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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Frits Heesbeen op één van zijn botswagens

Lichtprocessie 
Lourdesgrot 
Mariahout
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Gerwense 
Diana Berkvens 
op dreef bij Catan 
Club Meierij

Roggemijt 
snel en 
vakkundig 
gebouwd
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New York Pizza Nuenen geopend

Verse pizza’s binnen een half uur 
Door Caroline van Nes

Nuenen is weer een eetgelegenheid rijker: op de Vincent van Goghstraat 
werd afgelopen week een vestiging van New York Pizza geopend. Onderne-
mer Tjebbe Hoevers is erg blij met de mooie locatie voor zijn nieuwe winkel. 

ik de winkels en ondernemers goed 
kennen. Toen ik via via vernam dat er 
een franchisenemer gezocht werd 
voor Eindhoven, ben ik in het diepe 
gesprongen. En dat is een goede zet 
geweest. Het is een prachtige organi-
satie, we hebben als ondernemers 
onderling veel contact en New York 
Pizza is een innovatieve club.
Ik zit nu twee en een half jaar op de 
Tarwelaan in winkelcentrum Vaart-
broek. Vanaf de eerste week dat we 
open waren, was dit een ontzettend 
drukke winkel. Met vallen en opstaan 
hebben we het eerste jaar veel ge-
leerd, zijn we steeds een treetje ho-
ger geklommen en staat er nu een 
team waar ik hartstikke trots op ben.”

Na een aantal jaren werkzaam te zijn 
geweest in de grootkeukentechniek, 
besloot Tjebbe dat het tijd was voor 
iets anders. Zelfstandig ondernemer-
schap, onder de paraplu van New 
York Pizza. 
“Het bedrijf waar ik toen werkzaam 
was, deed zaken met New York Pizza”, 
zo begint Tjebbe. “Zodoende leerde 

40-jarig jubileum voor   
Heesbeen attractieverhuur
Door Janneke Mes

Iedereen die wel eens een evenement in Nuenen bezoekt, heeft ze vast 
gezien; de attracties van het bedrijf Heesbeen. Vooral de springkussens 
in allerlei vormen en maten worden opgeblazen bijvoorbeeld in het Park, 
bij buurtfeesten of bij mensen thuis. Het Nuenense bedrijf bestaat woens-
dag 4 augustus 40 jaar en is tweede oudste attractieverhuurbedrijf van 
Nederland.

ren, wilde Jeffrey zich liever focussen 
op volwassenen. Op zijn zeventiende 
kocht Jeffrey zijn eerste attractie, een 
arm-worsteltafel. Een jaar later is hij 
met een rodeo-stier bekend gewor-
den door heel Nederland. Al snel 
volgden andere attracties zoals su-
moworstelen, zeskampen en zeep-
hellingen. De twee bedrijfjes beston-
den naast elkaar. Beiden groeiden en 
ook voor zijn vader werd het steeds 
meer werk in plaats van hobby. In 
1995 besloten ze samen te gaan. Het 
logo, een olifant, werd bedacht door 
Frits; klein geboren en uitgroeiend 
tot groot. Een bedrijfspand werd ge-
kocht op Eeneind. Jeffrey vertelt la-
chend hoe de buurt opgelucht 
ademhaalde, want de straat van zijn 
ouderlijk huis was tot dan toe steeds 
voller komen staan met oranje-witte 
suikerspinwagentjes. 

Oranje-wit
Helaas overleed zijn vader in 2001. Ui-
teraard een flinke slag voor Jeffrey, die 
niet alleen een vader maar ook zijn za-
kenpartner verloor. Stoppen was voor 
hem geen optie, hij was net getrouwd 
en zelf vader geworden. Zijn drijfveer 
om er een succes van te maken was 
groot. Het logo en de kleuren oranje-
wit zijn al die jaren gebleven maar het 
bedrijf is enorm gegroeid, zowel in 
personeel als in materialen. In een 
weekend waren vaak honderd man 
aan de slag door het land. Ook kwa-
men er andere activiteiten bij, zoals 
o.a. een binnenspeeltuin, autover-
huur en Fun-Promotiebedrijf (op-
blaasbare Ronald McDonald, Essotij-
ger). Het pand in Nuenen werd te 

Gezien de coronamaatregelen in de 
evenementenbranche, waar uiteraard 
ook Heesbeen door is getroffen, is het 
enerzijds nu geen goede timing voor 
feest. Maar een bedrijf wat al zoveel 
jaar bestaat en succesvol is geweest, 
verdient het om bij deze mijlpaal stil 
te staan. Eigenaar Jeffrey Heesbeen 
praat met veel trots over het begin, de 
groei en toekomst van het bedrijf. 

Hoe het begon
Jeffreys vader, Frits, richtte het bedrijf 
op zijn eigen verjaardag in 1981 op. 
Hij was keurmeester en deed zijn at-
tractiebedrijf als hobby in de week-
enden erbij. In het begin nog een 
klein bedrijfje met een suikerspinwa-
gen en popcorn. Frits verzamelde 
steeds meer attracties zoals gedeco-
reerde springkussens en een draai-
molen. Jeffrey ging als klein manne-
ke vaak mee en kreeg ook steeds 
meer de smaak te pakken. Waar Frits 
zich richtte op attracties voor kinde-

klein en bouwgrond werd gevonden 
in Eindhoven. Waar de focus in de eer-
ste jaren lag op het verhuren van en-
kelvoudige attracties, is Heesbeen 
zich steeds meer gaan richten op the-
mapakketten en het verhuren van een 
beleving (www.heesbeen.nl/thema-
pakketten/). Jeffrey wil graag een to-
taalpakket verzorgen, meedenken en 
adviseren voor complete feesten, bij-
voorbeeld rondom veiligheid. Hees-
been is op vele gebieden lang koplo-
per geweest in Nederland. Het bedrijf 
werkt landelijk, waarbij hij vooral in 
het westen veel ingehuurd is. Jeffrey 
praat met veel liefde over zijn dankba-
re werk in de Randstad, waar voor kin-
deren minder mogelijkheden zijn om 
te spelen. 

Cirkel is rond
Drie jaar geleden vestigde het bedrijf 
zich weer in Nuenen, opnieuw op 
Eeneind. Met deze verhuizing was de 
cirkel dus rond. In april 2019 was het 
openingsfeest. Niet veel later kwam 

Jeffrey Heesbeen 

Rond de Linde zoekt:

Verslaggever  
gemeenteraads-
vergaderingen  
gezocht
De redactie van Rond de Linde is 
op zoek naar een redacteur die 
verslag wil doen van zowel de ge-
meenteraadsvergaderingen als 
van andere gemeentelijke activi-
teiten. Affiniteit met de Nuenense 
politiek is een must, net als on-
partijdige verslaglegging in cor-
rect Nederlands. De gemeente-
raadsvergaderingen vinden in 
principe in de avonduren (don-
derdag) plaats en van de redac-
teur wordt verwacht dat hij of zij 
hierbij persoonlijk aanwezig is, of 
de vergadering digitaal volgt als 
aanwezig zijn niet kan. Wil je de 
inwoners van Nuenen c.a. infor-
meren over datgene waarover in 
de gemeenteraad besluiten ge-
nomen worden en lijkt een redac-
teurschap je wel iets, neem dan 
contact met ons op via 040-
2831200 of stuur een e-mail naar 
redactie@ronddelinde.nl

