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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

Handboogsporter 
Laura Schuit 
uit Gerwen 
naar WK Jeugd

WEGENS DE 
ZOMERVAKANTIE IS DE 

PRAKTIJK GESLOTEN VAN:
16 augustus t/m 3 september

De letterverdeling is als volgt:
A-K: Huisartsenpraktijk Van de Top,  

Hoge Brake 72A tel. 2837083.
L-Z: Praktijk Anderegglaan 14,

tel. 2837475.
In het weekend/avond en nacht bij 

spoed contact opnemen met de 
spoedpost: 088-8765151

WEGENS VAKANTIE 
AFWEZIG van 

16 augustus t/m 3 september
Huisartsen 

C. Ringeling-Bouma en 
S. van Dongen 

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Van der Stappen 
Uitvaartverzor-
ging blijft in ver-
trouwde handen

Drie zangers 
zorgden voor 
een heerlijk 
kioskconcert

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Locatie: 
Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: 
zaterdag 21 augustus 2021

Tijd: 
11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Roversmode

DAMESMODE 
VERKOOP

OOK TIJDENS DE VAKANTIE

Cultuur Overdag:

Kioskconcert 15 augustus: 
May Maema & Ailig Macleod Moreno
Singer-songwriter May Maema uit Nuenen laat zich inspireren door alle-
daagse verhalen die het leven brengt. Fijngevoelig als zij is, zet zij haar 
zintuigen in om informatie uit haar omgeving op te pikken. Die indruk-
ken, emoties en gevoelens zet zij om in haar eigen creaties. Zij tovert 
daarbij met tekst en ieder verhaal vraagt om een eigen sfeer, sound en 
muziekstijl. In haar muziek verwerkt ze invloeden uit o.a. de (akoestische) 
rock, pop, nederpop, kleinkunst en spoken word.

Op zondagmiddag 15 augustus speelt 
May Maema met Ailig Macleod More-
no uit Leiden. Hij is een singer-song-
writer, gitarist, artiest en straatmuzi-
kant. De muziek die hij speelt varieert 
van folk tot singer-songwriter en van 
rock tot soul. Ailig maakt en schrijft 
zijn eigen nummers maar speelt ook 
graag covers op straat of podia.

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 namelijk ge-
beuren dat een concert wat later of 
eerder begint, of in het slechtste ge-
val, wordt geannuleerd. 

May Maemas (foto gemakt door: 
Sigy Kops Photography)

Coronamaatregelen voor evenementen

Straatfeest of buurtbarbecue: 
mag het in Nuenen?
Nu een deel van de coronamaatregelen is versoepeld, komen er bij de ge-
meente Nuenen c.a. verzoeken binnen voor straatfeesten en buurtbarbe-
cues. Buren willen elkaar weer opzoeken tijdens de zomervakantie en 
soms gezamenlijk de zomervakantie weer afsluiten. Wat veel inwoners 
niet weten, is dat straatfeesten en buurtbarbecues door de gemeente 
worden gezien als een evenement. En evenementen moeten gemeld wor-
den bij de gemeente. Wat is nou wel een evenement en wat niet?

In de gemeente Deurne is een discus-
sie ontstaan tussen de burgemeester 
en een CDA-raadslid die een kinder-
kermis in zijn achtertuin organiseer-
de zonder vergunning. Volgens de 
gemeente was de kinderkermis een 
evenement en daarvoor moet een 
vergunning aangevraagd worden. 
Het raadslid is van mening dat het 
een besloten kinderfeestje was en 
daarvoor geen vergunning vereist is. 
Burgemeester Greet Buter van Deur-
ne dreigt nu met een boete van 2500 
euro voor het CDA-raadslid Benny 
Munsters. Wie trekt aan het kortste 
eind? Nu de coronapandemie nog 
steeds heerst moeten evenementen 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten voldoen aan corona-
maatregelen. Een toelichting van de-
ze maatregelen is hier op zijn plaats.

Buurtfeesten en
coronamaatregelen
Om een buurtfeest veilig te kunnen 
organiseren gelden vanaf begin juli 
al een aantal maatregelen. Zo wordt 
er bij aankomst van de deelnemers 
een gezondheidscheck uitgevoerd. 
Aan alle deelnemers wordt gevraagd 
de contactgegevens te noteren, voor 

Burgemeester Maarten Houben (links) en wethouder Ralf Stultiëns tijdens een optre-
den van het KlapstoelKabaret op 23 juli bij boerderij Krakenburg in Gerwen. De regel is: 
bezoekers hebben een vaste zitplaats op minimaal anderhalve meter afstand, tenzij zij 
tot hetzelfde huishouden behoren…(foto Cees van Keulen) 

eventueel bron- en contactonder-
zoek door de GGD. Er dienen vol-
doende hygiënemaatregelen geno-
men te worden, zoals het plaatsen 
van een dispenser met ontsmetten-
de handgel. De deelnemers houden 
altijd anderhalve meter afstand van 
elkaar, tenzij zij tot hetzelfde huis-
houden behoren. En alle deelnemers 
hebben een vaste zitplaats.
In deze coronatijd is het dus van be-
lang dat de mensen voldoende af-
stand van elkaar kunnen houden. An-
derhalve meter is altijd nog 150 
centimeters. Ook als men naar de 
barbecue loopt, op weg is voor een 
drankje of naar de wc gaat. Een han-
dig hulpmiddel is om vaste looprich-
tingen aan te geven en te zorgen dat 
de deelnemers die ook volgen. 

Buurtbarbecue en straatfeest 
met toegangsbewijs
Het is ook mogelijk om te werken 
met toegangsbewijzen. Een corona-
toegangsbewijs kun je via de app Co-
ronaCheck of coronacheck.nl aanma-
ken met: een negatieve testuitslag 
van de Stichting Open Nederland, 
van maximaal 24 uur oud; of een vac-
cinatiebewijs; of een herstelbewijs 
van maximaal 6 maanden oud.

Bij de controle moet gebruik gemaakt 
worden van de app Scanner voor Co-
ronaCheck en moet ook een geldig 
identiteitsbewijs getoond kunnen 
worden. Als men werkt met een toe-

gangsbewijs, dan hoeven de deelne-
mers geen 150 cm afstand te houden. 
Wel moeten dan alle deelnemers een 
toegangsbewijs hebben. Het is niet 
mogelijk dat een gedeelte van de be-
zoekers wel anderhalve meter afstand 
moeten houden en een gedeelte niet. 
Het feestterrein moet afgesloten zijn, 
zodat anderen (zonder toegangsbe-
wijs) zich niet kunnen mengen met 
het feest. Op feestjes met coronatoe-
gangsbewijzen mag men wel dichter 

dan anderhalve meter bij elkaar zit-
ten, maar mag maximaal 2/3 van de 
reguliere capaciteit van de locatie 
worden gebruikt.

Wil je iets organiseren?
Heb je een idee om iets te organise-
ren in je straat of in je buurt? Meld dit 
dan bij de gemeente. Een dergelijk 
initiatief voor een evenement moet 
gemeld worden via https://www.
nuenen.nl/evenement-organiseren/.

