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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

Jeugd-
gezondheidszorg 
aangeboden 
vanuit nieuw 
pand in Nuenen

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Tour 
de France 
in Nuenen

Eerst zien, 
dan geloven!
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Kalanchoë in schaal
Makkelijke tuinplant, bloeit 

de hele zomer. In 23cm-

pot, in diverse 

kleuren. 7.99

3.99
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t.Nieuw ouder-kind centrum aan de Berg

“Van min 9 maanden tot 18 jaar”
Door Edwin Coolen

“Dat wordt onze kamer, daar komen jullie te zitten. En daar komt het kin-
derspeelhoekje.” Kim, Ee� e en Hannie wijzen enthousiast als ze binnenlo-
pen in hun nieuwe onderkomen aan de Berg 5c in Nuenen. Maandag 12 
juli opent hier het nieuwe ouder-kind centrum haar deuren. Neo Verlos-
kunde en de GGD Brabant-Zuidoost zitten dan voortaan onder één dak.

“We zijn heel blij met dit pand, we 
hebben lang naar een geschikte loca-
tie gezocht. Met Neo zaten we tijde-
lijk op Boord”, zegt Kim Luth. “De GGD 
komt vanuit Het Klooster. Zuidzorg 
JGZ en het consultatiebureau is vanaf 
1 januari overgegaan naar GGD Bra-
bant-Zuidoost”, zegt Hannie Vonk, 
verpleegkundige van GGD Brabant-
Zuidoost. “Wij ondersteunen bij het 
opvoeden en opgroeien van kinde-
ren tot 18 jaar.”

Verloskundigen Kim Luth en Eefje 
Relou-Donders werken al zo’n 15 
jaar samen in hun eigen praktijk. “Wij 
bieden zorg voor alles rond zwan-

Vlnr: Kim, Eefje en Hannie

Dwèrs op het ijs gaat door:  
drie weken schaatsen in het Park
IJskoud nieuws midden in de zomer: in de kerstvakantie kan dit jaar drie 
weken lang geschaatst worden in het Park in Nuenen. De stichting Dwèrs 
op het ijs zet het plan voor de ijsbaan door. Dankzij enorm veel genereu-
ze sponsoren is een aanzienlijk deel van de begroting gedekt, maar de 
stichting is er nog niet.

vloer en de tenten en de inrichting 
daarvan, betaald kunnen worden. We 
hebben het vertrouwen dat we rich-
ting het najaar het resterende bedrag 
dat we nodig hebben ook kunnen bin-
nenhalen. En dat in coronatijd! We zijn 
enorm dankbaar voor het vertrouwen 
dat de veelal Nuenense bedrijven in 
ons initiatief hebben.”

“Het is een droom die we werkelijk-
heid kunnen laten worden, dankzij alle 
bedrijven die al hebben toegezegd 
ons initiatief financieel te willen steu-
nen”, zegt Brigit Span, voorzitter van 
de stichting Dwèrs op het ijs. “Zeven-
tig procent van onze begroting heb-
ben we nu gedekt. Dat betekent dat 
de grootste kostenposten, zoals de ijs-

Visualisatie van hoe de ijsbaan er straks uit kan komen te zien in het Park

Schaatsen in het Park
Het Nuenense ijsfeest barst los op za-
terdag 18 december tot en met zon-
dag 9 januari 2022. Drie weken lang 
kan er geschaatst worden op de over-
dekte ijsvloer midden in ons dorp- op 
écht ijs. In het aan de ijsbaan liggende 
Wintercafé kun je onder het genot 
van een kopje koffie kijken naar de 
krabbelende verrichtingen van je 
kind op de ijsbaan. Of meedoen aan 
de pubquiz, bingo-avond, een cantus, 
spelletjesavonden, de Top 2000-quiz, 
of lekker genieten van live muziek. 
Op de ijsbaan kan iedereen zijn spor-
tieve hart ophalen: voor de basis-
schoolkinderen wordt in de week 
voor de vakantie schoolschaatsen 
georganiseerd, er is discoschaatsen, 
een competitie ‘curling’, of lekker 
rondjes maken op de baan van 20x30 
meter in het Park. Een ding is zeker, 
zegt Span: “Het wordt één groot ijs-
feest voor het hele dorp”.

Vrijwilligers gezocht
Drie weken lang een ijsbaan met 
Wintercafé draaien lukt natuurlijk 
nooit zonder een enorme groep vrij-
willigers. De stichting heeft al een 
flinke groep enthousiastelingen die 
staat te trappelen om de handen uit 
de mouwen te steken, maar er zijn er 
nog heel veel meer nodig. Dus heb jij 

zin en tijd om Dwèrs op het ijs mee 
mogelijk te maken tussen 18 decem-
ber en 9 januari? Neem dan contact 
op met de organisatie (op www.
dwersophetijs.nl kun je je direct op-
geven als vrijwilliger). 
“We hebben veel verschillende rollen 
die ingevuld moeten worden”, zegt 
Span. “Denk aan ijsmeesters die zor-
gen dat de ijsbaan er de hele dag 
piekfijn bij ligt. Aan mensen die de 
schaatsverhuur regelen, die en-
treekaartjes verkopen, die helpen 
achter de bar in ons Wintercafé, die 
mee de handjes uit de mouwen wil-
len steken om alles netjes te houden, 
EHBO’ers. Er is genoeg te doen. En je 
hoeft natuurlijk niet alle dagen te hel-
pen. Vele handen maken licht werk; 
samen maken we Dwèrs op het ijs!”

Sponsoring en vergunning
In het komende halfjaar moet de or-
ganisatie van Dwèrs op het ijs flink 
aan de bak om het ijsfeest neer te zet-
ten. Denk aan het regelen van de be-
nodigde vergunningen, het opzetten 
van de activiteiten voor de ijsbaan en 
in het Wintercafé, vrijwilligersplannin-
gen maken, inrichten van de tent. En 
de sponsorcommissie blijft natuurlijk 
doorgaan om genoeg geld binnen te 
halen om dit evenement te kunnen 
neerzetten. Wil jij Dwèrs op het ijs ook 
mee mogelijk maken door de stich-
ting te sponsoren? Laat het de organi-
satie dan weten via de website.
www.dwersophetijs.nl 

gerschap, bevalling, kraambed en 
pret-echo’s.” Eefje: “Neo en GGD ken-
nen elkaar al langer en werkten al sa-
men. Omdat we nu onder één dak 
komen, kunnen we ouders en hun 
kinderen nog beter en sneller hel-
pen. De drempel is letterlijk en fi-
guurlijk laag. Verder krijgen we in 
huis ook versterking van kinderdië-
tiste Nicole Broeren en KIK kinderer-

gotherapie.” Parkeergelegenheid is 
er om de hoek, de apotheek zit te-
genover.

De werkzaamheden zijn bijna klaar, 
alleen de vloer nog. “De komende da-
gen gaan we verhuizen. Het wordt 
krapjes maar we gaan het halen, al 
moet er ’s nachts worden doorge-
werkt”, zeggen ze vastberaden.

Praktijk voor Verloskunde
 Nuenen e.o.

Berg 5c
5671 CA Nuenen
tel: 06 411 289 01

info@neo-verloskunde.nl
www.neo-verloskunde.nl

Kim Luth & Eefje Relou-Donders
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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:

Vouw kartonnen dozen eerst klein 
voordat u ze bij de gratis brenghoek 
van de milieustraat achterlaat.

Tip 1: Licht de buren in
Uw vertrouwde buren kunnen u helpen om een oogje in 
het zeil te houden en om de woning een bewoonde indruk 
te geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water 
te geven, de auto eens op de oprit te zetten, de gordijnen 
af en toe te sluiten en weer te openen. 
Vertel uw buren daarnaast dat ze bij een verdachte situa-
tie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl 
u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, 
het nummer voor spoed, moeten bellen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• er in Nuenen 3 zonne-installa-

ties per werkdag bij komen;
• bij netbeheerder Enexis 120.862 

mensen zonnepanelen plaatste 
in 2020;

• Brabant 45 % van dit aantal voor 
zijn rekening nam;

• al deze mensen hun energie-
rekening zien dalen;

• deze energiebesparende maat-
regel zich terugverdient;

• er vast een buur, kennis of vriend 
is die zonnepanelen heeft. 
Vraag eens hoe het bevalt.

CORONA: VERLENGING 
STEUNPAKKET TONK
Het kabinet heeft besloten om het economisch steun- en 
herstelpakket, waaronder Tonk, met drie maanden te ver-
lengen tot 1 oktober 2021. De gemeentelijke beleidsregels 
van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(Tonk) heeft de gemeente Nuenen verlengd van 1 juli tot 1 
oktober. De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(Tonk) is weggelegd bij gemeenten en is gebaseerd op de 
gemeentelijke bijzondere bijstandsregeling. Eerder heeft 
Nuenen de Tonk-ondersteuning voor 6 maanden openge-
steld, over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Hiervoor 
kunnen inwoners tot 1 augustus een verzoek indienen. 
Beide aanvraagmogelijkheden en perioden staan op de 
gemeentelijke website www.nuenen.nl onder Tonk.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 29-06-2021 EN 05-07-2021

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

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein 95 Horeca De Bengel 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
01-07-2021 Nuenen c.a. Mandaatbesluit invorderings- 
  en he¢  ngsambtenaar 
  gemeente Nuenen 
01-07-2021 Nuenen c.a. Subsidieverordening 
  afkoppelen hemelwater 
  gemeente Nuenen 
01-07-2021 Nuenen c.a. Tijdelijke subsidieregeling 
  Stimulerings- en Innovatie-
  fonds voor ondernemers, 
  stichtingen en verenigingen 
  Nuenen, Gerwen 
  en Nederwetten 2021 
01-07-2021 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst 
  bouw 2 woningen Boord 9 
  te Nuenen c.a. 
01-07-2021 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling 
  subsidieplafond Subsidie-
  verordening Sociale 
  Volkshuisvesting 2019 voor 
  het tijdvak 1 juli 2021 t/m 
  31 december 2021 
29-06-2021 Nuenen c.a. Verordening Stimulerings-
  lening ‘aan de slag met je 
  woning’ gemeente Nuenen c.a.

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

training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici 
en bestuurders. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de 
praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot 
zijn alle deelnemers aanwezig bij een vergadering van de 
gemeenteraad. De cursus wordt samen met de gemeen-
te Son en Breugel georganiseerd.

Interesse in politiek
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten 
over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor 
iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief 
te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. De cursus start op dinsdag 21 september en 
bestaat uit 5 bijeenkomsten. Meedoen is gratis en aanmel-
den kan via www.sonenbreugel.nl/politiek-actief 

AFSCHEID    
STICHTINGSBESTUUR 
OPENBARE BEGRAAFPLAATS
“Openbare Begraafplaats Oude Landen, de mooiste be-
graafplaats in Nederland”, de letterlijke woorden van een 
begrafenisondernemer die regelmatig begravingen ver-
zorgt in Nuenen. 

Dank aan vrijwilligers
Afgelopen 10 jaar is de begraafplaats uitgegroeid tot een 
prachtige plek waar begravingen kunnen plaatsvinden 
vanuit verschillende geloofsovertuigingen. Dit alles is 
vooral te danken aan enkele vrijwilligers: Gerrit Aquina, 
Harrie van Gastel en Sjaak Coolen uit Nuenen, die met hun 
professionele aanpak de begraafplaats en organisatie 
daaromheen hebben gevormd. Zij vormen tot 1 juli 2021 
het stichtingsbestuur. Een taak die jarenlang met grote 
betrokkenheid is uitgevoerd. 

Erkentelijk voor uitvoering taken
Het huidige stichtingsbestuur heeft enige tijd geleden 
aangegeven te stoppen met hun taken. Zij willen vanaf 1 
juli 2021 vooral genieten van alles wat het leven te bieden 
heeft zonder verdere verplichtingen. Gemeente Nuenen 
is het bestuur zeer erkentelijk voor de taken die zij hebben 
uitgevoerd. 

