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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

ZE
 W

EE
K:

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli 25 juli t/mt/m 1 augustus 1 augustus
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Kaartenactie 
voor meester 
Van Ooijen 
groot succes
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Blues en 
Het Park: 
een uitstekend 
koppel

Zomerexpositie 
Ruimte in beeld 
feestelijk  
geopend

koopzondag

25
JULI

12.00 - 17.00 uur 
koopzondag

25
JULI

12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 

Koopavond weer tot
21.00 uur open

WoensXL

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Waterpret
Op zoek naar een zwembadje of wil je je zwembad 

onderhouden? Wij hebben:

- Zwembaden, speelgoed en accessoires

- Waterbehandelings- en reinigingsmiddelen

- Zwembadpompen en filters

- Verwarming: met solar of 

warmtepomp

Alles op voorraad!

Elke zondag open

- Zwembadpompen en filters

- Verwarming: met solar of 

Er is ‘noot aan de man’.     
Hoe dichtbij kan het zijn?
Paul Weijmans zal op zondag 1 augustus in de Regenboogkerk aan de 
Sportlaan een Bene� etconcert geven voor ‘giro 777 - watersnood’.

Al improviserend kabbelt de pianomuziek langs eilandjes van rust. In de Regen-
boog zal het water en de zon zich weer verenigen tot een symbool. Tijdens het 
concertje wil Paul je meenemen op een mooie reis. Zoeken naar rust en ruimte, 
vinden van sferen. Maar vooral de eigen klank van de muziek is typerend en wel 
als ‘a piece for peace’. Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop 
is er een collecte voor Giro 777. Er gelden in de kerk wel coronamaatregelen, 
dus kom vroeg! Leuk, als je erbij bent…..  Meer info: info@paulweijmans.nl

Koninklijke onderscheiding voor Frans Verhallen
Burgemeester Houben heeft aan de heer Frans Verhallen een Koninklijke 
onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitge-
reikt. Dit was op vrijdagmiddag 16 juli tijdens een bijeenkomst in de Wa-
termolen van Opwetten in Nuenen. 

Cabaretvoorstelling tussen 
de koeien en het graan
Ondernemende jonge Nuenenaren halen cabaret en publiek naar de 
boerderij. Op vrijdag 23 juli speelt Thijs van de Meeberg een unieke caba-
retvoorstelling op de mooiste plek van Nuenen: Boerderij Krakenburg.

over het erf die al spelend helpen met 
het voeren van de geiten en de koeien. 
Thijs is volop op tournee met zijn der-
de cabaretvoorstelling “Meer dan 
mogelijk”. Hij speelt in theaters door 
het hele land, schrijft columns en zit 
in theatercollectief “Un, Dos, Stress”. 
En nu, een half leven na hun studie in 
Helmond, komen de twee bevriende 
eigenzinnige Nuenenaren weer sa-
men. Thijs geeft een optreden op 
boerderij Krakenburg. 

Klapstoel Kabaret 
Het format heet Klapstoel Kabaret, 
een pop-up buitenpodium ergens in 
de natuur. Het publiek neemt zelf haar 
eigen klapstoel mee. Het is corona-
proof, met drankje in de hand, een 
heerlijk begin van de zomervakantie. 

Riene Huijbers (1989) en Thijs van de 
Meeberg (1988) komen allebei uit Nue-
nen, maar leerden elkaar in 2005 ken-
nen in Helmond. Ze waren studiegeno-
ten aan de sociale opleiding van het 
ROC. Al snel werden ze vrienden, maar 
na hun afstuderen gingen ze allebei 
hun eigen weg. Riene ging Small Busi-
ness & Retail management studeren en 
Thijs vertrok naar de toneelschool. Via 
wat omwegen realiseerde Riene in de 
afgelopen jaren, samen met haar moe-
der Gerty en broer Kees, haar droom: 
een kinderdagverblijf op boerderij Kra-
kenburg aan Olen 50 in Nuenen, de 
boerderij waar zij zelf opgroeide. 
In november 2019 werd het kinder-
dagverblijf door burgemeester Hou-
ben geopend en sindsdien sjouwen er 
elke dag vrolijke peuters in laarzen 

Op vrijdag 23 juli om 20.00 uur start de 
voorstelling, al is het publiek welkom 
vanaf 19.00 uur. Logisch want de Kra-
kenburg staat bekend om haar gast-
vrijheid en is voor iedereen een thuis. 
De cabaretavond bestaat uit twee 
voorstellingen van ongeveer 40 minu-
ten. Thijs neemt een collega cabaretier 
mee naar Olen 50. 
Wees welkom en start de zomerva-
kantie van het Zuiden met theater in 

de openlucht op het erf van de boer-
derij. Reserveer uw kaarten (inclusief 
één consumptie) via: www.thijsvan-
demeeberg.nl (klik op speellijst en 
scroll naar 23 juli). 
Vanwege het bewaken van de 1,5 
meter regel is er een maximum aan-
tal gasten mogelijk dus reserveren is 
verplicht. Er is geen test- of vaccina-
tiebewijs nodig. Vergeet uw eigen 
(klap)stoel niet!

Voedselbank Nuenen
De heer Verhallen zette zich in voor zo-
wel financiële als sociale zaken. Zo was 
hij tussen 2008 en 2013 medeoprich-
ter en secretaris/penningmeester van 
de Stichting Voedselbank Nuenen.  Hij 
was actief bij inzamelingsacties bij de 
supermarkten. Verder was hij finan-
cieel adviseur voor de boekhouding 
en jaarrekening. 

Zangkoor
Van 2008 tot 2014 was hij bestuurslid 
en penningmeester van het Nuenens 
Mannenkoor. Tussen 2015 en 2019 
was hij bestuurslid en voorzitter van 
de afdeling Brabant-Zeeland (950 le-
den) van het Koninklijk Nederlands 
Zangers Verbond (KNZV) en sinds 
2014 was hij bestuurslid en penning-

meester van de landelijke Koninklijk 
Nederlands Zangers Verbond (KNZV) 
met 9000 leden. Hij was actief voor 
de instandhouding en bevordering 
van de mannenkoorzang, in de re-
gio’s Noord-Brabant en Zeeland. Ook 
was hij medeoprichter van de koe-
pelorganisatie Koornetwerk Neder-
land voor een collectief contract met 
Buma/Stemra en de Femu.
Tussen 2010 en 2019 was de heer Ver-
hallen actief bij de VVD te Nuenen in 

het steunberaadoverleg en bij verkie-
zingscampagnes. Van 1980 tot 2010 
was hij bestuurder bij het CDA te Nue-
nen in rollen als voorzitter, penning-
meester, secretaris en campagnelei-
der. Tussen 2002-2006 was hij CDA 
-wethouder met de portefeuilles Fi-
nanciën en Economie. Voor de realisa-
tie van het Vincentre regelde hij een 
mooi pand en subsidies vanuit Brussel 
en van de Nederlandse overheid. 

Verder was hij tussen 1990 en 2010 
voorzitter van de Federatie Nuenense 
Ondernemers (FNO) en tussen 1980 
en 1989 was hij voorzitter van de 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen.

(klap)stoel niet!
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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:

Tegenwoordig vinden we fi etsen 

(soms met accu) bij het restafval. 

Breng dit afval gratis naar de milieustraat!

      

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

.

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

PASPOORT OF 
IDENTITEITSKAART
Volgende week donderdag 29 juli 2021
 vanaf 10.00 uur en vrijdag 30 juli 2021 kunt u NIET terecht 
voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. 
Dit komt door landelijke technische aanpassingen die 

nodig zijn voor de invoering van de nieuwe identiteitskaart 
per 2 augustus 2021. Houd hier rekening mee en plan op 
tijd een afspraak in voor een andere datum. 
Heeft u op die dagen toch urgent en met spoed een nieuw 
reisdocument nodig dan kunt u contact opnemen met de 
Koninklijke Marechaussee. Zie ook voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl

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 raadsl id?
Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de 
cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn 
er ontmoetingen met politici en bestuurders. Zo krijgen 
deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nut-
tige vaardigheden. Tot slot zijn alle deelnemers aanwezig 
bij een vergadering van de gemeenteraad. De cursus wordt 
samen met de gemeente 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.nuenen.nl/politiek-actief.

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is o£  cieel begonnen! De tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt 
ieder jaar maar weer. Ben er extra alert op en laat uw woning 
veilig achter. Uw woning is een makkelijk doelwit wanneer 
duidelijk te zien is dat er voor een langere periode niemand 
thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor 
inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken 
waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks krijgt 
u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op onze website.

Tip 3:  
Vermeld niet op Social Media dat u weg bent
Naast een onbewoond huis zijn er vaak nog andere zaken 
waaraan inbrekers gemakkelijk kunnen zien dat u weg van 
huis bent, bijvoorbeeld door een afwezigheidsbericht te 
plaatsen op Social Media. Wees u zich hier dan ook goed 
bewust van bij het plaatsen van berichten op Facebook, 
Twitter, Instagram of andere Social Media kanalen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Steeds meer Nuenenaren kiezen voor 
 zonnepanelen. 
• Ieder opgewekte kWh 
 helpt om uw energiekosten te laten dalen
• U nu nog profi teert van het saldeersysteem en BTW 

teruggave 
• Uw (geïnvesteerde) geld met zonnepanelen rendeert 

voor uzelf en de natuur 
• Er vast een buur, kennis of vriend is die al zonnepane-

len heeft. Vraag eens hoe het bevalt?
Bron: www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

DUURZAAMHEID
Zomeragenda energiehuisslimwonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw serviceloket met 
gratis diensten voor en door bewoners en huiseigenaren 
van 8 gemeenten, waaronder de gemeente Nuenen.

Gratis webinars 
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je 

niet op te wekken!
• 23 augustus: Workshop woning Quickscan score van 

je woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit op-

wekken?
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach wor-

den’

Top 3 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Via ‘Slim starten’ de gratis eigen 
 woning QuickScan 
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties
 & ‘Bedrijven’ in de regio
3. Via ‘Agenda’ Aanmelden gratis 
 webinars, workshops

Meer informatie
Kijk op de website bij ‘contact’ 
voor de opening- en bezoekerstijden of mail info@ener-
giehuisslimwonen.nl 
Gratis spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdag 
13.00-17.00 uur.

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

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 13-07-2021 EN 19-07-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
v.d. Waarsenburglaan 10 Verbreden dakkapel voor 
 zijde woning 
Spotvogelstraat 58 Verbouwen woning 
De Huufkes 80 Wijzigen gebruik: tijdelijk  
 bewonen bedrijfswoning 
Park, bij huisnr. 49 Verplanten boom Ginkgo  
 Biloba 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Sportlaan 4 Wijzigen gebruik voor sport- 
 evenement 18 juli 
Berg 43A en 43B Splitsen woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Perceel E 8078, E 8970  Ecologisch inrichten oever
en E 8079 Hooidonksche Beek 

Mededeling verlenging omtrent besluit 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor plaat- 
 sen bijgebouw 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Landgoed  Bloem &Tuin van 25 juli t/m
Gulbergen, Nuenen 1 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst wandeltocht
 Olat 8 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst estafetteloop  
 Roparun 2 en 3 oktober 

Dit zijn kennisgevingen en geen o£  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o£  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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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 cursus 
antwoord. Ook is er een 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 gemeente 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 mogelijkheden zijn. De cursus start op dinsdag 21 september 
en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Meedoen is gratis en aanmelden kan via 
www.nuenen.nl/politiek-actief .

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is officieel begonnen! De tijd waarin veel inbrekers 
toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar 
weer. Ben er extra alert op en laat uw woning veilig achter. Uw 
woning is een makkelijk doelwit wanneer duidelijk te zien is dat er 
voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een 
lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen
eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn.
Wekelijks krijgt u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op onze website.

Tip 3: Vermeld niet op Social Media dat u weg bent
Naast een onbewoond huis zijn er vaak nog andere zaken waaraan inbrekers 
gemakkelijk kunnen zien dat u weg van huis bent, bijvoorbeeld door een 
afwezigheidsbericht te plaatsen op Social Media. Wees u zich hier dan ook goed bewust 
van bij het plaatsen van berichten op Facebook, Twitter, Instagram of andere Social 
Media kanalen.

CO2-weetje
Wist je dat:

• Steeds meer Nuenenaren kiezen voor zonnepanelen
• Ieder opgewekte kWh helpt om uw energiekosten te laten dalen
• U nu nog profiteert van het saldeersysteem en BTW teruggave 
• Uw (geïnvesteerde) geld met zonnepanelen rendeert voor uzelf en de 

natuur 
• Er vast een buur, kennis of vriend is die al zonnepanelen heeft. Vraag 

eens hoe het bevalt?
Bron: www.EnergiehuisSlimWonen.nl

DUURZAAMHEID
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Zomeragenda energiehuisslimwonen.nl 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe serviceloket met gratis diensten voor en door 
bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten, waaronder de gemeente Nuenen. 
 