Leesclubs geschiedenis en 
Engelse literatuur Deurne en 
Nuenen zoeken nieuwe leden
Wilt u boeken lezen die u bijblijven, daarover inspirerende gesprekken 
voeren en nieuwe mensen ontmoeten? Twee door Senia opgerichte lees-
clubs hebben plaatsen vrij voor geïnteresseerde lezers.

Leesclub 
geschiedenis Deurne
De leesclub Deurne G1 komt op don-
derdagochtend bij elkaar, roulerend 
bij de deelnemers thuis. Het eerste 
boek dat wordt besproken is Orgel-
man van Mark Schaevers. Als u belang-
stelling heeft voor deze leesclub kunt 
u contact opnemen met Peter Wetsels 
via e-mail petdor99@gmail.com.

Leesclub 
Engelse literatuur Nuenen
Leesclub Nuenen E2 komt op woens-
dagochtend bijeen, roulerend bij de 
deelnemers thuis. Deze leesclub leest 
The Vanishing Half van Brit Bennett. 
Voor meer info kunt terecht bij de 

contactpersoon van de groep, Dave 
Corben via e-mail dave@corben.nl of 
tel. 06-402 35553. Alle leesclubs ma-
ken gebruik van de door deskundigen 
samengestelde boekenlijsten van de 
landelijke organisatie Senia. Zie www.
senia.nl voor meer informatie.



ROND DE LINDE week 32 Donderdag 12 augustus 2021

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

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.

      
 
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.

CO2-WEETJE

Wist je dat:
• Zonnepanelen in stilte energie opwekken
• 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 zonnepane-

len heeft. Vraag eens hoe het bevalt?
• Het EnergiehuisSlimWonen een webinar geeft over 

zonnepanelen op 30 augustus

BESPAAR-EN ENERGIECOACH 
WORDEN? MELD JE GRATIS AAN 
VOOR 16 AUGUSTUS! 
Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voor-
lichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je 
eigen huis al extra verduurzaamd of zonnepanelen geïn-
stalleerd? En ben je bereid je verder te verdiepen in ener-
gie besparende maatregelen? Word ook vrijwilliger bij het 
regionale Energiecoach team! Het Energiehuis Slim Wonen 
bied je een gratis opleiding aan. Er zijn al 15 aanmeldingen 
voor de opleiding van 6 avonden vanaf 31 augustus 2021. 
Wil jij hier ook bij aansluiten? Samen brengen we Nuenen 
in stroomversnelling naar een duurzame gemeente!  
 
Meer informatie? Kijk op www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

UW WONING VERDUURZAMEN 
OF LEVENSLOOPBESTENDIG 
MAKEN?
 Overwaarde van uw huis gebruiken om uw (klein)kind te 
helpen bij de aankoop van een eerste woning? Dan is een 
stimuleringslening wellicht een goede optie. Praat er over 
met uw financieel adviseur. Meer informatie: www.nue-
nen.nl/stimuleringsleningen

 
NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is begonnen! De tijd waarin veel inbrekers toe-
slaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar 
maar weer. Uw woning is een makkelijk doelwit wanneer 
duidelijk te zien is dat er voor een langere periode niemand 

thuis is. Door uitpuilende brieven-
bussen, gordijnen die continu ge-
sloten zijn en nooit een lampje aan, 
is het voor inbrekers vaak eenvou-
dig 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 5: Bel de politie 
  bij een verdachte situatie
Blijft u thuis, wees dan ook alert! 
Ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto, een persoon 
op de uitkijk of een andere situatie die u niet vertrouwt? 
Noteer dan details zoals uiterlijk, kleding, kenteken, merk 
en kleur en bel meteen de politie.

Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders 0900-8844.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 03-08-2021 EN 09-08-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Laar 43 Aanvraag voor het verbouwen  
 en renoveren van het woonhuis.  
Park 73 Aanvraag voor het uitbreiden  
 van de haarkazerne.   

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
De Huufkes 80 Verleende omgevingsvergun- 
 ning voor het wijzigen van het  
 gebruik ten behoeve van tijde- 
 lijke bewoning bedrijfswoning. 
Berg 30 Verleende omgevingsvergun- 
 ning voor het plaatsen van een  
 dakopbouw.   
Waarsenburglaan 10  Verleende omgevingsvergun- 
 ning voor het verbreden van  
 de dakkapel aan de voorzijde  
 van de woning.   

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Terrein aan de Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen  
 van 24 augustus t/m 26 augus- 
 tus 2021

  

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving  
04-08-2021 Nuenen c.a.  Kaders mandaat, volmacht  
  en machtiging gemeente  
  Nuenen c.a. 2021 
09-08-2021 Nuenen c.a. Mandaat-, volmacht- en  
  machtigingsregister Afde- 
  ling Samenleving ge- 
  meente Nuenen c.a. 2021  
09-08-2021 Nuenen c.a.  Anterieure overeenkomst  
  inzake woningbouwpro- 
  jecten Wederikdreef 
 
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 
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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AFVALWEETJE  
Taxus inzameling loopt nog tot 20 augustus!  
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Blauwalg in de gemeentevijver
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauwalg aangetroffen 
in de gemeentevijver gelegen bij het gemeentehuis aan de Jhr Hugo van 
Berckellaan.

Gevolgen van blauwalg
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk 
bij hogere temperaturen in de lente en 
in de zomer. Ook komt het voor in stil-
staand water. Contact met oppervlak-
tewater met blauwalg kan leiden tot 
huidirritatie, zoals jeuk en rode vlek-
ken. Als mensen of dieren het water via 
de mond binnen krijgen kan dit maag- 

en darmklachten veroorzaken. Hon-
den kunnen beter niet in met blauwalg 
besmet water zwemmen. Ook advise-
ren wij om daar niet te vissen.

Waarschuwing 
en informatie
De gemeente Nuenen waarschuwt de 
inwoners voor dit gevaar voor de Volks-

gezondheid. Waterschap De Dommel 
heeft al een waarschuwingsbord bij de 
besmette waterpartij geplaatst. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van Waterschap De 
Dommel  www.dommel.nl  of u kunt 
contact opnemen met het KCC van 
de gemeente via 040-2631631.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Garagesale 
koffer-bakverkoop in Lieshout

Na een jaar afwezig te zijn geweest vanwege de coronamaatregelen organise-
ren de senioren van SMW weer een garagesale en wel op zondag 5 september 

van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Opgeven voor een plaats kan via 06-25298968 of 06-51256440. 
De kosten zijn € 7,- per plaats, wel dient men de coronaregels 

in acht te nemen. 
Ook moet men de plaats netjes en zonder afval achterlaten  
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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

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)

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Gevraagd personeel:  
•     Ervaren dakdekker
•     Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 

040-2838530 of 06-55701584

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

Of kijk op www.ronddelinde.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

Ook voor de best 
belegde broodjes!

Varkenshaas Spiesen
..............................................................4 stuks 6,95
Carpaccio Spies
.......................................................... 100 gram 2,95
Quiche Lorraine
“uit eigen keuken”  ...............................4 stuks 6,00
Filet Americain ..... 150 gram 2,10
Shoarma Pakket
............500 gram vlees - bakje saus - 5 broodjes 7,50
Ham Gehakt Wellington
............................................................per stuk 2,00
Heel de vakantie periode normaal geopend

KOOPJE

TOPPER

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw zomerse bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi 
u veilig naar Eindhoven Airport brengen. 