Nieuw stichtingsbestuur
Op 29 juni 2021 heeft de ‘o¢  ciële’ overdracht op het ge-
meentehuis plaatsgevonden waarbij ook het nieuw stich-
tingsbestuur aanwezig was die de taken gaat overnemen. 
Wethouder Pernot en burgemeester Houben hebben 
daarbij de bestuursleden bedankt voor het vele werk dat 
zij hebben verricht voor de begraafplaats.

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is o¢  cieel begonnen! Voor veel mensen een 
fi jne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland heb-
ben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. He-
laas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.

Gedurende de zomerperiode willen we onze inwoners er 
dan ook extra alert op maken hun woning veilig achter te 
laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voor-
komen.

De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer 
makkelijk doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor 
een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende 
brievenbussen, gor-
dijnen die continu 
gesloten zijn en nooit 
een lampje aan, is het 
voor inbrekers vaak 
eenvoudig de wonin-
gen eruit te pikken 
waarvan de bewo-
ners langere tijd weg 
zijn. Wekelijks krijgt u 
hier een tip. Voor alle 
tips kunt u terecht op 
onze website.

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 ge-
meente werkt volledig op afspraak.

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in 
het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming 
binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?

Op deze vragen - en meer! - 
krijgen deelnemers aan de cur-
sus antwoord. Ook is er een 

• er in Nuenen 3 zonne-installa-

• bij netbeheerder Enexis 120.862 
mensen zonnepanelen plaatste 

• Brabant 45 % van dit aantal voor 

• al deze mensen hun energie-

• deze energiebesparende maat-

• er vast een buur, kennis of vriend 
is die zonnepanelen heeft. 
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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

Al onze producten
Meer smaak - minder zout!

Gemarineerde
Kippendijen ............... 500 gram 6,95
Gekookte Achterham
“Uit eigen keuken”  ........................... 150 gram 2,95
Barbecue Worst
“Uit eigen keuken”  ...............................4 stuks 5,00
Mini Varkensfi let
Rollade ............................... 500 gram 7,95
Tricolore Spies
.......................................................... 100 gram 1,95
Gegrilde
Kippenpoten ................2 stuks 3,50

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glen Talloch 1lt. 
    Scotch blended whisky    €15,95 

Villa Massa 
Limoncello 0,7lt.     €17,50 

Gorter 
        Jonge jenever 1lt.      €11,50 

Erdinger of Paulaner 
Weissbier 0,5lt. per stuk    €1,25 

Dune Gris de Gris Rosé 
Camargue, Frankrijk 

6 halen 5 betalen     per stuk €8,75 
Acties geldig van 8 t/m 29 juli 

THEATERSPEELHUIS.NL
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JE KAARTEN!
KOOP NU ONLINE

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)

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

Nieuw in 
Nuenen

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
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BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN
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Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00

START VAN ONZE 
MODEWEKEN
MET MÉÉR..........

BETAALT U MINDER

1 STUK 25%
2 STUKS 30%

3 STUKS ÉN MÉÉR 40%

De makelaar heeft het gedaan
Het zijn barre tijden op de woningmarkt. Het aanbod aan koopwoningen is ge-
zakt naar een historisch dieptepunt. Drommen mensen zoeken zich dagelijks 
wezenloos op Funda en krijgen vaak niet eens een bezichtiging. De meeste 
zoekers vissen vervolgens achter het net, omdat anderen bereid zijn ver boven 
vraagprijs te bieden. Bijna 80% van alle verkochte woningen in het vorige 
kwartaal is boven vraagprijs. En we kennen allemaal de horrorverhalen uit de 
kranten over het rijtjeshuis waar een miljoen voor is betaald of over mensen 
die moesten toezien dat iemand anders een ton meer bood.

Kortom, voor de kopers is er niks aan momenteel, dat duurt al een poosje en 
het zal - vrees ik - nog even voortduren. De huizenmarkt blijft voorlopig een 
‘verkopers-markt’. De verkoper heeft de macht, of je dat nu leuk vindt of niet. 
De tijden dat het omgekeerd was - in de financiële crisis - zijn we al weer bijna 
vergeten. Toen was het ook geen pretje, want verkopers moesten vaak biedin-
gen accepteren die naar hun gevoel ver beneden de werkelijke waarde van 
hun huis lagen. Of ze hielden hun huis jarenlang in de verkoop tegen beter we-
ten in. Kopers hadden het toen voor het zeggen.

In beide situaties kan het gebeuren dat de makelaar de schuld krijgt. Niet de 
butler, maar de makelaar heeft het gedaan. In een ‘kopersmarkt’ treft hem of 
haar soms het verwijt van opdrachtgevers: eerst een te laag prijsadvies, dan 
onvoldoende inspanningen. Nu - in deze verkopersmarkt - zijn er klachten 
over ondoorzichtige biedingssystemen, oneerlijke concurrentie of vriendjes-
politiek. Vereniging Eigen Huis heeft zelfs een meldpunt geopend. Met de 
NVM ben ik van mening dat het vooral de marktsituatie is die tot teleurstelling 
leidt. Een makelaar handelt in dienst van zijn opdrachtgever, de verkoper, en 
die verkoper bepaalt uiteindelijk aan wie de woning wordt verkocht. Er zijn 
overigens nog steeds kopers die niet aan de meest biedende verkopen, maar 
juist aan het leuke gezinnetje bij wie ze ‘een goed gevoel’ hebben. Sympathiek, 
maar voor degenen die misgrijpen net zo moeilijk te accepteren.

Er is in iedere markt een zeker cowboygedrag mogelijk, 
maar bescherming van het beroep van makelaar zal ze-

ker meehelpen om misstanden uit te bannen. Nu kan 
iedereen zich makelaar noemen en de codes en re-
gels van de NVM aan zijn laars lappen. De NVM ont-
wikkelde overigens al een transparant online bie-
dingssysteem, maar je kunt klanten niet verplichten 
daar gebruik van te maken. En ook bij online bieden is 

misbruik mogelijk. De NVM bestudeert nu van de 600 in-
gediende klachten 91 meldingen waarin de naam van 

een NVM-Makelaar werd genoemd. Zo doen we ons 
best de beroepseer hoog te houden, want we wil-
len het als makelaar wel gedaan hebben, maar dan 
in positieve zin. 

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

Burgerinitiatieven,      
een toelichting is op zijn plaats!
De Nuenense Burgerij dreigt het kind van de rekening te worden van de gang van za-
ken rondom tientallen grote aandachtspunten die alles met de kwaliteit van LEVEN in 
Nuenen te maken hebben. Veel blijft in de besluitvorming helaas verborgen voor de 
burgerij. Waar het aan ligt is CIO: Communicatie gebaseerd op transparante en actue-
le Informatie als ruggengraat voor een sterke Organisatie. Helaas is dit niet de cultuur 
van het huidige Gemeentebestuur. Hierdoor is de besluitvorming in Nuenen voor de 
burger niet meer te volgen. “….. wat je hier ziet is niet dankzij het Gemeentebestuur 
maar ondanks het Gemeentebestuur …..” is een heel typerend deel van een uitspraak 
die wij mochten optekenen uit de mond van een van de ondersteunende onderteke-
naars van de Burgerinitiatieven.
Mobiliteit: om een Burgerinitiatief in te dienen met betrekking tot Mobiliteit is logisch 
als je alleen al kijkt naar de vele handtekeningenacties en petities in de achterliggende 
12 maanden die met de afwikkeling van het verkeer te doen hebben. De Nuenense pri-
oriteit ligt NIET bij de eigen inwoners en dat kun je politiek niet afdekken met ‘Niet In 
Mijn Achtertuin’ gedrag. Het voorliggende vraagstuk Mobiliteit raakt ieders achtertuin 
dwars door heel Nuenen c.a.. Deelbeslissingen zonder het grote plaatje in beeld te wil-
len of kunnen brengen, zullen het verkeersbeeld in Nuenen zeker niet ten goede komen. 
De vraag die allereerst beantwoord moet worden, luidt: kan de Nuenense bevolking 
straks zelf nog wel Nuenen in en uit?
Verkiezingsschoonmaak: het initiatief Stop de verkiezingsschoonmaak gaat over de 
noodzaak om een tijdelijke rem te zetten tot na de verkiezingen van 16 maart 2022 op 
de besluitvorming over de tientallen dossiers die al eeuwig liggen te wachten. Waar het 
in 2018 nog vooral ging om de dreigende samenvoeging bij Eindhoven een halt toe te 
roepen, lijkt het er nu op dat we afstevenen op een verkiezingsschoonmaak wat het 
beeld oproept van de typische “Politieke uitspraak zonder inzicht” in de besluitvor-
ming. Nu overhaast besluiten zal onvermijdelijke schade aan wederom de kwaliteit 
van LEVEN in Nuenen veroorzaken. Laat het woord aan d’n burger en laat deze op 
woensdag 16 maart 2022 in de Gemeenteraadsverkiezingen bepalen in welke politieke 
partijen en vooral hun initiatieven men vertrouwen uitspreekt en ga daarmee voortva-
rend aan de slag. 
De 75 ondersteunende handtekeningen persoonlijk ophalen was een peulenschilletje, 
het hadden er zomaar 750 of 7.500 kunnen zijn, we werden bijna van voordeur naar 
voordeur gestuurd. De handtekeningen komen uit Nederwetten, Gerwen, Eeneind, 
Nuenen West, Nuenen Zuid, Nuenen Oost, Nuenen Centrum en Nuenen Noord, alle-
maal betrokken bij LEVEN in Nuenen c.a.. 
De Gemeenteraad gaat op 8 juli 2021 een procedurele beslissing nemen over een in-
houdelijke behandeling in de raadsvergadering van 30 september 2021, een traject 
waarvoor zij in de Verordening Burgerinitiatief uit 2004 zelf de democratische ruimte 
heeft geboden. Wilt u de inhoud van de Burgerinitiatieven nalezen dan vindt u deze op 
de website www.nuenen.nl van de gemeente Nuenen c.a. onder punt 12 en 13 van de 
agenda voor de Raadsvergadering van 8 juli 2021.

Henri van den Nieuwenhof en Rob van der Vorst, initiatiefnemers 

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 brievenHoningslingeren   
op Weverkeshof
Onze eigen imkers gaan weer aan de 
slag met Honingslingeren. Dit gaat ge-
beuren op zaterdag 10 juli van 11.00 
tot 15.00 uur. De honingraten zijn dan 
al uit de bijenkast gehaald, daarna 
gaan de raten in de honingslinger (een 
soort handmatige centrifuge) en 
wordt de honing uit de ramen geslin-
gerd. De geslingerde honing wordt 
daarna in emmers bewaard zodat de 
laatste vuiltjes en luchtbellen lang-
zaam naar de oppervlakte komen. Na 
enkele weken kunnen we de lindeho-
ning in potjes gaan doen.

Lindehoning
De honing die we gaan slingeren is 
vooral Lindehoning. Waarom Linde-
honing zullen jullie je afvragen. Het 
antwoord is eigenlijk heel simpel: als 
de natuur loopt zoals die moet lopen 
(en dat is vaak niet zo hoor) bloeit de 
linde vanaf half juni tot half juli. In die 
periode is het bijna de enige ‘grote’ 
bloei. Uit ervaring weten we dat onze 
bijen dan heel veel nectar van de lin-
debloesem naar de bijenkast bren-
gen. Van nectar maken de bijen ho-
ning. De meeste mensen vinden deze 
erg lekker; het smaakt fris zoet met 
een vleugje muntsmaak. Het is ook 
één van de laatste grote bloeiers in 
de zomer en ideaal voor de bijen om 
hun wintervoorraad aan honing op 
orde te krijgen. Na half juli is er niet 
meer zo’n massale bloei als van de 
linde en gaan de bijen ook beginnen 
met hun voorbereidingen voor de 
winter. Wel heel erg vroeg, als je be-
seft dat onze grote vakantie dan nog 
moet beginnen.