Snelle service
Een goede en snelle service staat bij 
Tjebbe hoog op zijn lijst. En dat is een 
van de redenen dat hij heeft gekozen 
voor een tweede NYP vestiging.
“Vanuit de winkel in Eindhoven be-
zorgden we al in Nuenen. Zoals al ge-
zegd, is het een drukke winkel en op 
sommige avonden kregen we de be-
stellingen niet op tijd bij de klanten. 
Op piekmomenten was de winkel ge-
woon te klein en kon de oven het niet 
aan. We willen binnen een half uur 
een verse warme pizza kunnen be-
zorgen bij onze klanten en dat was 
bijna niet meer te realiseren. De keu-
ze was dus óf investeren in de huidi-
ge winkel óf kijken of er in Nuenen 
een goede locatie voorhanden was. 
Aangezien Nuenen al een belangrijk 
deel van ons bezorggebied was, was 
die tweede optie het meest wense-
lijk. En dit pand aan de Vincent van 
Goghstraat bleek geschikt. 
Vanaf het moment dat we de sleutel 
kregen, is het enorm snel gegaan. Me-
de dankzij de prettige samenwerking 
met het bouwteam, is de winkel in no 
time gebouwd. Vorige week donder-
dag was de oplevering en afgelopen 
maandag konden we al open. Door-
dat we nu in Nuenen zitten, kunnen 
we ook Gerwen en Nederwetten bin-

nen dat halve uur van warme pizza’s 
voorzien. Die snelle service is en blijft 
ons streven.
We hebben er ontzettend veel zin in 
en hopen het dorp Nuenen en om-
streken nog beter te leren kennen. Ie-
dereen is welkom om een kijkje te ko-
men nemen in onze nieuwe winkel 
aan de Vincent van Goghstraat 14. 
Hopelijk tot snel!”

Personeel gezocht
New York Pizza Nuenen is hard op 
zoek naar personeel. Zowel nieuwe 
pizzabakkers als bezorgers zijn wel-

kom. Vanaf 15 jaar kun je solliciteren. 
Je kunt een mail sturen naar het adres 
nypnuenen@gmail.com of reageer 
via een DM op de Instagram pagina 
newyorkpizzanuenen.

de coronacrisis. Hoewel dit uiteraard 
een flink beroep deed op Jeffreys 
creativiteit en ondernemersgeest, is 
dit ook een bezinningsperiode voor 
hem. Hij heeft het bedrijf efficiënter 
en kleinschaliger ingericht. Ook voor 
zichzelf wil hij een andere balans met 
meer plezier en rust. Waar hij al die ja-
ren feestjes verzorgde voor anderen, 
en vele uren maakte, wil hij nu meer 
tijd hebben om te kunnen genieten. 
Zijn kinderen helpen vaak een hand-
je mee en wellicht zal ooit een derde 
generatie het bedrijf Heesbeen gaan 
voortzetten.
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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:

Lever ook kleine plastic fl esjes in bij de super-
markt, daar zit sinds 1 juli ook statiegeld op!

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 20-12-2018 EN 27-12-2018

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stephan  aanvraag omgevingsvergunning 
Hanewinkellaan 20 verkoop van eieren bij de woning 
Ter Warden 30 aanvraag omgevingsvergunning 
 voor het anders situeren van de 
 nieuw te bouwen woning 
Nieuw  aanvraag omgevingsvergunning 
Ervensestraat 13 voor verleggen van bestaande 
 uitweg 
Soeterbeekseweg 42 aanvraag omgevingsvergunning 

voor het herbouwen van een schuur

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Spotvogelstraat 58 verleende omgevingsvergunning 
 plaatsen van een erker aan de 
 voorzijde van de woning en in- 
 pandige constructieve wijzigingen
Duivendijk 2A verleende omgevingsvergunning 
 oprichten woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 203 Aanvraag tot wijziging van het 
 aanhangsel art. 30a van de 
 Alcoholwet (bijschrijven en 
 doorhalen van leidinggevende) 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
02-08-2021 Nuenen c.a. Nota bodembeheer Nuenen 
  c.a. 2021 (incl. PFAS) 
29-07-2021 Nuenen c.a. Kaders mandaat, volmacht 
  en machtiging gemeente 
  Nuenen c.a. 2021 
28-07-2021 Nuenen c.a. Beleidsregels Verlenging 
  Tijdelijke ondersteuning 
  noodzakelijke kosten (Tonk) 
  gemeente Nuenen (2021) 

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

CO2-WEETJE

Wist je dat:
• Steeds meer Nuenenaren kiezen voor zonnepanelen
• Zonnepanelen een verkoelend e£ ect hebben in de 

zomer
• Aanschaf nu gunstig is door salderingsregeling en BTW 

teruggave
• Energielasten waarschijnlijk toenemen de komende 

jaren
• Zonnepanelen plaatsen een permanente bijdrage is om 

kosten te drukken
• Er vast een buur, kennis of vriend is die zonnepanelen 

heeft. Vraag eens hoe het bevalt?

Meer weten?: www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

BESPAAR- EN/OF ENERGIECOACH 
WORDEN BIJ HET ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN? 
Lijkt het je leuk om andere inwoners 
te helpen met voorlichting over het 
besparen van energie en geld? Heb 
jij je eigen huis al extra verduurzaamd, 
nageïsoleerd met HR++ glas of al 
zonnepanelen geïnstalleerd? En ben 
je bereid je verder te verdiepen in 
energie besparende maatregelen 
voor huiseigenaren? Word dan ook onderdeel van het re-
gionale Energiecoach team deskundige vrijwilligers bij het 
EnergieHuis Slim Wonen. Samen brengen we Nuenen een 
stapje dichterbij een duurzame gemeente. Laten we elkaar 
meenemen in deze stroomversnelling!

Er zijn al 15 aanmeldingen voor de opleiding van 6 avon-
den vanaf 31 augustus 2021. Wil jij hier ook bij aansluiten? 
Het Energiehuis Slim Wonen biedt nu een gratis kennis 
opleiding ‘Energiecoach worden’ in de regio. Je kunt je 
aanmelden via de website www.energiehuisslimwonen.
nl. Klik in het menu op ‘Slim Verder’ en vervolgens op 
‘Energiecoach worden’. Je kunt je ook aanmelden per 
email: info@energiehuisslimwonen.nl

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 31 en 32 (onder 
voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien.
• Wethouder Pernot over 
 Strandbad Enode
• LACO directeur Lavrijsen over 
 Strandbad Enode
• Rogge maaien zoals vroeger
• Kyo Ren Kan Kyudojo in de 
 Dubbestraat
• In de serie ‘Lokale Middenstand’:
 Kantoor van den Heuvel
• Accordeonist Willem van der 
 Heijden
• Ruimte in Beeld

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Vanaf 19 juli worden in het pro-
gramma Nuenen Nú Extra dage-
lijks afleveringen uitgezonden 
van de serie ‘de Lindeplaatsjes’ 
van de Lindespelers. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 24.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Nieuws van Cutuur Overdag

Regen oorzaak     
annulering kioskconcert
Het slechte weer zondagmiddag 1 augustus betekende helaas een annu-
lering van het kioskconcert van Gertje Raassens. Dit tot grote teleurstel-
ling van velen. Voor hen de tip om naar haar concert in het Van Gogh-
kerkje te gaan op vrijdagavond 3 september. Kaartjes zijn bij haar te re-
serveren via g.raassens@onsnet.nu (tel. 06-22667028).

