taizévesper in  
de Regenboog en 
‘via livestream’
Komende zondag 4 juli is weer een 
Taizévesper. Ook deze zondag mo-
gen er bezoekers aanwezig zijn. Daar-
naast is er ook een livestream.

Het is de laatste vesper voor de zo-
mervakantie. Gelukkig is er in deze 
tijd weer meer ‘vrijheid’ te ervaren. En 
straks met de vakantie? Wie weet wat 
er allemaal weer ‘mogelijk’ is. Ook in 
deze vesper is het weer mooi elkaar 
te mogen ontmoeten! Het thema 
voor deze vesper is ‘… zo volgen onze 
ogen…’. Naar wie kijken we? Wie is 
onze ‘held’? 
De sfeer van de vesper zal ‘feestelijk’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. Zingen doen we 
(nog) niet hardop, maar we kunnen 
weer luisteren naar mooie liederen.
We zoeken in de vesper naar momen-
ten van rust, we lezen mooie teksten 
en luisteren naar mooie piano-im-
provisaties en verstillende muziek uit 
Taizé. Rust, nadenken en even tot je-
zelf komen. Het zoeken van een rust-
punt in het leven van alledag…..

De Taizévesper is in de ‘Regenboog’, 
aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar info@paulweijmans.nl. Je 
mag ook ‘gewoon’ komen en jouw 
naam bij binnenkomst noteren, dan 
houden we het ‘veilig’.

Als je de vesper thuis wilt volgen kan 
je de link van de livestream vinden op 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding. De 
vesper begint zondagavond 4 juli om 
19.30 uur. Voorafgaand aan de vesper 
is er pianomuziek.

Zondag:    
Taizévesper in  

De collectant van het   
MS Fonds komt bij u langs
Tot en met 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats van het 
Nationaal MS Fonds om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onder-
zoek naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor men-
sen met multiple sclerose te verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 
10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen 
vele honderden online gaan collecteren.

en soms zie ik minder goed.’ Op www.
nationaalmsfonds.nl/faceit laten de 
vijf op indringende wijze zien wat er 
met hen gebeurd is sinds ze de diag-
nose MS kregen. 

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het MS Fonds onder andere in inno-
vatieve onderzoeken om betere be-
handelmethoden te kunnen vinden. 
Maar ook coacht zij mensen om de 
kwaliteit van hun leven te kunnen 
verbeteren.

Vanwege het coronavirus is collecte-
ren ook dit jaar anders. Natuurlijk 
staan veiligheid en gezondheid voor-
op. Er is daarom hard en met veel 
creativiteit gewerkt aan nieuwe ma-
nieren van collecteren, zoals online 
met een digitale collectebus: https://
digicollect.nationaalmsfonds.nl/ 

Collectant gemist? 
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl 
en doneer online of maak een digita-
le collectebus aan. Het is ook moge-
lijk om een donatie over te maken op 
NL 92 INGB 000000 5057.

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op 
(jonge) levens én veel verschillende 
gezichten heeft, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de nieuwe 
campagne ‘Face it. MS is zenuwslo-
pend’. In de campagne zijn Carla, 
Winston, Carlien, Kevin en Vera te 
zien. Zij verschillen in leeftijd en zit-
ten ieder in een andere levensfase, 
maar zij hebben één ding gemeen: ze 
hebben alle vijf MS. 

Kevins (29) grootste angst, nadat hij 
plotseling zijn zicht bijna helemaal 
verloor, was of hij het gezichtje van 
zijn ongeboren zoon nog wel zou 
kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘lo-
pen gaat moeilijk, ik heb last van ver-
moeidheid, evenwichtsstoornissen 

Mee� etsen met de PvdA? 
We hadden het er vorige maand in deze krant al over: de raadsverkiezingen 
komen er weer aan. In aanloop daar naartoe organiseert de PvdA op zater-
dagochtend 3 juli een fietstocht door Nuenen om te laten zien hoe mooi 
ons dorp is, maar ook hoe interessant en geweldig het is om zo’n prachtige 
gemeente als Nuenen, Gerwen en Nederwetten mee te mogen besturen. 