Vanwege de nog steeds geldende co-
ronamaatregel van anderhalve meter 
kan het zijn dat we vragen om elkaar 
wat meer af te wisselen omdat de 
ruimte in de Boerderij te weinig men-
sen toelaat. Op die manier willen we 
iedereen, die wil komen kijken, een 
kans geven om van dichtbij naar het 
Honingslingeren te komen kijken.

Overlast door de VANG-  
containers in Nuenen-West
Sinds een aantal maanden hebben 135 bewoners van Nuenen-West de ver-
plichting hun afval naar de VANG-containers te brengen aan de Drieloper. 
Zij hebben hun eigen ‘kliko’s’ ingeleverd en ook de kroonringen voor PMD-
zakken zijn verwijderd. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof en het 
uitgangsprincipe is dat er uit onder meer restafval nog veel grondstoffen 
gerecycled kunnen worden, waardoor er minder verbranding plaatsvindt.

So far so good dus zou je zeggen. Maar 
dat gaat helaas in Nuenen-West niet 
helemaal op. Dat begint al met de ca-
paciteit van de locatie. De containers 
bieden ruimte aan het afval van maxi-
maal 100 huishoudens, waardoor de 
bakken voor de nu 135 huishoudens al 
vanaf het begin overbelast zijn. Tel 
daarbij dat het mechanisme dat de 
bakken opent, regelmatig hapert en 
de te kleine openingen waardoor afval 
niet goed de opening passeert. Dit le-
vert ergernis en frustratie op bij dege-
nen die met hun bolderkar vol afval 
naar de locatie zijn gelopen, maar ook 
bij de omwonenden van de containers 
die geconfronteerd worden met naast 
de containers geplaatst afval en met 
ongedierte als ratten en ontelbare 
vliegen. Lukt het om het afval in de 
bak te deponeren dan gaat dit ge-
paard met flink wat herrie. En dan zijn 
we er nog niet. De containers worden 
drie keer per week geledigd door de 
firma Blink. Hiervoor komt een spe-
ciale vrachtwagen die met een kraan 
de 9 meter diepe containers boven 
een laadbak hijst, zodat ze geleegd 
worden. Dit gaat, naast het gevaar 
voor kleine kinderen en een vrachtwa-
gen die bijna in de tuinen staat, ge-
paard met een enorme hoeveelheid 
‘waai-afval’ dat direct in de achtertui-
nen terecht komt en met stevige ge-
luids- en stankoverlast.
Voor met name de bewoners aan Drie-
loper en Panneveld een onhoudbare 
situatie. Zij hebben dan ook bezwaar 
aangetekend tegen de VANGlocatie 
en geëist dat deze verplaatst wordt 
naar buiten de wijk. Dit leidde op 29 

juni tot een schrijven van de gemeen-
te aan de bewoners. Hierin meldt zij 
dat de VANGlocatie aan Drieloper een 
nieuwe locatie elders krijgt en dat er 
ook een tweede locatie gecreëerd 
gaat worden. Goed nieuws dus. Echter 
de gemeente bericht in dezelfde e-
mail dat dit niet in een mum van tijd 
kan geschieden, dit omdat zorgvul-
digheid in acht genomen moet wor-
den. Een aanwijzing van een nieuwe 
VANGlocatie moet namelijk afge-
stemd worden met én Verkeer én 
Ruimtelijke Ordening én Projectbu-
reau én BPD én Beheer OR én Vergun-
ningen etc. Deze procedures vergen 
veel tijd, zeker omdat er ook nog be-
zwaar aangetekend kan worden. De 
gemeente verwacht dan ook pas te-
gen eind september de VANGlocatie 
te kunnen verplaatsen.

Als compensatie biedt de gemeente 
een aantal concrete tijdelijke oplossin-
gen. Zo worden weer kroonringen 
voor PMD geplaatst en kan papier 
worden aangeboden bij een boven-
grondse container bij de basisschool. 
En, vervolgt de gemeente, bewoners 
kunnen natuurlijk altijd hun restafval 
aanbieden bij andere ondergrondse 
VANGlocaties in het Nuenense. De ver-
plaatsing is een goede duurzame op-
lossing. Echter komt deze veel te laat. 
De omwonenden van de huidige 
VANGlocatie zullen deze hele zomer 
niet van hun tuin kunnen genieten, 
want binnenblijven is de enige optie. 
Dit om aan stank- en geluidsoverlast 
te ontkomen. Om nog niet te spreken 
over ongedierte in de achtertuin. Mis-
schien is in deze gas erop en doorpak-
ken door de gemeente een optie? Of 
weegt persoonlijk woongenot in ons 
mooie dorp eigenlijk niet zo zwaar als 
men er zelf geen last van heeft?

In de file voor afvalstort

3x per week 
een lediging 
naast je huis

Extra OLAT wandeltocht vanuit Casteren
In verband met corona heeft OLAT noodgedwongen vele wandeltochten 
moeten annuleren. Nu wil OLAT op zondag 11 juli daarom een extra wandel-
tocht organiseren. Start en finish zijn bij Zaal Kruidenlucht in Casteren (Ge-
meente Bladel). Misschien heb je tijdens corona ontdekt dat wandelen ook 
voor jou een mooie sportieve tijdsbesteding is. Met deze wandeltocht zul je 
ontdekken dat een georganiseerde wandeltocht het wandelen nog leuker kan 
maken. Je hebt deze zondag de keuze uit 10-15-20-30 en 40 km wandelplezier. 
Je kunt starten vanaf 08.00 uur. De eindtijd van de start is afhankelijk van de te 
kiezen afstand. Iedereen wordt geacht om 17.00 uur weer terug te zijn. 
De wandelroute wordt helemaal uitgepijld en onderweg zijn er wagen- en ca-
férusten. De verzorging (koffie, thee, soep e.d. ) is op de wagenrusten bij het in-
schrijfgeld inbegrepen. De route doet diverse mooie natuurgebieden aan 
rond Casteren, zoals Groote en Kleine Beerze, Goorven, Flaes, Landschotse Hei-
de. www.olat.nl/actuele-inschrijvingen

“En dan denk je, verhuizen 
vanuit een drukke stad  
naar een oase van rust   
in gemeente Nuenen.   
Het tegenovergestelde  is waar. 
Wij ervaren hier meer overlast 
dan in ons huurappartement 
in het centrum van Eindhoven, 
naast het spoor met 
goederentreinen”.
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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

Eerst zien, dan geloven!
Dát was binnen de stichting Belangen Nuenen-Oost (BNO) de reactie op 
het persbericht van het College op 1 juni, waarin werd bekendgemaakt 
dat men wil afzien van een weg door de bossen in het oosten van Nuenen.

Op dinsdagavond 22 juni om 19.10 
uur werd na de commissie Ruimte 
een petitie overhandigd aan wethou-
der Van Brakel om nogmaals duidelijk 
te maken dat die weg er beslist niet 
mag komen. Deze petitie is onderte-
kend door meer dan 2300 mensen.

Hiermee wil BNO een duidelijk sig-
naal afgeven aan alle politieke partij-
en in de Raad én aan het College. 
Kees Weijters namens IVN en Alexis 
Riksman namens scoutinggroep Ru-
dyard Kipling overhandigden de pe-
titie samen met de voorzitter van de 

Fotografie: Frank van Welie

Droombaan in Nuenen:    
geef gas!
Het kost de gemeente handenvol geld, veel extra personeel moet worden 
ingehuurd. PvdA-raadslid Jan Wesenbeek stelt een vraag over de toena-
me van externe inhuur van ambtenaren en CDA-burgemeester Maarten 
Houben brandt los.

Burgemeester, geen wethouder…
Hoe kwam Eindhovenaar Maarten 
Joseph Houben (1970) aan die mooie 
baan in Nuenen? Eerste burger van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
een droombaan…
Houben viste achter het net in zijn 
woonplaats Eindhoven en werd geen 
CDA-wethouder van de vijfde stad 
van het land. Wel begin 2012 burge-
meester in buurgemeente Nuenen. 
Probleempje: een burgemeester 
moet meteen in ‘zijn’ gemeente gaan 
wonen. Maarten bleef 5 jaar in Eind-
hoven wonen. Omroep Brabant 
meldt: “Maarten Houben, de burge-
meester van Nuenen, heeft na vijf 
jaar eindelijk zijn huis in Eindhoven 
kunnen verkopen. Nu kan hij gaan 
wonen in de plaats waar hij ook 
werkt, en wel op een heel bijzondere 
manier. Houben gaat namelijk anti-
kraak wonen. Op 15 september kan 
hij in zijn nieuwe optrekje in Nuenen-
West terecht.” 

Solliciteren
Terug naar de andere banen. Nue-
nen, mooie gemeente, solliciteren 
en wie weet: krijg jij die droombaan 
in Nuenen. En mocht je zwanger 
zijn, plan dan een sollicitatiegesprek 
na de bevalling. 

Kort samengevat komt het hier op 
neer. De inhuur is inderdaad hoger en 
dat valt tegen. Het vast personeel is 
niet steeds voltallig aanwezig vanwe-
ge ziekteverzuim en zwangerschap. 
Natuurlijk worden die medewerkers 
gewoon doorbetaald. Ingehuurde 
krachten moeten ook betaald wor-
den. Dubbele tikkies, enkele tonnen 
euri’s meer vergeleken met 2019.

Ziek en zwanger
Houben verschuilt zich niet achter de 
coronapandemie, hij noemt man en 
paard: ziek en zwanger. In de schrifte-
lijke stukken over dit onderwerp 
(hoge inhuurkosten) ligt de oorzaak 
bij langlopende besluitvormingstra-
jecten. Een greep uit de hoofdschul-
digen: Nuenen-West, Klooster, Hon-
german, Mijlpaal. “Dit vergt veel per-
sonele inzet en extra inhuurkosten”. 

Drie afdelingen
Hoe kom je aan een baan bij de ge-
meente? Voor mensen die werk zoe-
ken op het gemeentehuis lees ik 
even de advertentietekst voor. De ge-
meentelijke organisatie telt zo’n hon-
derd medewerkers (v/m). Er zijn drie 
afdelingen: 1. Samenleving, 2. Ont-
wikkeling & Handhaving en 3. Open-
bare Werken. 
Op het gemeentehuis zijn de lijnen 
naar bestuur en samenleving kort en 
de medewerkers gaan snel tot actie 
over. Er heerst een cultuur van zaken 
direct willen regelen en organiseren. 
De gemeente zoekt energieke men-
sen die gas durven geven en beschik-
ken over daadkracht en vakkennis. 
Nuenen biedt uitdagende banen.
Gas geven, wie durft dat nou niet. 
Treedt in de voetsporen van Max Ver-
stappen, geef gas, en de uitdagende 
banen liggen voor het oprapen…. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Droombaan in Nuenen:    

De Nuenense burger        
zal spreken in maart 2022

beurt alles vakkundig ontdeed van 
vermoede angels. Provincie en regio 
wordt geen strobreed in de weg ge-
legd ten koste van de Nuenense bur-
ger. Het besluit om te kiezen voor een 
OV-vriendelijke variant met tegelij-
kertijd 20%-30% toename van ver-
keer in heel Nuenen is feitelijk op die 
dinsdag voorgekookt. Alle aangekon-
digde amendementen in de raadsver-
gadering van 8 juli ten spijt staan alle 
seinen voor de burger, m.n. in Nue-
nen Zuid, op rood. Weer was het glas-

De rol voor het afvlakken van toene-
mende drukte is weggelegd voor OV 
en fiets wat niet werd onderbouwd. 
Een aantal insprekers heeft zijn/haar 
zorgen uitgesproken over de gevol-
gen van dit raadsvoorstel. Zij deden 
dat in de oprechte veronderstelling 
dat onze volksvertegenwoordigers 
deze zorgen serieus zouden meene-
men in de beraadslagingen. Dit bleek 
ijdele hoop. De laatste klanken waren 
nog niet weggestorven of de volks-
vertegenwoordigers zaten in de mo-
dus van quasi scherp bevragen van 
de wethouder terwijl die op haar 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 

Ontwikkeling plan ‘Locatie 
De Mijlpaal’ stap verder
Op maandag 28 juni is op het gemeentehuis, na een lange periode van 
voorbereiding en intensief overleg, de samenwerkingsovereenkomst ge-
tekend tussen de gemeente en de twee initiatiefnemers. Hierdoor is de re-
alisatie van het al lang gewenste gezondheidscentrum in Nuenen-Zuid en 
een kleinschalig appartementencomplex voor senioren een grote stap 
dichterbij gekomen. De projecten worden gerealiseerd aan de Hoge Brake 
en de Brabantring op de plaats van voormalige basisschool De Mijlpaal. 

graag enkele medebouwers en -be-
woners. Zie voor meer informatie 
www.woongroepdemijlpaal.nl 

Op dit moment wordt er gewerkt aan 
de wijziging van het bestemmings-
plan. Als alles volgens plan verloopt, 
gaat in de tweede helft van 2022 de 
schop in de grond. De getoonde te-
kening vormt een eerste impressie 
van een mogelijke bebouwing op lo-
catie De Mijlpaal.