Gratis webinars  
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken! 
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je woning bepalen! 
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken? 
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’ 
 
Top 3 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl 
1. Via ‘Slim starten’ de gratis eigen woning QuickScan  
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio 
3. Via ‘Agenda’ Aanmelden gratis webinars, workshops 
 
Meer informatie 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de opening- en bezoekerstijden of mail 
info@energiehuisslimwonen.nl Gratis spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdag 
13.00-17.00uur. 
 
 
VERGUNNINGEN PERIODE 13-07-2021 EN 19-07-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Van den Waarsenburglaan 
10 

Verbreden dakkapel voorzijde woning 

Spotvogelstraat 58 Verbouwen woning 
De Huufkes 80 Wijzigen gebruik: tijdelijk bewonen bedrijfswoning 
Park, bij huisnr. 49 Verplanten boom Ginkgo Biloba 
 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4 Wijzigen gebruik voor sportevenement 18 juli 
Berg 43A eb 43B Splitsen woning 
 
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 
Locatie Omschrijving 
Perceel E 8078, E 8970 en E 
8079 

Ecologisch inrichten oever Hooidonksche Beek 

 
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning 
Locatie Omschrijving 
Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor plaatsen bijgebouw 
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten 
Locatie Omschrijving 
Landgoed Gulbergen, 
Nuenen 

Bloem &Tuin van 25 juli t/m 1 augustus 

Nuenen c.a. Doorkomst wandeltocht Olat 8 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst estafetteloop Roparun 2 en 3 oktober 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor een goed advies
en een top product!

500 gr. Rundergehakt +
4 Gekruide Speklappen 8,95
Sweetheart
.......................................................... 100 gram 1,85
Filet Americain
.......................................................... 150 gram 2,10
Kip Krokant
“Gratis bakje Piri Piri saus”  ..................4 stuks 6,95
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Oer Hammetje
............................................................per stuk 3,00

KOOPJE

KOOPJE

PUUR GEMAK

SPECIAL

TOPPER

SPECIAL

2X PER WEEK SMALL GROUP TRAINING 
VOOR SLECHTS 39,95  PER MAAND

NEW: SMALL GROUP MEMBERSHIP

BEL OF MAIL VOOR DEZE ZOMER AANBIEDING 
040-3032623 I GIEL@CARDOPREMIUM.COM

BINNEN EN BUITEN SPORTEN 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE 
BOUTIQUE FITNESSCLUB 
VAN NUENEN

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)

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

‘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.

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

TER UITBREIDING VAN ONS TEAM ZOEKEN WIJ
EEN ERVAREN SALARISADMINISTRATEUR (32-40 uur)

ONS BEDRIJF
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, 
administratieve dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden bij �nancieringsaanvragen 
voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. 
Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl.

ONZE FILOSOFIE
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staan bij ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de 
hoogte blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel 
mogelijk te optimaliseren. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
Een no-nonsense ervaren salarisadministrateur met een gerichte afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 
en relevante werkervaring. In deze functie ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor je eigen cliëntenportefeuille 
en heb je veel contacten met zowel cliënten als collega’s. Wij verwachten dan ook dat je communicatief vaardig 
en een echte teamspeler bent. Verder ben je stressbestendig, �exibel, ondernemend, klantvriendelijk en ga je 
geen uitdagingen uit de weg.

Je komt te werken met 2-3 collega salarisadministrateurs die van aanpakken weten en met wie het prettig 
samenwerken is. Samen zijn jullie ons visitekaartje van alles wat met lonen en personeel te maken heeft.

Volledige kennis van het software pakket Loket is onontbeerlijk. Daarnaast ben je bekend met alle voorkomende 
werkzaamheden met betrekking tot de loonadministratie en dat is een veelomvattende taak.

ONS AANBOD
Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor kenmerkt zich 
door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

JOUW REACTIE
Jouw reactie kun je per e-mail richten aan de directie van ons bedrijf. Voor nadere informatie betre�ende de 
functie kun je contact opnemen met de heer C. Ekas, te bereiken op telefoonnummer 040-285 89 00
of per e-mail: cekas@jvandewinkel.nl.
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NABEWERKEN

DRUKKEN

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

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:

Tegenwoordig vinden we fi etsen 

(soms met accu) bij het restafval. 

Breng dit afval gratis naar de milieustraat!

      

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

.

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

PASPOORT OF 
IDENTITEITSKAART
Volgende week donderdag 29 juli 2021
 vanaf 10.00 uur en vrijdag 30 juli 2021 kunt u NIET terecht 
voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. 
Dit komt door landelijke technische aanpassingen die 

nodig zijn voor de invoering van de nieuwe identiteitskaart 
per 2 augustus 2021. Houd hier rekening mee en plan op 
tijd een afspraak in voor een andere datum. 
Heeft u op die dagen toch urgent en met spoed een nieuw 
reisdocument nodig dan kunt u contact opnemen met de 
Koninklijke Marechaussee. Zie ook voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl

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 raadsl id?
Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de 
cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn 
er ontmoetingen met politici en bestuurders. Zo krijgen 
deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nut-
tige vaardigheden. Tot slot zijn alle deelnemers aanwezig 
bij een vergadering van de gemeenteraad. De cursus wordt 
samen met de gemeente 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.nuenen.nl/politiek-actief.

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is o£  cieel begonnen! De tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt 
ieder jaar maar weer. Ben er extra alert op en laat uw woning 
veilig achter. Uw woning is een makkelijk doelwit wanneer 
duidelijk te zien is dat er voor een langere periode niemand 
thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor 
inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken 
waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks krijgt 
u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op onze website.

Tip 3:  
Vermeld niet op Social Media dat u weg bent
Naast een onbewoond huis zijn er vaak nog andere zaken 
waaraan inbrekers gemakkelijk kunnen zien dat u weg van 
huis bent, bijvoorbeeld door een afwezigheidsbericht te 
plaatsen op Social Media. Wees u zich hier dan ook goed 
bewust van bij het plaatsen van berichten op Facebook, 
Twitter, Instagram of andere Social Media kanalen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Steeds meer Nuenenaren kiezen voor 
 zonnepanelen. 
• Ieder opgewekte kWh 
 helpt om uw energiekosten te laten dalen
• U nu nog profi teert van het saldeersysteem en BTW 

teruggave 
• Uw (geïnvesteerde) geld met zonnepanelen rendeert 

voor uzelf en de natuur 
• Er vast een buur, kennis of vriend is die al zonnepane-

len heeft. Vraag eens hoe het bevalt?
Bron: www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

DUURZAAMHEID
Zomeragenda energiehuisslimwonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw serviceloket met 
gratis diensten voor en door bewoners en huiseigenaren 
van 8 gemeenten, waaronder de gemeente Nuenen.

Gratis webinars 
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je 

niet op te wekken!
• 23 augustus: Workshop woning Quickscan score van 

je woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit op-

wekken?
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach wor-

den’

Top 3 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Via ‘Slim starten’ de gratis eigen 
 woning QuickScan 
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties
 & ‘Bedrijven’ in de regio
3. Via ‘Agenda’ Aanmelden gratis 
 webinars, workshops

Meer informatie
Kijk op de website bij ‘contact’ 
voor de opening- en bezoekerstijden of mail info@ener-
giehuisslimwonen.nl 
Gratis spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdag 
13.00-17.00 uur.

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

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 13-07-2021 EN 19-07-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
v.d. Waarsenburglaan 10 Verbreden dakkapel voor 
 zijde woning 
Spotvogelstraat 58 Verbouwen woning 
De Huufkes 80 Wijzigen gebruik: tijdelijk  
 bewonen bedrijfswoning 
Park, bij huisnr. 49 Verplanten boom Ginkgo  
 Biloba 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Sportlaan 4 Wijzigen gebruik voor sport- 
 evenement 18 juli 
Berg 43A en 43B Splitsen woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Perceel E 8078, E 8970  Ecologisch inrichten oever
en E 8079 Hooidonksche Beek 

Mededeling verlenging omtrent besluit 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor plaat- 
 sen bijgebouw 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Landgoed  Bloem &Tuin van 25 juli t/m
Gulbergen, Nuenen 1 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst wandeltocht
 Olat 8 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst estafetteloop  
 Roparun 2 en 3 oktober 

Dit zijn kennisgevingen en geen o£  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o£  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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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 cursus 
antwoord. Ook is er een 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 gemeente 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 mogelijkheden zijn. De cursus start op dinsdag 21 september 
en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Meedoen is gratis en aanmelden kan via 
www.nuenen.nl/politiek-actief .

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is officieel begonnen! De tijd waarin veel inbrekers 
toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar 
weer. Ben er extra alert op en laat uw woning veilig achter. Uw 
woning is een makkelijk doelwit wanneer duidelijk te zien is dat er 
voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een 
lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen
eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn.
Wekelijks krijgt u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op onze website.

Tip 3: Vermeld niet op Social Media dat u weg bent
Naast een onbewoond huis zijn er vaak nog andere zaken waaraan inbrekers 
gemakkelijk kunnen zien dat u weg van huis bent, bijvoorbeeld door een 
afwezigheidsbericht te plaatsen op Social Media. Wees u zich hier dan ook goed bewust 
van bij het plaatsen van berichten op Facebook, Twitter, Instagram of andere Social 
Media kanalen.

CO2-weetje
Wist je dat:

• Steeds meer Nuenenaren kiezen voor zonnepanelen
• Ieder opgewekte kWh helpt om uw energiekosten te laten dalen
• U nu nog profiteert van het saldeersysteem en BTW teruggave 
• Uw (geïnvesteerde) geld met zonnepanelen rendeert voor uzelf en de 

natuur 
• Er vast een buur, kennis of vriend is die al zonnepanelen heeft. Vraag 

eens hoe het bevalt?
Bron: www.EnergiehuisSlimWonen.nl

DUURZAAMHEID
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Zomeragenda energiehuisslimwonen.nl 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe serviceloket met gratis diensten voor en door 
bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten, waaronder de gemeente Nuenen. 
 
Gratis webinars  
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken! 
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je woning bepalen! 
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken? 
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’ 
 
Top 3 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl 
1. Via ‘Slim starten’ de gratis eigen woning QuickScan  
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio 
3. Via ‘Agenda’ Aanmelden gratis webinars, workshops 
 
Meer informatie 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de opening- en bezoekerstijden of mail 
info@energiehuisslimwonen.nl Gratis spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdag 
13.00-17.00uur. 
 
 
VERGUNNINGEN PERIODE 13-07-2021 EN 19-07-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Van den Waarsenburglaan 
10 

Verbreden dakkapel voorzijde woning 

Spotvogelstraat 58 Verbouwen woning 
De Huufkes 80 Wijzigen gebruik: tijdelijk bewonen bedrijfswoning 
Park, bij huisnr. 49 Verplanten boom Ginkgo Biloba 
 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4 Wijzigen gebruik voor sportevenement 18 juli 
Berg 43A eb 43B Splitsen woning 
 
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 
Locatie Omschrijving 
Perceel E 8078, E 8970 en E 
8079 

Ecologisch inrichten oever Hooidonksche Beek 

 
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning 
Locatie Omschrijving 
Langlaar 2A Wijzigen gebruik voor plaatsen bijgebouw 
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten 
Locatie Omschrijving 
Landgoed Gulbergen, 
Nuenen 

Bloem &Tuin van 25 juli t/m 1 augustus 

Nuenen c.a. Doorkomst wandeltocht Olat 8 augustus 
Nuenen c.a. Doorkomst estafetteloop Roparun 2 en 3 oktober 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 29

Horizontaal: 1 bijbelse fi guur 6 guitig 12 echter 13 riv. in Spanje 15 land in Afrika 
18 rots in de Rijn 20 pret 21 memorie van antwoord 23 deel v.e. fuik 24 klooster 
26 pl. in Zeeland 28 droogvloer 29 pl. in Duitsland 31 bergzijde 33 Engelse titel 
34 genoeg 36 uitgeput 38 mislukken 41 mikpunt 43 brandpunt 45 akelig 
47 Informatie- en Communicatietechnologie 49 scheepstouw 51 aanwijzend vnw. 
52 pl. in Amerika 55 spookverschijning 58 Indiaas gewaad 59 voormalige Italiaanse munt 
60 importantie 61 pl. in China.

Verticaal: 2 pl. in Drenthe 3 schaakterm 4 karakter 5 roem 7 nieuw (in samenst.) 
8 wachthuisje 9 vlaktemaat 10 buikkramp 11 eet- en drinkpartij 14 omvang 16 zeehond 
17 slotwoord 18 made 19 pl. in Flevoland 22 van een (afk.) 25 Ned. rivier 26 op grote afstand 
27 deel v. Frankrijk 28 stekken 30 baardje 32 paling 35 verdrag 36 domheid 37 kiekje 
38 feestje 39 imiteren 40 deelteken 42 uitroep 44 Christen Unie 46 assistent in opleiding 
48 Ned. omroep 50 hoofdgroet 53 calorie 54 sterke drank 56 Engels bier 57 vlekkenwater.