Over alles wat u tegenkomt, zijn be-
slissingen genomen en de meeste op 
gemeentelijk niveau. Of het nu de 
prachtige fietspaden zijn die ons 
dorp rijk is, de wegen die we overste-
ken (en waar we met de auto soms in 
de file staan(!), de wijken waar we wo-
nen, de scholen waar onze kinderen 
leren, de velden waar wordt gesport, 
het landschap dat we koesteren, de 
terrassen die het leven leuk maken, 
ze komen er allemaal niet vanzelf, 
daarover zijn - ooit - besluiten geno-
men. In de gemeenteraad. Zin om 
mee te sturen? Als u overweegt om 
politiek actief te worden en de PvdA 
een partij vindt waar u wel eens wat 
meer van zou willen weten, dan bent 
u van harte uitgenodigd om met ons 

mee te fietsen. De fractie praat u 
graag bij. Voor algemene informatie: 
zie onze website nuenen.pvda.nl.

We verzamelen tussen 09.30-10.00 
uur bij Het Klooster. Na koffie met 
koek stappen we om 10.00 uur op de 
fiets. Na afloop is er een lunch. Aan-
melden kan bij aaltjess@me.com of 
jan.wesenbeek@gmail.com.

Graag tot zaterdag. 
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Tennis- en padeltoernooi T.V. de Lissevoort 

Wat een geluk!
Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ en 55+ dubbel 
tennistoernooi/ 25+ padeltoernooi gaat op 6 september van start. GE-
LUKkig is het ook dit jaar mogelijk om dit toernooi te organiseren. De 
toernooicommissie, bestaande uit 8 dames hoopt jullie allemaal te zien 
bij het toernooi!

veel inschrijvingen voor het dames-, 
heren- en mixdubbelspel en we ho-
pen ook weer veel padelspelers te 
mogen verwelkomen. 

Inschrijven kan tot en met zondag 22 
augustus via www.toernooi.nl. Meld 
je direct aan en bezorg ons ook een 
geluksmomentje! 

Net als vorig jaar is het dit jaar weer 
een gecombineerd toernooi en is het 
mogelijk om zowel voor tennis als pa-
del in te schrijven. Het toernooi vindt 
plaats van 6 tot en met 12 september 
op onze gezellige club T.V. De Lisse-
voort. Uiteraard houden we ons aan 
de richtlijnen van het RIVM die op dat 
moment gelden zodat het toernooi 
coronaproof verloopt. 
De wedstrijden worden in poules in-
gedeeld en vinden plaats op basis 
van de actuele rating. We hopen op 

Kienen in Lieshout
Elke woensdagavond is het kienen in 
het Dorpshuis in Lieshout. De aan-
vangstijd is wel veranderd: we begin-
nen om 19.30 uur. De zaal gaat open 
om 18.30 uur.
Let op! Een keer in de maand spelen 
we een extra ronde, met als prijs een 
volle tas met boodschappen t.w.v. 25 
euro, geschonken door Jumbo Kern-
kwartier Nuenen.

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WSV Nuenen
 
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij 
WSV Nuenen. De startlocatie voor de 
zondagmorgen- en woensdag-
avondwandeling bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV is in de 
maand juli de parkeerplaats aan de 
vijverzijde bij het gemeentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur 
vertrekken 2 groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wan-
deling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com. 

BCL bereid      
nieuwe competitie voor
Al in de eerste lockdown zijn alle competities waar BCL aan deelnam stilge-
legd. Na ruim een jaar kan de vereniging weer aan de slag met de nieuwe com-
petitie: die van het seizoen 2021/2022. Zoals het er nu uitziet zal BCL met twee 
teams vertegenwoordigd zijn: één team minder dan voor de lockdowns.

ling van de 8ste divisie en vormen 
dus het enige mixteam van de Lies-
houtse vereniging.