Joep Hoedemakers timmert al jaren 
aan de weg met zijn covers en doet 
een muziekopleiding aan Rockcity 
Eindhoven. Momenteel is hij op za-
terdagavond wekelijks te zien in het 
SBS 6 programma Beat Me, waar hij in 
de knockouts telkens zijn concurren-
tie ver achter zich laat.

Aanvang van het kioskconcert: 15.00 
uur. Vergeet niet een stoel of krukje 
mee te nemen! Meer informatie over 
het concert en een voorproefje is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl 
Daar is ook altijd het laatste nieuws te 
lezen. Bij slecht weer, kan het name-
lijk gebeuren dat een concert wat la-
ter of eerder begint, of in het slecht-
ste geval, wordt geannuleerd.

Zondagmiddag 8 augustus:  
Chanty de Louw & Joep hoedema-
kers en Paula Snoeren.

Paula Snoeren Vocals geeft zangles 
aan vele talenten. Bij eerdere kiosk-
concerten van Cultuur Overdag pre-
senteerde zij o.a. Shari-Sayan en Novi 
Dijk. Op 8 augustus is het de beurt 
aan Chanty de Louw en Joep Hoede-
makers. Samen met Paula zorgen zij 
voor een pakkend concert in de kiosk.

Chanty, geboren en wonend in Nue-
nen, is van jongs af aan al bezig met 
zang en entertainment. Naast haar 
studie aan de Fontys speelt ze in mu-
sicals (via Shine Productions). Eerder 
deed ze jaarlijks mee aan ‘Eckart in 
Concert’. In 2015 had ze een rol in de 
film ‘Apenstreken’. Ook trad ze in 2019 
op bij het Nuenense programma van 
Koningsdag.

Roggemijt snel      
en vakkundig gebouwd
Door Nannie van den Eijnden

“Het wordt een skon mijt”, riep Leo enthousiast vanaf drie meter hoogte. 
“Officieel heet dit het ‘dekken’ van de mijt.” Er kwamen nog andere vak-
termen voorbij zoals ‘intrekken’, oftewel smaller maken. Leo bouwde de 
mijt samen met Piet de Brouwer. De garven werden met een gaffel aange-
reikt door Bert van Gelder uit Beek en Donk.

Maandagavond hadden Leo en Piet 
het al bekeken: het weer zag er goed 
uit. Morgen om 11.00 uur gaan we 
beginnen met het bouwen van de 
mijt. Er werden twee grote pallets op 
het gras gelegd. De eerste garven 
werden met de hand en gaffel aan-
gereikt en Piet begon met bouwen. 
Later werden de stuiken met tractor 
en trekker opgehaald.

Nostalgisch vakmanschap 
Het bouwen luistert nauw, omdat 
alle lagen vlak en gelijk gehouden 
moeten worden. De mijt moet stabiel 
zijn en tegen een (wind)stootje kun-
nen. Een sterk staaltje nostalgisch 
vakmanschap dat in een natuurlijk 
ritme tot stand kwam. Prachtig om te 
zien! En fysieke zware arbeid. Maar 
de sfeer was uitstekend, wat een leu-
ke, gezellige dag.

Foto’s: Frank van Welie
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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

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

Wij zijn de hele vakantie 
normaal geopend!

Gepaneerde 
Kipschnitzels ................4 stuks 6,45
Carpaccio Spies
.......................................................... 100 gram 2,95
100 gram Zeeuwse Spek +
150 gram Rundvleessalade .............. 3,95
Gekruid Gehakt
“Dagelijks vers gemaakt”  .................. 500 gram 3,95
Mini Varkens Rollade
.......................................................... 500 gram 7,95
Beierse Frikadel
..............................................................4 stuks 5,95

Ook voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Lolea Sangria 
Rood of wit 0,7lt.        €9,95 

Clan MacGregor 1lt. 
    Scotch blended whisky    €14,95 

Bols 
        Jonge jenever 1lt.      €12,75 

Isolabella 
      Limoncello 0,7lt.          €14,95 

Greenall’s  
        Dry Gin 0.7lt         €13,50 

Acties geldig van 5 t/m 26 augustus 

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!
Ook in de vakantieperiode ligt 
weekblad Rond de Linde,
door de inzet en 
het enthousiasme van 
ons gehele team bij u op de mat!

Of kijk op www.ronddelinde.nl

ons gehele team bij u op de mat!

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)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Indisch rundvlees

Chun Kun Loempia 6 st.

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

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

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Canton Kai (Kip in pikante tomatensaus)

18,95 Koop lokaal 
Koop bij de Nuenense 

ondernemers

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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!

PERDIRECT
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind

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
ingang EMK terrein aan het Wettenseind

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Vrijdag 6 t/m zondag 8 augustus
vanaf 07.00 uur Olat Wandeldagen
Start: Natuurpark de Vresselse hut

Zondag 8 augustus
15.00 uur Cultuur Overdag: Kioskconcert: 

Chanty de Louw & Joep Hoedemakers
 Het Park in Nuenen. (Vergeet niet 
een stoel of krukje mee te nemen!)

Donderdag 12 augustus 
14.30 uur Peter Pan; 

terug naar Nimmernevernooitgedachtland
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 15 augustus
20.00 uur Mariaviering 

parochiekerk van Mariahout

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Dinsdag 17 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

Zaterdag 21 t/m zondag 29 augustus 
SporTed Open 2021, T.V. Wettenseind

Wettenseind 22 in Nuenen

Zaterdag 21 augustus
11.00 tot 14.00 uur Boekenmarkt 
heemkundekring De Drijehornick 

Heemhuis, Papenvoort 15A

Dinsdag 24 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

Dinsdag 31 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

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

Woensdag 15 en 22 september 
Jaarlijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ 

Badminton Club Lieshout 
Sporthal ‘de Klumper’ 

aan de Papenhoef in Lieshout

Groenexpo Bloem & Tuin:   
gevarieerd tuinevenement   
in Nuenen
Het team van Groenexpo Bloem & Tuin was heel blij om dit jaar weer aan de 
slag te mogen met het organiseren van dit ‘jaarlijkse’ evenement. In 2020 gooi-
de de coronapandemie roet in het eten en ook dit jaar was het kielekiele…. 

hapje en een drankje met deze keer ex-
tra aandacht voor foodtrucks voor mens 
en dier. Zo kwam een Belgische dieren-
vriend voor het eerst de Nederlandse 
grens over met zijn foodtruck Honden-
Bar-on-tour. Foodtruck Pijske voor cock-
tails en catering speelde een thuiswed-
strijd. De naam ‘Pijs’ is een bekende fami-
lie in de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en Pijske speelt in de voor-
hoede van deze mobiele foodsector. 