In het gezondheidscentrum zullen 
een apotheek, twee huisartsenprak-
tijken en een fysiotherapeut worden 
gehuisvest. Daarnaast komt er ruimte 
voor andere zorgmedewerkers uit de 
eerstelijnszorg. 
De naar verwachting 19 appartemen-
ten van circa 80-120 m2, in drie lagen, 
worden gebouwd in collectief parti-
culier opdrachtgeverschap (CPO). De 
toekomstige bewoners, in de leeftijd 
vanaf 45 jaar, vormen een woon-
groep. Dat wil zeggen, dat duurzaam 
bouwen en wonen wordt gecombi-
neerd met goed nabuurschap. Woon-
groep De Mijlpaal verwelkomt nog 

stichting Belangen Nuenen-Oost, 
Dieter Fraikin. Julia Gevers, initiatief-
neemster van de petitie, was helaas 
verhinderd.

Stichting Intocht Sinterklaas  
Nuenen zoekt nieuwe vrijwilligers
Op zondag 14 november komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar het 
altijd gezellige Nuenen. Deze dag is jaarlijks een groot feest voor jong en 
oud. We zien ieder jaar weer een hoop blije snoetjes.

Waar zijn wij naar op zoek?

•  Leden in de organisatie
Hierbij gaat het vooral om het voor-
bereidende werk rondom de intocht. 
Denk aan het invullen van de Hon-
german-activiteiten, invulling geven 
aan de stoet, sponsoring etc. Belang-
rijk is dat je het leuk vindt om te ver-
gaderen en dat je het leuk vindt om 
creatieve ideeën te realiseren.

•  Vrijwilligers
Natuurlijk hebben we tijdens de in-
tocht vrijwilligers nodig die gestalte 
geven aan de figuren die met de in-
tocht meelopen. Hiervoor moet je 
minimaal 16 jaar oud zijn. Jongens, 
meisjes, papa’s, mama’s, neefjes, 
nichtjes, iedereen is welkom.

• Helpende Handjes
In deze rol ondersteun je het week-
end van de intocht. Je bent dus 
geen lid van de werkgroep maar je 
ondersteunt dit fantastische evene-
ment. Denk aan opbouw, afbouw, 
schminken, catering, vullen van de 
snoepzakken, uitzoeken van de pak-
ken, versieren, uitzetten van de hek-
ken etc.

• Webmaster 
Hierbij beheer je de website en Social 
Media kanalen van de Stichting. Je 
vindt het leuk om berichten te maken 
en te bedenken. Ook houd je de web-
site actueel en up-to-date en voorzie 
je die van de juiste informatie rond-
om de intocht.

Lijkt het je leuk om actief deelnemer 
te worden van deze gezellige Stich-
ting; neem dan contact op met Sjors 
Driessen via 06-20957959 of info@
sinterklaasnuenen.nl

Er gaat natuurlijk wel wat werk aan 
vooraf om zo’n prachtige dag gere-
geld te krijgen. Het bestuur is samen 
met de werkgroep van de intocht 
verantwoordelijk voor de organisatie. 
Het bestuur neemt de dagelijkse lei-
ding van de stichting voor zijn reke-
ning. Helaas hebben enkele leden 
van het bestuur en de werkgroep 
aangegeven te willen stoppen hier-
mee, na jaren trouwe dienst. Dit is na-
tuurlijk heel erg jammer. In april zijn 
wij gestart met de voorbereidingen, 
waarna we ongeveer één keer per 
twee maanden bij elkaar komen om 
de voortgang te bespreken. Tussen-
door vinden er ook wat vergaderin-
gen plaats in commissies. Ook wij zijn 
ons ervan bewust dat het steeds 
moeilijker wordt om nieuwe vrijwilli-
gers te vinden. Toch willen wij er alles 
aan doen om het Sinterklaasfeest van 
Nuenen te kunnen blijven organise-
ren, ook al wordt dat steeds moeilij-
ker onder deze omstandigheden.

Dinsdagavond (22-06) was de commissie Ruimte van gemeente Nuenen in 
vergadering bijeen. Het belangrijkste agendapunt was het raadsvoorstel, 
opgesteld door het college van BenW, waarin de raad wordt geadviseerd te 
kiezen voor een steeds drukker wordende S.v.Oyenlaan, A270 en Geldropse-
dijk en openstelling van de busbanen bij viaduct Geldropsedijk/A270. 

helder dat in de raad een tegenmacht 
ontbreekt. Zelfs de schijn van een re-
delijk functionerende democratie kan 
niet meer worden opgehouden. 
Slaafs wordt door een meerderheid 
het desastreuze beleid van College, 
Provincie en regio gevolgd. Een min-
derheid in vooral Nuenen Zuid en 
Oost, toch ruim 7000 burgers, wordt 
bewust systematisch genegeerd en 
willens en wetens door diezelfde 
meerderheid in de Raad in haar be-
langen en gezondheid geschaad. Eén 
keer in de 4 jaar kan en zal die minder-
heid spreken. Vooruitlopend hierop is 
er kennelijk een Burgerinitiatief inge-
diend met als kern het terugfluiten 
van het college m.b.t. het desastreuze 
mobiliteitsbeleid: terug naar de regio, 
genoeg is genoeg. Wij ondersteunen 
dat van harte.

Bestuur Belangenvereniging 
Nuenen Groen 

catie De Mijlpaal.
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15 Juli
is het precies

25 jaar geleden
dat de eerste voeten

binnen liepen
Ter gelegenheid van mijn 
25 jarig bestaan wil ik
de KNRM in het zonnetje
zetten. Doe je mee !!

De gehele opbrengst gaat
dit feestjaar naar de KNRM

Dan zorgen zij er voor dat de
vrijwillige redders goed 
getraind en opgeleid 
worden en dat de materialen
voldoen aan de hoogste eisen.
Wij gaan met zuinigheid 
en vlijt om met het door 
u gegeven geld.

Uw bijdrage vandaag
is morgen een redding!

KOOP
onze sokken

voor 10,00 p/p

www.podotherapienuenen.nl

2e paar

50% korting

in de week 

van 12-16 juli
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U vindt ons op: De Pinckart 11b te Nuenen
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Groothandel voor al 
uw nagelproducten

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Meld 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

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

B
e

rk
e

n
b

o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e

n
e

n
 •

 T
 0

4
0

-
2

8
3

 1
2

0
0

 •
 E

 d
ri

j.
m

e
s
@

ia
e

.n
l 

•
 W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
s
s
e

rs
c

h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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 & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Open Dag   
bij Manege   
Hooidonk   
in Nuenen
Zondag 11 juli organiseert Manege 
Hooidonk hun jaarlijkse Open Dag. 
Deze dag start om 10.00 uur en gaat 
door tot 17.00 uur.

Programma:
10.00-11.00 uur  
Beginnersles Paarden(volwassenen)
11.00-11.30 uur  
Carrousel Paarden (volwassenen)
11.30-12.30 uur  
Springles Paarden
12.30-13.00 uur  
Hooidonk4Ever Pony viertal Kür 
op muziek/kinderen
13.00-14.00 uur  
Les Pony’s (kinderen)
14.00-15.00 uur  
Kabouterles 6-8 jarigen
15.00-15.30 uur  
Carrousel Paarden (volwassenen)
15.30-16.30 uur  
Springles Pony’s

Hele dag door de mogelijkheid voor 
kinderen om op een pony te rijden, te 
poetsen en knuffelen.

Op de Open Dag laat Manege Hooi-
donk je graag hun paarden en pony’s 
en hun accommodatie zien. Je krijgt 
een inkijk in activiteiten/lessen. Voor 
bezoekende kinderen is er de moge-
lijkheid pony te rijden. Ook laten zij je 
graag hun shetlanders zien. Je kunt 
ze poetsen en knuffelen. 

Team Manege Hooidonk kijkt ernaar 
uit om je te verwelkomen.
www.manegehooidonk.nl

Beeldje van moeder van  
Vincent van Gogh illegaal   
in Nuenense voortuin beland
In de voortuin van het domineeshuis Van Gogh-Huis (hervormde pasto-
rie) aan de Berg in Nuenen is een zuiltje met een beeldje van Anna van 
Gogh - Carbentus beland. “Uit de lucht komen vallen”, aldus een Vincent 
van Gogh-kenner. 

Nog meer beeldjes in de pipeline 
Op het zuiltje zit de buste van de 
moeder van Vincent goed ingepakt 
met zwart plastic. Wanneer de offi-
ciële onthulling zal plaatsvinden was 
bij het ter perse gaan van deze editie 
van Rond de Linde niet bekend. Eerst 
moet de vergunning nog verleend 
worden. Na de aanvraag op woens-
dag 7 juli kan dat wel even duren 
i.v.m. de corona-epidemie en de zo-
mervakantie. Volgens welingelichte 
kringen staan er nog meer onthullin-
gen op het programma. Zo zou er ook 
een beeldje geplaatst worden bij de 
Roosdonkse windmolen aan de Ger-
wenseweg in Gerwen en bij de groe-
ne waterpomp bij de Lindeboom in 
Nuenen. En wellicht ook nog op 
meerdere locaties die in verband te 
brengen zijn met de wereldberoem-
de schilder Vincent van Gogh. 

Anna Carbentus, geboren in Den 
Haag op 10 september 1819 en over-
leden in Leiden op 29 april 1907, 
trouwde met Theo van Gogh en uit 
deze verbintenis werd op 30 maart 
1853 Vincent geboren. Genoemd 
drietal heeft in het domineeshuis in 
Nuenen gewoond.Nuenen gewoond.

Hier heu r ik thu i s©

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

De Berichtenbox NGN200    
gaat er even tussenuit…. 
De Berichtenbox NGN200 neemt even vakantie. We gaan er dus even 
tussenuit. De activiteiten staan de komende tijd op een laag pitje, 
maar vanaf eind augustus wordt er weer wekelijks gepubliceerd. 

Canon
Voor informatie over de ‘canon van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
1821-2021’ verwijzen wij graag naar 

de website van heemkundekring De 
Drijehornick www.drijehornick.nl en 
naar www.ngn200.nl

Website
We verwijzen ook naar de website waar 
meer en uitgebreidere informatie te vin-
den is over de activiteiten in het kader 
van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 
jaar. Naast nieuws, achtergrond- en his-
torische informatie is op de website ook 
informatie over bestuur en organisatie 
van NGN200 te vinden. Bovendien is het 
mogelijk via info@ngn200.nl suggesties 
te doen of ideeën kenbaar te maken. 

Fijne vakantie!