Geen midweekteams
De beide midweekteams zijn volop 
getroffen door blessures. Jos Kluijt-
mans, Karin van en Biggelaar, Ida van 
de Lockant en Walter van Leuken zijn 
zo maar vier vaste deelnemers die 
vanwege fysiek problemen niet kun-
nen aansluiten. Om het herstel van 
de blessures voldoende hersteltijd te 
gunnen hebben beide teams beslo-
ten de midweekcompetitie in het sei-
zoen 2021/2022 voor één jaar voorbij 
te laten gaan.
www.badmintonclublieshout.nl

 
Geen jeugdteams
Pré-corona namen de teams van BCL 
aan diverse competities deel. Met de 
jeugd werd deelgenomen aan de 
(jeugd)competitie van de Helmond-
se Badminton Bond (HBB). Afgelopen 
seizoen slaagde de vereniging er 
echter niet in om een representatief 
team op te stellen: om die reden heb-
ben enkele jeugdspelers bij andere 
verenigingen mee gespeeld. Het lijkt 
er op dat dit komend seizoen ook 
niet zal lukken: de jeugdafdeling 
heeft een forse aderlating moeten 
ondergaan door de coronacrisis.

Eén herenteam
Ook bij de senioren zijn de gevolgen 
zichtbaar. Afgelopen seizoen nam de 
vereniging met drie teams deel aan 
de twee competities die georgani-
seerd worden door Badminton Ne-
derland. Twee teams speelden in de 
midweekcompetitie en één team in 
de landelijke competitie. Komend 
seizoen zal dit iets anders verdeeld 
zijn. Het ene herenteam dat deel-
neemt aan de landelijke competitie 
gaat komend seizoen weer een gooi 
doen naar het kampioenschap in de 
‘mannen-nylon shuttle’ klasse. Zij zijn 
ingedeeld in afdeling 3. 

Eén mixteam
Naast het ene herenteam is er een 
nieuw mixteam samengesteld. Tim 
van Bommel, Ainara Vandegard, Ca-
rolien van den Biggelaar en Richard 
Essers gaan komend seizoen deelne-
men aan de landelijke mixcompeti-
tie. Zij zijn ingedeeld in de 8ste afde-

Carolien van den Biggelaar is een van de 
deelnemers van het nieuwe mixteam

(alleen voor leden) 

Anti-Kater Toernooi    
TV de Lissevoort
Helaas hebben wij ook dit jaar, door corona, het besluit genomen om het 
altijd zo gezellige en drukbezochte Lissevoort Open toernooi te annule-
ren. Wél mag er steeds meer; het clubhuis is weer open, de banen draaien 
op volle bezetting en publiek is weer toegestaan, let wel op gepaste af-
stand van 1,5 meter.

gecommuniceerd. Mocht je vragen 
hebben, stuur dan gerust even een 
mailtje naar lissevoortopen@gmail.
com.

Hopelijk zien we jullie 24 juli!
Let op! We staan maar een beperkt 
aantal deelnemers toe. Vol = vol, dus 
snel inschrijven!

Met sportieve groet,
Elmi, Sigrid & Debbie.

Zijn jullie ook een beetje corona-
moe? En toe aan gezelligheid? Kom 
dan op zaterdag 24 juli Anti-Kateren 
op het Lissevoort 25+ Anti-Kater 
Toernooi. Het belooft een gezellige 
dag te worden met véél sport, gezel-
ligheid en hapjes.

Inschrijven kan t/m vrijdag 16 juli 
via toernooi.nl
Je kunt inschrijven voor padel óf ten-
nis met óf zonder partner. Je speelt 3 
à 4 wedstrijden van 45 minuten en na 
iedere wedstrijd is er tijd voor een 
hapje en een drankje (hapjes worden 
door De 3 Gebroeders uit Gerwen 
verzorgd). Inschrijving bedraagt € 9,- 
per persoon.

Natuurlijk zijn we nog steeds gebon-
den aan een aantal extra maatrege-
len; deze worden vooraf via de mail 

Nuenenaar Chris Kisters 2de in Rucphen 

Winnaar Ronde van Nuenen 
2008 in Tour de France 2021
Boy van Poppel, de glorieuze winnaar van de Ronde van Nuenen 2008, is 
zaterdag 26 juni gestart in de Tour de France, het grootste wielerspekta-
kel ter wereld. Samen met zijn jongere broer Danny rijdt Boy in de Belgi-
sche wielerformatie Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De 33-jarige 
Boy is de meesterknecht van het team, Danny heeft sprintersbenen. Boy 
rijdt nu zijn tweede Tour. In 2013 werd hij 144ste in het eindklassement. 

nense wielrenner over een paar jaar 
ook van start gaat in de Tour de France 
is koffiedik kijken, de voortekenen 
sluiten dat op voorhand niet uit. 