Nuenens Atelier en IVN Nuenen
De 125 genummerde stands waren 
ruim opgesteld langs brede paden, zo-
dat alle bezoekers minstens anderhal-
vemeter afstand in acht konden nemen 
bij hun tocht langs de exposanten. De 
actieve Nuenense afdeling van het Insti-
tuut voor Natuureducatie (IVN) verzorg-
de een prachtige expositie langs de 
looproute van dit evenement. Het schil-
derscollectief Atelier Nuenen schilderde 
en presenteerde de eigen kunstwerken 
op de groenexpo en trok veel belang-
stelling. Bijgaand een impressie van fo-
tograaf Cees van Keulen met als motto: 
goed dat we de foto’s nog kunnen bekij-
ken. Op naar de 28ste editie in 2022!

De 27ste editie van deze grootse tuinex-
po werd dus op touw gezet en was geo-
pend van 25 juli tot en met 1 augustus. 
Het professionele team werd gesteund 
door vele vrijwilligers van diverse vereni-
gingen uit onze gemeente. De combina-
tie van buiten genieten, buitenleven en 
tuininspiratie sloeg prima aan bij de be-
langstellende tuinliefhebbers. De groen-
expo bood een dagje uit voor het hele 
gezin. 

Op de openingsdag 25 juli werden zo’n 
zesduizend bezoekers geteld en de 
doordeweekse dagen waren goed voor 
3 à 4 duizend tuinliefhebbers. Afgelopen 
weekeinde vielen er een paar buitjes en 
passeerden toch nog een paar duizend 
mensen de kassa. De bezoekers genoten 
met volle teugen van de bijzondere, 
kleurige bloemen, de nieuwe rassen en 
uitheemse planten en van nieuwe 
trends in en om de tuin. Ook van kunst-
werken, design, bijzondere accessoires 
en van de ingezonden opnamen voor de 
fotowedstrijd Colourful Dutch Nature. 

Hapje en drankje voor mens en dier…
Natuurlijk was er ook gezorgd voor een 

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl
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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

Witte Berg in Nuenen-dorp…
Het dorpscentrum van Nuenen krijgt kleinstedelijke trekken. Het gaat 
hier om de ‘nieuwbouw’zijde van de Berg met winkels en woningen. Lan-
ge tijd stond de begane grond van die bebouwing leeg, nu wordt de ene 
na de andere vierkante meter in gebruik genomen. Makelaars doen goed 
zaken. En plotseling komt de witkwast uit de lucht vallen en krijgt Nue-
nen een witte Berg. “En d’n Berg blijft altijd de straot van ‘De Aardappel-
eters’….” zingt Gerard van Maasakkers. Dat is de vraag…. Een witte Berg, 
mooi of lelijk? Een kwestie van smaak.

van de gemeente. Deze nota van 120 
pagina’s is geen leesboek, zegt de ge-
meente, het is een naslagwerk. 

Confrontatie met bouwwerk
Bouwplannen wordt getoetst met als 
doel het behartigen van het publieke 
belang door de gemeente. Daarbij 
wordt de individuele vrijheid van de 
burger of ondernemer afgewogen 
tegen het aanzien van hun omgeving 
als algemene waarde. Want met de 
verschijningsvorm van een bouw-
werk wordt iedere voorbijganger ge-
confronteerd. Bij het doorbladeren 
van de welstandsnota kunt u zelf 
beoordelen of het welstandstoezicht 
helder onder woorden is gebracht. 

Luisteren naar de 
dorpsbouwmeester
Het welstandsbeleid geeft het ge-
meentebestuur de mogelijkheid om 
cultuurhistorische, stedenbouwkun-
dige en architectonische waarden 
een rol te geven bij de ontwikkeling 
en beoordeling van bouwplannen. 
En krijgt u de smaak echt te pakken, 
dan kunt u als toehoorder de verga-
deringen van de dorpsbouwmees-
ter bijwonen. De vergaderingen zijn 
openbaar en gratis toegankelijk. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op het gemeentehuis. 

Ik heb er de welstandsnota Nuenen 
c.a. eens op nageslagen. Daaruit blijkt 
zonneklaar dat de Nuenense wel-
standscommissie bij de advisering 
onder meer aandacht heeft geschon-
ken aan de afstemming van de maat 
en schaal van de gebouwen onder-
ling en aan een zorgvuldige architec-
tonische uitwerking met inbegrip van 
het gebruik van materiaal en kleur. 
Tot voor kort zag ik daar bakstenen in 
diverse kleuren en alleen kozijnen in 
een witte tint. Nog geen witte Berg….

Materiaal en kleurgebruik
In de welstandsnota beschrijft de ge-
meente dus ook materiaal- en kleur-
gebruik. Dat is bij voorkeur traditio-
neel en in ieder geval zorgvuldig en 
eventuele afwijkende architectuur is 
terughoudend in kleur. De gevels zijn 
in hoofdzaak van baksteen of verge-
lijkbare steenachtige materialen en 
een enkele keer in lichte tint gepleis-
terd. 

Redelijke eisen van welstand
Kortom, de gemeente bepaalt dat 
een bouwplan moet voldoen aan de 
redelijke eisen van welstand. De 
dorpsbouwmeester beslist of een 
bouwplan voldoet aan de welstand-
seisen. Hebt u belangstelling voor die 
eisen? Bekijk dan de welstandsnota 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 5 augustus 2021

Witte Berg in Nuenen-dorp…

Sleutel gevonden
Gevonden op parkeerplaats in de 
Tweevoren: een huissleutel met 
Renault embleem.
Terug te verkrijgen via telefoon 040-
2838260.

Vlooienmarkt   
Scouting   
Panta Rhei   
gaat niet door
De vooruitzichten waren goed en we 
hadden er veel zin in: de 53e editie 
van de grootste vlooienmarkt van 
Nuenen. Na het gemis van vorig jaar 
was het echt wel weer nodig om deze 
markt te houden omdat we hiermee 
voldoende geld ophalen om als scou-
tinggroep gezond door het leven te 
gaan.

Helaas gooit corona weer roet in het 
eten en maken de te treffen maatre-
gelen, om iedereen veilig en gezond 
deze markt te laten bezoeken, het 
voor ons onmogelijk om de organisa-
tie door te zetten. We hopen dat we 
volgend jaar in september wel weer 
op voldoende spullen kunnen reke-
nen als onze vrijwilligers door Nue-
nen gaan om deze op te halen. Voor 
nu willen we iedereen verzoeken om 
geen spullen bij onze blokhut neer te 
zetten omdat we daar geen ruimte 
voor hebben. We wensen iedereen 
een fijne vakantie toe en natuurlijk 
veel gezondheid.

Mocht je onze scoutinggroep toch 
op een of andere manier willen hel-
pen dan kan dat door het kopen van 
scoutingloten of ons te sponsoren via 
Sponsorkliks. Kijk voor meer informa-
tie op onze Facebook pagina of op 
www.scoutingpantarhei.nl

Vlooienmarktcommissie
Scouting Panta Rhei Nuenen

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (4)
Onze gemeente gaat gas geven om de titel ‘Groenste gemeente van Ne-
derland’ in de wacht te slepen. Dat zal opzien baren: de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten is uitgeroepen tot de groenste gemeente 
van ons land. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren en wanneer houdt het 
gemeentebestuur nog geheim. 

beurt nodig heeft wordt nog onder-
zocht. De Groenwethouder houdt 
de vinger aan de pols….. 