Iedereen bij de Zonnebloem Nuenen  
is bezocht door de wijkhoofden  
met een verrassing
Het is weer even geleden dat de gasten elkaar gezien hebben. Ze hoorden niet 
veel, maar er kon ook niet veel. Toch is er ondanks de corona hard gewerkt. Nu 
zijn er weer veel versoepelingen doorgevoerd. Onze missie is om zoveel moge-
lijk in contact te blijven met onze gasten. Zo hebben we iedereen door de co-
ronacrisis heen geholpen. We gaan gewoon weer positief verder. Daarom ver-
rast het bestuur de gasten en de vrijwilligers met 2 cadeaubonnen van de Nue-
nense Ondernemers als stimulans, als klein gebaar en afsluiter van een moeilij-
ke periode met even een aandachtmomentje voor iedereen van de Zonne-
bloem. Hopelijk kunnen we de activiteiten weer snel opstarten na de zomer. 
Zodat we eindelijk weer actief mee kunnen gaan doen bij een activiteit, we zijn 
allemaal toe aan iets leuks. Enkele één op één acties zijn al gestart,voorzichtig 
pakken we de draad weer op. Zodat we opnieuw kunnen genieten van het le-
ven en van elkaar. Het bestuur hoopt iedereen gauw weer eens persoonlijk te 
kunnen ontmoeten. Laten we proberen in ieder geval te denken in wat er wel 
kan en tot die tijd …..blijf gezond!

Zangleerlingen Kunstkwartier 
schitteren op solozangavond
Afgelopen vrijdag werd vanuit Het Klooster de jaarlijkse solozangavond 
van het Kunstkwartier uitgezonden en gestreamd door de Lokale Om-
roep Nuenen. De solozangavond van het Kunstkwartier is al sinds jaren 
een succesvolle traditie van de solozangsectie bestaande uit de zangpe-
dagogen Sandra van Loon, Fleur van Gorp en Maxine Bronmans. Hun 
zangleerlingen krijgen op de solozangavond een podium om te laten ho-
ren waaraan zij in de zangles zo hard hebben gewerkt. Het is een feeste-
lijk presentatiemoment en tevens een heel belangrijk leermoment voor 
de leerlingen: podiumervaring opdoen, omgaan met zenuwen, micro-
foongebruik, samenzang. Het is een avond waar de leerlingen en hun 
fans zich elk jaar weer enorm op verheugen.

Normaliter vindt het concert plaats in 
een zaal bomvol publiek. Vanwege 
corona is er dit jaar gekozen voor een 
livestream en de mannen van de LON 
hebben dit prachtig vormgegeven. 
En ook al was er nu minder publiek 
en applaus in de zaal, de avond was 
er niet minder feestelijk om. Zo’n 35 
enthousiaste leerlingen uit de ge-
meenten Helmond, Geldrop-Mierlo 
en Nuenen in de leeftijd van 9 tot ge-
pensioneerd schitterden op het po-
dium in poprepertoire (Engels en Ne-
derlandstalig), maar ook in musical- 
en klassiek repertoire en zelfs met 
een eigen geschreven compositie. 
Voor sommigen was dit de eerste 
keer op een podium; andere leerlin-
gen hadden duidelijk al veel meer 
podiumervaring, maar bij allen spat-
te het plezier ervan af. Leerlingen en 
docenten kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde avond. 
Kijkers werden aan het einde van de 
avond uitgenodigd om vooral eens 

Eerste kioskconcert: nat en koud 

Fantastische zangeressen 
verdienden beter weer
Paula Snoeren en Shari-Sayan probeerden de weergoden zondagmiddag 
4 juli gunstig te stemmen met hun warme, enthousiaste optreden. Zou de 
zon gaan schijnen, de regen ophouden en de wind gaan liggen? Helaas. 
Op het moment van het concert begon het te regenen, te waaien en dat 
bleef zo. Maar als professionals startten de zangeressen hun concert en 
zorgden voor een geweldig optreden. Immers: ‘The show must go on.’

Het concert op zondagmiddag 4 juli 
was het eerste concert in een reeks 
van maar liefst negen kioskconcerten 
die door Cultuur Overdag in de 
maanden juli en augustus wordt 
georganiseerd. Men kan komen luis-
teren naar lekkere muziek van be-
kend en minder bekend, regionaal en 
lokaal muzikaal talent. Van pop tot 
blues, van Hollands gezellig tot en 
met rock en wereldmuziek: het zal al-
lemaal te horen zijn in het mooie cen-
trum van Nuenen.

Zondagmiddag 11 juli (15.00 uur): 
Paula Snoeren & Novi Dijk
Paula Snoeren is in Nuenen geen on-
bekende. Als ervaren en gepassio-
neerd vocal coach geeft ze aan leer-
lingen uit de hele regio Eindhoven 
zangles in haar eigen zangstudio in 
Het Klooster. Met gedegen kennis 
van de nieuwste en beproefde tech-
nieken geeft Paula zanglessen, work-
shops en coacht koren. Zeer enthou-
siast en op inspirerende wijze bege-
leidt ze zowel de professionele als de 
beginnende vocalist.
Voor het tweede kioskconcert heeft 
ze opnieuw een van haar talentvolle 
coachees uitgenodigd: Novi Dijk. 
Novi speelt in cover bands, maar 
treed ook solo op. Ze toert door heel 
Nederland, maar Nuenen is voor haar 
speciaal. Eerder trad ze op bij Pick-
nick in het Park (editie 2018), Roze Za-
terdag in Nuenen (2017), de Van 
Gogh Mèrt (2017) en het Grand Gala 
des Princes (2011).

Bij té slecht weer, kan het gebeuren 
dat een concert wat later of eerder 
begint, of in het slechtste geval, 
wordt geannuleerd. Kijk daarom al-
tijd even op de website voor het laat-
ste nieuws. www.cultuuroverdag.nl

En ondanks het weer: onder een para-
plu, als luisteraar bij de kiosk, of als 
terrasbezoeker, onder een parasol op 
het terras van Auberge Vincent, was 
het heerlijk luisteren naar de swingen-
de en sfeervolle nummers die Paula 
en Shari-Sayan hadden uitgezocht. 
Van het sensuele ‘Fire’ (Pointer Sisters), 
de swingende nummers ‘Aint nobody’ 
(Chaka Khan), ‘Somebody Else´s Guy’ 
(Jocelyn Brown) tot meer rustigere 
nummers zoals ‘Mad About the Boy’ 
(Dinah Washington). ‘Hallelujah’ (Leo-
nard Cohen), Crazy (Gnarls Barkley) en 
‘Ken je mij’ (Trijntje Oosterhuis).
Deze middag presenteerde Paula 
ook een jong muzikaal talent uit Nue-
nen: de 14-jarige Anouk Scheepers. 
Zij liet zich eveneens niet van haar 
stuk brengen door het slechte weer 
en zong zelfverzekerd -zo leek het in 
ieder geval- niet alleen een aantal 
vrolijke Engelse up-tempo nummers 
maar ook een mooie ballad in het Ne-
derlands.

Foto gemaakt door Annette Stevens

Foto’s: Cees van Keulen 

een kennismakingscursus zang te ko-
men volgen bij het Kunstwartier als 
de avond hen geprikkeld heeft om 
misschien ook eens de eigen stem als 
instrument te gaan ontdekken. Het 
Kunstkwartier biedt lessen in vele 
vormen (individueel, online, groeps-
les) en in vele stijlen: Klassiek, Musical, 
Pop, Rock en Sing-Songwriting. En 
dat aan iedereen van 9 jaar en ouder.
www.kunst-kwartier.nl
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Dick Schoneveld

Intens verdrietig, maar vol mooie herinneringen hebben wij op 
30 juni moeten loslaten mijn lieve man, onze fantastische papa,  

schoonvader en opa

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

dan is het leven rijk geweest.

echtgenoot van

Greet Schoneveld-Koenen

Op dinsdag 6 juli namen wij afscheid van Dick. Door de nog altijd  
geldende coronamaatregelen deden we dit in besloten kring.

Dick werd net geen 75 jaar oud.

Zwanenstuck 20, 5673 KV Nuenen

Greet

Anouk en Hugo
Linde, Mats

Ivo en Yvonne
Yara, Juul, Dexter

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

We groeiden
ieder in onze eigen richting,

maar deelden altijd
dezelfde wortels

Toch ineens nog veel te snel moesten wij afscheid nemen 
van onze lieve broer en schoonbroer 

Dick Schoneveld
Wij wensen Greet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Edy en Annie†
Jan en Jopie

Rien en Wanda
Bert en Nanda
Emile en Willy
Emmy en Fred

Intens verdrietig zijn wij om het verlies 
van ons geliefde medebestuurslid en secretaris

Dick Schoneveld
Ondanks dat we wisten dat Dick ernstig ziek was, komt zijn 

overlijden toch nog onverwachts. Dick heeft zich vanaf de oprichting 
van onze stichting Doctors for Mozambique met hart en ziel ingezet 

voor de doelstelling ervan: kansarme jongeren in Mozambique helpen 
hun droom te verwezenlijken om arts te worden.

Dick was een groot voorbeeld voor ons allen; 
betrokken, toegewijd, wijs, liefdevol en zeer gepassioneerd. 

We gaan hem ontzettend missen!

Het mooie werk dat mede door Dick in gang is gezet om studenten 
de opleiding tot arts te kunnen laten afronden, blijven wij nastreven. 

We wensen Greet, Anouk en Hugo, Ivo en Yvonne en de kleinkinderen 
heel veel sterkte in deze hele moeilijke tijd.

Namens het bestuur van Doctors for Mozambique Stichting 
en al onze studenten en afgestudeerd artsen,

Pauline van Empel, voorzitter

                      

Dick Schoneveld
Dick was al enige tijd ziek. Zijn positieve instelling en

zijn doorzettingsvermogen hebben zijn overlijden niet
kunnen voorkomen.  

Dick was Prins Staccato in 1996, waarna hij toetrad tot de
Oud Prinsen. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn tomeloze inzet

bij de activiteiten van de Oud Prinsen en bij die van de
Stichting Oud Prinsen Goede Doelen, waar Dick de functie 

van secretaris vervulde.

Wij gaan zijn inzet, betrokkenheid en warme vriendschap
ontzettend missen.  Wij wensen Greet, zijn kinderen en  
kleinkinderen veel sterkte  toe in deze moeilijke periode. 

Oud Prinsen CV De Dwèrsklippels Nuenen

Geschokt hebben we kennis genomen van het overlijden van onze  
collega Oud Prins 

Een aantal teamleden uit team jeugdgezondheidszorg Nuenen van GGD Brabant-
Zuidoost samen met samenwerkingspartners van kinderergotherapie KIK, Neo-verlos-
kunde en diëtistenpraktijk Nicole Broeren 

Van links naar rechts: Kim Luth, Eefje Donders, Tessa op het veld, Evelien Theeuwen, 
Yvonne Broesder, Ilse Weenink, Jeanine Treffers, Hannie Vonk en Nicole Broeren

Jeugdgezondheidszorg aangeboden    
vanuit nieuw pand in Nuenen

“Vanaf de 12e ben je van harte wel-
kom in ons nieuwe pand voor wegen, 
meten en vaccineren en vragen over 
gezondheid, opvoeden en opgroeien 
van kinderen”, zegt Floor Engelen, ma-
nager jeugdgezondheidszorg team 
Nuenen. “Team Nuenen en ik kijken er 

Opening en dienstverlening
De nieuwe locatie is centraal gele-
gen, midden in het centrum van Nue-
nen en tegenover het apothekers-
centrum. Er is voldoende parkeerge-
legenheid aan de achterzijde van het 
pand.

Brabant-Zuidoost

Connected to Namibia    
- reiservaring juni 2021
Vorige week woensdag zette ik, na mijn reis naar de projecten in Namibia, 
weer voet op Nederlandse bodem. Deze keer was het wel heel bijzonder. 
Niet alleen vanwege de onverwacht opkomende Deltavariant van Covid 
19, maar ook de ervaring van de extreme droogte in het Noordwesten 
van Namibië in Kaokoland.

genaamd ‘resettlement’ is, hebben 
we het hostel officiëel kunnen over-
dragen aan de regering. Met tien per-
sonen bij de ceremonie van over-
dracht, mondkapjes en 1,5 meter af-
stand was het wel een sober geheel.