D H E C T O G R A M G

T O V R U S L O G G A S

A P L O M B A B A S A L T

P E I L A G A V E S L E E

A N E B O N S D O I R

S S N O T V T I M P K

A A N G A A N D E

Z N C R V N T A S T B

O D E D B G G M A S A

W A V E C R E M E T R E D

A V E N U E N E E U W I G

T I N F E E A N P E N E

D H O L L A N D E R E

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

Oplossingen wk 28
D Z E E G B G H A N A N

T I N E J I B P E H P E

S T E R K S N R N R J T

U V V H A A E E O P N T

R E R W G M D E O E E E

E R E U R I F K M P K M

G G O O C R T E E O A S

O I F T I H G T N M H T

O F I T C O T R A A N N

G E P I L A V A E N A O

A V O N T U R I E R A R

T A L N A P S T Z N D P

Z E E H O N D

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

BINTJE
BLEEK
BOILER
CLOSET
COACH
DANSLES
DARTS
DOSIS
DRIETAL
EQUIPE
GLOBE
GRENS
HEERSEN
HUNEBED
KAMPEERBUS
KATVANGER
KIEMPLANT
LESBOS
LUNET
MACHINERIE
OVERPAD
PARTTIME
PLOEG
POEDER
PRUILLIP
SJERP
UITJE
UNFAIR
VAARS

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

6 8 3 9
7 8 1 3

9 4
5 8 2

2
8 6 1

9 4
3 5 8 1
2 6 1 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 27, Dhr. H. Schoenmaker, Nuenen.

Weekkrant Rond de Linde, van u, voor u!

Ook in de vakantie 
Met trots maakt het team van weekkrant Rond de Linde elke week een 
nieuwe uitgave waarin wonen, werken en leven in Nuenen en omgeving 
centraal staan. Elke week een krant met veel achtergrondinformatie, met 
verslagen, het gemeentenieuws, met nieuwsfeiten en met weetjes. Maar 
natuurlijk ook met de broodnodige advertenties, want het uitgeven van 
een krant kost geld. Krijgen al die adverteerders wel respons op de adver-
tenties? Ja dat krijgen ze. Natuurlijk, het kost wat, maar als het geen ef-
fect had, dan werd er door hen niet geadverteerd. Dus koop in ons eigen 
Nuenen c.a. en kijk in Rond de Linde wat voor aanbiedingen de lokale ad-
verteerders iedere week voor u hebben.

week een betaalde bezigheid aan. 
Met een busje, u ziet hem wel eens 
rijden, wordt de krant elke woensdag 
en donderdag uitgereden, naar de 
bezorgers. De bezorgcoördinator 
stuurt elke week de bezorgers aan 
om er zo goed mogelijk voor te zor-
gen dat de krant bij u op de mat valt. 
Toch bezorgklachten? Geef ze a.u.b. 
door zodat we onze bezorgers er op 
aan kunnen spreken en of voor een 
nabezorging kunnen zorgen.

Onze kwaliteit is zeer hoog, hoe we-
ten we dat? We monitoren het elke 
week opnieuw. Daardoor laten veel 
ondernemers ook hun flyer/folder 
bezorgen met onze weekkrant. We 
krijgen veel goede reacties, natuurlijk 
kun je met een ‘drukversie’ niet ‘bo-
venop’ het nieuws zitten, de digitale 
kanalen zijn veel sneller. 

De site www.ronddelinde.nl is dan 
ook een eigen site die een vooraan-
staande rol op het ‘Nuenense’ inter-
net speelt en die veel bezocht wordt. 
Laat onze samenleving niet uithollen 
door de snelle internetjongens, maar 
voor de papieren versie gaan. Al met 
al is Nuenen, een groot dorp met kor-
te lijnen, maar ook een dorp om trots 
op te zijn. Het dorp waar wij ons pro-
duct met veel plezier uitgeven. We 
ervaren wekelijks uw steun, we wer-
ken er hard voor om die te verdienen!

Team Rond de Linde

Het team (redactie, acquisitie, op-
maak en verspreiding) dat aan de we-
kelijkse uitgave werkt, doet dit inmid-
dels al vele jaren (sinds 1961) met 
veel plezier. Toen Rond de Linde be-
gon, was het de enige weekkrant in 
Nuenen. In de regio vallen diverse 
weekbladen in deze moeilijke tijden 
om. Waarom overleeft Rond de Linde 
dan wel? Omdat we er wonen, wer-
ken en leven en Nuenen lokaal boven 
alles stellen. De ondernemers/vereni-
gingen weten ons te vinden en ze 
mogen gratis hun redactionele arti-
kelen delen in onze krant met de 
Nuenenaren. 

Redactie, acquisitie, opmaak, druk-
ken en verspreiding door een kleine 
45 bezorgers, nemen een flinke hap 
uit de begroting. Stel u voor, het be-
zorgcorps bestaat veelal uit jeugd, 
maar ook uit opa’s en oma’s met 
kleinkinderen. Ze hebben er elke 

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Zomerexpositie Ruimte in 
beeld feestelijk geopend
Door Nannie van den Eijnden

Zelden was kunst in zoveel vormen, materialen en kleuren bij elkaar te 
zien, binnen en buiten. Hout, glas, staal, metaal, verf, inkt, steen, muziek 
en theater. Kitty Tijbosch opende namens het zes leden tellende beeld-
houwcollectief deze zomerexpositie bij Ruimte in beeld en verwoordde 
mooi wat uniek is aan de zeer uiteenlopende werken van de gastkunste-
naars. Ze bedankte ook alle vrijwilligers die hadden meegewerkt aan de 
voorbereiding van deze feestelijke dag, waarin het tienjarig bestaan uit-
bundig werd gevierd. 

De band Zobi la Mouche speelde drie 
sets originele wereldmuziek uit alle 
windstreken en Corien Koning van 
Ratjetoe Creatieve Uitingen deelde 
blikjes pepermunt uit met het logo 

van Ruimte in beeld. De in een knal-
roze lange jurk geklede kunstenares 
stelde enthousiast met bezoekers 
een driedimensionaal kunstzinnig 
gastenboek van afval samen. Er ont-

stond een nieuw kunstwerk van aller-
lei voorwerpen met kaartjes eraan 
waarop gasten hadden geschreven 
wat tekenend is voor Ruimte in beeld. 
“Een heilige plek, kunstig, creatief en 
inspirerend” waren woorden die bo-
venkwamen voor dit bijzondere ini-
tiatief van Antoinet Verhagen in 
2011. Het werd een heerlijk zonnige 
zondagmiddag met hartverwarmen-
de ontmoetingen, geanimeerde ge-
sprekken, lekkere hapjes en drankjes 
en de aankondiging van een huwe-
lijk. De liefdesrelatie is hier ontstaan. 
Als dat geen heilige plek is…. 

De zomerexpositie loopt tot en met 
26 september en is gratis te bezichti-
gen op zaterdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Ook op afspraak.
www.ruimteinbeeld.nl

Fotografie: Frank van Welie

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT
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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

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

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Prijsvraag voor     
gratis toegangsbewijzen   
GroenExpo Bloem & Tuin
Op zondag 25 juli tot en met zondag 1 augustus 2021 zal op Landgoed 
Gulbergen opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 27e 

editie. Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Uw inzending moet, voorzien van 
naam en e-mailadres, voor zondag-
avond binnen zijn op: 
bloementuin@ronddelinde.nl

De uitslag en de prijswinnaars wor-
den vermeld in Rond de Linde. Prijs-
winnaars krijgen de toegangsbewij-
zen toegezonden via een e-mail van 
de organisatie van bloem en tuin.

Door een fout is er vorige week per 
abuis een verkeerd e-mailadres ver-
noemd. Alle inzenders die een ander 
e-mailadres gebruikt hebben, zijn 
meegenomen in de uitslag van deze 
week.

Prijswinnaars week 28
Rian van Dijck, 
Corry Antonissen,
Mariska van Rooij,
Nick Vonk,
Rianne Verhoeven.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u de komende weken een 
lezersactie aan.
U moet hierbij de adverteerder van 
Rond de Linde noemen die in de toe-
gevoegde 6-hoek staat. Deze is iede-
re week weer anders.
Iedere week worden onder de goede 
inzenders 5x2 vrijkaarten GroenExpo 
Bloem & Tuin verloot.

Kerkdiensten  
vanuit de Akkers
Vanaf het begin van de coronatijd 
heeft de LON op dinsdag tot en met 
vrijdag iedere ochtend een kerk-
dienst uitgezonden naast de kerk-
dienst die altijd al op de zondag te be-
kijken was. De LON gaat nu alleen 
nog de kerkdienst op zondag om 
10.00 uur uitzenden.

Wordt Stevie meesterknecht?
Tourrenner Steven Kruijswijk (Stevie) uit Nuenen droomde van een nieuwe 
podiumplek in Parijs. Is 34 jaar niet al een beetje op leeftijd voor deze 
‘Dwangarbeider van de Weg’. De Tour de France finishte zondag 18 juli in de 
Franse hoofdstad. In 2019 veroverde de Nuenenaar nog een eervolle derde 
plek op het podium in Parijs. Nuenen huldigde hun held op gepaste wijze. 
Nu haalde Stevie de finish in Parijs niet eens. Hij werkt nu aan zijn topvorm 
voor de Grote Spaanse Ronde: de Vuelta. Zijn laatste kans als kopman?

laadt zijn klimspieren op voor de Vu-
elta. In 2018 werd de Nuenenaar 4de 
in de Ronde van Spanje…. 

Rondewinnaar 
van 30 jaar en ouder…
‘Mijn leeftijd zit topprestaties niet in 
de weg’, zo meldde Stevie nog bij de 
start van de Tour. Wereldstervoetbal-
ler Messi en topwielrenster Marianne 
Vos zijn zijn leeftijdgenoten. Jumbop-
loegleider Merijn Zeeman blijft gelo-
ven in een gele trui voor zijn ploeg. In 
Parijs noemde hij ook de naam van 
Stevie. “De Nederlandse ronderenners 
van nu, Dumoulin, Steven Kruijswijk, 
Bauke Mollema en Wilco Kelderman 
zijn allemaal 30 jaar en ouder. In de 
groep daaronder zit geen potentiële 
grote rondewinnaar”, zei Zeeman. Ligt 
de ‘houdbaarheidsdatum’ van Neder-
landse ronderenners al bij 30 jaar? 
Stevie wordt komend jaar 35 jaar. 
Geen Tour de France meer voor hem? 
Gaat de Nuenenaar in Spanje het te-
gendeel bewijzen? Wordt vervolgd.

Nuenenaar Stevie startte in het groot-
ste wielerevenement ter wereld als 
schaduwkopman van Primoz Roglic 
(Rog) in de stressvolle Jumboploeg. 
Bij de finish in Parijs was het Jumbo-
topteam gehalveerd. Geen geel voor 
Jumbo, geen huldiging voor Stevie in 
Nuenen. Een besparing van een klei-
ne duizend euro…. 

Hansaplast in de kijker…
In de eerste Tourweek was het vallen 
en opstaan voor de 34-jarige Nuene-
naar. Zijn ploegmaat Tony Martin pro-
beerde via de vrije ‘bus’baan het com-
plete rennersveld te passeren en reed 
tegen het kartonnen bord Allez Opi en 
Omi (de groeten aan opa en oma) aan. 
De Duitse ‘Pantzerwagen’ Martin nam 
zowat het halve peloton in zijn val 
mee. De Jumbotopmannen lagen er 
ook bij. Eerst viel kopman Rog uit, hij 
bezorgde sponsor Hansaplast veel free 
publicity. Later stapte ook schaduw-
tobman Stevie ziek van zijn racefiets. 

Tour de Kans en Vuelta
Jumbo zette de Nuenense topsporter 
pontificaal op kraskaart TOUR de KANS. 
Klanten van Jumbo maakten met zo’n 
kaart kans op fantastische prijzen. Kras 
en win! Stevie viel in die Grote Franse 
Ronde niet in de prijzen. De 22-jarige 
Sloveen Tadej Pogacar won geel, wit en 
de bolletjestrui in Parijs. Een dozijn ja-
ren jonger dan Stevie.
Vanuit zijn woonplaats Monaco rijdt 
hij zich nu in vorm voor de Vuelta 
(start 14 augustus). Een etappezege 
zou een zegen voor hem zijn. Kop-
man Rog won de afgelopen twee ver-
sies van de Vuelta en Jumbo zet hem 
op de fiets voor zijn derde zege in suc-
cessie. Als meesterknecht mag Stevie 
Rog bijstaan. Maar eerst gaat Sloveen 
Roglic nog voor een Olympische me-
daille in Japan. Stevie blijft thuis en 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Wordt Stevie meesterknecht?