(foto Cees van Keulen)

Het is dus even afwachten. De ge-
meenteraad is met zomervakantie 
en komt pas op donderdag 30 sep-
tember weer bijeen. Wel heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders van onze gemeente de op-
dracht gekregen om te onderzoe-
ken hoe Nuenen mee kan doen aan 
de landelijke uitverkiezing tot 
groenste gemeente. Wellicht dat 
‘Groenste gemeente in Brabant’ 
haalbaar is. 

Industrieel Erfgoed
Welingelichte bronnen beweren dat 
er tijdens de Open Monumentenda-
gen op 11 en 12 september een 
nieuw museum wordt opengesteld. 
Een museum voor Industrieel Erf-
goed is in de maak aan de Berg in 
Nuenen en er is een link met de we-
reldberoemde kunstschilder Vin-
cent van Gogh. Hij heeft in de pe-
riode 1883 - 1885 zeker twee keer 
zijn kleding laten wassen en stomen 
op het betreffende adres aan de 
Berg. Daar is niet alles groen wat er 
staat en er is ook een gasfles aange-
troffen. Of de grond ook een was-

Lichtprocessie Lourdesgrot 
In het naar Maria genoemd dorp is het gebruikelijk om ieder jaar op15 au-
gustus speciaal aandacht te schenken aan het feest van Maria Tenhemel-
opneming. Ook dit jaar vieren we het feest van Maria in de schemering 
van de avond. We starten met een gebedsviering in de kerk, met aanslui-
tend een Lichtprocessie door het park naar Maria in de Lourdesgrot.

den en staan altijd vele kaarsen te 
branden. In het intentieboek wordt 
Maria om raad, steun, beterschap, 
troost en verlichting gevraagd.
Fijn dat de Lourdesgrot een plekje is 
waar mensen in nood hun toevlucht 
kunnen zoeken.

De Mariaviering begint op zondag-
avond 15 augustus om 20.00 uur in 
de parochiekerk van Mariahout. Ver-
volgens lopen we een Lichtprocessie 
door het park. Tot slot hebben we 
een afsluitende plechtigheid bij de 
Lourdesgrot. De kaarsen voor de pro-
cessie liggen in de kerk klaar. Bij 
slecht weer is de gehele viering in de 
kerk. De coronavoorschriften die op 
dat moment gelden worden nage-
leefd. U kunt u voor deelname telefo-
nisch opgeven bij: Parochiecentrum 
Beek en Donk tel: 0492-461216 of 
met een briefje in de brievenbus van 
de pastorie in Mariahout.

Al tijdens de stichting van de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdesparochie, op 
15 augustus 1932, ontstond het plan 
om een kopie van de grot in Lourdes 
na te bouwen. Al snel na de bouw 
van de kerk kon deze Lourdesgrot in 
1935 ingezegend worden. Reeds 
toen kwamen de eerste pelgrims, om 
bij Maria te bidden en hun noden 
neer te leggen. Hierdoor groeide Ma-
riahout uit tot een van de bekende 
bedevaartsplaatsen in de regio. Dat 
was het afgelopen jaar met de pan-
demie van het coronavirus weer dui-
delijk. Er kwamen opvallend meer 
bezoekers naar de Mariagrot. Er ston-

Lourdesgrot Mariahout rond 1938

Lourdesgrot Mariahout 2021

37e OLAT Wandeldagen
Wandelsportvereniging OLAT is blij weer een meerdaagse wandelactivi-
teit te mogen organiseren.

selseweg 33, 5491 PA Nijnsel. Er is vol-
doende parkeergelegenheid.
Voor de wandelaars een mooie gele-
genheid de andere wandelaars weer 
eens te kunnen ontmoeten. Voor de-
genen die in de coronatijd aan het 
wandelen zijn geslagen een mooie 
kans om ook eens kennis te maken 
met een georganiseerde wandel-
tocht. De routes worden uitgepijld en 
de wandelaars krijgen een routebe-
schrijving mee. Onderweg richt OLAT 
rustposten in en voor de langere af-
standen is er ook een caférust.
Op vrijdag gaat de wandelroute rich-
ting Son, op zaterdag richting Eerde 
en op zondag richting Gerwen. De 
routes gaan merendeels over onver-
harde paden door natuurgebieden 
zoals het mooie meanderende Dom-
meldal en langs akkers en weilanden 
door het fraaie populierenlandschap 
waar deze streek zo om bekend is. De 
omgeving kent verder prachtige na-
tuurgebieden met loof- en naaldbos-
sen, vennen en mooie kleine heide-
velden. We denken daarbij aan de 
Vresselse bossen, Hazenputten, Moer-
kuilen, Mosbulten, Oud Meer. En ver-
der de bossen tussen Son en Best, bij 
Eerde en bij Stiphout.
De deelnemers kunnen 1 dag, 2 da-
gen of 3 dagen wandelen en hebben 
daarbij telkens de keuze uit de navol-
gende afstanden: 10-15-20-25 en 35 
km. Er kan worden gestart vanaf 07.00 
uur ’s morgens.
Voor de uiterste starttijden per af-
stand kan men de OLAT website raad-
plegen. Bij online inschrijven (via 
www.olat.nl/actuele-inschrijvingen) 
en betalen t/m 4 augustus krijgt men 
reductie. Daarna kan men nog tijdens 
de OLAT wandeldagen ter plaatse in-
schrijven op het startbureau.

Van vrijdag 6 t/m zondag 8 augustus 
organiseert wandelsportvereniging 
OLAT voor de 37e keer de OLAT Wan-
deldagen. De startlocatie is alle dagen 
Natuurpoort De Vresselse Hut, Vres-
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Badminton Club 
Nuenen gaat door
Tijdens de pandemie konden leden 
van de Badmintonclub niet zo lang 
en zo vaak spelen als zij wilden. Enige 
tijd was sporthal de Hongerman zelfs 
gesloten. De coronamaatregelen zijn 
inmiddels grotendeels opgeheven 
en wekelijks wordt er weer gespeeld. 
Om leden in de gelegenheid te stel-
len de verloren tijd te compenseren 
wordt er dit jaar zelfs in de zomer-
maanden juli en augustus doorge-
speeld. Helaas kunnen de jeugdtrai-
ningen niet doorgaan, maar jeugdle-
den zijn welkom om, onder toezicht 
van een ouder, te komen spelen 
vanaf 20.00 uur. 

Badminton is een gemengde sport 
voor jong en oud. Het is goed voor je 
conditie en coördinatie en zeer ge-
schikt als wekelijkse workout. Er 
wordt zowel op competitief als recre-
atief niveau gesport. Ben je op zoek 
naar een leuke nieuwe uitdaging 
kom dan langs in de Hongerman. Je 
kunt drie speelavonden meedoen 
om de sfeer te proeven. Indien nodig 
leen je een racket van de club. Pas 
daarna beslis je of je lid wilt worden. 
We spelen de hele zomer lang elke 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur. 
https://bcnuenen.nl/

Baanrenner Harrie Lavreysen 
gaat voor goud 
Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel gaat voor 
goud op de Olympische Spelen in Tokyo. Deze week 
komt de 24-jarige Brabantse sportman uit op drie num-
mers: teamsprint, individuele sprint en keirin. De Nue-
nense Wielervrienden (NWV) hebben de wereldkampi-
oen een paar jaar geleden bij het derde NWV-wielercafé 
in De Stam in Gerwen in het zonnetje gezet. 