U kunt ontspannen aan uw reis beginnen.
Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 33,00*

*  reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
3 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Rond de Linde 

Dé enige 
echte krant 
van Nuenen

iedere 
donderdag 

digitaal 
op 

www.
ronddelinde.nl 

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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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.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

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

                      

Antoon van der Smissen

Na een rijk leven vol liefde en betrokkenheid is ons pap, 
onze schoonvader, geweldige opa en mijn bisabuelo 

rustig ingeslapen.

Hij was onze kanjer!

echtgenoot van

Jo van der Smissen-van Elten c 

Etten en Leur, 
12 november 1927

Nuenen,
5  augustus 2021

Correspondentieadres:
Familie Bressers-van der Smissen
Juffrouw Tempelmanlaan 12
5673 AD Nuenen

Miriam en Eugène

An en Tini
   Steffi en Dennis
   Yordi en Maartje

Karien en Reinaldo
   Miguel
   David en Rocío, Lucía

Ketie en Maikel
   Demi en Toby

Voor altijd in ons hart

De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 11 augustus.

Oud Hoofd van de Aloysiusschool en De Wentelwiek

Van der Stappen Uitvaartverzorging 
blijft in vertrouwde handen
Het uitvaartcentrum van Yarden in Veldhoven komt volledig in handen van 
Van der Stappen Uitvaartverzorging. De Brabantse uitvaartonderneming 
heeft hierover overeenstemming bereikt met coöperatie DELA. Om goed-
keuring te krijgen van de Autoriteit Consument & Markt voor de overname 
van Yarden moet DELA het uitvaartcentrum in Veldhoven afstoten. Het be-
heer van dit uitvaartcentrum deelde Van der Stappen met Yarden.
 

Lokale betrokkenheid
Van der Stappen is in het zuiden van 
het land een bekende uitvaartonder-
nemer met meerdere uitvaartcentra. 
Michael Thijssens, directeur Van der 
Stappen uitvaartverzorging: ‘Ik ben 
verheugd dat we deze stap kunnen 
zetten. De toekomst van het uitvaart-
centrum en de medewerkers is hier-
mee veiliggesteld. In de Kempen blij-
ven we in staat de nabestaanden een 
persoonlijk afscheid te bieden dat 
voldoet aan alle eisen en wensen die 
in deze tijd aan een uitvaart worden 
gesteld.’ Met de lokale vestigingen in 

de regio bundelt Van der Stappen 
Uitvaartverzorging de krachten. 
Daarbij ontstaat de zekerheid dat een 
lokale uitvaartverzorger in een klein 
hecht team de uitvaart tot in detail 
verzorgt.

Terug naar familiebedrijf
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
heeft al bijna honderd jaar ervaring 
om afscheid nemen zo persoonlijk 
mogelijk in te vullen. De onderne-
ming was drie generaties lang in han-
den van de familie Van der Stappen. 
Bij de tweede generatie werd de fa-
milie Thijssens in 1987 mede-eige-
naar. In 2002 verkocht de familie Van 
der Stappen haar deel, waarna Yar-
den en de tweede generatie Thijs-
sens eigenaar werden van het bedrijf. 
Michael Thijssens: ‘Nu het deel van 
Yarden weer in handen komt van Van 
der Stappen Uitvaartverzorging zijn 
we weer een familiebedrijf zoals 
voorheen’.

Over Van der Stappen
Vanuit Geldrop heeft Van der Stappen 
de afgelopen decennia gestaag haar 
dienstverlening uitgebouwd. Rond 
de eeuwwisseling nam Van der Stap-
pen de Protestante Coöperatieve Uit-
vaartorganisatie (PCU) in Eindhoven 
over en stichtte later nog uitvaartcen-
tra in Cranendonck en Valkenswaard. 

In Eindhoven wordt momenteel het 
Genneper Afscheidshuis verbouwd 
dat naar verwachting  begin 2022 in 
gebruik genomen wordt. 
Waar de huidige locaties de afgelo-
pen jaren al gerestyled zijn en voor-
zien zijn van alle gemakken, biedt de 
locatie aan de Genneper Parken op 
een intieme en kleinschalige wijze al-
les onder één dak: opbaring, afscheid 
en samenzijn.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa 

GERARD NETTEN
willen wij u hartelijk bedanken.

De prachtige bloemen, kaarten, lieve woorden en uw 
belangstelling bij het afscheid hebben op ons een grote indruk 

gemaakt. Dit heeft ons diep ontroerd en erg gesteund.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Gerard 

tijdens zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

In het bijzonder willen wij de huisartsen B. de Win en K. Cornelissen 
en assistente D. van Happen van Medisch Centrum aan de Berg 
hartelijk danken voor hun professionele en warme begeleiding 
tijdens de afgelopen maanden.

Annemieke Netten - van Kruijsdijk en kinderen

                      

c Eindhoven, 5 augustus 2021

echtgenoot van

5 Sevenum, 3 augustus 1934

We zagen je de laatste jaren vaak liggen in de  
warme zonnestralen en we vroegen ons dan 
af welke beelden er door jouw gedachten zouden 
dwalen. Het leven was langs je heen aan het 
gaan, je begreep het niet meer, dat was niet erg 
want jij hebt jarenlang ontzettend krachtig in het 
leven gestaan. Jouw positiviteit zal door de 
zonnestralen blijven schijnen, de woorden die je 
zei, de liefde die je gaf zal nooit meer uit onze 
gedachten verdwijnen. Mijn man, onze vader, opa 
en opa-opa is vredig en rustig ingeslapen

Joke Billekens-Schoonen

Liefde zorgt ervoor dat er geen einde is.

Jan Billekens

Correspondentieadres:
Berg 25, 5671 CA Nuenen

Joke Billekens-Schoonen
Joop en Lisette
   Sander en Helen
   Danique
   Guido en Shelina
   Lieve
Marie-Louise
   Bo en Jeffrey, Vianny
   Chris

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op  
donderdag 12 augustus om 13.30 uur in de
H. Clemenskerk, Park te Nuenen.
Aansluitend zal Jan begraven worden op  
begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48 A
te Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 15 augustus 11.00 uur: vie-
ring, orgel of pianospel, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem – Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij – van de Kam; Drika 
Saris (vanwege sterfdag); Jo Jege-
rings; Henk Donath; Drieka van de Til-
laart; Harry Schmitz; Henk van de 
Vorst.

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.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 augustus 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorganger Pas-
tor R. van Eck.

Misintenties 
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers; Jan Maas.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 augustus 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel. Voorgangers: Pastor J. 
Vossenaar en Pastor R. van Eck.