De WEG is WEG - BNO blijft 
Nadat het College van B&W op 1 juni in een persbericht had bekendge-
maakt af te zien van een weg door de bossen ten oosten van Nuenen, nam 
de stichting Belangen Nuenen Oost (BNO) een afwachtende houding aan. 
Tijdens de raadsvergadering van 8 juli is een voorstel aangenomen waar-
in de oostelijke randweg niet meer voorkomt. Bovendien werd door de 
coalitiepartijen samen met D66 een amendement ingediend, waardoor 
ook onderzoek naar een dergelijke weg wordt uitgesloten. De stichting 
BNO zal zich vanaf nu in gaan zetten voor structurele oplossing van het 
mobiliteitsvraagstuk in het belang van alle Nuenense burgers. Voor de 
gemaakte kosten is BNO een crowdfunding gestart. 

ben er veel tijd en energie in gesto-
ken om dat te bereiken. Daarbij wer-
den ze gesteund door een grote ach-
terban. BNO dankt deze mensen voor 
hun steun. 

Daarnaast heeft de groep kosten ge-
maakt voor het oprichten van de 
stichting, het lanceren van de web-
site, het laten drukken van spandoe-
ken en flyers. Om deze kosten te dek-
ken is BNO een crowdfunding ge-
start. Vrijwillige bijdragen kunnen 
worden overgemaakt op IBAN NL55 
INGB 0009 2338 32 tnv stichting Be-
langen Nuenen-Oost. Iedere bijdrage 
is welkom. Waarvoor dank. 

Dat het raadsbesluit van 8 juli geen 
definitieve oplossing is, begrijpen 
het bestuur, de ‘kopgroep’ en de ach-
terban ook wel. Daarom zal BNO zich 
gaan richten op overleg met de ge-
meente Nuenen, andere gemeenten, 
andere belangengroepen en de pro-
vincie Noord-Brabant. Om samen op 
zoek te gaan naar een definitieve, 
goede oplossing voor het mobili-
teitsvraagstuk van de regio, in het be-
lang van het héle dorp Nuenen.

Voor meer informatie over dit be-
richt kunt u contact opnemen met 
Dieter Fraikin, 06-28915949 
voorzitter@belangennuenenoost.nl

‘Eerst zien en dan pas geloven’ was 
binnen de stichting BNO de reactie 
op het persbericht van het College. 
Daarom overhandigden Julia Gevers 
(initiatiefneemster) en voorzitter Die-
ter Fraikin voor aanvang van de Com-
missie Ruimte op 22 juni de petitie 
‘geen nieuwe rondweg in Nuenen-
Oost’ aan wethouder Caroline van 
Brakel. De petitie was ondertekend 
door meer dan 2341 mensen. 
Tijdens de vergadering van de com-
missie werd duidelijk dat het nieuwe 
voorstel van de wethouder -waarin 
geen nieuwe weg voorkomt- door de 
raad aangenomen ging worden. Tij-
dens de raadsvergadering van 8 juli 
werd dat besluit definitief. 

Voor BNO was het aangenomen 
amendement de kers op de taart. 
Daarin staat letterlijk als toegevoegd 
besluitpunt 5: “Dat de oostelijke rand-
weg -uit voorkeursscenario 2- geen 
deel meer uitmaakt van huidige of 
toekomstige planvormingen in het 
kader van mobiliteit studies.” BNO is 
de coalitiepartijen W70, CDA, Groen-
Links en Natuurlijk Nuenen en D66 
zeer erkentelijk dat hun verzoek daar-
toe is gehonoreerd.
Dit betekent dat het primaire doel 
van de stichting -de aanleg van een 
oostelijke randweg voorkomen- is be-
reikt. De leden van de ‘kopgroep’ heb-

Dorpsraad Lieshout bezorgd over impact 
komend weg- en brugonderhoud
De diverse onderhoudswerken die gepland zijn om in de tweede helft van 
2021 uit te voeren lijken een behoorlijke impact te hebben op het verkeer 
in het dorp Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de 
Dorpsraad Lieshout is dan ook behoorlijk bezorgd over de gevolgen: graag 
willen zij de kern verkeersluw maken én houden en door de onderhouds-
werken lijken er veel verkeersluwe wegen voor sluipverkeer open gezet te 
worden. De commissie adviseert dan ook actief hoe de omleidingsroutes 
het beste kunnen lopen en hoe ze aangekondigd moeten worden.

stroming in de (verkeersluwe) kern 
van Lieshout. Bij werkzaamheden 
aan Deense Hoek lijkt de route via de 
Molenstraat-Heuvel-Ribbiusstraat 
een sluip-alternatief te zijn welke 
vele weggebruikers zullen gaan vol-
gen. Dat is nu exact de route die de 
commissie Verkeer en Verkeersveilig-
heid autoluw wil hebben en daarom 
is deze route vol gezet met diverse 
verkeers-remmende maatregelen. 
Om die reden heeft de commissie di-
verse plannings-aanpassingen gead-
viseerd die door de gemeente ook 
zijn overgenomen.

Beekse brug
Ook de tijdelijke afsluiting van de 
Beekse brug in Beek en Donk, voor 
uitgebreid onderhoud, lijkt veel im-
pact te hebben op het verkeer in de 
Lieshoutse kern. De route via de He-
rendijk en vervolgens door de kern 
van het dorp lijkt een te-verwachten-
sluiproute die, vooral in de kern van 
het dorp tot een ongewenste toena-
me van het doorgaand verkeer zal 
leiden. Ook hier is door de commissie 
actief op geparticipeerd door te advi-
seren over de mogelijke omleidings-
routes.

Zorgen
Vanwege de impact maakt de com-
missie zich dus behoorlijke zorgen 
over deze komende projecten. Als 
gemeld is er echter wél goed overleg 
met de uitvoerende instanties en de 
gemeente Laarbeek, zodat samen 
met die partijen oplossingen gezocht 
kunnen worden. De zorg blijft echter 
bestaan dat de impact van het ge-
plande weg- en brugonderhoud 
groot zal zijn: iets dat de commissie 
heel graag wil minimaliseren. 

Groot onderhoud
Binnen de gemeente Laarbeek zijn er 
diverse onderhoudswerken aan we-
gen en bruggen gepland. De gevol-
gen hiervan worden steeds bespro-
ken met de commissie Verkeer en 
Verkeersveiligheid van de Dorpsraad 
Lieshout. Daar is o.a. de vernieuwing 
van het wegdek bij Deense Hoek aan 
de orde geweest en het groot onder-
houd aan de Beekse brug in Beek en 
Donk. Deze werken staan in kwartaal 
drie van 2021 gepland.

Invloed
Beide werken lijken veel invloed te 
gaan hebben op de verkeersdoor-

Verkeers-remmende maatregelen en een 
sluiproute gaan niet goed samen….

De Middag van 
het Brabantse Lied
In 2020 zou Het Brabants Dialecten-
festival plaats hebben gevonden, he-
laas. We hebben overwogen het een 
jaar door te schuiven, maar helaas ook 
in 2021 is het nog niet mogelijk. Daar-
om zijn we blij dat De Middag van het 
Brabantse Lied wel door kan gaan. 
Daarmee zitten we dan wel op sche-
ma, want deze middag wordt altijd 
georganiseerd in de oneven jaren.

Hoewel er nog onzekerheden blijven 
weten we dat er na 1 juli weer een aan-
tal voorstellingen kan worden georga-
niseerd in het Openluchttheater van 
Mariahout. In deze plannen is De Mid-
dag van het Brabantse Lied opgeno-
men op woensdagmiddag 28 juli. 
We hebben voor deze middag Noud 
Bongers, MarieChristien Verstraten 
en Tonny Wijnands geboekt. Wat de 
artiesten betreft belooft het dus een 
mooie middag te worden. 

Aanvang van de voorstelling: 13.30 uur.
Prijs van toegangskaartje: € 10,-.
Reserveren noodzakelijk via de site 
van het Openluchttheater (www.
oltm.nl): ga naar ticketshop in rechter 
bovenhoek - er mogen aan de kassa 
geen kaartjes worden verkocht. Op 
de website van het dialectenfestival 
(www.Brabantsdialectenfestival.nl) 
en die van het Openluchttheater 
(www.oltm.nl) is informatie te vinden 
over deze middag.
De artiesten, de festivalorganisatie 
en het Openluchttheater snakken er-
naar om weer aan de slag te gaan.



ROND DE LINDE week 29 Donderdag 22 juli 2021

De lege plek aan tafel
Papa had altijd zijn eigen plek aan tafel. Samen eten is ineens helemaal 
anders geworden. De moeder van het gezin vertelt: "De lege stoel aan ta-
fel maakt voor mij het gemis ineens zichtbaar. Ik had me nooit gereali-
seerd dat zoiets kleins, tevens zoiets groots kon zijn. Samen eten met het 
gezin is voor mij een van de moeilijkste momenten van de dag. Ik dacht 
dat het wel zou wennen, maar het komt iedere dag terug." Als rouwcoach 
krijg ik dan de vraag: “Wat moet ik daar nou mee?”

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

De kort door de bocht oplossing om 
de stoel in de bijkeuken te zetten, die 
ik provocerend voorstel, wordt reso-
luut afgewezen. “Dan is het net alsof 
we papa er niet meer bij willen heb-
ben.” Mooi. Dan komen we ergens. 
Dan hebben we het namelijk over de 
beleving van deze lege stoel van papa 
aan de eettafel. En daar gaat het om. 
Papa heeft nog steeds een plek in het 
gezin. Maar zijn plek is veranderd. 

Samen gaan we op zoek naar een 
aanpassing die voor het gevoel klopt. 
Dat kan zijn dat het gezin er samen 
voor kiest om de vaste tafelindeling 
aan te passen. Het kan ook betekenen 
dat men voor het eten even samen 
aandacht besteedt aan papa. Daar-
mee kan het gevoel bij de lege stoel 
minder beladen worden, zodat de 
stoel gewoon kan blijven staan. Maar 
het kan ook betekenen dat de vraag 
wordt gesteld: ‘Wat zou papa willen?’ 
Misschien is dan wel het antwoord 
dat de vierkante eettafel wordt ver-
vangen door een ronde, waar één 

stoel minder aan past. Alle oplossin-
gen zijn goed, zolang het gevoel voor 
de gezinsleden op dit moment maar 
passend is.

De beleving van het verlies uit zich in 
de kleine alledaagse dingen. Daarin 
een weg vinden is ook omgaan met 
rouw en verlies. Allemaal kleine stap-
jes die samen een hele reis vormen. 
Het is voor mij een voorrecht om sa-
men met mensen een stukje van 
deze reis te mogen meelopen.

De Dorsklippels: van zaad tot brood

Historisch maaien en oogsten 
deze week
Door Nannie van den Eijnden

Weet u het nog? Zaterdag 18 juli 2020 werd 1,5 hectare rogge gemaaid en 
geoogst rond windmolen De Roosdonck. Leo en zijn zoon Niels trokken 
op twee historische landbouwmachines - een tractor en een zelfbinder uit 
1952 - de eerste baan door een goudgeel veld van rogge. In een spectacu-
lair schouwspel lieten ze samen met (hobby)boeren Piet de Brouwer, Jan 
Woestenberg, Peer van de Boomen, Wim van de Ven, Adrio Verkuijlen, 
Bert van Gelder, Peter Rooijakkers en trekpaard Lotte zien hoe vroeger 
traditioneel werd geoogst. Er kwam veel handwerk aan te pas.

Leo en zoon Niels 
van de Sande maaien 
de eerste baan rogge 
op 18 juli 2020 voor 
windmolen De Roosdonck. 
Foto: Frank van Welie.