TV-journaliste Renate Verhoofstad was speciaal naar 
Gerwen gekomen om van Harrie te horen hoe hij zich 
voorbereidde op de Olympische Spelen in Tokyo 2020. 
Door de coronapandemie zijn de Spelen een jaar opge-
schoven en vinden nu plaats. 

TV-serie De Beloften
Renate Verhoofstad is als programmamaker betrokken 
bij het VPRO-project De Beloften. De Beloften volgt de 
lange weg van tien Nederlandse sporttalenten die dro-
men van de Olympische Spelen. En Harrie Lavreysen be-
hoorde toen tot die beloften (zie www.vpro.nl/program-
mas/de-beloften/kijk/collecties/de-sporters/harrie-la-
vreysen.html). Nu is hij torenhoog favoriet voor drie 
baannummers. 

Brabander gouddelver?
Harrie Lavreysen veroverde in de afgelopen jaren al zes 
regenboogtruien bij het WK op de baan. Of de Braban-
der gouddelver wordt en met hoeveel medailles hij naar 
Luyksgestel terugkeert zal eind van deze week duidelijk 
worden. Of er ook een huldiging door de Nuenense Wie-
lervrienden in De Stam volgt is nog niet bekend. Hoe je 
een prima pilsje tapt heeft Harrie Lavreysen al in De 
Stam van kastelein Bas van Keulen geleerd. 

Tijdens het NWV-wielercafé in Gerwen hanteerde Harrie La-
vreysen vakkundig de tapkraan, bijgestaan door de kastelein 
van De Stam….(foto Cees van Keulen)

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 31

Oplossingen wk 30
T S R O K V E R B O D G

M K R E T E O V R E I V

M A E K D E J T U P E E

M R S I A D I S P D R J

K R S T Z A A A L B E S

R O A S I U H E T I N A

E D P E P F M M N E P P

N N L I E O F K I A A A

K O O R E Z T A R L R T

I C H T S P A T P E K U

N E L L A V R E E N K N

G T O R G E N E T N O M

M I S P U N T

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

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.

Kruiswoord

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

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 7 1 2
2 4 3 1

9 4
3 5 1 8

8 5
2 1 4 6

8 9
2 8 1 5
9 6 4 8

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

Horizontaal: 1 rooster 6 gezichtspunt 11 karaat (afk.) 12 authentiek 14 pers. vnw. 16 strijdperk 
18 elektrocardiogram 19 riv. in Afrika 21 wandelplaats 22 behoeftige omstandigheid 24 watervlakte 
25 in orde 26 gekkekoeienziekte 27 stremsel 29 kunsttaal 30 soort schaatsen 
32 doornachtige sierplant 34 in opdracht (afk.) 35 rijksuniversiteit (afk.) 37 afgod 40 geldstraf 
44 pl. in Noord-Brabant 46 bladgroente 47 grafvaas 48 zenuwtrek 50 doorzichtig materiaal 
52 soort aardappel 54 betaalmiddel 55 bijbelse fi guur 57 hoeveelheid 58 gelukje 59 schuif 
60 africhten 63 voor de vuist (afk.) 64 schoonheid 65 invoegen van auto's.

Verticaal: 1 gespannen 2 sportterm 3 jaartelling 4 mijns inziens (afk.) 5 handelend optreden 
6 land in Afrika 7 selenium (afk.) 8 schrijfgerei 9 rustoord 10 weefsel 11 matrasvulling 
13 in combinatie met 15 dwaling 17 lof bewijzen 20 vrouwelijk dier 22 Noorse godheid 
23 eikenschors 26 breekbaar 28 ter wereld brengen 31 of iets dergelijks 33 voordeel 36 tamelijk 
37 riv. in Duitsland 38 boom 39 onlangs 40 huisknecht 41 bid (Latijn) 42 omslag 
43 achtstemmig muziekstuk 45 deel v.h. hoofd 49 incasseren 51 reinigingsmiddel 53 inzetstuk 
54 wezen 56 Ned. dagblad 58 voedingsstof 61 Eerwaarde Heer 62 Romanum Imperium.

BREUK
EIWIT
ELFDE
ERFPACHT
FEITE
GAPER
GEOGRAAF
GERBERA
GOKHAL
HAKJE
HALTE
HEIDELBERG
HEVEL
JOEPIE
KERSTMIS
MONTER
PANEL
PAPPA
PARDOES
POLIO
POTVIS
RAPPER
REISTAS
RENTELOOS
SCHOOLTYPE
VERMAARD
VERZEGELEN
ZEDEN
ZEILER
ZOUTPILAAR

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

Winnaar: week 29, Mw. J. Peeters, Nuenen.

Gerwense Diana Berkvens  
op dreef bij Catan Club Meierij
Nadat ze over de maand mei al eens periodekampioen was geworden op 
het levensgrote Catanbord, is Diana Berkvens uit Gerwen nu ook de beste 
speler van de maand juli geworden.

uit Zijtaart ontwierpen een mega-
groot Catanbord.
Uniek, want hiermee konden de 4 fi-
nalisten 1,5 meter afstand tot elkaar 
bewaren. Daarmee werd het live spe-
len en bijeenkomen sneller haalbaar. 
Al diverse maand-finales werden op 
het grote bord gespeeld onder toe-
ziend oog van publiek. Deze finales 
vinden dan plaats op de kiosk van de 
Markt van Sint-Oedenrode.

Naast de reguliere competitiewed-
strijden om het kampioenschap, 
speelt de vereniging ook onderlinge 
bekerwedstrijden. Dat zijn wedstrij-
den waarbij leden elkaar tegenko-
men op terrasjes en in parken en 
waarbij spontaan het Catanbord 
wordt opgezet. Deze live-wedstrij-
den tellen dan mee voor de be-
kerstrijd. Ook in de bekerstrijd staat 
de Gerwense Diana bovenaan.

Voor mensen die meer willen weten 
over deze gratis vereniging of mee 
willen doen: app ‘info’ naar 06-
27020844 of neem een kijkje op de 
website www.catanclubmeierij.nl

De Catan Club Meierij is opgericht in 
maart 2020 bij de eerste coronalock-
down. Buurtgenoten uit Sint-Oeden-
rode die regelmatig over de vloer 
kwamen bij elkaar om Kolonisten van 
Catan te spelen, verzonnen een ma-
nier om ook in een lockdown te kun-
nen blijven spelen. Het werd een on-
line variant. Via een app kon men blij-
ven spelen, zelfs in een totale lock-
down. Al snel sloten veel mensen 
zich bij deze club aan, alsmede Diana 
Berkvens uit Gerwen.