Misintenties
Helen Messemaeckers - Faul; Anna 
Meijers – van Tilborg en Toon Meijers; 
Jan Migchels; Familie Migchels – 
Vlietstra; Familie Renders – van Hoof.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
 
Op zondag 15 augustus   is mw. M. 
Spoelstra de voorganger in de dienst. 
U kunt de dienst bijwonen of volgen 
via livestream. De link kunt u vinden 
op  www.pgn-nuenen.nl/verbinding. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, wel 
een registratie bij de voordeur. We 

collecteren voor de zomer zendings-
actie van Kerk in Actie.  Na de dienst is 
er ontmoeting met koffie en thee in 
de ‘koffietuin’. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Donderdag 12 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Clara van Assisi, 
maagd.
Vrijdag 13 augustus. Geen H. Mis. Ge-
dachtenis van H. H. Hyppolitus en Cas-
sianus, martelaren.
Zaterdag 14 augustus. 09.00 uur H. Mis, 
Vigilie van Maria ten Hemelopneming; 
gedachtenis van H. Eusebius, belijder.
Zondag 15 augustus. Feest van Maria 
ten Hemelopneming; gedachtenis van 
de twaalfde zondag na Pinksteren. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 16 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Joachim, vader van de H. Maagd 
Maria, belijder.
Dinsdag 17 augustus. 18.30 uur. H. Mis, 
H. Hyacinthus, belijder. 
Woensdag 18 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Agapitus, mar-
telaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Mantelzorg inloop 
op Weverkeshof
Elke maand ontmoeten mantelzor-
gers elkaar in Dorpsboerderij We-
verkeshof. Als mantelzorger ver-
leen je zorg aan iemand in jouw 
omgeving. 

Het kan steun bieden om mensen te 
ontmoeten die zich in net zo'n situa-
tie bevinden als jij. Een goed ver-
staander heeft maar een half woord 
nodig. Iemand in dezelfde situatie als 
jij begrijpt het vaak maar al te goed. 
Contact met lotgenoten geeft vaak 
herkenning en erkenning. Dit kan 
heel waardevol zijn en kan veel steun 
geven.

Op 19 augustus zal een vrijwilliger 
een rondleiding verzorgen op Dorps-
boerderij Weverkeshof. Natuurlijk is 
er tijdens de pauze ruime gelegen-
heid om elkaar als mantelzorger te 
ontmoeten.

Datum: 19 augustus
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Dorpsboerderij Weverkes-
hof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 
5, Nuenen.

Natuurlijk houden we ons aan de RI-
VM-maatregelen. Wil je deelnemen 
meld je dan aan bij het Steunpunt 
Mantelzorg Nuenen: Stuur dan een e-
mail naar steunpuntmantelzorg.nue-
nen@levgroep.nl. 
Je kunt ook bellen naar CMD 040-
2831675 en vraag naar het steun-
punt mantelzorg.
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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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Om nooit te vergeten...
De klassiek geschoolde ballerina 
die dansend afscheid nam van haar 
moeder in haar eigen dansschool 
zal niemand van de aanwezigen nog 
vergeten. Evenmin als dat intieme 
afscheid thuis bij die mevrouw, die 
hier de voorkeur aan had gegeven 
na een zeer lang ziekteproces. 
Ondanks haar rijke sociale leven van 
weleer koos ze nu voor de besloten-
heid van haar gezin, met wie ze de 
laatste maanden zo veel mogelijk 
samen was geweest. De prachtige 
uitvaart van die natuurliefhebber 
op de natuurbegraafplaats, sober 
maar te midden van het prachtige 
natuurschoon. Het afscheid van die 
sporter in de kantine, met uitzicht 
op zijn favoriete veld. De bijzondere 
uitvaarten in de sfeervol ingerichte 
en verlichte aula van het cremato-
rium, met weids uitzicht.

Verantwoord
De keuze van de locatie kan precies 
aansluiten bij wie uw overleden dier-
bare was. Dit draagt bij aan de sfeer 
en de beleving van het afscheid.

Niet elke gekozen locatie is echter 
geschikt voor een afscheid, maar 
onze uitvaartverzorger kan met 
u meedenken over de opties en 
eventuele aanpassingen die moeten 
worden gedaan om het afscheid 
verantwoord te laten plaatsvinden. 

Onze uitvaartcentra
Heeft u geen specifieke voorkeur 
voor een bepaalde plek? Ook dan 
kunnen we u helpen, bijvoorbeeld in 
een van onze sfeervolle en comfor-
tabele uitvaartcentra, die daarvoor 
speciaal zijn ingericht. Natuurlijk 
kunnen we ook hier voor u precies 
de sfeer creëren die u wenst. Wat 
uw keuze ook is, wij helpen u graag 
bij het verzorgen van een uitvaart 
met de sfeer, die past bij uw over-
leden dierbare en bij uw wensen.

Waarheen?
Vaak zegt de locatie waar de uitvaart wordt verzorgd ook iets over de 
persoon, van wie daar afscheid wordt genomen. Zo verzorgden we 
onlangs een uitvaart in een stijlvolle tent in de prachtige bostuin van de 
overledene. In de hoek van de tent stond een kapstok, met daaraan zijn 
favoriete outdoorjas en hoed. Zijn zichtbaar afgedragen laarzen stonden 
erbij. De kapstok stond naast de oude, maar nog altijd glanzende, zwarte 
piano, waarop hij de prachtigste muziekstukken had gespeeld. Dit en 
het uitzicht op de prachtige tuin zeiden alles. Zo zou hij voor altijd in de 
herinnering van de gasten blijven bestaan.

 
 

‘De Eetkamer’ 
in Gerwen
We zijn ontzettend blij dat we weer 
kunnen starten met ‘De Eetkamer’. 
Vanaf 2008 koken we elke eerste dins-
dag van de maand een verse maaltijd 
voor inwoners van Gerwen. Dit zijn al-
leenstaande mensen van 65 jaar en 
ouder. Afgelopen jaar zijn een aantal 
mensen door overlijden en verhui-
zing uit onze groep weg gevallen. Er 
zijn inmiddels gelukkig ook weer en-
kele nieuwe deelnemers aangeslo-
ten.

Dinsdag 7 september aanstaande is 
de eerst volgende “Eetkamer” bijeen-
komst. Alle Gerwenaren die tot de 
doelgroep behoren en graag deel 
willen nemen, kunnen contact opne-
men met Ans Engelen  telefoonnr. 06 
33675700.

Tussen 
terras en trottoir  
Staan soms bloembakken, bijna 
op straat
Ze belemmeren de vrije door-
gang
Zodat uw scootmobiel er niet 
meer langs gaat
Maar niemand is voor een meter 
nog bang
In dit geval is de passage te krap
In welke richting gaat de volgen-
de stap?
Mocht het terras van Fratelli u 
kwellen
Dan kunt u bij Italia een ijsje be-
stellen

Joke van Overbruggen©

Natuurexcursie over Coeveringse 
Heide met jubilerend IVN Geldrop
De natuur beleven tijdens een smaakvolle wandeling met IVN-gidsen 
over de Coeveringse Heide kan op zondag 15 augustus. Het vertrek is om 
14.00 uur vanaf het wijkgebouw Oranjeveld, Jan van Amstelstraat 1 
(eindtijd tussen 15.30 en 16 uur). Honden zijn niet welkom, mensen van 
binnen en buiten Geldrop wel. Deelname is gratis, aanmelden vóór 14 au-
gustus noodzakelijk.