Hier heu r ik thu i s©

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 
Leergeld Nuenen, CMD gebouw, Berg 22C

13.30 uur Rikken
gemeenschapshuis De Koppelaar

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend
Heemhuis van De Drijehornick

Elke Woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

t/m zaterdag 24 juli
Collecte Showkorps O & V

Vrijdag 23 juli
20.00 uur Cabaretvoorstelling met Thijs van 
de Meeberg. Boerderij Krakenburg, Olen 50

(Reserveer kaarten via: 
www.thijsvandemeeberg.nl)

Zaterdag 24 juli 
19.00 uur Peter Pan; terug naar 
Nimmernevernooitgedachtland

Openluchttheater van Mariahout

Zaterdag 24 juli 
Lissevoort 25+ Anti-Kater Toernooi

T.V. de Lissevoort 

Zondag 25 juli
15.00 uur Cultuur Overdag: Kioskconcert, 

Wereldpop van ‘Zobi la Mouche’
Kiosk in het Park Nuenen

Woensdag 28 juli
13.30 uur De Middag van het 

Brabantse Lied
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 1 augustus 
13.00 + 16.00 uur Peter Pan; terug naar 

Nimmernevernooitgedachtland
Openluchttheater van Mariahout

Vrijdag 23 en zaterdag 24 juli
Het historisch maaien en oogsten 

van de rogge rond de molen
Omgeving Molen de Roosdonck

Ngn200.nl

Donderdag 12 augustus 
14.30 uur Peter Pan; terug naar 
Nimmernevernooitgedachtland

Openluchttheater van Mariahout

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Zaterdag 4 en zondag 5 september
De Boekenhoek en Boekenmarkt 

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 6 t/m zondag 12 september
Lissevoort Watermolen van Opwetten 

Tennis- en padeltoernooi 
T.V. de Lissevoort 

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Open Monumentendag
Voor info: ngn200.nl

Zondag 1 augustus
19.30 uur Benefi etconcert Paul Weijmans 

voor ‘giro 777 - watersnood’
Regenboogkerk aan de sportlaan Nuenen

Werk aan de winkel
Om toe te werken naar een gezonde woningmarkt met voldoende aanbod voor 
alle doelgroepen en normalisering van de prijzen is actie op veel fronten vereist. 
Ik heb het al eerder geschreven: we kunnen het ons simpelweg niet permitteren 
om op één paard te wedden. Binnenstedelijke transformatie is even hard nodig 
als grote nieuwbouwprojecten buiten de stad. Hoogbouw is belangrijk, maar 
laagbouw eveneens. Tegelijkertijd moeten we onszelf realiseren dat alle acties 
die we nu inzetten pas over 5 tot 10 jaar resultaat opleveren. Want het valt op de 
een of andere manier altijd wel ergens tegen. Is het niet in de procedure, dan wel 
in het bouwproces of in de financiering.
Dus laten we onszelf niet rijk rekenen aan allerlei op zich mooie gedachten en 
wensdromen. In het verleden is sterk ingezet op transformatie van leegstaande 
bedrijfsgebouwen en kantoren tot woonappartementen. Dat heeft mooie woon-
gebouwen opgeleverd en daar valt vast ook nog wel iets te halen. Maar de wo-
ningbehoefte is alleen maar toegenomen, net als de enorme krapte op de wo-
ningmarkt. Nu is de verwachting weer dat toenemende leegstand van winkels 
(door de groei van online winkelen, versterkt door de coronacrisis) mogelijkhe-
den gaat bieden voor wonen. We moeten die kansen zeker aangrijpen, maar 
koester ook hier geen overdreven verwachtingen.
Er zijn studies geweest met een uitkomst van 10.000 realiseerbare woningen in 
winkelpanden. We zagen ook onderzoeken die meer wensbeelden bleken te zijn. 
Alleen al in de provincie Noord-Holland zag men 25.000 appartementen verschij-

nen in leegstaande winkelpanden of op vrijkomende plekken in 
winkelgebieden. Een studie van de NVM laat nu zien dat de 

komende jaren hooguit 6.500 woningen haalbaar zijn. Er 
staat weliswaar een totaal winkeloppervlak van 800.000 
vierkante meter al langer dan een jaar leeg, maar er 
zijn veel beperkende factoren. Dat varieert van proble-
men die voortkomen uit het bestemmingsplan tot te 
hoge verbouwingskosten of andere nadelige beperkin-
gen, zoals onvoldoende daglicht.

Dus ook hier past realisme. Er is nog heel wat werk aan de 
winkel voor we op enige schaal toekomen aan ‘wonen in 

de winkel’. Intussen denk ik dat we de komende weken 
op grote schaal een tijdelijke woonplek zoeken in 

bungalow, hotel, caravan of tent. Na een bewogen 
jaar zijn we daar allemaal wel aan toe. 

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

Na het maaien werd de rogge in gar-
ven (bossen) ‘op stuik’ gezet. Deze 
moesten een week drogen voordat 
op zaterdag 25 juli een grote mijt ge-
bouwd kon worden. Een roggemijt 
blijft staan tot er in de wintermaan-
den minder werk is op een boerderij, 
dan is het tijd om te dorsen. Zover 
kwam het echter niet. In de nacht van 
14 op 15 augustus brandde de mijt 
tot op de grond toe af en moest de 
vrijwillige brandweer twee keer uit-
rukken om te blussen. Een zware te-
leurstelling voor Leo en ‘zijn Dorsklip-
pels’ die zoveel tijd en liefde hadden 
gestoken in dit feestelijk historisch 
landjuweel: een evenement ter gele-
genheid van het 200-jarig bestaan 
van de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten.

De natuur bepaalt
Er werd met man en macht gewerkt 
om alles op te ruimen, de grond te 
bewerken en de rogge opnieuw te 
zaaien. Leo hield de groei van het 
graan nauwlettend in de gaten. “Ik 
heb in het najaar van 2020 bij regen 
gezaaid. Bewerken of bemesten 
hoefde niet, rogge heeft niet zoveel 
nodig.” 

Nu is het zover: de rogge is rijp! “De 
natuur bepaalt de datum”, zegt Leo. 
Vanwege het mooie weer deze week 
gaan De Dorsklippels op vrijdag 23 
juli en zaterdag 24 juli maaien en 
oogsten. Dan herhaalt zich dit prach-
tige tafereel bij de molen en gaan we 
terug in de tijd…..

Het officiële evenement in het kader 
van het feestjaar vindt plaats in de 
zomer van 2022. Houd de website 
www.ngn200.nl in de gaten en volg 
De Dorsklippels op Facebook.

Workshops samen actief       
met muziek voor sernioren
Op Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen wordt in september gestart 
met workshops ‘samen actief met muziek’ voor senioren. Deze worden 
gegeven door Marjoleine ten Cate.

Daarom deze oproep. Wordt u ook 
blij van muziek? Kom muziek maken 
met ritme-instrumenten of klanksta-
ven, dans (stoel)flamenco. Luister 
naar live muziek en zing liedjes. Ga 
muzikaal op reis naar Spanje, Frank-
rijk, Argentinië, of Amerika! Op zes 
ochtenden zijn we actief bezig met 
muziek. De workshops zijn geschikt 
voor iedere senior (60+) met of zon-
der beperking.

De workshops worden gegeven door 
Marjoleine ten Cate ofwel Muziek 
Marjoleine. Muziek is haar passie. 
Mensen blij maken met muziek is 
haar doel. Zij is zangeres, speelt gitaar 
en schrijft ook liedjes. Ze heeft haar 
opleiding voor de workshops ‘muziek 
en beweging met (kwetsbare) oude-
ren’ gedaan op het Conservatorium in 
Amsterdam en heeft intussen al veel 
ervaring met senioren met of zonder 

beperking. Met haar enthousiasme, 
creativiteit en persoonlijke aandacht 
zorgt ze dat iedereen kan meedoen 
op zijn of haar manier.

Start: Donderdag 9 september van 
11.00 uur tot 12.00 uur Kosten € 135,-
- voor 6 workshops. De inschrijving 
eindigt 12 augustus.
We werken in een kleine groep en 
met een corona (entree)bewijs.
Locatie: Dorpsboerderij Weverkeshof 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
Info: Marjoleine ten Cate tel. 06-
36429385, email marjomusica@out-
look.com, website: 
www.muziekmarjoleine.nl
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Kaartenactie voor meester 
Van Ooijen groot succes
Enkele weken geleden deden we op Facebook en in deze krant een op-
roep om een kaartje in te sturen voor de 75e verjaardag van meester Mari 
van Ooijen, die jarenlang in Nuenen lesgaf op de Heilig Hartschool en De 
Triangel en zeer geliefd was. De kaartenactie leverde een hele stapel 
kaarten, brieven en zelfs cadeautjes op én een hoop enthousiaste reac-
ties. Er werden ook veel herinneringen opgehaald en gedeeld. Geweldig 
om te zien!

Wij (Susanne en Dorothé) willen ie-
dereen die een steentje heeft bijge-
dragen nogmaals bedanken daar-
voor. Super! Hieronder de reactie die 
Mari van Ooijen voor jullie allemaal 
heeft geschreven:

‘Overstelpt met felicitaties’
De kaartenactie van Dorothé en 
Susanne Kuijten heeft heel wat reac-
ties losgemaakt. Op de avond voor 
mijn 75e verjaardag staan zij niet al-
leen met een prachtige plant voor de 

Het bezoek aan onze oude meester 
in Den Bosch was ontzettend gezel-
lig. We werden gastvrij ontvangen 
met alles erop en eraan, zelfs de eni-
ge echte Bossche bollen ontbraken 
niet. Mari was echt enorm geraakt 
door alle aandacht en de grote hoe-
veelheid kaarten. We hebben de hele 
avond zitten luisteren naar zijn ver-
halen, oude foto’s en schoolkranten 
bekeken. Het was indrukwekkend 
hoeveel namen hij van alle klassenfo-
to’s zo wist op te noemen.

Steunkaartenactie      
wederom digitaal
Waar wij normaal gesproken van ons laten zien en horen tijdens Carna-
val, Koningsnacht, Sinterklaas, en nog vele andere evenementen in en om 
Nuenen hebt u ons dit jaar moeten missen. Wij missen het optreden voor 
publiek ook ontzettend en hopen dat er na de zomerstop weer meer mo-
gelijkheden zijn om onze klanken weer door de straten van Nuenen te la-
ten klinken.

U mag natuurlijk ook zonder deze 
QR-code een bijdrage doen op de 
bankrekening van de vereniging:
‘Showkorps O&V|NUENEN’
IBAN: NL61 RABO 0137 4845 26

De opbrengst van de steunkaarten-
actie komt onder andere ten goede 
aan onze interne opleiding, unifor-
men en instrumenten en initiatie-
ven, zoals Music Kids. Zo kunnen wij 
blijven voortbestaan en nog vele ja-
ren evenementen in ons mooie Nue-
nen muzikaal ondersteunen. Wij 
danken u bij voorbaat voor uw gift 
en hopen de Nuenense bevolking 
weer snel te kunnen verblijden met 
een van onze optredens.

Helaas is het ook dit jaar niet moge-
lijk om onze jaarlijkse steunkaarten-
actie op de gebruikelijke manier uit 
te voeren. Vanwege de oplopende 
besmettingen hebben we besloten 
om niet langs de deuren te komen 
voor uw en onze veiligheid. In plaats 
daarvan zult u in de komende dagen 
onze folder met een QR code op uw 
deurmat vinden. Dit werkt eenvou-
dig, scan met de camera van uw tele-
foon de code en vul zelf een bedrag 
in om ons te steunen. Mocht u niet 
willen wachten op de folder of heeft 
u deze gemist? De code vindt u ook 
bij dit artikel, dus scan de QR en kies 
een bedrag.

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtelingenwerk Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Voormalig inwoonster van Nuenen en Food influencer Severine 
Verhallen bundelt meer dan 200 adressen om te overnachten, 
eten, drinken en leuke dingen te doen

Aan de Kust
De Nederlandse kust is steeds populairder voor een weekendje weg, een 
dagje strand of een complete vakantie. Zeker dit jaar waarin veel mensen 
door de coronaregels kiezen voor een vakantie in eigen land. Maar waar 
vind je bijzondere accommodaties, de beste restaurants en hippe beach-
clubs? In Aan de Kust neemt food influencer Severine Verhallen je aan 
haar hand mee naar onze eigen kustlijn. Van Ameland tot Cadzand, ze 
geeft de beste tips die verder gaan dan alleen eten, slapen en shoppen. 
De gids geeft ook prijs waar het op drukke dagen het rustigste is, waar 
een strandbedje te reserveren is en waar vooral locals komen. Aan de 
Kust ligt nu in de winkel. 

gevoel van onthaasten. Het vrije ge-
voel dat je krijgt van blote voeten in 
het warme zand en een briesje in je 
haar is onbetaalbaar.” 

Door haar liefde voor alles wat met 
de zee te maken heeft en jarenlange 
ervaring als food influencer heeft ze 
de ultieme beachguide weten samen 
te stellen. “Online zijn heel veel over-
zichten te vinden van beste beach-
clubs of restaurants, maar die zijn 
vaak gecategoriseerd per plaats of 
soort horeca. Ik miste een gebundeld 
overzicht van alles wat onze kust te 
bieden heeft, inclusief leuke dingen 
om te doen naast eten en drinken. 
Plekken waar je zelf niet snel aan 
denkt. Met Aan de Kust hoef je dus 
niet meer alle online lijstjes af, je hebt 
voor iedere bestemming een duide-
lijk overzicht bij de hand,” aldus Ver-

Aan de Kust is gemaakt voor iedereen 
die een fijne getaway zoekt aan de 
Nederlandse kust. Het boek bevat 
meer dan 200 adressen om te over-
nachten, eten, drinken, shoppen en 
andere leuke dingen te doen en is 
daarmee het meest complete over-
zicht van alles wat er aan en om onze 
kustlijn te vinden is. Volgens auteur 
Severine Verhallen hoef je niet ver te 
reizen om een ultiem vakantiegevoel 
te krijgen. 

Een onvergetelijk verblijf aan de kust
Verhallen, oprichtster van culinair 
blog The Citizen (https://thecitizen.
nl), is zelf een enorme strandliefheb-
ber en wilde een gids maken voor 
een onvergetelijk verblijf aan onze ei-
gen kust. “Het strandleven heeft iets 
speciaals door de overweldigende 
natuur maar ook door het ultieme 

hallen. “Ik hoop strandgangers hier-
mee helemaal te ontzorgen, en kan 
niet wachten om met de rest van Ne-
derland te delen wat onze prachtige 
kust allemaal te bieden heeft!” 

Aan de Kust is te bestellen, o.a. via Bol.
com en kost € 20,- exclusief verzend-
kosten maar is ook te koop bij Risja-
mo in Winkelcentrum Kernkwartier.

deur, maar ze sjouwen ook nog eens 
een postzak met honderd-en-twintig 
felicitatiekaarten naar binnen. Ik heb 
ze inmiddels allemaal gelezen en dat 
heeft mij niet onberoerd gelaten. Hoe 
kan dat ook anders? Ik denk dat er op 
dit moment alleen maar kale pauwen 
rondlopen in Nuenen. En hun veren? 
Driemaal raden waar die zijn!