Pandemie
Na 14 dagen verblijf in Namibië was 
er een grote uitbraak van de Deltava-
riant. De grootste steden werden ‘no 
go’ gebied. Een gesprek met de men-
sen over het laten inenten was moei-
lijk. Vanuit sommige kerken kwam 
weinig medewerking en zelfs medici 
spraken elkaar tegen. Dit alles maak-
te het voor velen alleen maar moeilij-
ker. De ziekenhuizen raakten onder-
tussen overvol. Veel doden en be-
smettingen. Nu willen plotseling ve-
len zich alsnog laten vaccineren maar 
helaas is er nu geen voorraad vaccins 
meer. Ik ga na of er via het Internatio-
naal Rode Kruis iets valt te regelen.
Zaterdagmiddagen van 13.00 tot 
17.00 uur kan men weer terecht op 
de Bloemhoefstraat 17, ingang grote 
poort aan de Kersenbogerd in Neder-
wetten voor de verkoop van siera-
den. De opbrengst gaat naar de pro-
jecten. U bent van harte welkom.

Graag tot ziens, Toos Verbruggen 
Connected to Namibia-Nuenen

IBAN: NL43INGB0005219398

In dit gebied heeft Connected to Na-
mibia een project. We hebben daar 
een school en een verblijfplaats voor 
de kinderen opgezet, samen met de 
plaatselijke bevolking en de regering, 
waardoor de kinderen, die tot de 
Himba stam behoren, onderwijs kun-
nen volgen. Dit nomadische volk is 
daarvoor erg dankbaar, want iedere 
keer willen ze een bok voor ons slach-
ten. Als je dan weet dat er daar sinds 
een jaar een erge droogte heerst en 
veel vee daardoor is gestorven, is dit 
wel een bijzonder gebaar van dank-
baarheid. We wilden het deze keer lie-
ver niet aannemen en hebben ge-
vraagd of zij deze bok een andere 
keer willen schenken als de weers-
condities beter worden. Bijna niets 
hebben en toch iets willen geven, 
daar kunnen wij wel iets van leren!

Acties
Samen met de boeren uit Grootfon-
tein hebben we 36 ton dierenvoer in 
Kaokoland laten afleveren. De huis-
houdens konden maximaal vijf zak-
ken voer kopen voor een fractie van 
de werkelijke prijs. Met de opbrengst 
van dit geld is toen 120 x 50 kilo maïs-
meel gekocht en dat is weer uitge-
deeld aan zeer arme mensen. De lo-
gistiek werd verzorgd door de Raad 
van Kerken.
In het dorp Queen Sofia, wat een zo-

Opening van het hostel in Queen Sofia

Vanaf 1 januari 2021 zijn de organisaties voor jeugdgezondheidszorg in 
Zuidoost-Brabant gaan samenwerken binnen een organisatie: GGD Bra-
bant-Zuidoost. Door deze samenwerking kunnen wij voortaan de ge-
zondheid en ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar volgen en ondersteu-
nen. In Nuenen willen we onze huisvesting beter laten aansluiten op de 
nieuwe integrale aanpak. Vandaar dat we gestart zijn met de bouw van 
een nieuw pand. Op vrijdag 9 juli verhuizen we van onze huidige locatie 
(Park 1, Nuenen) naar deze nieuwe locatie (Berg 5C, Nuenen) en vanaf 
maandag 12 juli zijn we weer goed bereikbaar.

in ieder geval naar uit om ouders en 
hun kinderen op de nieuwe ruimtelij-
ke plek te ontvangen, die met speciale 
aandacht voor de privacy van moeder 
en kind is ingericht. 

Nieuwe contactgegevens 
jeugdgezondheidszorg Nuenen 
(per 12 juli 2021) 
Adres: Berg 5C, 5671 CA Nuenen
Telefoonnummer: 088 - 0031 414
Facebook: Facebook.com/ggdbzo
Website: www.ggdbzo.nl/ouders

Aanvullende dienstverlening
In het gebouw is ook ruimte gereser-
veerd voor NEO verloskunde, kinder-
ergotherapie KIK en kinder- en aller-
giediëtist Nicole Broeren. “Ouders 
profiteren van de krachten die we als 
samenwerkingspartners afzonderlijk 
hebben en nu onder 1 dak met elkaar 
bundelen” zegt Eefje Relou-Donders 
van verloskundige praktijk NEO. “Hier-
door zijn we nog beter in staat om 
kinderen en hun ouders de best mo-
gelijke start te geven. Denk bijvoor-
beeld aan kinderen die een moeilijke 
geboorte hebben gehad. Zorgverle-
ning kan in-huis worden overgedra-
gen aan de jeugdartsen en jeugdver-
pleegkundigen van team Nuenen. 
Kinderen die te maken hebben met 
een voedselallergie of willen aanko-
men of afvallen, kunnen worden 
doorverwezen naar de diëtiste en kin-
deren die hulp kunnen gebruiken in 
o.a. de ontwikkeling van peuter/kleu-
tervaardigheden, schoolse vaardig-
heden en de sensorische informatie-
verwerking, kunnen terecht bij de 
kinderergotherapeut. Allemaal op 1 
locatie en dat is wel zo fijn voor ou-
ders uit Nuenen en omgeving!” 

Alternatief gilde-
toeptoernooi 
In Nuenen is het een mooie traditie 
om op de kermismaandag een groot 
toeptoernooi te organiseren in café 
Schafrath, maar de kermis is afgelast! 
En dus ook het toeptoernooi.

Een aantal gildebroeders van de St. 
Antoniusschut Eeneind Opwetten, die 
hier traditiegetrouw aan deelnamen, 
vond dat dit toch op kleinere schaal 
moet kunnen plaatsvinden. Daarom 
gaan zij een alternatief gildetoeptoer-
nooi organiseren op maandag 12 juli 
op het terrein van de St. Antonius-
schut op het Eeneind. Tradities zijn er 
voor gildebroeders tenslotte om in 
stand gehouden te worden.

Vanaf 12.00 uur kun je deelnemen aan 
het gildetoeptoernooi. De wedstrijd 
wordt gehouden op het terrein van de 
St. Antoniusschut aan de Mulakkers. 
Het inschrijfgeld is € 20,-. Daarvan 
worden de prijzen, hapjes en enkele 
drankjes betaald.

Inschrijven voor uiterlijk 8 juli kun je 
via de mail: info@staldelinde.nl. 

De organisatoren hopen op een gro-
te opkomst van de gilden uit district 
Noord. De gildebroeders worden dan 
ook van harte uitgenodigd zich in te 
schrijven.

Namens de organiserende schuts-
broeders,

Leo Verspaget, deken schrijver
St. Antoniusschut 

Eeneind Opwetten

Kermistoepen  
bij Schafrath   
gaat niet door
Het jaarlijkse kermistoeptoernooi bij 
Schafrath kan dit jaar helaas niet 
doorgaan, meldt de organisatie. De 
nasleep van de coronamaatregelen, 
zoals de 1,5 meter afstand houden, 
het beperkt aantal personen toegela-
ten in een café en het missen van de 
kermisgeluiden als sfeer op de ach-
tergrond, heeft de organisatie doen 
besluiten het toernooi naar volgend 
jaar uit te stellen. 
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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

 Liefde bracht jullie samen in het leven
 Opbouwen, doorzetten, loslaten, alles heb je gegeven
 De pijn van zonder elkaar niet aankunnen
 Dan moeten wij jullie nu die vrijheid, rust en liefde gunnen

Zo onwerkelijk, zo plotseling. Na een korte periode van hoop op herstel, 
is tot ons groot verdriet, omringd door haar kinderen, 

heengegaan ons mam en trotse oma

Joke de Brouwer-Pennings
echtgenote van

Frans de Brouwer †
 * Geldrop, 1 april 1956 † Eindhoven, 30 juni 2021

We zijn oprecht dankbaar voor alle mooie en fi jne herinneringen. 
Het biedt ons troost dat jij en ons pap weer samen zijn. 

We gaan je missen.

 Marcel en Heleen

 Paul en Marlous, Noud, Yara
   
Daniel Eyndhoutsgaarde10
5671 CM Nuenen

Wij nemen op 8 juli in besloten kring afscheid van ons mam.
Het is voor ons troostend als u een mooie herinnering en/of foto van 
ons mam met ons wilt delen op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

Een langzaam ingeslopen ziekte ontwikkelde zich ineens heel snel 
waardoor onverwachts afscheid genomen moest worden 

van mĳ n lieve man, steun en toeverlaat, 
onze altĳ d steunende en zorgzame pappa en lief speelmaatje opi

Joop de Graaf
 * Nĳ -Beets, 30 oktober 1940 † Geldrop, 24 juni 2021

 Echtgenoot van  Francien de Graaf-Rousse
 Vader van  Donald (in liefdevolle herinnering)
 Vader van  Marianne de Graaf
 Opa van  Giulietta de Graaf

Het afscheid van Joop heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling 
voor het afscheid, de vele kaarten, bloemen, mooie woorden 
en fi jne gesprekken. Het verwarmt onze harten om te weten 
hoe belangrĳ k Joop voor anderen was.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 juli 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 11 juli 11.00 uur: viering, or-
gel of pianospel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 10 juli 18.30 uur: Francien 
van Gompel - van Helvoirt; Drieka van 
de Tillaart en familie; Harry Schmitz.
Zondag 11 juli 11.00 uur: Jan en Drie-
ka de Louw - van Happen; Geert Haex 
en Theo Saris; Harrie en Tonia Reijn-
ders - Smulders; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Piet Joosten; Pater Leo Joos-
ten; Piet Stappers; Piet van Heeswijk.

Mededelingen
Het parochieblad Kruiswoord heeft 
onlangs de vijftigste editie uitgege-
ven. Vanwege deze feestelijke ge-
beurtenis is er een opdracht aan ver-
bonden voor kinderen: Teken, schilder 
en/of plak ter ere van dit jubileum een 
mooi versierde taart. Misschien willen 
de ouders/grootouders de kinderen 
hier ook nog even op wijzen? De 
kunstwerkjes kunnen nog tot 18 juli 
worden ingeleverd op het secretariaat 
tijdens de openingstijden of in de 
brievenbus bij het parochiecentrum.
Er zijn leuke prijsjes te winnen!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 juli 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Bas-
tiaans; Bastiaan Rooijakkers; Sjef en 
Lena Saris-Swinkels; Pastoor Jan van 
Dooren, vanwege sterfdag; Hann de 
Brouwer - Coolen.

Mededelingen
De werkgroep Ouderenpastoraat or-
ganiseert middagen voor 70-plussers, 
waarbij men elkaar in kleine groepjes 
bij een kopje koffie kan ontmoeten. 
Hebt u interesse om daaraan deel te 
nemen, laat het dan even weten aan 
het Secretariaat in Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 juli 09.30 uur: viering met 
cantor en orgelspel, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties 
Pastoor Jan van Dooren, vanwege 
zijn sterfdag op 12 juli; Piet Coolen. 

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

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

Op 11 juli zal in de dienst voorgaan: 
ds. Luuk Wieringa. Aanvang: 10.00 
uur. Het thema van deze dienst is ‘Ne-
derland oranje: of toch groen?’ U kunt 

deze dienst bijwonen door aanmel-
ding vooraf. Dat kan door een e-mail 
te sturen naar pgn.nuenen@gmail.
com met vermelding van uw naam 
en telefoonnummer. De dienst wordt 
ook via livestream uitgezonden, zo-
dat u thuis kunt kijken. De link staat 
op www.pgn-nuenen.nl/verbinding. 
Medewerking in de dienst van een 
aantal voorzangers. De bestemming 
van de collecte is voor een diaconaal 
project. U bent van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 8 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Elisabeth, koningin van 
Portugal, weduwe. 
Vrijdag 9 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Mar-
telaren van Gorkum.
Zaterdag 10 juli. 09.00 uur H. Mis, de 
zeven H. Broers, martelaren, en H. Ru-
fina en Secunda, maagden en marte-
laressen.
Zondag 11 juli. Zevende zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 12 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes Walbertus, abt; gedachte-
nis van H. Nabor en Felix, martelaren.
Dinsdag 13 juli. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 14 juli. 07.15 H. Mis, H. Bo-
naventura, bisschop, belijder en kerk-
leraar.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Zie ook Facebook en YouTube.