Beleef de heide in Geldrop
Een ommetje op eigen terrein, achter 
de wijk Coevering, hoort bij de jubile-
umactiviteiten van IVN Geldrop. Ook 
al woon je op loopafstand van de hei-
de, dat wil nog niet zeggen dat je alles 
al weet wat de gidsen vertellen over 
deze omgeving. Wie nieuwsgierig is, 
kan zich maar beter vlot aanmelden. 
Het aantal deelnemers is namelijk 
vanwege de coronamaatregelen be-
perkt tot twintig. Op hun route over 
de bloeiende heide krijgen de deel-
nemers iets te proeven. Bij de afslui-
ting is er een klein presentje want een 
excursie na lange tijd en een 50-jarig 
bestaan zijn het vieren waard!

Aanmelden
Inschrijven kan via publiek.ivngeldrop@
gmail.com. De wandeling duurt ander-
half tot twee uur en iedereen wordt ge-
acht ‘coronaveilig’ te handelen. De start 
is niet ver van het bos, bij wijkgebouw 

Oranjeveld. Het officiële adres is Jan van 
Amstelstraat 1, maar het wijkgebouw is 
duidelijk zichtbaar vanuit de Sluisstraat. 
Bij extreem weer of onvoldoende aan-
meldingen gaat de excursie niet door. 
Raadpleeg zo nodig de website www.
ivn.nl/Geldrop of kijk op facebook.

Meer activiteiten
Zondag 29 augustus is de volgende 
excursie, een bomenwandeling in 
Geldrop. Half september wil IVN een 
klimaatcursus starten (zes bijeen-
komsten, aanmelden kan tot 1 sep-
tember). Meer info is te vinden op de 
website en facebook. IVN Instituut 
voor natuureducatie en duurzaam-
heid is winnaar van de Prins Bernhard 
Cultuurfonds Prijs 2021. Wie IVN wil 
steunen kan lid of donateur worden 
door een mailtje naar ivngeldrop@
gmail.com. Met het welkomstge-
schenk, ledenblad en korting op cur-
sussen beleef je nog meer natuur!

Tijdens een weekje vakantie bij haar zoon en 
schoondochter thuis is rustig ingeslapen

Issa van der Aalst - Hurks
* Veldhoven, 11 februari 1928 † Beek en Donk, 5 augustus 2021

weduwe van Marinus van der Aalst

Jan†

Marianneke†

Mario en Karen
   Maikel en Alicia
   Roy en Natasja, Riley

Correspondentieadres: Kapelstraat 110, 5741 CH  Beek en Donk

We hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

Mag een straatfeest of  
buurtbarbecue weer?
Nu een deel van de coronamaatregelen is versoepeld, zien we bij de ge-
meente weer verzoeken binnenkomen voor straatfeesten en buurtbarbe-
cues. Buren willen elkaar weer opzoeken en gezamenlijk de zomervakan-
tie ingaan of juist afsluiten. Wat veel inwoners niet weten, is dat straat-
feesten en buurtbarbecues een evenement zijn. Deze moeten gemeld 
worden bij de gemeente, maar er zijn ook nog coronaregels waaraan vol-
daan moet worden. In dit artikel lichten we deze coronaregels toe.

Buurtfeesten en
coronamaatregelen
Om een buurtfeest veilig te kunnen 
organiseren gelden  vanaf 10 juli  de 
volgende maatregelen:
• Er wordt een gezondheidscheck 

uitgevoerd, bij aankomst van de 
deelnemers;

• Aan alle deelnemers wordt ge-
vraagd de contactgegevens te no-
teren, voor eventueel bron- en con-
tactonderzoek door de GGD;

• Er worden voldoende hygiënemaa-
tregelen genomen, zoals het plaat-
sen van een dispenser met ont-
smettende handgel;

• De deelnemers houden altijd 1,5 m 
afstand van elkaar, tenzij zij tot het-
zelfde huishouden behoren;

• De deelnemers hebben een vaste 
zitplaats.

Het is dus van belang dat de mensen 
afstand van elkaar kunnen houden. 
Ook als ze naar bijvoorbeeld de bar-
becue lopen of een drankje halen. 
Een idee is om te werken met vaste 
looprichtingen.

Buurtfeest met
coronatoegangsbewijs
Het is ook mogelijk om te werken 
met toegangsbewijzen. Een corona-
toegangsbewijs kun je via de app Co-
ronaCheck of coronacheck.nl aanma-
ken met:
• Een negatieve testuitslag van de 

Stichting Open Nederland, van 
maximaal 24 uur oud;

• Of een vaccinatiebewijs;
• Of een herstelbewijs van maximaal 

6 maanden oud.

Bij de controle moet gebruik ge-
maakt worden van de app Scanner 
voor CoronaCheck en moet ook een 
geldig identiteitsbewijs getoond 
kunnen worden.
Als je ervoor kiest om te werken met 
een toegangsbewijs, dan hoeven de 
deelnemers geen afstand te houden. 
Wel moeten dan alle deelnemers een 
toegangsbewijs hebben. Het is dus 
niet mogelijk dat een gedeelte van 
de bezoekers wel afstand moeten 
houden en een gedeelte niet. Tot slot 
moet het terrein afgesloten zijn, zo-
dat anderen (zonder toegangsbe-
wijs) zich niet kunnen mengen met 
het feest.
Wanneer gewerkt wordt met corona-
toegangsbewijzen mag men wel 
dichter bij elkaar zitten, maar mag 
niet meer dan 2/3 van de reguliere 
capaciteit van de locatie worden ge-
bruikt.
 
Wil jij iets organiseren? 
Meld het ons!
Heb jij een idee om iets te organise-
ren in je straat? Meld het ons. Een ini-
tiatief melden kan via  https://www.
nuenen.nl/evenement-organiseren/

Gemeente Nuenen 

 

 

 
      De sterke eik, 
      waaronder wij altijd 

                                                hebben kunnen schuilen, 
     is er niet meer

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen 
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben 
wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en geweldige super opa 

Hans Roijakkers
echtgenoot van

Wilhelmien Roijakkers-van Berkel

* 24 november 1954                                               † 9 augustus 2021

      
 Wilhelmien
 Nancy en Bart, Bo, Dex
 Helga en Rudy, Ties, Fien

Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging 
t.a.v. Familie Roijakkers 
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Wij nemen in besloten kring afscheid van Hans.
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 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 32

Oplossingen wk 31
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

C O L L E G A

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

S C H E M A A S P E C T

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

A R E N A E C G N I G E R

P A R K A R M O E M E E R

O K E B S E L E B I D O

K N O R E N A K A N T R

I O R U

N I D O O L B O E T E O

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

G L A S M A L T A M U N T

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

L A D R E S S E R E N E T

P R A C H T R I T S E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 2 3
8 2 7 6 1
6 3

5 4
1 4 2 7

5 9
2 9

5 9 8 3 7
8 3 6

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

Horizontaal: 1 geaffecteerd 6 insect 12 reptiel 13 adellijke titel 15 sprookjesfi guur 16 moerasvogel 
18 kolenemmer 19 bevel 20 dominee (afk.) 22 Afrikaanse hoofdstad 25 Universiteit Maastricht 
26 Amerikaanse goudmunt 29 politieke partij 30 snuifje 32 Mohammedaanse God 34 prent 
36 injectienaald 37 mondeling 39 scheikundige verbinding 41 pl. in Flevoland 43 feeks 45 tijdstip 
47 huursysteem 49 wereldkampioenschap (afk.) 50 godin v.d. jacht 52 ante meridiem (afk.) 
53 grote bijl 55 geladen atoom 56 brandgang 58 middelbaar technisch onderwijs 59 eenvoudig 
61 na die tijd 63 fabelbundel 64 Ned. schilder.