Zoveel lofuitingen op één dag - je 
moet sterk in je schoenen staan om er 
nu niet naast te gaan lopen. Dat lukt 
mij alleen door veel van de betoonde 
eer terug te kaatsen naar de inzenders 
zelf! Ik heb namelijk het voorrecht ge-
had om in de gemeente Nuenen met 
zoveel aardige kinderen in mijn klas te 
mogen werken. Volgens mij zijn het 
de liefste van de hele wereld! Ik wil ze 
dan ook allemaal hartelijk bedanken 
met een limerick die ik in menig poë-
ziealbum heb geschreven:

WAAR JE IN DE WERELD OOK BENT,
AL IS HET IN TIMOEKTOE EN DAT IS EEN END
IK ZAL JE NOOIT VERGETEN
DE REDEN DAARVAN MAG JE BEST WETEN:
JE HEBT MIJ ALS LEERLING ENORM VERWEND!

Mari van Ooijen

PS. Ook hun ouders en mijn collega’s 
wil ik dank zeggen voor de fijne sa-
menwerking al die jaren!

Afgelopen woensdag in het park 
in Nuenen, een kleurrijk plaatje.
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Blues en Het Park:     
een uitstekend koppel
Relatieleed: je gunt het niemand, maar wat levert het lekkere muziek op! 
Alleen al die titels van de melancholische bluesnummers die Frank 
Reemers en Joep de Greef hadden uitgekozen: Down and Out, Broken 
Man, 29 Ways to my Baby’s Door, Hurt en Don’t Ever Let Nobody Drag Your 
Spirit Down. 

nog een paar állerlaatste nummers. 
En waarom ook niet, op zo’n zondag 
waarvan je er nog veel meer wil mee-
maken. Gelukkig kan dat ook want 
tot en met augustus is er iedere zon-
dagmiddag een kioskconcert! Tip van 
Cultuur Overdag: zorg voor wat klein-
geld voor de collecte die tijdens de 
concerten wordt gehouden, de musi-
ci verdienen het. 

25 juli: 
Wereldpop van ‘Zobi la Mouche’
Zondagmiddag 25 juli kan geluisterd 
worden naar muziek uit alle wind-
streken. De band Zobi la Mouche 
speelt Wereldpop: nummers met uit-
eenlopende stijlen en ritmes, soms 
vertrouwd, dan weer exotisch. De zes 
bandleden zijn: Elke Wichers (zang), 

Aan de puike gitaarmuziek van de 
heren, met af en toe ruimte voor de 
mondharmonica, was niet te horen 
dat ze al bijna een jaar niet meer voor 
publiek hadden gespeeld.

De toelichting bij het nummer Stag-
ger Lee maakte duidelijk dat veel 
bluesnummers eigenlijk muzikaal 
mini-verhalen zijn. In dit geval ging 
het over een incident begin 20e 
eeuw waarbij een democraat na het 
verfrommelen van de hoed van een 
republikein door diezelfde republi-
kein werd doodgeschoten. Omdat er 
weinig media waren in die tijd (geen 
social media, geen tv of radio) werd 
dit soort nieuwsberichten monde-
ling doorverteld, ook door rondtrek-
kende bluesmuzikanten. 
Het was echter zeker geen treurnis 
op deze zonnige middag in het Park. 
Op de swingende nummers werd 
soms zelfs lekker gedanst. De talrijke 
luisteraars genoten van de heerlijke 
muziek van Reemers & de Greef. Veel 
mensen hadden zelf een stoeltje 
meegenomen of gebruikten hun 
fiets als steuntje bij het staan. En in-
middels weten velen dat het vanaf de 
terrassen bij de horeca ook goed luis-
teren is naar de muziek.

Na het aangekondigde laatste num-
mer werden Joep en Frank verleid tot 

Peter Pan; terug naar    
Nimmernevernooitgedachtland
Durf jij in sprookjes te geloven? Droom mee met de toneelspelers van To-
neelvereniging Mariahout die weer genieten om na een jaar afwezigheid 
op het podium te staan. Een decor van levensgrote blokken vormt de fan-
tasiewereld waarin acteurs je meenemen in de avonturen van de bekende 
held Peter Pan en zijn eeuwige tegenstander Kapitein Haak. Een speelse 
en kleurrijke voorstelling voor jong en oud.

tuurlijk Peter Pan haar pad kruisen. 

Muziek, dans en kleur
Acteren, zingen, dansen; de spelers 
van de toneelgroep Mariahout doen 
het allemaal. In een fantasierijk multi-
functioneel decor volgen spanning 
en humor elkaar snel op. Beleef sa-
men met de spelers van Toneel-
vereniging Mariahout een fantasierij-
ke voorstelling waarin ‘doen alsof’ en 
je fantasie gebruiken belangrijk zijn. 

Peter Pan is te zien op zaterdag 24 juli 
19.00 uur, zondag 1 augustus 13.00 
uur en 16.00 uur en op 12 augustus 
om 14.30 uur in het openluchtthea-
ter van Mariahout.
Reserveer uw zitplaats op de website 
www.openluchttheatermariahout.nl

Fantasie is waar alles om draait
“Ik zal je nooit vergeten”, belooft klei-
ne Wendy nadat ze met Peter Pan ge-
weldige avonturen in Nimmernever-
nooitgedachtland beleeft. Eenmaal 
volwassen blijft ze haar fantasie 
trouw en vertelt ze haar man en doch-
ters de verhalen uit haar jeugd. Een 
krokodil die klinkt als een klok, Peter 
Pan die nooit volwassen wordt en een 
elfje dat Tinkerbel heet. Maar oudste 
dochter Jane gelooft de verzinsels 
van haar moeder niet meer. Vooral nu 
het oorlog is zou haar moeder het le-
ven eens serieus moeten nemen. Als 
dan opeens kapitein Haak op de 
stoep staat wordt de fantasieloze 
dochter van Wendy meegesleurd in 
een spannend avontuur waar piraten, 
verloren meiden, Tinkerbel en na-

Peter Pan; terug naar    

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (2)
Sleept het Nuenense gemeentebestuur het predikaat ‘Groenste Gemeente 
in Brabant’ in de wacht? Of wordt het toch Groenste gemeente van Neder-
land….. Deze nieuwe rubriek leverde binnen een dag na het verschijnen al 
tientallen tips van lezers op. Het lijdt geen twijfel: er is nog een lange weg 
te gaan voor onze Groenwethouder. Deze rubriek zal minstens tot de ge-
meenteraadsverkiezingen van maart 2022 in de lucht kunnen blijven.  

Het groene en prachtige Nuenen 
trekt veel toeristen uit binnen- en 
buitenland. Ze zwerven door lanen 
en dreven en bezoeken het Vincent-
van-Goghgekke dorpje aan De Dom-
mel per fiets, rollator, scootmobiel, 
automobiel en met de benenwagen. 
Bij binnenkomst vanuit lichtstad 
Eindhoven (De op een na groenste 
stad van Nederland, na Almere) ter 
hoogte van het Van Gogh-fietspad 
via de Wolvendijk komt de Opwet-
tense molen in zicht. De entree met 
het bord NUENEN gaat vergezeld van 
een aanduiding van de maximum-

snelheid van 30 km. Landgenoten, 
Eindhovenaren en Nuenenaren krij-
gen die 30 km niet op het netvlies, 
laat staan al die Chinezen en Japan-
ners. Groen overwoekert bijna alles 
bij het bord NUENEN, dat levert geen 
punten voor de Top 100 Groenste Ge-
meente. 
De leilindes bij de keurige kiosk in 
Gerwen opende vorige week deze ru-
briek. Dat groen is inmiddels ge-
snoeid, beetje slordig. Dat klusje zou 
een echte hofmeester beter klaren….. 

(foto Cees van Keulen) 

Ineke Oomens (klarinet, gitaar), Ge-
rard Jeuken (accordeon), Karel 
Werschkull (gitaar, mandoline, fluit), 
Teo Kleintjes (bas) en Hans Frishert 
(percussie, zang).
Aanvang van het kioskconcert: 15.00 
uur. Meer informatie over het concert 
en een voorproefje op de site.

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 van Cultuur 
Overdag voor het laatste nieuws.
www.cultuuroverdag.nl

Gratis cursus    
‘Politiek Actief 
voor de gemeente’
Wat doet de gemeente? Welke plek 
heeft de gemeente in het bestuur 
van Nederland? Hoe werkt de be-
sluitvorming binnen de gemeente? 

Wat doet een raadslid?
Op deze vragen - en meer! - krijgen 
deelnemers aan de cursus antwoord. 
Ook is er een 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 ver-
gadering 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 gemeen-
te. Ook is de cursus zeer geschikt 
voor iedereen die misschien interes-
se heeft om politiek actief te worden, 
maar nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. De cursus start 
op dinsdag 21 september en bestaat 
uit 5 bijeenkomsten. Meedoen is gra-
tis en aanmelden kan op deze site via 
www.nuenen.nl/politiek-actief 
U vindt daar ook meer informatie 
over het programma.

Gemeente Nuenen 

JobOn Loopbaan Vierdaagse
Bijna iedereen kent het landelijke wandelevent de Nijmeegse Vierdaag-
se. Helaas gaat dit event dit jaar niet door. Wat wel doorgaat, is de JobOn 
Loopbaan Vierdaagse die plaatsvindt van 20 t/m 23 juli. Tijdens deze 4 
dagen organiseert JobOn, de landelijke community voor werkzoeken-
den, in heel Nederland zoveel mogelijk wandelevents verspreid in het 
hele land voor werkzoekenden. Tijdens deze netwerkevents worden vele 
stappen gezet om iedereen een boost te geven in zijn of haar zoektocht 
naar werk. In Eindhoven organiseert Danny Stigter van JobOn op 22 juli 
een wandelevent onder begeleiding van wandelcoach Marielle Drenth. 
Stigter: “Na een periode van veelal online ontmoetingen is het ontzet-
tend fijn om weer persoonlijke contacten te leggen met werkzoekenden 
in de regio en samen nieuwe inzichten op te doen”. 

gratis, aanmelden is een vereiste en 
kan via: https://jobon.nl/events/jo-
bon-tour-eindhoven-inspiratiesessie-
in-de-natuur-met-zorg-voor-jezelf-2

Over JobOn
JobOn is een vrijwilligersorganisatie 
en organiseert netwerkbijeenkom-
sten, workshops en online trainingen 
voor mensen die op zoek zijn naar 

De JobOn Loopbaan vierdaagse 
brengt iedereen, die een stap wil zet-
ten in zijn of haar loopbaan, in ver-
binding en beweging. Stigter: “Al 
wandelend kom je op een gemakke-
lijke manier met anderen in gesprek 
en doe je sneller nieuwe ideeën op. 
Daarnaast krijgt iedereen op deze 
manier nieuwe energie om er wel vol 
tegenaan te gaan!”. 

Stappen zetten richting nieuwe baan
Tijdens het interactieve wandelevent 
in Eindhoven doen werkzoekenden 
nieuwe contacten op en gaan zij sa-
men aan de slag om verder te komen 
in hun zoektocht naar een passende 
baan. Drenth: “In deze inspiratiesessie 
wil ik deelnemers graag laten ervaren 
hoe de natuur bij kan dragen aan ie-
ders vitaliteit, kwaliteit van leven en/
of werkgeluk. De natuur werkt vaak al 
mee in je proces. Het draagt bij aan 
ontspanning en werkt rustgevend. Je 
zintuigen worden meer geprikkeld 
waardoor je meer in je lijf komt. Dit 
helpt om dichter bij je gevoel te ko-
men. Komt er speelsheid in je los of 
voel je meer behoefte voor rust? Cen-
trale vragen tijdens deze wandeling 
zijn: ’Wie wil je zijn? Wat is voor jou 
belangrijk? Waar wil jij je op focussen? 
Wat wil jij bereiken? En Doe je nu din-
gen die belangrijk zijn voor je?’. 

Wandel mee in Eindhoven op 22 juli
Er zijn nog plekken beschikbaar voor 
deze wandelevents voor werkzoeken-
den in Eindhoven. De events vinden 
plaats op donderdagochtend 22 juli 
van 09.30 tot 11.00 uur. Het startpunt 
is bij de Carpoolplaats A50. Dutmella-
pad te Son en Breugel. Meedoen is 

een nieuwe baan. Deelnemers wer-
ken hierbij actief aan het onderhou-
den en uitbreiden van hun netwerk, 
vergroten hun vaardigheden en ver-
sterken elkaar. In Eindhoven is nog 
ruimte voor enthousiaste vrijwilligers 
die zich maatschappelijk willen inzet-
ten om dit soort events en netwerk-
bijeenkomsten te organiseren. 
www.jobon.nl

Patiëntenportaal mijnAnna 
nu ook beschikbaar als app 
mijnAnna, het patiëntenportaal van het St. Anna Ziekenhuis, is nu ook 
beschikbaar als app! Dat betekent dat mijnAnna niet alleen via de web-
site www.mijnanna.nl te benaderen is, maar ook via een handige app op 
uw telefoon of tablet. De mijnAnna app is te downloaden via de Google 
Play Store en Apple App Store. 