Boy van Poppel maakte in 2008 deel 
uit van het opleidingsteam van de 
Rabobankwielerploeg. Daar was hij 
collega van Nuenenaar Steven Kruijs-
wijk. Steven greep in 2009 de Neder-
landse wegtitel in Limburg en is pro-
fessioneel wielrenner sinds 2010. 

Boy en Danny van Poppel hebben 
wielerbloed in de aderen, hun ouders 
zijn Leontien van der Lienden en 
Jean-Paul van Poppel, beiden voor-
malige wielrenners. 

Chris Kisters start in Veldhoven
De 15-jarige Chris Kisters uit Nuenen 
stond afgelopen zondag op het po-
dium in het criterium van Rucphen. 
De snelle Nuenenaar rijdt bij de cate-
gorie nieuwelingen en dit was zijn 
eerste wedstrijd na de verplichte co-
ronapauze. Als jeugdrenner staat 
Chris in de palmares als veelwinnaar. 
Aanstaande zondag start Chris in Veld-
hoven in een groot veld van topren-
ners. Daar rijden de nieuwelingen een 
criterium in het programma rond de 
Omloop van de Kempen. Of deze Nue-

Steven Kruijswijk (links) feliciteert zijn ploegmaatje Boy van Poppel met de zege in de 
Ronde van Nuenen in 2008.... (foto Cees van Keulen)

Nuenenaar Chris Kisters pakt podium-
plaatsen bij de nieuwelingen…….
(foto wielervereniging Schijndel)

Sportzomer zonder EK-voetbal

Oranje wordt Geel    
met Mathieu en Max….
Max wint in de Formule 1, Mathieu pakt het Geel en Oranje strandt in 
Boedapest bij het EK-voetbal. De Oranjereclame-makers zijn niet blij en 
Bavaria ook niet. De Oranjeklompen van supersportfan Teuntje uit Ger-
wen kunnen weer terug in de stal of naar Frank de Boer….

De sportzomer is nog niet voorbij. 
M&M (Malen en Memphis) liggen al 
op het strand, Max gaat zondag aan-
staande in Oostenrijk weer voor een 
zege in de Formule 1 en Mathieu van 
der Poel stapt in zijn gele TourdeFran-
ce-tricot in het vliegtuig naar Japan 
om daar deel te nemen aan de Olym-
pische Spelen. 

Sportliefhebbers komen nauwelijks 
zelf aan sporten toe: Tour, Formule 1, 
Olympische Spelen, Golf, Tennis, Hoc-
key en wellicht fan voor de Belgen bij 
het EK-voetbal. Hup Holland Hup! Foto Cees van Keulen

Rikken    
in Nederwetten
Al sinds jaren is het een vaste ge-
woonte om op de maandagmiddag 
met senioren bij elkaar te komen om 
elkaar te ontmoeten en een gezellig 
potje te kaarten.

Oorspronkelijk was dit in de vorm 
van jokeren en rikken. Na verloop van 
tijd is het jokeren verdwenen en 
kwam er tijd om te bridgen. Nu het 
kaarten weer is toegestaan bleek er 
plotseling minder belangstelling om 
in Nederwetten te komen bridgen. 
Het rikken was lange tijd niet moge-
lijk maar sinds kort is er weer gestart. 
Het brengt mensen, nu de coronabe-
perkingen verdwijnen, weer bij el-
kaar. Het groepje rikkers is door de ja-
ren heen uitgedund en is op zoek 
naar versterking.
Senergiek nodigt u uit om op maan-
dagmiddag naar Nederwetten te ko-
men om in het mooie gemeen-
schapshuis De Koppelaar een kaartje 
te leggen. U bent van harte welkom 
voor de inloop en aanmelding vanaf 
13.00 uur, het kaarten begint om 
13.30 uur. We hopen hiermee uw be-
langstelling te hebben gewekt en ho-
pen dat een traditie van vele jaren in 
stand blijft.