De eerste maanden benutte ze om 
het spel beter onder de knie te krij-
gen en met succes: de laatste maan-
den blijkt Diana steeds vaker de 
sterkste speelster te zijn. De vereni-
ging speelde al 5100 wedstrijden on-
line. De 14 beste spelers spelen elke 
maand de finalerondes. Via kwart- en 
halve finales volgt er een maand-fi-
nale om de periodetitel.
Afhankelijk van de versoepelingen 
worden die finalerondes óf online ge-
speeld óf (bij voorkeur) op speelbor-
den op de terrasjes van de Markt van 
Sint-Oedenrode. Slimme deelnemers 

Een mooi afscheidscadeau voor Sonse burgemeester Gaillard in 2024
Fusie Son en Breugel met Nuenen….
De gemeenteraad en de inwoners van onze buurgemeente Son en Breugel mogen zichzelf fe-
liciteren en complimenteren met de herbenoeming voor een vierde termijn ((2021-2027) van 
hun burgemeester Hans Gaillard (65 jr.). Hij is sedert 2003 burgemeester van deze levendige 
gemeente en heus niet troosteloze bevolking. Hij is daarmee de langstzittende burgemeester 
van Zuidoost-Brabant. Wie zal het hem nadoen? Wel zal hij deze vierde termijn niet meer af 
kunnen maken, omdat een burgemeester tot zijn zeventigste zijn functie mag uitoefenen. 
Daarom zal zijn laatste jaar als burgemeester 2025 zijn. Hij kan dus nog vier jaar zijn gemeen-
te dienen en dat zal hij zeker met verve doen. Dit kan van alle burgervaders in andere gemeen-
ten niet altijd gezegd worden. Van burgemeester Gaillard is bekend dat hij een uitgesproken 
voorstander is van het samengaan met Nuenen, omdat hij vindt dat met een grotere organi-
satie meer bereikt kan worden. In Nuenen is men daar vooralsnog tegen, alhoewel men ook 
daar steeds meer geluiden hoort dat het vormen van grotere regiogemeenten meer voor- dan 
nadelen biedt. Heeft Nuenens burgemeester Maarten Houben zich ook niet eens laten ontval-
len dat de zelfstandigheid van Nuenen eindig is? In 2018, toen de kwestie van een verder-
gaande samenwerking en fusie van beide gemeente aan de orde was om te voorkomen niet 
bij Eindhoven heringedeeld te worden, hebben beide gemeenten, mede onder druk van hun 
eigen inwoners, gekozen voor eigen zelfstandigheid. Nuenen kreeg daarbij het voordeel van 
de twijfel, doordat Provinciale Staten in meerderheid de zelfstandigheid van Nuenen voorals-
nog liet voortbestaan. Tijden veranderen en steeds meer komen de kleinere gemeenten met 
een inwonertal van onder de 40.000 inwoners qua organisatie en financieel draagvlak in de 
knel te zitten. Het wordt voor die gemeenten steeds moeilijker om, tegen beter weten in, hun 
broek op te houden. Zeker zullen er met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht 
(MEDEDELING 1maart 2022) weer veel beloften vanuit de politiek te horen zijn om de kiezers 
op hun hand te krijgen. Ook daar zal zeker, tegen beter weten in, de zelfstandigheid, en dus te-
gen herindeling met Eindhoven of fusie met Son en Breugel, weer een verkiezingsitem zijn. 
Hoe mooi zou het echter zijn als burgemeester Gaillard van Son en Breugel bij zijn afscheid 
over vier jaar hem als afscheidscadeau zijn nog steeds sluimerend idee van samengaan van 
Son en Breugel met Nuenen, werkelijkheid zal zijn. Ongetwijfeld zullen er vooraf dan nog wel 
eerst enkele politieke en bestuurlijke hobbels genomen moeten worden. 

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof 83, Nuenen 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Gevonden envelop
Ter hoogte van de Sportlaan heb ik 
zondagmiddag 1 augustus een enve-
lop met inhoud gevonden.

De gerechtigde eigenaar kan zich 
melden op tel.nr 06-13070823.

Opa Jan Smulders 65 jaar

Proficiat namens Quinn, 
Kay, Senna, Ravi en Vigo

Zo word je nooit 
eerste
Dirk Meulendijk, Populierenhof 3, Nuenen 
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 8 augustus 11.00 uur: vie-
ring, orgel of pianospel, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jeanne Straathof - Scholtes; Guido 
Landman.

Mededelingen
Deze week nog vakantieregeling:
Géén viering op zaterdagavond, én 
het secretariaat is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 
uur tot 12.00 uur.

De eindopbrengst van de sponsorac-
tie van zuster Bonnie heeft € 829,30 
opgebracht. Fantastisch! Zuster Bon-
nie kan daar weer veel medische hulp 
mee bieden op Kalimantan. Alle gulle 
gevers hartelijk dank.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 augustus 11.00 uur: viering 
met orgelspel, voorganger Pastor P. 
Clement.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Piet en 
Dinie van Rooij in verband met ver-
jaardag Pa.

Mededeling
De eindopbrengst van de sponsorac-
tie van zuster Bonnie zie Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 augustus 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Piet Coolen; Helen Messemaekers - 
Faul.

Mededeling
Op 18 juli is overleden in onze parochie 
Helen Messemaekers - Faul. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte toe in de komende tijd.

De eindopbrengst van de sponsorac-
tie van zuster Bonnie zie Nuenen.

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

Op zondag 8 augustus komt ds. Gide-
on van Dam naar Nuenen. Het wordt 
een afscheidsdienst, want het is de 
laatste keer dat hij bij ons voorgaat. 
Aanvang 10.00 uur. 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 de stich-
ting ‘Bright sight’, een organisatie, die 
door Gideon van Dam en zijn vrouw 
Tineke is opgezet na hun ernstige on-
geluk in Afrika. Wie de dienst wil bij-
wonen moet zich wel even aanmel-
den 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 ontmoeting met koffie en thee in 
de ‘koffietuin’. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 5 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Onze Lieve Vrouw 
ter Sneeuw.
Vrijdag 6 augustus. Eerste vrijdag van 
de maand. Geen H. Mis, Gedaante-
verandering van Onze Heer Jezus 
Christus; gedachtenis H. Sixtus II, 
paus, Felissimus en Agapitus, marte-
laren.

Zaterdag 7 augustus. Eerste zaterdag 
van de maand. Geen H. Mis, H. Cajeta-
nus, belijder; gedachtenis van H. Do-
natus, bisschop en martelaar.
Zondag 8 augustus. Elfde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 9 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Vigilie van de H. Laurentius, dia-
ken en martelaar; gedachtenis van H. 
Romanus, martelaar.
Dinsdag 10 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Laurentius, diaken en marte-
laar.
Woensdag 11 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Tiburtius en 
Susanna, martelaren.

In memoriam Jan Maas
Afgelopen week bereikte ons het trieste nieuws dat ons langste lid, erelid 
en een van de grondleggers van RKGSV is overleden. De club bestond on-
geveer 14 dagen toen Jan in 1948 lid werd.

Hij speelde eerst bij de junioren. 
Rechtsbuiten, rechtsbinnen, voor-
aan, back, hij heeft overal gestaan en 
is zelfs een tijdje keeper geweest. Jan 
speelde al direct in competitiever-
band, meestal tegen juniorenteams 
uit Eindhoven, Breugel, Lieshout & 
Stiphout. Op zijn achttiende ging hij 
voetballen in het tweede elftal.

Jan vond de voetbalclub een echte 
gezellige vereniging, waar hij graag 
vertoefde. “Alles hing gelijk aan el-
kaar en we presteerden vrij aardig”, 
zo verwoordde hij in het jubileum-
boek van het 60-jarig bestaan van 
onze voetbalclub. In die tijd was café 
Jan van Roosmalen het clubhuis van 
RKGSV. Na het spelen van een wed-
strijd kregen ze daar allemaal een sta-
len kom met koud water om zich te 
wassen, iets wat wij ons in deze tijd 
niet meer voor kunnen stellen.