Na het downloaden van de app, dient de ge-
bruiker eenmalig een koppeling te maken 
met het dossier op mijnanna.nl. Daarna is de 
app met een pincode te ontgrendelen en te 
gebruiken. 
Als patiënt kunt u in de app, net zoals in het 
portaal op mijnanna.nl, uw medische infor-
matie raadplegen en geplande afspraken in-
zien. 
Nieuw in de app is de routeplanner, waar-
mee u binnen het ziekenhuis elke gewenste 
route kunt volgen vanaf uw smartphone. U 
kiest zelf het begin en eindpunt en aan de 
hand van foto’s laat de mijnAnna app de 
route zien. 
Net als het online portaal is ook de app de 
komende jaren in ontwikkeling en kent 
deze in de toekomst nieuwe, aanvullende 
mogelijkheden. www.st-anna.nl



ROND DE LINDE week 29 Donderdag 22 juli 2021

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

                                                                              

                                                                              

                      

Gerard Netten

Na een intense en liefdevolle periode, is onze allerliefste man, papa 
en opa aan zijn laatste vaart begonnen.

5  11 oktober 1947 - c  12 juli 2021

Annemieke Netten - van Kruijsdijk

Eefje en Frits
Imke en Justin
Tobias

Catelijne en Jan
Julian
Mae-Lynn
Sue-Ann

"Ik heb altijd het gevoel een reiziger te zijn
die ergens heengaat, naar een bestemming."
                                                         Vincent van Gogh

We hebben in besloten kring afscheid genomen van Gerard 
op natuurbegraafplaats Schoorsveld.

U kunt uw herinneringen aan Gerard met ons delen via
https://herinnering.dela.nl/gerardnetten

In paradisum…

Dat de engelen je begeleiden
naar het hemels paradijs

Heel verdrieti g maar ook dankbaar heb ik afscheid moeten nemen 
van mijn allerliefste Nelli. Meer dan 60 jaar waren wij onafscheidelijk 

en in liefde met elkaar verbonden.

Nelli Johanna Eichholtz - van Gils
* Zevenbergschenhoek, 3 september 1928 † Eindhoven, 17 juli 2021

Ronald Eichholtz
Zij was een liefdevolle zus, schoonzus, tante, oudtante 

en een hartelijke vriendin voor velen.

Zr. Tonny van Gils, J.M.J. 

Peter en Marianne van Overbruggen - Hol

Correspondenti eadres: 
Ronald Eichholtz p/a Wissehaege
Herman Gorterlaan 4 (kamer 117)
5644 SX Eindhoven

De uitvaartdienst voor Nelli vindt plaats op vrijdag 23 juli 2021 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Daarna 
begeleiden we Nelli naar haar laatste rustplaats op Oude Landen, 
Beekstraat 48a te Nuenen.

Het is mogelijk de uitvaartdienst online te volgen via de website van 
de parochie www.parochienuenen.nl met de knop ‘Live uitzending’.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 25 juli 11.00 uur: viering, or-
gel of pianospel, voorganger pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Zondag 25 juli 11.00 uur: Harrie van 
den Boomen; Paul Perrée.

Mededelingen
Vanaf deze week gaat de vakantiere-
geling in, dat wil zeggen:

Géén viering op zaterdagavond, én 
het secretariaat is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 
uur tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 juli 11.00 uur: viering met 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties 
Pastor Jan van Dooren vanwege ver-
jaardag; Overleden fam. De Groot - 
Vrijaldenhoven.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 juli 09.30 uur: viering met 
muzikale omlijsting, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties 
Pastoor Jan van Dooren, vanwege 
zijn verjaardag; Levende en overle-
den leden van het Sint Annagilde; 
Marco Hoeks en Harrie Vinke. 

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

Op zondag 25 juli wordt vanaf 10.00 
uur in De Regenboog een dienst ge-
houden waarin voor gaat: ds. Marlies 
Schulz. Er zullen weer voorzangers 
zijn, die de liederen laten horen, maar 
voorzichtig mag u als kerkganger 
ook weer meedoen met de zang. We 
collecteren voor een ZWO-project in 
India. Wie de dienst wil bijwonen 
moet zich wel even aanmelden via e-
mail: pgn.nuenen@gmail.com Voor 
de thuisblijvers: er is een livestream, 
die u vindt op www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. Na de dienst is er ont-
moeting met koffie en thee. Van har-
te welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 22 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis, H. Maria Magdalena, 
boetelinge.
Vrijdag 23 juli. Geen H. Mis, H. Apolina-
ris, bisschop en martelaar; gedachtenis 
van H. Liborius, bisschop en belijder. 
Zaterdag 24 juli Geen H. Mis, Onze Lie-
ve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
van H. Christina, maagd en martelares. 
Zondag 25 juli. Negende zondag na 
Pinksteren. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 26 juli. 18.30 H. Mis, H. Anna, 
moeder van de H. Maagd Maria.
Dinsdag 27 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pantaleon, martelaar. 
Woensdag 28 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Nazarius en Celsus, martelaren; Victor I, 
paus en martelaar; Innocentius I, paus 
en belijder. 

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader en opa

Geert Huizing
9 juni 1934 – 13 juli 2021

Wies Huizing – Damen
Kinderen en kleinkinderen

Correspondenti eadres:
Margot Begemannstraat 207, 5671 CW  Nuenen

Vrijwilligers      
kerkhofonderhoud gezocht!
Op maandagochtend 9.30u wordt er altijd koffiegedronken op het kerk-
hof door de vrijwilligers die het kerkhof in orde houden. Zo ook afgelo-
pen maandag, hierbij was onze pastoor ook aanwezig. Na de koffie en 
koek richtte de pastoor zich tot drie vrijwilligers: Jos, Elly en Bert. 

houden. Ook is er ruimte om gezellig 
samen koffie te drinken. We schoffe-
len, vegen bladeren op en doen aller-
lei kleine klusjes om het kerkhof net-
jes te houden. We zijn dringend op 
zoek naar vrouwen en mannen die 
ons op maandagochtend van 8.00-
11.30 uur hierbij willen helpen. Als je 
hier interesse in hebt of vragen hier-
over hebt, kom dan op maandagoch-
tend eens kijken bij ons. Iedereen is 
van harte welkom!

Groet van de kerkhofploeg

Zij waren er voor de laatste keer bij en 
ze kwamen afscheid nemen van hun 
werk op het kerkhof. De mooie woor-
den die de pastoor tot hen sprak, 
maakte indruk op ons allen. Ook 
kreeg ieder een kaars en bloemen 
mee en de uitnodiging om nog eens 
koffie te komen drinken op maan-
dagochtend. We hebben afscheid 
van hen genomen en ze het allerbes-
te toegewenst. 

De kerkhofploeg bestaat uit vrijwilli-
gers die samen het kerkhof netjes 

Vaarverbod voor de Dommel
Er geldt vanaf donderdag 15 juli 2021 een vaarverbod voor vrijwel de 
hele beek de Dommel. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt 
vanwege de hoge waterstand en de hoge afvoeren op de Dommel. Er is in 
een korte tijd veel neerslag gevallen in het gebied. Op dit moment is het 
voor vaarverkeer niet veilig.

Traject vaarverbod
Het vaarverbod geldt voor de Dom-
mel op het traject vanaf de Belgische 
grens tot voorbij de Molendijk in 
Liempde (Kasterense watermolen). 
Zodra de situatie weer veilig is zal het 
waterschap het verbod intrekken en 
dit communiceren. Meer informatie 
over waar u mag varen, roeien en ka-
noën in het Dommelgebied staat op 
www.dommel.nl/varen.

Situatie Dommelgebied
De afvoeren op de Dommel zijn flink 
gestegen. Waterschap De Dommel 
houdt de situatie in het gebied 
nauwlettend in de gaten. Er zijn in 
het buitengebied percelen onder 
water gelopen, na lokale fikse regen-
buien in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag. Ook is de 
kering in de Dommel bij het Van 
Abbemuseum in Eindhoven-Cen-
trum automatisch omhooggegaan 
en heeft goed gefunctioneerd.

In de zelfhulpgroep 
HSP is er ruimte 
voor nieuwe   
deelnemers
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een zelf-
hulpgroep kunnen deelnemers hun 
ervaringen delen, elkaar steunen en 
van elkaar leren. Door het deelne-
men aan een zelfhulpgroep krijg je 
erkenning en begrip van lotgenoten, 
wat in het dagelijks leven soms moei-
lijk is. Praten met anderen over het-
zelfde probleem helpt!

De zelfhulpgroep HSP (hoogsensitief 
persoon) is speciaal bedoeld mensen 
die hoog gevoelig zijn. Tijdens de bij-
eenkomsten krijg je de ruimte om 
echt naar elkaar luisteren en leer je 
beter om te gaan met het hebben 
van HSP. Je staat er niet alleen voor, 
krijgt antwoorden op talloze vragen 
en neemt zelf weer de regie in han-
den.
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt 
lotgenoten dan ben je in deze groep 
van harte welkom. Het ontmoeten 
van elkaar en elkaar ondersteunen 
staat centraal.
De groep komt op de even weken op 
woensdagavond bij elkaar in Eindho-
ven.

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep of 
om je aan te melden kun je contact 
opnemen via mail/telefoon: eindho-
ven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-211 83 
28. Voor meer info over Stichting Zelf-
hulp Netwerk Zuidoost-Brabant of an-
dere zelfhulpgroepen kun je kijken op 
onze site: www.zelfhulpnetwerk.nl
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.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

ZONDAG 25  JULI 
VLOOIENMARKT Ter-
rein aan De Hint in Eer-
sel. 10.00-16.00 uur. Gra-
tis entree. T: 06-20299824. 
www.timmermansevene-
menten.nl

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt vrijwil-
ligers om als taalmaatje 
de vluchtelingen tijdens 
hun inburgering te on-
dersteunen bij het oefe-
nen van de Nederlandse 
taal. Tijdsinvestering: 2 
maal 1 uur per week. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep, Berg 22 c, tel.040-
2831675. ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vrij. van 
9.00-12.30 uur. 

hoekbank Onda
van € 9.486 voor € 6.720

bank Linea
van € 2.281 voor € 1.597

tafel Yama uitschuifbaar 
van € 6.645 voor € 4.655

fauteuil Calinda zitdiepte -2cm
van € 1.805 voor € 1.265
fauteuil Calinda zitdiepte normaal
van € 1.745 voor € 1.220

bank Alma
van € 7.944 voor € 5.565

bankstel Rolf Benz 50
van € 15.524 voor € 11.539

eethoek Rolf Benz 
tafel 964 van € 2.485 voor € 1.740
stoelen 650 van € 621 voor € 435

salontafel Aditi
van € 2.395 
voor € 1.675

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

- ZELF AFHALEN - BEZORGEN MOGELIJK TEGEN MEERPRIJS 
- 3 MND. OUTLETGARANTIE - MEER SALE IN DE WINKEL

Airco
in de winkel

S A L E
SHOWROOM

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.

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.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

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

GITAARSCHOOL NUENEN SPEELPLEZIER BEGINT HIER
Plekken vrij voor gitaarles op akoestische en of 
elektrische gitaar, alle leeftijden vanaf 8 jaar. Ervaren 
docent. Eventueel bij u thuis. Bel voor info 06-
48886865. Of mail naar: info@reciproci-ties.com

Optocht Oldtimertractoren
Eindelijk zon dit afgelopen weekend 
en de oldtimer-tractoren werden van 
stal gehaald. Door het idyllisch land-
schap van Stad van Gerwen kwam 
jong en oud in optocht voorbij op 
tractoren van o.a. Fendt, Marigus, 
Harvester International, Simpson, 
Deutz en John Deere.

Eindelijk zon dit afgelopen weekend 
en de oldtimer-tractoren werden van 
stal gehaald. Door het idyllisch land-
schap van Stad van Gerwen kwam 



ROND DE LINDE week 29 Donderdag 22 juli 2021

Veel diploma’s bij het   
synchroonzwemmen
Na al die lockdowns lukte het eindelijk om het diplomazwemmen te regelen 
voor het synchroonzwemmen van Z&PV Nuenen. De meisjes hebben heel 
goed getraind en hebben goede resultaten behaald afgelopen zondagoch-
tend. Rissa en Britt hebben de Basishouding gehaald. Mirte en Zonne hebben 
de Zeilboot gehaald. Julia en Guusje hebben de Balletbeen gehaald en Fenna 
en Femke hebben de Barracuda gehaald. We willen ze nog een keer feliciteren 
met het behalen van de diploma’s. 
Lijkt het jou ook leuk om te synchroonzwemmen en heb je A, B en C dan kan je 
een mailtje sturen naar synchroonzwemmen@zpvnuenen.nl. 