Verticaal: 1 houtsoort 2 grond om boerderij 3 vogel 4 bloeiwijze 
5 Koninklijke Nederlandse Automobielclub 7 staat in Amerika 8 Rotterdamse Elektrische Tram 
9 zuster (afk.) 10 wandversiering 11 Egyptische waterlelie 12 pluim 14 etensblik 17 uiting van vreugde 
18 nauw bemeten 21 waanbeeld 23 in de (afk.) 24 omkeren 27 uithangbord 28 bevoorrechte groep 
30 kleinood 31 Latijnse bijbelvertaling 33 onheilsgodin 35 vod 38 vaat 40 gesneden hengst 
41 oude munt 42 duivel 44 kleintje 46 rondhout 48 bosgod 50 torenkraai 51 riv. in Italië 
54 berichtje op een gsm 55 olm 57 wilde haver 58 dunne deegwaar 60 riv. in Italië 62 debet (afk.).

AJUIN
BAREN
DAGDEEL
EENDEN
EIEREN
EINDE
EITJE
GRANEN
HANDWERKEN
KANTON
KARTEL
KELDER
LAAGTE
LANDGENOOT
LEDEN
LEGERGROEN
LINNEN
NEUROSE
ONDIER
ONGEREMD
PASTA
PRODEO
RAGEN
REGIE
RESTBEDRAG
RIOOL
SLOME
STREEKBLAD
VERDWAASD
WEZEN

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

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

Winnaar: week 30, Dhr. J. Harbers, Lieshout.

Handboogsporter 
Laura Schuit uit Gerwen 
naar WK Jeugd in Polen 
Laura Schuit uit Gerwen maakt deel uit van de Nederlandse selectie hand-
boogsporters die van maandag 9 tot en met zondag 15 augustus deelne-
men aan het Wereldkampioenschap Jeugd in het Poolse Wroclaw. Het WK 
Jeugd is het eerste jeugdtoernooi sinds 2019 waar Handboogsport Ne-
derland sporters naartoe uitzendt. Dit na een lange periode van beper-
kingen als gevolg van de coronapandemie. De 18-jarige Laura Schuit stu-
deert aan het Sint Lucascollege in Eindhoven. Zij woont aan de Gerwense-
weg in Gerwen.

G-voetballers ont-
vingen professio-
nele training
De G-voetballers van diverse ama-
teurverenigingen in Noord-Bra-
bant hebben de dag van hun leven 
gehad. Bekende voetbaltrainers 
verzorgden tijdens Coaches on 
Tour een professionele training 
voor de G-voetballers.

In de middag verzorgden Ernest Fa-
ber en Theo Lucius namens PSV een 
training bij Rood Wit Veldhoven. In de 
avond verzorgde FC Eindhoven een 
training bij Best Vooruit, Helmond 
Sport ging langs bij SV De Braak, NAC 
Breda gaf training bij Beek Vooruit, 
RKC Waalwijk ging naar RKDVC en 
TOP Oss ging langs bij UDI’19. Ie-
dereen deed met trots mee en er-
vaarden hoe het is om te trainen als 
een profvoetballer.
Coaches on Tour is een initiatief van 
Coaches Betaald Voetbal (CBV), in sa-
menwerking met KNVB en Fonds Ge-
handicaptensport. Jaarlijks wordt er 
op BVV Barendrecht het CBV G-voet-
baltoernooi georganiseerd. In ver-
band met corona is het dit jaar niet 
mogelijk om een feestelijke en spor-
tieve voetbaldag te organiseren op 
één locatie. Daarom heeft CBV met 
Coaches on Tour een alternatief voor 
de G-voetballers georganiseerd.

Een groep van tien sporters begeleid 
door coaches Peter Elzinga, Jacqueli-
ne van Rozendaal en Esther Deden, 
zijn afgelopen zondag per vliegtuig 
naar Polen vertrokken. De hand-
boogsporters gaan strijden voor de 
medailles op verschillende onderde-
len. 

Top-10
De Gerwense Laura Schuit behoort 
bij de Jeugdtop10-handboogschut-
ters van ons land en dit tiental gaat in 
Polen de Nederlandse driekleur hoog 
houden. Zondag 15 augustus is de 
slotdag van het WK en dan wordt be-
kend of er nieuwe Nederlandse hand-
boogsuccessen zijn geboekt. De ge-
selecteerden hebben zaterdag 31 juli 

en zondag 1 augustus getraind op 
TeamNL centrum Papendal. 

Bronzen medaille bij NK
Eerder dit jaar behaalde Laura de 
bronzen medaille bij het Nederlands 
kampioenschap. Zij schiet op het on-
derdeel compound bij de junioren 
dames. 

Ze beoefent de handboogsport vanaf 
haar 16e jaar en schiet op de banen 
van Ons Genoegen In Oranje (Ogio) 
aan de Amazonenlaan in Eindhoven. 

Handboogsporter Laura Schuit won de bronzen plak bij het Nederlands kampioen-
schap.…(foto Tim Buitenhuis, pridex media) 

Nuenenaar Chris Kisters 
fan van de Wielerkeizer van 
Tokyo Harrie Lavreysen 
Wielrenner Chris Kisters uit Nuenen heeft zondag 8 augustus de derde plaats 
veroverd in een internationale wielerwedstrijd in Meer-Hoogstraten in België. 
Een tweetal renners was ontsnapt uit het peloton en de 15-jarige Nuenense 
sprinter won de strijd om de 3e plek. Chris Kisters is fan van baanwielrenner 
Harrie Lavreysen uit Luyksgestel en Chris rijdt zelf ook verdienstelijk op de 
baan. Vorige maand won de Nuenenaar brons bij het Nederlands kampioen-
schap baanwielrennen op het nummer omnium voor nieuwelingen. 
Tijdens de Zesdaagse van Rotterdam 2018 ontmoette Chris zijn idool Harrie 
Lavreysen. Harrie is uitgeroepen tot wielerkeizer van Tokyo 2020, hij won twee 
keer goud en eenmaal brons bij het baanwielrennen op de Olympische Spelen 
in Japan. De volgende Olympische Spelen zijn in 2024 in Parijs, over drie jaar 
dus al. Ietsje te vroeg voor de talentrijke wielrenner uit Nuenen, die dan 18 jaar 
wordt….
 