Dankzij jouw grote moed, optimisme en grenzeloze vertrouwen in God,
heb jij dit verlies voor ons draaglijk gemaakt.

Met veel respect en bewondering voor de manier 
waarop hij met zijn ziekte is omgegaan, hebben wij, 
tot ons grote verdriet, afscheid moeten nemen van 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Martien Habraken
echtgenoot van

Maria Habraken-de Vries

* Sint Oedenrode, 20 september 1946
† Nuenen, 3 juli 2021

Maria

Kitty en René
Sanne, Rik

Janneke en Arjen
Teun, Roos

Marieke en Mario
Lotte, Joep

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, t.a.v. familie Habraken
Emopad 56
5663 PB  Geldrop

De uitvaartdienst is rechtstreeks te volgen op zaterdag 10 juli om 13.00 uur 
vanuit de H. Clemenskerk. Ga hiervoor naar www.parochienuenen.nl, 
‘live uitzending’.

Verlate jaarvergadering  
bij het Heilig Kruisgilde
Volgens de statuten van het Gilde moet er in de 1e drie maanden van het 
nieuwe jaar de jaarvergadering van het Gilde gehouden worden. Maar om-
dat we in de tweede lockdown zaten kon de vergadering niet doorgaan. 
Onze Schutsherd was op slot en alle Gilden activiteiten werden afgelast.

leuke attentie voor elk gilde lid. Aan 
de orde kwamen de notulen van de 
vorige vergadering, een verslag van 
de kascontrole commissie en was 
ook het onderdeel onderhoud van 
de Schutsherd.

Het oude dak op het oude gedeelte 
van de schutsherd moet nodig geres-
taureerd worden. Het bestuur krijgt 
toestemming om over de daarvoor 
nodige financiën te beschikken. Tij-
dens de teerdag van dit jaar zal er ook 
geen nieuwe koning geschoten wor-
den, onze huidige koning Harrie Ver-
meldfoort zal ook het komende jaar 
koning blijven omdat hij door de 
lockdowns weinig gilde activiteiten 
heeft kunnen meemaken als koning. 
Daarom wil het gilde graag Harrie Gil-
dekoning laten zijn om alsnog van 
zijn koningschap te kunnen genieten.

Verder is er nog een rondvraag en 
een slotwoord van de Hoofdman Wil-
liam en sluit hij de vergadering met 
de Christelijke groet- Geloof zij Jezus 
Christus….In alle eeuwigheid AMEN.

Om toch aan de statuten te voldoen 
is er afgelopen zondag 27 juni de ver-
gadering gehouden in de open lucht 
en dat is voor het eerst in 775 jaar. 
Nog niet zo`n gek idee, het was stra-
lend weer en buiten was plaats ge-
noeg en kon de vergadering door-
gaan en werd deze ook erg druk be-
zocht. Na het welkomstwoord van de 
hoofdman vroeg hij een minuut stilte 
om onze overleden Gildebroeders en 
Zusters te herdenken. Er waren wei-
nig mededelingen want na de 
Nieuwjaarsreceptie en het Prinsen-
schieten waren er weinig gilde activi-
teiten in 2020.

Wel konden we in september onze 
teerdag vieren in een aangepaste 
vorm, zo konden we niet om een 
nieuwe koning schieten door de co-
ronaregels, wel hebben we met wat 
aanpassing een wedstrijd kunnen or-
ganiseren waarin Antoinettte v/d 
Schriek zich tot Prinses kon schieten. 
Na de aankondiging van de 2de lock-
down was er nog een kleine attentie 
van Sinterklaas in de vorm van een 

Oproep getuigen
Op 10 juni heeft er rond 11.00 uur 
een ongeluk plaats gevonden op de 
Refeling ter hoogte van de Buizerd-
laan. Het betrof een oranje/bruine 
Suzuki en een fietser.
Er waren 2 getuigen bij. Een me-
vrouw op de fiets en een bestuurder 
van een auto achter de Suzuki.
Ik zou het heel fijn vinden als deze 
zich kenbaar willen maken.
U kunt bellen naar 06-20209091.

Mijn hartelijke dank, 
Ingrid van der Sanden

IVN zomer- 
wandeling: rondje 
Roosdoncken
Op zondagochtend 11 juli kun je met 
onze natuurgidsen Jannie en Annie 
mee op pad met een heerlijke zomer-
wandeling in de omgeving van wind-
molen De Roosdonck.

Hou je van bloeiende planten? Dan 
moet je zeker meegaan. Tijdens de 
ca. twee uur durende wandeling 
wordt volop aandacht besteed aan 
de geweldige bloemenpracht. Klap-
rozen, kamille, ganzenbloemen en 
korenbloemen geven kleur aan de 
molenbiotoop. Bij het ijsbaantje kij-
ken we uit naar meer zeldzame plan-
ten. Op de bloeiende planten aan het 
pad De Roosdonken zijn veel insec-
ten te verwachten.

De wandeling start om 9.00 uur op 
de parkeerplaats van begraafplaats 
De Roosdoncken naast Broekdijk 7 in 
Nuenen (einde ca. 11.00 uur). Om vol-
doende onderlinge afstand te kun-
nen houden, lopen de gidsen ieder 
met een kleine groep. Graag vooraf 
telefonisch aanmelden bij Jannie 
Bottema: 040-2833954. 

Meer informatie: ivn.nl/nuenen

foto van Walter Engels
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 27

Horizontaal: 1 mopperen 6 Italiaanse wijn 12 vogelverblijf 14 Oudijslandse literatuur 15 deel 
v.d. bijbel (afk.) 17 water in Friesland 18 biljartstok 20 emeritus (afk.) 21 motorraces (afk.) 
22 godin v.d. dageraad 24 oplossing 27 trekgat 28 wapen 30 onder andere (afk.) 31 slee 
32 ver (in samenst.) 33 edelsteen 35 provinciehoofdstad 37 op grote afstand 38 halsbont 
39 exclusief 43 tandklank 47 maangodin 48 deel v.h. been 49 anno domini (afk.) 50 gedorste 
halmen 51 puntig baardje 52 kookgerei 55 Sociaal-Economische Raad 56 laatste kwartier 
(afk.) 57 bouwkundig ingenieur (afk.) 58 te koop aangeboden 59 en wel (afk.) 
61 nummer (afk.) 62 gepelde gerst 64 zo goed als nieuw (afk.) 66 nederigheid 67 afgemat.
Verticaal: 1 broedlustig 2 in orde (afk.) 3 afgemat 4 puree 5 vogelproduct 7 hoc est (afk.) 
8 plan 9 administratie (afk.) 10 natrium (afk.) 11 knus 13 mannelijk dier 16 leidsel 18 vlek 
19 staat in Amerika 21 fi jn weefsel 23 vleesgerecht 25 deel v.e. naald 26 Ierse verzetsgroep 
27 lepreus 29 Grieks eiland 32 fi er 34 papegaai 36 Algemeen Beschaafd Nederlands 39 pl. 
in Limburg 40 pl. in België 41 berg op Kreta 42 graansoort 43 gegevens 44 pl. in Gelderland 
45 palm 46 dienstwagentje 52 betaalwijze 53 sportartikel 54 speelgoed 57 projectiel 
60 aanslibbing 62 gouden tientje (afk.) 63 voorzetsel 64 aldus 65 namiddag (afk.).

V E L D S L A O P S T A N D

E C O L F E B T E L O

R P M I S T L E T O E T R

B A R B A R K R U K B O A

O D O L R E O B B O R D

D G E B A K N A A L D E

N U A A

C Z E G G E M E N S A B

O M A N E X E R E R V E

G E K L I T A N I E R O E

N I C A T A L O N I E S R

A I B V S A R R E P T

C O R S A G E A M E R I K A

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

Oplossingen wk 26
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

T O P P U N 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.

ADVENT
CHEQUEBOEK
DEENS
EERST
EIGEN
ENQUETE
ENTREE
ETAGE
GERING
HOOSWATER
JACHTAKTE
KERKGANGER
KOGEL
LAGUNE
LOGHEID
NIEUWSBLAD
NIMBUS
OOGZENUW
PLAKJE
PLOERT
RAMPGEBIED
SARONG
SNOER
TEGEN
VURIG
WOEST
WOLVILT
WORST
ZWEET

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

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

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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

7 2
1 3 9

5 4 6 7
3 7 6

1 8 2
6 5 8
3 2 7 6

7 8 5
1 8

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 25, Mw. S. Offenbach, Nuenen.

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

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

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.

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

In de praktijk van 
Tandarts Stenger, 
Parkstraat 23 Nuenen, 
is per 1 september 2021 
een vacature voor een 

Tandartsassistente
voor 20-30 uur per week

• Gediplomeerd: niet vereist
• Uren: in onderling overleg

Wij zoeken een vriendelijke, collegiale 
assistente die breed inzetbaar is en houdt 
van aanpakken.

Info: Daniëlle Stenger 06-13255820
Sollicitaties: daniellestenger@hotmail.com

VLOOIENMARKT zondag
11 juli Kastelenplein-Eind-
hoven, 10.00-16.00 uur. 
Gratis entree. Info: 06-
20299824.www.timmer-
mansevenementen.nl

‘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.

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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TV de Lissevoort gaat 4 extra padelbanen realiseren:

‘Padel is mega populair   
onder onze leden’
De tennisvereniging is al in het bezit van twee padelbanen en onlangs is 
er een akkoord gekomen voor nog eens vier padelbanen. TV de Lisse-
voort gelooft in de kracht van padel.

extra padelbanen aangelegd. Op een 
later tijdstip worden dus nog twee 
padelbanen gerealiseerd waardoor 
het totaal op zes padelbanen komt.

De nieuwe banen moeten volgens 
planning in het voorjaar van 2022 in 
gebruik worden genomen. “Met de 
vier extra banen investeren we in de 
vraag van onze leden”, aldus voorzit-
ter Remco Baten. Ook zijn er volgens 
de club straks meer mogelijkheden 
voor het geven van lessen en het 
houden van toernooien. 
www.tvdelissevoort.nl

Sinds november 2018 beschikken ze 
bij TV de Lissevoort in Nuenen niet al-
leen meer over 16 buitenbanen en 
twee binnenbanen maar ook over 
twee padelbanen. Padel is een snel 
groeiende sport in Nederland, over-
gewaaid uit Spanje en Zuid Amerika. 
Het is een soort combinatie van 
squash en minitennis. Een padelbaan 
is een mini tennisbaan, omgeven 
door glazen wanden, die ook tijdens 
het spelen gebruikt mogen worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van een 
speciaal padelracket en padelballen.

De vereniging heeft gemerkt dat pa-
del ook onder haar leden enorm snel 
aan populariteit wint. In een extra le-
denvergadering op 17 juni jl. is het 
besluit genomen om de huidige ca-
paciteit van twee banen uit te brei-
den. Naast de huidige padelbanen 
liggen de twee buitenbanen (baan 1 
en 2). Op de plaats van deze banen 
worden er vier nieuwe padelbanen 
gerealiseerd. In eerste instantie ko-
men er twee padelbanen en wordt er 
de ondergrond voor nog eens twee 

Ledenvergadering 
RKGSV
De jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van RKGSV zal dit jaar op 15 juli 
om 20.30 plaats vinden. Gezien de 
huidige coronamaatregelen mogen 
er slechts een beperkt aantal mensen 
in de kantine aanwezig zijn en zijn we 
verplicht om iedereen een zitplaats 
aan te bieden. Indien je aanwezig wilt 
zijn graag aanmelden via alv@rkgsv.
nl. In de vergadering zal er een wijzi-
ging in het huishoudelijk regelement 
voorgelegd worden zodat deze weer 
geactualiseerd zijn. Mocht je vooraf-
gaand aan de vergadering het ver-
nieuwde document in willen zien dan 
kunnen deze opgevraagd worden bij 
de secretaris of via de mail bij het aan-
melden. Graag zien we jullie op 15 juli, 
inloop vanaf 20.00.