Gerwen is in die tijd regelmatig kam-
pioen geworden. Een keer speelde 
Jan met het eerste elftal tegen Groe-
newoud in Eindhoven om de titel. Hij 
zat als reserve op de bank, de links-
buiten viel uit en Jan viel in en maak-
te een doelpunt. “Het veld lag aan de 
rand van een mastenbos en ik zie 
onze voorzitter nog zitten”, zo vertel-

de Jan in het jubileumboek. “Hij zat 
tegen een mastenboom geleund 
wanhopig te bidden”.

Jan heeft tot zijn 62e bij de veteranen 
gevoetbald. Toen moest hij stoppen 
van de dokter, omdat het te zwaar 
was voor zijn knieën. Maar Jan is al-
tijd voetbalfan gebleven. Samen met 
zijn vrouw Thea is hij nog heel lang 
naar PSV gaan kijken. Daarna volg-
den ze het voetbal op de televisie.

Jan bedankt voor je inzet voor RKGSV 
en we wensen de familie veel sterkte 
toe bij dit verlies.

Bestuur en leden RKGSV Gerwen

Nieuwe kleiding voor zorgverleners ambulancepersoneel 

Zelfde vak, nieuw pak
De ambulancezorgverleners van de GGD Brabant-Zuidoost dragen sinds 
eind juli hun nieuwe uniform.

mensen thuis dan op straat, om pa-
tiënten vervolgens naar het zieken-
huis te brengen. Daarom is de kle-
ding comfortabel en goed draagbaar 
geworden met minder reflectiestre-
pen. Voor het werken buiten op straat 
hebben de ambulanceprofessionals 
een reflecterend veiligheidsvest om 
over het uniform aan te trekken.

Exclusief
Het ontwerp en gebruik van de kleu-
ren is gedeponeerd. Ook het gebruik-
te embleem ‘Star of Life’, het blauwe 
symbool voor dringende medische 
hulpverlening op het uniform is ex-
clusief voor de ambulancezorg be-
schikbaar om de identiteit te waar-
borgen.

Wim en Harriët: “We waren echt toe 
aan nieuwe kleding. We dragen ons 
pak met trots; het is mooi, functio-
neel en het zit nog comfortabel ook”

Herkenbaar
De oude ambulancekledinglijn was 
ruim 15 jaar oud en heeft ingeboet 
aan herkenbaarheid. Diverse andere 
sectoren, zoals bijvoorbeeld EHBO-
ers en repatriëringsmedewerkers, 
dragen kleding die veel lijkt op de 
oude geel met blauw/groene pak-
ken. Gezien de speciale taken en be-
voegdheden van ambulanceprofes-
sionals is het belangrijk dat zij kle-
ding dragen waarin iedereen hen di-
rect herkent. 

Modern en representatief
De oude pakken voldeden boven-
dien niet meer aan de huidige tijd, 
ook niet op de manier waarop ze wer-
den gemaakt. Het katoen is vervan-
gen door stoffen die minder milieu-
belastend zijn. Meer gedekte kleuren 
zijn in de plaats gekomen van het flu-
orescerende geel en blauw van het 
oude uniform. De kleding is strakker 
van snit en er is nu ook een aparte 
‘dameslijn’. Het kledingpakket is ge-
baseerd op hoofdzakelijk gebruik 
binnenshuis. Want in verhouding 
werken ambulancemensen vaker bij 

Dank!
Hartelijk dank aan de meneer en het 
meisje die ons afgelopen zaterdag in 
de buurt van de Schout Diercxlaan 
tijdens een regenbui een paraplu 
hebben gegeven.

Ella en Rita

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

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

UITVERKOOP
SNELHEIDS AKTIE

1e stuk 50%
2e stuk 50%

3e stuk € 25,-
laagste prijs

Water onttrekken uit beken en sloten 
gebied Beneden-Dommel    
weer toegestaan
Per 26 juli 2021 is het weer toegestaan om water te onttrekken uit beken 
en sloten in een deel van het gebied van Waterschap De Dommel. Het 
gaat om het gebied Beneden-Dommel, hier is het onttrekkingsverbod 
opgeheven.

ordinator bij Waterschap De Dom-
mel. “Zolang het van tijd tot tijd re-
gent blijven de waterstanden aardig 
op peil, maar wanneer het een tijdje 
droog en warm blijft hebben we zo 
weer te kampen met droogte. Samen 
serieus werk maken van water vast-
houden in het gebied blijft noodza-
kelijk om de grondwatervoorraad 
aan te vullen. Elke druppel telt!”

Ziet u zelf kansen voor extra water-
conservering? Meld dit dan bij de be-
treffende gebiedsbeheerder via het 
Klantcontactcentrum van het water-
schap, telefoonnummer 0411-618618. 
Er zijn diverse subsidies beschikbaar 
voor watermaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie over onttrek-
kingsverboden en een actuele kaart 
kijk op www.dommel.nl/onttrek-
kingsverbod. Ook de app Perceelwij-
zer biedt deze informatie. Informatie 
over droogte in het Dommelgebied 
staat op www.dommel.nl/droogte

De recente neerslag heeft gezorgd 
voor voldoende water in sloten en 
beken om het verbod gedeeltelijk op 
te heffen. De gedeeltelijke opheffing 
geldt voor het noordelijke deel van 
het beheergebied van Waterschap 
De Dommel, ten noorden van het 
Wilhelminakanaal.
In de rest van het Dommelgebied 
blijft het onttrekkingsverbod opper-
vlaktewater voorlopig van kracht. Dit 
geldt ook voor de inlaatgebieden 
Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), 
waar een permanent onttrekkings-
verbod geldt.

Droogteproblematiek 
nog niet voorbij
Dat beken en sloten in het gebied 
weer vol water staan door de recente 
neerslag, betekent niet automatisch 
dat de grondwatervoorraad ook 
weer volledig is aangevuld. “Het acu-
te watertekort is hiermee op dit mo-
ment voorbij, maar onze hoge zand-
gronden blijven gevoelig voor droog-
te”, zegt Lonneke Schilte, droogteco-

Vakantie kienen  
in Lieshout
Op dinsdag 17, 24 en 31 augustus is 
het kienen in het dorpshuis van Lies-
hout, in de kleine zaal. We beginnen 
om 19.30 uur, zaal open om 18.30 
uur. Kom op tijd, want vol is vol.

Henk en Maria Foederer
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LINDEBLAADJES
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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

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

VLOOIENMARKT, ZO. 8 
AUGUSTUS evenemen-
tenterrein Spinnerstraat 
in Best. 10.00-16.00 uur. 
Gratis entree. Info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.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.

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. 

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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.

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

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

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

INTERIEURVERZORG-
STER GEZOCHT! Voor 1 
dag per week op een Hip-
pische bedrijf in Nuenen. 
Voor meer info Whatsapp 
06-46795985.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

040 - 209 72 41

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)

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Stapelkorting
1 stuk – 30%

2 stuks – 40%

3 stuks – 50%
*Geldig op alle artikelen voorzien van een stapelkorting etiket.

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
AUGUSTUS

Voor 2 personen

€2095
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