Wielrenner Chris Kisters uit Nuenen (links) ontmoette zijn idool Harrie Lavreysen tijdens 
de Zesdaagse van Rotterdam…..(foto Cees van Keulen)

Resultaat 
Benefietconcert 
1 augustus 2021 

De opbrengst van het 
Benefietconcert voor

 ‘giro 777 – watersnood’ 
door Paul Weijmans 

was € 414,00

Logistiek/magazijn medewerker 
op nummer één bij openstaande 
vacatures Noord-Brabant
Aantal openstaande vacatures sterk gestegen. In totaal 36.213 op dit mo-
ment, ruim 14.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar. De marktvraag 
is het sterkst toegenomen binnen de vakgebieden Horeca, recreatie & 
sport, Transport & logistiek en Administratief, secretarieel & HR. 

Begin juli staan de meeste vacatures 
open voor logistiek/magazijnmede-
werker, verkoper en monteur werk-
tuigen en machines.

De vraag naar logistiek/magazijnme-
dewerkers, vrachtwagenchauffeurs 
en verkopers is het sterkst toegeno-
men ten opzichte van 2020. 
Het aantal openstaande vacatures is 
sterk gestegen in Noord-Brabant. Vo-
rig jaar stonden er in juli nog 22.032 
vacatures open. Nu zijn dat er zo’n 
14,000 meer. De vraag naar logistiek 
medewerkers en magazijnmedewer-
kers is het grootst. In de maand juli 
staan hier 1.463 vacatures voor open. 
Dit is drie keer zoveel als in dezelfde 
periode vorig jaar toen er 547 werden 
gevraagd. Op de tweede plek komt 
de functie van verkoper (691 vacatu-
res). In Noord-Brabant is het vooral 
voor de vakgebieden techniek.

Bij- en omscholing essentieel
Er heerst inmiddels in bepaalde vak-
gebieden een hardnekkige mis-
match die volgens Sandra de Kort, re-
giodirecteur Zuid-West bij Randstad 
Nederland alleen maar op te lossen is 
met opleiding:  “De instroom vanuit 
het onderwijs is momenteel onvol-
doende om de schaarste in bepaalde 
beroepsgroepen te bedwingen. On-
der andere met om- en bijscholing 
kunnen we op korte termijn bijdra-
gen aan het oplossen van een deel 
van de schaarste.”
Bij Transport en logistiek en verkoop 
en marketing is moeilijk het juiste 
personeel te vinden, hier is al lang 
enorme schaarste. Dit blijkt uit de 
meest recente data-analyse van 
Randstad Nederland.
Randstad doet regelmatig analyses 
van de arbeidsmarkt. Om schaarste 
voor bedrijven en organisaties op te 
lossen biedt de HR-dienstverlener 
een zeer uitgebreid opleidings- en 
ontwikkelprogramma om mensen 
om te scholen. 

Top 5 vacatures Noord-Brabant
• Logistiek/magazijn medewerker   
• Verkoper 
• Monteur werktuigen en machines
• Werkvoorbereider
• Vrachtwagenchauffeur

Top 5 vakgebieden Noord-Brabant
• Techniek
• Transport en Logistiek
• Verkoop en marketing 
• Bouw
• ICT
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ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zaterdag
13.00 uur tot 17.00 uur Sieraden met een 

Missie verkoopIngang grote poort 
Kersenbogerd Nederwetten

Vertrek vanaf Dorpshuis Lieshout

Zondag 15 augustus
15.00 uur Cultuur Overdag: Kioskconcert 
15 augustus: May Maema & Ailig Macleod 
Moreno Park in Nuenen (Vergeet niet een 

stoel of krukje mee te nemen!)

Woensdag 11 augustus
09.30 uur KBO Fietstocht 

naar de Achelse Kluis
Vertrek vanaf Dorpshuis Lieshout

Zondag 15 augustus
20.00 uur Mariaviering 

parochiekerk van Mariahout

Ma¡ndag 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

Donderdag 12 augustus 
14.30 uur Peter Pan; 

terug naar Nimmernevernooitgedachtland
Openluchttheater van Mariahout

Cultuur Overdag: 

Drie zangers zorgden voor een heerlijk kioskconcert
Het kioskconcert zondagmiddag jl. was weer een feestje! Dat het na zo’n 
20 minuten even stil kwam te liggen vanwege een flinke regenbui mocht 
de pret niet drukken. Zou het iets te maken hebben gehad met het ope-
ningsnummer van de talentvolle Joep Hoedemakers: ‘Make It Rain’? Na-
tuurlijk niet, maar het was wel de goden verzoeken. Dat Joep ver gaat ko-
men in het SBS6 programma Beat Me (iedere zaterdagavond om 20.00 
uur) is voor iedereen die hem deze middag hoorde zingen niet meer dan 
logisch.

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (5)
Wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten de ‘Groenste ge-
meente van ons land’ of de ‘Groenste gemeente in Brabant’? Al in 2018 
heeft het Nuenense college van burgemeester Houben en wethouders 
Pernot, Stultiëns en Van Brakel de opdracht gekregen om te onderzoeken 
hoe Nuenen mee kan doen aan de landelijke uitverkiezing tot groenste 
gemeente. 

Op de Berg tegenover sportschool Revolution krijgt het groen alle ruimte van 
de Groenwethouder. Voetgangers met of zonder kinderwagen, rollatorrijders 
en rolstoelers worden gehinderd bij een soepele doorgang en moeten nood-
gedwongen gebruik maken van de rijweg. Of dat punten oplevert voor de uit-
verkiezing tot groenste gemeente mag in twijfel worden getrokken. Wel min-
punten voor de veiligheid van voetgangers. En de Berg ligt op de Vincent van 
Goghroute die wordt gevolgd door wandelaars uit binnen- en buitenland. 
Werk aan de winkel voor de Groenwethouder…..  

Zomerexpositie KuBra-Art in Galerie De Ruimte 

Kunstenaars van stichting KuBra 
na twee jaar terug in Geldrop 
Vakantie betekent voor velen nieuwe werelden ontdekken en beleven. De 
kunstwereld is er bij uitstek eentje voor een bijzonder avontuur! Reden 
om de expositie #KuBra-Art te bekijken, de laatste uit de reeks in het zo-
merprogramma van Galerie De Ruimte in Geldrop. Met tien enthousiaste 
en actieve kunstenaars uit ons eigen Brabantse land. Tekenend is de pas-
sie en originaliteit voor de gevarieerde en eigentijdse kunstuitingen!
 
De naam KuBra is een samenvoeging 
van Kunstenaars Uit BRAbant. KuBra-
Art is een uniek samenwerkingsver-
band van meer dan 140 getalenteer-
de Brabantse kunstenaars uit allerlei 
disciplines. De specialiteit van de 
kunstenaars van KuBra-Art is heden-
daagse kunst en de collectie is veel-
zijdig; schilderijen, tekeningen, gra-
fiek, fotografie, collages en bronzen, 
keramische, glazen, stalen en kunst-
stof sculpturen in diverse stijlen. 
KuBra-Art exposeert op verschillende 
locaties in Brabant en België en heeft 
een vaste galerie in Rosmalen. De ex-
poserende kunstenaars in Galerie De 
Ruimte zijn Anny van Gestel, Menno 
Heijstek, Toos Bonten, An Brzoskows-
ki, Natasja Mulder, Noëlla Pirard, Geke 
Wijers, Truus de Wijs, Arma van Rijs-
bergen, Inge van der Vloed. Maak 
kennis met hen tijdens de vernissage 
op zondag 29 augustus!