V.l.n.r.: Rissa, Femke, Fenna, Britt, Julia, Guusje, Mirte en Zonne

Tijden komend seizoen   
ongewijzigd bij BCL
Het seizoen 2020/2021 is bijna voorbij: om die reden kijkt het bestuur al 
volop vooruit naar het komende seizoen. Zalen reserveren, wedstrijden 
inplannen en natuurlijk de trainingen en trainingstijden heroverwegen: 
is de speelavond optimaal ingedeeld? Uiteindelijk is besloten dat de 
speeltijden van de verschillende groepen komend seizoen gelijk blijven. 

Rackets trekken
Als de senioren trainen spelen de 
overige senioren niet geheel vrij. Zij 
worden door loting (trekken van rac-
kets) aan elkaar verbonden geduren-
de twee speelronden van 20 minuten. 
De eerste ronde vangt aan om 20.10 
uur en de tweede om 20.30 uur. Om 
20.50 uur, als de training ook afgelo-
pen is wordt de hele groep gemengd 
en mag iedereen vrijspelen en zelf 
partijen samenstellen. Rond 22.30 
uur is de speelavond beëindigd. 
www.badmintonclublieshout.nl

Jeugd
Na het ‘verloren’ seizoen 2020/2021 
hoopt de jeugd van Badminton Club 
Lieshout fris aan het nieuwe seizoen 
te kunnen beginnen. De jeugd speelt 
in twee groepen: Aspiranten (van ca. 
7 tot 12 jaar) en Junioren (van ca. 12 
tot 18 jaar). Deze beide groepen heb-
ben beide een eigen speeltijd. De as-
piranten beginnen om 18.30 uur en 
om 19.30 is hun speelavond afgelo-
pen. Om 19.00 uur komen dan de ju-
nioren binnen, die dus deels gelijktij-
dig spelen met de aspiranten. Deze 
gelijktijdigheid is ingebouwd om de 
doorstroom te vergemakkelijken. De 
junioren, die dus om 19.00 uur begin-
nen, spelen tot 20.00 uur. Zij spelen 
weer aansluitend tot aan het begin 
van de senioren.

Senioren
De senioren beginnen om 20.00 
uur. Om die tijd begint ook de trai-
ning voor degene die willen deel-
nemen. Training bij de senioren is 
immers niet verplicht, maar vrijblij-
vend. De beide jeugdgroepen krij-
gen gedurende de hele speeltijd 
begeleiding en training. Dat is afwij-
kend ten opzichte van de senioren. 
Die kunnen, naast deelnemen aan 
de training, dus ook alleen vrij spe-
len. De seniorentraining duurt tot 
20.50 uur. 

Kai Tchong is met zijn 84 jaar het oudste lid 
van Badminton Club Lieshout. Badmin-
ton; een mooie sport voor alle leeftijden!

Applaus voor jezelf!
Voor het 2e jaar op rij was het een apart schooljaar. Door corona mochten 
veel activiteiten die op de planning stonden niet doorgaan of werden ze 
in een ander jasje gegoten. Dus vond de ouderraad van Kindcentrum De 
Nieuwe Linde het tijd voor een groot applaus. Want wat zijn ze trots op 
alle kinderen van de school. Wat hebben ze iedere keer weer goed meebe-
wogen met alle veranderingen en maatregelen die ze voorgeschoteld 
kregen. Wat zijn het stuk voor stuk kanjers! 

En voor de groepen 5 tot en met 8 was 
er Ren je Rot, bingo in de klas, een gro-
te hindernisbaan en speelden ze het 
spel Jachtseizoen in de wijk. Uiteraard 
alles onder het genot van chips en 
meer dan voldoende drinken.

Maar dat applaus geldt ook voor alle 
leerkrachten. Wat een klus om alle 
kinderen gemotiveerd te houden, 
om de lessen zowel thuis als in de 
klas op een goede manier te verzor-
gen en om tussendoor ook nog tijd te 
maken voor leuke dingen. Daarom 
konden we niets anders zeggen dan 
dat ze allemaal een heel groot AP-
PLAUS verdienen! En op wat voor 
manier kon dat beter dan door een 
hele dag te organiseren met leuke 
dingen.

Zo gezegd zo gedaan. Afgelopen vrij-
dag was het de APPLAUS VOOR JE-
ZELF dag. Voor de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 was er een 
programma met spelletjes op het 
schoolplein, bingo in de klas, levend 
ganzenbord en een mega groot 
springkussen/hindernisbaan van wel 
26 meter lang. 

Sport verbroedert:    
NKV helpt SDF Friends
Nu het dagelijkse leven na de corona-epidemie weer een beetje opge-
pakt kan worden, beseffen we eigenlijk pas goed wat we het afgelopen 
jaar gemist hebben. Strenge maatregelen werden afgekondigd, het kon 
helaas niet anders. Onze gezondheid staat immers voorop. 

vrienden weer ontmoeten. Tegelij-
kertijd werd er in de buitenlucht op 
gepaste afstand getraind en ge-
werkt aan de conditie. Op het ene 
veld trainden de leden van NKV, op 
het andere veld werd zelfverdedi-
ging voor kinderen en/of karateles 
gedoceerd door de trainers van onze 
vereniging.

Onze leden hebben ervan genoten. 
Niet alleen om zelf weer te kunnen 
trainen maar ook om het plezier van 
de korfballers (m/v) te kunnen zien 
die na lange tijd hun favoriete sport 
weer op konden pakken. Sport ver-
bindt en sport verbroedert, dat heb-
ben wij als vereniging zelf aan den 
lijve ondervonden. Langs deze weg 
willen bestuur en leden van SDF 
Friends NKV heel hartelijk bedanken 
voor de geboden sportieve hulp aan 
onze vereniging!

Met lede ogen moesten sportvereni-
gingen toezien dat hun deuren ge-
sloten bleven. Ook de dojo van mar-
tial-arts vereniging SDF Friends aan 
de Jacobushoek lag er stil en verla-
ten bij. Toen in het voorjaar weer 
buitentrainingen werden toege-
staan, waren we erg blij dat we ge-
bruik mochten maken van het ver-
lichte trainingscomplex van de Nue-
nense korfbalvereniging NKV aan 
het Wettenseind. Eindelijk konden 
onze leden na lange tijd hun sport-

Aan het einde van de ochtend was er 
voor iedere groep een lunch gere-
geld. De bedoeling was dat dit geza-
menlijk buiten op het veld gegeten 
zou worden, maar door de vele re-
genval was het daar nog iets te dras-
sig voor. Maar in de eigen klas onder 
het genot van een film was ook deze 
picknick een succes.

Nog een laatste week voordat de va-
kantie begint, met ook daarin nog 
een paar leuke dingen op het pro-
gramma. En hierna kan iedereen 
gaan genieten van een welverdiende 
zomervakantie.

Nuenenaar Chris Kisters  
verovert brons op NK Baan 
Wielrenner Chris Kisters uit Nue-
nen stond zaterdag 17 juli op het 
podium bij het Nederlands kam-
pioenschap baanwielrennen. Op 
de buitenbaan van Assen werd 
het NK Baan voor nieuwelingen 
op het onderdeel omnium verre-
den. Na de vier onderdelen legde 
de 15-jarige Nuenenaar beslag op 
de eervolle derde plaats. Vol trots 
heeft Chris de bronzen medaille 
thuis in De Beekse Tuin in zijn prij-
zenkast gehangen. 

In het baanwielrennen is een omni-
um een combinatieklassement. De 
nieuwelingen rijden vier onderde-
len: scratch, temporace, afvalrace en 
een puntenkoers. In de puntenkoers 
dubbelde Chris het complete pelo-
ton en nam een ronde voorsprong 
en dat betekende 20 punten extra. 
Dit onderdeel schreef hij dus op zijn 
naam, de andere drie onderdelen 
liepen ietsje minder. Mooi dat de 
jonge renner uit Nuenen op het po-
dium klom en de bronzen medaille 
in de wacht sleepte. 

Brons, goud en zilver op het podium tij-
dens het Wilhelmus (vrnl): Chris Kisters 
(Nuenen), Jan van Schaik (Amsterdam) 
en Martijn Mulder (Epe)….

foto Sjef Kisters

Landschaps-  
wandeling   
Genneper Parken 
met IVN Geldrop 
Vijftien wandelaars kunnen met IVN-
gidsen op pad door de Genneper Par-
ken. De landschapswandeling start 
op 27 juli om 13.30 uur bij de par-
keerplaats Anton Coolenlaan 5, Eind-
hoven. Deelname is gratis, geen hon-
den. Vanwege corona neemt IVN 
Geldrop nu minder mensen mee en is 
aanmelden noodzakelijk.

Coronaveilig door beekdal
Na tien maanden wil IVN Geldrop 
weer van start gaan met de maande-
lijkse landschapswandelingen op 
dinsdag. Die van 27 juli voert door het 
kleinschalige landschap van de Gen-
neper parken. Dit waardevolle beek-
dalgebied van de Dommel en Tongel-
reep behoort tot de ecologische 
hoofdstructuur. Onderweg vertellen 
de natuurgidsen enkele keren interes-
sante wetenswaardigheden. Halver-
wege is een pauze in de natuur. Het 
duurt tot 16.30 uur. Waterdicht schoei-
sel is aanbevolen want het gebied kan 
nat zijn. De start is om 13.30 uur bij de 
parkeerplaats van zwembad de Ton-
gelreep aan de Anton Coolenlaan 5 in 
Eindhoven. Vanwege de anderhalve 
meter afstand vervalt carpoolen en 
kunnen per gids slechts vijf mensen 
mee. In juli zijn dat vijftien gasten. 

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden kan via het e-mailadres 
publiek.ivngeldrop@gmail.com en is 
noodzakelijk. In de week vóór de 
wandeling krijgt men bericht over 
deelname. Bij overschrijving ontvan-
gen de zestiende en latere aanmel-
ders bericht dat ze desgewenst bo-
venaan de lijst komen voor de volgen-
de maand. Advies is om de website 
www.ivn.nl/geldrop en facebook in 
de gaten te houden, ook met het oog 
op het weer. Bij extreme weersom-
standigheden gaat de wandeling niet 
door. Voor verdere inlichtingen: Ma-
riet Vissers, 040 285 6622, en Tinus de 
Gouw, 06-121 41 901. IVN Nederland 
is winnaar Prins Bernhard Cultuur-
fonds Prijs 2021. Wie IVN wil steunen 
kan lid of donateur worden door een 
mailtje naar ivngeldrop@gmail.com.
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AUGUSTUS ACTIE MAAND

BINNEN EN BUITEN SPORTEN 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE 
BOUTIQUE FITNESSCLUB 
VAN NUENEN

BEL OF MAIL VOOR DEZE ZOMER AANBIEDING 
040-3032623 I GIEL@CARDOPREMIUM.COM

  SPORTEN2BETALEN1
KOM MET TWEEEN SPORTEN 

EN BETAAL SLECHTS VOOR EEN
TWEEEN 

..
SPORTEN 

BETAAL SLECHTS VOOR EEN
/ /

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)

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)

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Wij zijn er voor jou.

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen
je graag.

 

 
 
Ben jij op zoek naar een fulltime functie in de logistiek met kans op een vaste 
aanstelling? Wil jij onderdeel uitmaken van een familiebedrijf waar iedereen meetelt, 
wil jij vaste werktijden van 7:00 uur tot 16:00 uur en ben je niet bang om veel te lopen 
in het magazijn? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Frits Dijk International B.V. te Nuenen is één van de belangrijkste leveranciers van 
kwaliteitsproducten voor trailer- en aanhangwagenbouwers. Denk hierbij aan onder 
andere aan verlichting, bumpers, wielen en remonderdelen.  
Ter ondersteuning van mooie bedrijf zijn wij op zoek naar een leergierige 
hardwerkende magazijnmedewerker. 
 
Taken/verantwoordelijkheden 
Het picken en het verzendklaar maken van orders, Goederenontvangst en tellen van 
de voorraad zijn dagelijkse werkzaamheden maar ook lichte montage 
werkzaamheden komen voor, kortom een afwisselende baan waar bij je stap voor 
stap alle processen leert. Dit doe je samen in een klein team. 
 
Wij bieden: 
Een fijne veilige werkomgeving met uitzicht op een vaste aanstelling. Marktconform 
salaris, goede arbeidsvoorwaarden met een prima pensioenregeling. Een leuk team 
waarbij ook tijd en aandacht is voor een uitstapje maar zeker ook een fijne kantine 
met allerlei ontspanningsmogelijkheden zoals biljart, tafelvoetbal en darts. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Een positieve instelling, nauwkeurig werken en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. 
Een Reachtruck certificaat is een pre, maar heb je die niet dan kunnen we daar in 
overleg voor zorgen. Kom jij ons versterken? 
 
Stuur je sollicitatie met CV naar: 
iverkuijlen@fritsdijk.nl 
 
of  
 
Frits Dijk International B.V. 
T.a.v. I.E. Verkuijlen-Dijk 
Collse Heide 64 
5674 VN Nuenen 
 
 

BLOEM & TUIN
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