Triatleten zijn blij    
met open zwemplas Enode
Wel of geen poep in Nuenense Plas, er wordt al volop gezwommen in de 
voormalige recreatieplas Enode. En dan met name door triatleten en lan-
ge afstandszwemmers uit Nuenen, Eindhoven en (verre) regio. Waar vind 
je in deze tijd zwemwater dat gratis toegankelijk is?

zonsopgang tot zonsondergang, wel 
op eigen risico. Iedereen kan daar 
dus gratis zwemmen (zie ook adver-
tentie in deze Rond de Linde).

Nuenenaar Edwin Achterberg train-
de afgelopen weekeinde al in de 
openbare plas Enode. En maandag 
en ook woensdag. En dan zondag 
weer. Drs. Edwin Achterberg, werk-
zaam in Nuenen op het gebied van 
sportgeneeskunde en injectiethera-
pie, aan het woord: “Het is er heerlijk 
zwemmen. Er liggen nu ook weer lij-
nen. Met dank aan de gemeente.” 
Vanaf 1 juli is de gemeentelijke 
zwemplas gratis toegankelijk van 

Nuenense triatleet Edwin: 
heerlijk zwemmen in de Enodeplas

(foto www.edwinachterberg.nl)

Dione de Graaff met tv-programma Avondetappe   
bij Opwettense Watermolen

Tour de France in Nuenen
Een buitenkansje voor veel sportminnende Nuenenaren: tv-ster Dione de 
Graaff van Avondetappe streek neer in onze gemeente. Voor de uitzen-
ding na de Touretappe op dinsdag 29 juni werd als locatie de Opwettense 
watermolen uitverkoren. Veel opwinding onder de leden van de kleurrij-
ke toerclub Nuenen (opgericht in 1996, dus nu zilveren jubileum!), op het 
gemeentehuis bij de sportieve medewerkers onder leiding van sportwet-
houder Joep Pernot en onder veel andere volgers van de Tour de France. 

Tim en Danny
Nuenenaar Tim Hulsen, fan van wiel-
rennen, kreeg in oktober jl. van zijn 
ouders een racefiets voor zijn 15de 
verjaardag. Tim raakte in gesprek 
met oud-wereldkampioen wielren-
nen Danny Nelissen en noteerde 
meepesaant enkele waardevolle tips 
voor het hardrijden op zo’n racefiets. 

Het leverde natuurlijk veel selfies op 
en presentatrice Dione de Graaff wil-
de graag met Ben Bisseling op de 
foto. Ben is een actieve toerfietser en 
wielerfan, vaste bezoeker van wieler-
cafés en Dione kende hem ergens 
van. Vandaar de foto van Dione met 
Ben Bisseling, geboren in Gerwen en 
nu woonachtig in Nuenen. 

Tim in gesprek met Danny Nelissen…
(foto Nora Hulsen)

Dione poseert maar wat graag met Ben 
Bisseling…. (foto Pieter Bisseling)

Dione in actie bij de Opwettense molen…. (foto Amp van Lierop)

Paddenstoel bij de molen wijst de weg 
naar Nuenen en naar Parijs, finishplaats 
van de Tour de France…. 
(foto Nora Hulsen)

Sport mee   
in Nederwetten: 
DOEN!
Ben jij graag sportief bezig? Houd je 
van een potje volleyballen samen 
met andere gezellige mensen? Ben je 
18 jaar of ouder? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!
Wij zijn een groep gezellige mensen 
die op woensdagavond graag spor-
tief bezig is. In de gymzaal aan de 
Koppel in Nederwetten, spelen we 
van 20.30 - 21.30 uur een potje vol-
leybal. Met mooi weer, gaan we naar 
buiten. We doen niet mee aan com-
petities of toernooien; we spelen 
voor de gezelligheid! We hebben nog 
ruimte voor sportieve dames en he-
ren, vanaf 18 jaar. Ook als je geen ster 
bent in volleyballen, ben je ook van 
harte welkom.
Interesse gekregen? Kom gerust een 
keer, gratis, vrijblijvend, kijken. Je 
bent van harte welkom!
Meer informatie is te vinden op de 
site, Facebook of Instagram pagina 
van DOEN! KPJ Nederwetten.
Tot ziens! Tot woensdagavond!
www.doennederwetten.nl

Enode
Langzamerhand raken overheid en burger steeds verder van elkaar. Niet helemaal ten 
onrechte. Steeds weer blijkt, dat de nietsvermoedende burger grotelijks bij de poot wordt 
genomen. Of dat de zogenaamde burgervertegenwoordiging, vaak raad genoemd, on-
zinnige besluiten neemt. Dat kan ook, omdat een adequate verantwoording ontbreekt. 
Ja, ja de verkiezingen, waarbij de sprookjeskast wijd opengaat.
Verkiezingen zijn weinig meer dan een test voor een slecht functionerend geheugen. En 
dat houdt niet over.
Dat gevoel bekruipt me als ik het gedoe om Enode onder ogen krijg. Hoe ingewikkeld kan 
het zijn om een door iedere burger gewenste zwemplek open te houden? Zeker niet door 
een wethouder, die met miljoenen strooit alsof Nuenen niet verzuipt in de schulden.
Is dit de vaker vertoonde truc om de zaak zoveel mogelijk te verslonzen om vervolgens de 
projectontwikkelaars feestelijk binnen te halen? Het Nuenens openluchtbad wordt Resi-
dence Enode. Een gated community voor de upper class.
Over een behoorlijke openstelling, zonder al de beperkingen als verkleed-en toiletgele-
genheid wordt niet eens nagedacht, laat staan iets ondernomen. Misschien iets om te 
onthouden bij verkiezingen. Wie bij wie onder de deken ligt.

Dethmer Drenth, De Vroente 34, 5672 TM 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

Bevers op bezoek bij   
Albert Heijn Parkstraat
Eindelijk was het zover: de bevers mochten op bezoek bij een echte win-
kel en zo hun Rozemarijn badge verdienen. Al twee keer eerder waren we 
met duurzaamheid en voedsel bezig geweest. Zo hebben ze zelf appel-
moes gemaakt en helemaal zelf hun kerstdiner klaargemaakt (in april). 
En nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kon onze wens in vervulling 
gaan: kijken hoe al dat lekkers in de winkel terechtkomt. 

Daarna hebben we nog lekker buiten 
in het park gespeeld, en toen was het 
al weer tijd om opgehaald te worden.
Kortom, het was een hele leuke och-
tend. En bij deze bedanken wij nog-
maals het personeel van de AH!

Groetjes, Bevers en beverleiding 
van Rudyard Kipling.

Ben je tussen de 5 en 7 jaar en lijkt het 
je ook leuk om zoiets mee te maken? 
Tip: wacht dan niet te lang om con-
tact op te nemen met ledenadminis-
tratie@rudyardkipling.nl! 
https://rudyardkipling.nl

Leiding Bas had deze excursie gere-
geld en kon er ook heel veel over ver-
tellen. Zo mochten we als eerste naar 
boven om te kijken waar het perso-
neel gezellig bij elkaar komt (zoals de 
kring in de klas) en kregen we ranja 
en lekker fruit van de AH. Na de eerste 
uitleg over hoe een winkel werkt, zijn 
we het zelf gaan bekijken. Zo moch-
ten we naar het magazijn. Daar had-
den ze een hele grote koelkast en 
diepvries. Zo groot, dat alle bevers 
erin pasten. De koelkast was wel lek-
ker, maar de vriezer vonden ze toch 
echt te koud. Ook hebben we meege-
holpen met de lege flessen verzame-
len en opruimen. Nu weten we hoe 
de achterkant van dat grote apparaat 
eruit ziet en hoe flesjes en kratjes ‘be-
keken’ worden door het rode licht. 
Daarna zijn we de winkel ingegaan 
en hebben daar de diverse afdelin-
gen bezocht. Het brood en de kassa 
was daarbij favoriet: daar zag een 
aantal bevers zich wel werken. Ook 
mocht 1 bever zelf boodschappen 
doen en heeft voor iedereen lekker 
ijsjes gekocht en lekkers voor het AH 
personeel.

Bevers op bezoek bij   
Albert Heijn Parkstraat
Bevers op bezoek bij   

In de live-uitzending wist Dione te 
melden dat ze in Nuenen was, de 
plaats waar de vader van Vincent van 
Gogh is geboren. Een slip of de tong: 
Vincent is geboren in Zundert (30 
maart 1853) en zijn vader in Ben-
schop (8 februari 1822). De tv-talk-
show Avondetappe trok heel wat kij-
kers en dat leverde dus ook weer gra-
tis publiciteit voor Nuenen en Van 
Gogh op.

Hulp gevraagd!
In april heb ik de diagnose Epilepsie 
gekregen. Nu mag ik een jaar lang 
niet autorijden. Dit is heel lastig voor 
mij, omdat ik in Venray werk. Vanaf 
16 augustus zoek ik dus iemand 
waarmee ik kan meerijden, die in 
Venray werkt en die mij enkele da-
gen per week mee zou willen nemen 
naar Venray, en ook weer terug. Per 
rit wil ik daar best een financiële ver-
goeding tegenover zetten. Het hoeft 
niet elke dag, want ik wil proberen 
zoveel mogelijk op de fiets te gaan. 
De tijden kunnen in overleg bepaald 
worden, mits deze overdag zijn. Ik 
zou heel erg geholpen zijn als er zich 
iemand aanbiedt. Graag kom ik in 
contact met een kandidaat. 
Mail me! frankie.meijering@gmail.com



ROND DE LINDE week 27 Donderdag 8 juli 2021

Dagstrand Enode 
Open vanaf 1 juli

Veel zwemplezier!Kwaliteit van het water wordt gecontroleerd (mei - september)

U bent van harte welkom maar houd rekening met enkele huisregels:

Betreden en zwemmen op eigen risico! Harde muziek is niet toegestaan.

Ruim je eigen rommel op! Alcohol- en drugsgebruik zijn verboden.

Verboden toegang na zonsondergang.*

Niet duiken van steigers.
Niet zwemmen buiten drijflijnen.

Honden zijn welkom 
(aangelijnd en niet in het water).

Open vuur of barbecue zijn verboden. Verboden voor jetski’s en motorboten.

Geen (brom)fietsen bij de ligweide. 

* art. 461 Wetb. v. Strafrecht

Heb je ervaring als chauffeur en beschik je over een CE-rijbewijs en een geldige 
code 95? Kom dan ons betonmixersteam versterken. Ook 60-plussers die twee à 
drie dagen per week onderdeel willen uitmaken van ons team zijn van harte welkom!

Interesse?
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ajansenbv.com ter attentie van Margot van Laar o.v.v. 
‘Vacature Chauffeur CE’. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen naar 
088 - 877 87 78. Wil je meer weten over A. Jansen B.V.? Kijk dan op www.ajansenbv.com.

Jansen Beton zoekt Chauffeurs CE
(fulltime/parttime)

www.manegehooidonk.nl
BEEKSTRAAT 48, 5673 NA NUENEN

PROGRAMMA:
10.00U BEGINNERSLES PAARDEN (VOLWASSENEN)
11.00U CARROUSEL PAARDEN (VOLWASSENEN)
11.30U SPRINGLES PAARDEN
12.30U HOOIDONK4EVER PONY VIERTAL KÜR 
 OP MUZIEK/KINDEREN
13.00U  LES PONY’S (KINDEREN)
14.00U  KABOUTERLES 6-8 JARIGEN
15.00U  CARROUSEL PAARDEN (VOLWASSENEN)
15.30U  SPRINGLES PONY’S

HELE DAG DOOR DE MOGELĲ KHEID VOOR KINDEREN OM 
OP EEN PONY TE RĲ DEN EN TE KNUFFELEN EN POETSEN.

open dag 11 juli 2021

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)
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