Verslaggever  
gemeenteraads-
vergaderingen  
gezocht
De redactie van Rond de Linde is op 
zoek naar een redacteur die verslag 
wil doen van zowel de gemeente-
raadsvergaderingen als van andere 
gemeentelijke activiteiten. Affiniteit 
met de Nuenense politiek is een must, 
net als onpartijdige verslaglegging in 
correct Nederlands. De gemeente-
raadsvergaderingen vinden in princi-
pe in de avonduren (donderdag) 
plaats en van de redacteur wordt ver-
wacht dat hij of zij hierbij persoonlijk 
aanwezig is, of de vergadering digi-
taal volgt als aanwezig zijn niet kan. 
Wil je de inwoners van Nuenen c.a. in-
formeren 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
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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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

040 - 209 72 41

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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

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.

Savant Zorg luistertSavant Zorg luistert

Ook in de
zomer gaat de
huishoudelijke
zorg door!

Solliciteer!Solliciteer!
Bij Savant Zorg kun je huishoudelijke werkzaamheden doen bij de
mensen thuis die dit zelf niet meer kunnen. Ook tijdens schooltijden, in
de zomervakantie en daarbuiten. Allemaal bij jou in de buurt! 

Dus bezorg jij onze cliënten graag een schoon huis én een glimlach?
Solliciteer dan via www.werkenbijsavant.nl (ook voor vakantiekrachten!)

Tel. (0492) 572 111
recruitment@savant-zorg.nl
Tel. (0492) 572 111
recruitment@savant-zorg.nl

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 26

Horizontaal: 1 bladgroente 6 rebellie 11 bergpas 12 februari (afk.) 14 seconde 
15 eerwaarde vader (afk.) 17 maretak 20 telegraaf restant (afk.) 21 drinkgelegenheid 
23 kroegmeubel 24 reuzenslang 25 mondwater 27 zangnoot 28 riv. in Rusland 29 eetgerei 
30 taart 32 naaigerei 34 tegenwoordig 35 ad acta (afk.) 37 grassoort 40 studenteneetzaal 
44 Aziatische oliestaat 46 voormalig 47 bijwoord 48 erfgenaam 50 zot 51 gebedenreeks 
54 strafwerktuig 55 nikkel (afk.) 56 deel van Spanje 58 senior (afk.) 59 in bezit van 
60 plaaggeest 61 opschudding 63 bloemversiersel 64 werelddeel.

Verticaal: 1 veto 2 loco citato (afk.) 3 hoofdkerk 4 bagger 5 korting 6 elfenkoning 
7 stuk hout 8 afslagplaats bij golf 9 reeds 10 vis 13 ieder 16 amfi bie 18 bijbelse fi guur 
19 muziekinstrument 20 insect 22 kraakbeenvis 24 offerte 26 tijdelijk gebruiken 29 verveeld 
31 programmeerfout 33 in werking 36 sterke drank 37 baal 38 herkauwer 39 vervoering 
40 zevenarmige kandelaar 41 Ierland 42 arrondissement (afk.) 43 pl. in Groningen 45 maand 
49 roofdier 51 magma 52 op de wijze van 53 Ierland 56 Centraal Bureau voor de Statistiek 
57 voordat 59 ingenieur (afk.) 62 onmeetbaar getal.

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

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

E L S L O O F A C T O R

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

Oplossingen wk 25
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

B O O M H U T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ANNEX
BAZIN
BINGO
BLANK
DIEPZEE
DUBBEL
ECLIPS
EINDJE
FLADDEREN
FONDUESTEL
GELUID
GOSPEL
GRIFFIE
IRRITANT
JEANS
KNOEIPOT
OMTREK
PIANO
PILLETJE
POTEN
REGEL
RIBES
RUCHE
SENSITIEF
SNIPPEN
STEIL
VERFROLLER
VERLENEN
WIEDEN

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

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

8 6 3
6 5 9 1
3 1 4

4 5 8

8 6 9
5 6 2

2 8 1 9
2 6 8

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 24, Mw. N. Saris, Nuenen.

Ki
ds

So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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