Dus…….klaar voor wat moois?
Tot gauw ziens!

KunstXpositie #KuBra
25 augustus tot en met 12 september
Galerie De Ruimte, Molenstraat 2 in 
Geldrop | rolstoeltoegankelijk. open: 
wo / vr / za / zo 13.30 - 16.30 uur | privé-
parkeerplaats www.galeriederuimte.nl 

Exposanten:
Anny van Gestel  - Reusel
Anny wordt geïnspireerd door de na-
tuur, de werken zijn minimalistisch, 
stralen rust uit, zijn soms poëtisch. De 
gelaagdheid van ouderdom, verval 
en structuren is zichtbaar en voelbaar.

Menno Heijstek  - ‘s-Hertogenbosch
Menno, voorheen graffitikunstenaar, 
blijft gefascineerd door tekst, letters 
en fonts, combineert graag moderne 
technieken zoals 3D scannen, printen 
én laser. 

Toos Bonten - Sterksel
De bronzen beelden van Toos ken-
merken zich door sierlijkheid, elegan-
tie, vrouwelijkheid en schoonheids-
beleving. Met overdrijvingen en be-
wegingen drukt ze de sfeer en emo-
ties uit.

An Brzoskowski - Bakel
An vindt de inspiratie in haar liefde 
voor de mens. Vooral de puurheid en 
schoonheid in kinderen daagt haar 
uit om tot uitdrukking te brengen in 
haar keramische beelden.

Natasja Mulder - Teteringen
Haar passie ligt bij de authentieke Ita-
liaanse mozaïekkunst. Natasja werkt 
met Venetiaans glas, marmer en 24ka-
raats goudmozaïek. Mooie duurzame 
materialen, die ze met een speciale 
mozaïekhamer op maat kapt op een 
kapblok. Ieder werk is een verhaal, 
geïnspireerd door het leven, de na-
tuur, de mens, kleur of door de 
schoonheid van het materiaal zelf.

Noëlla Pirard – ‘s-Hertogenbosch
Noëlla hanteert een tekenachtige 
stijl waarbij contouren met een ui-
terst fijn penseeltje worden neerge-
zet. Haar fascinatie voor de oudheid 
en antieke elementen leidt tot mys-
tieke, dromerige voorstellingen die 
neigen naar surrealistische uitbeel-
dingen.

Geke Wijers  - Woensdrecht
De emoties die de natuur in Geke te-
weegbrengt legt ze vast op het doek. 
Ze maakt foto’s als inspiratie, laat die 
al snel los en schildert intuïtief verder. 
Ze gebruikt voornamelijk acrylverf, 
een medium waarmee ze snel en im-
pulsief kan werken.

Truus de Wijs - Eindhoven
Truus is glaskunstenaar. Ze creëert 
zelf beelden uit bestaande levensvor-
men in de techniek glasfusing. De 
scheepswrakken gemaakt in de tech-
niek Casting, vertellen ieder een ei-
gen verhaal.

Arma van Rijsbergen  - Tilburg
Arma haalt haar kleurrijke inspiratie 
uit de natuur. Een serie als aanklacht 
tegen het misbruik van de natuur, 

maar tegelijkertijd ook dat er veel te 
genieten valt in onze directe omge-
ving. Leren kijken en ook daadwerke-
lijk zien, zorgen voor een stukje be-
wustwording. Zoals haar kijk op de 
Brabantse bossen.

Inge van der Vloed - Middelrode
Inge maakt haar overwegend hard-
stenen beelden uitsluitend handma-
tig. De weerstand van de steen en het 
daardoor trage tempo van de bewer-
king vindt ze prettig. Het respect 
voor de leeftijd en het karakter van 
de steen zijn bepalend voor haar ar-
tistieke keuzes.

(Foto Cees van Keulen)

Paula had voor Cultuur Overdag deze 
middag met behulp van sponsoren 
Frits Dijk International en De Ver-
huurspecialist een verrassing gere-
geld: er stonden 50 stoelen klaar voor 
het concert. Het was een welkome 
bijdrage. Er waren gelukkig veel 
mensen die gehoor hadden gegeven 
aan de oproep om zelf een stoel mee 
te brengen. Maar er waren er ook veel 
die gewoon staand wilden komen 
luisteren. Of op weg van of naar de 
ijssalon op de muziek in de kiosk af-
kwamen. Gegeven de covid-19 richt-
lijnen is het helaas verplicht om ge-
placeerd, op een stoel te luisteren 
naar de muziek in de kiosk. Die stoe-
len waren dus echt een uitkomst!

Na de regenbui volgde gelukkig voor 
Chanty de Louw de zon. Het was 

heerlijk om naar haar te luisteren en 
te zien dat ook zij erg genoot van 
haar optreden. Haar duet met Paula, 

het nummer ‘Chiquitita’ van ABBA, 
was prachtig. Het was wel duidelijk 
waarom Chanty door Paula was ge-
vraagd om een bijdrage te leveren 
aan het kioskconcert.

Het concert eindigde deze keer niet 
met de swingende nummers van 
Paula maar op verzoek van het pu-
bliek met een laatste nummer van 
Joep.
www.cultuuroverdag.nl

Joep Hoedemakers, Paula Snoeren en 
Chanty de Louw (foto gemaakt door Freek van Buul)

Donderdag 19 augustus
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop 

Dorpsboerderij Weverkeshof, Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 5, Nuenen Aanmelden via: 
steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl

Woensdag 25 augustus
09.30 uur KBO Fietstocht 

naar de Strabrechtse Heide
Vertrek vanaf Dorpshuis Lieshout
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Zonnebloemen om eenzame 
Nederlanders op te fleuren
 
Eenzaamheid onder Nederlanders neemt toe. De coronacrisis en de va-
kantieperiode spelen hierin een belangrijke rol. Je betrokkenheid tonen 
kan in zo’n geval veel betekenen. Daarom heeft Maakt Mij Blij de handen 
ineen geslagen met online pluktuin Pluukz en Nationale Vereniging de 
Zonnebloem om zoveel mogelijk mensen in het zonnetje te zetten. Hoe? 
Met zonnebloemen!
 "Hoewel het zomer is, schijnt niet 
overal de zon", vertelt Thibaud van der 
Steen van Maakt Mij Blij. "Er zijn heel 
veel mensen in Nederland die wel een 
lichtpuntje kunnen gebruiken, bij-
voorbeeld omdat ze zich alleen voe-
len. Een vriendelijk gebaar kan in zo'n 
geval al heel veel betekenen. Wij bie-
den die mogelijkheid met prachtige 
zonnebloemen, direct van het land."
 
Hoe werkt het?
Via www.pluukz.nl/maaktmijblij kun 
je zonnebloemen voor jezelf bestel-
len, voor iemand die je kent, of je 
kunt ze doneren aan De Zonne-
bloem. Thibaud: "In de praktijk zijn 
dit vaak mensen die – door hun licha-
melijke beperking – in een sociaal 
isolement zitten of dreigen te raken." 
Alexander van Zijp van Nationale 
Vereniging de Zonnebloem vult aan: 
"De coronacrisis, de opgelegde res-
tricties en de angst om besmet te ra-
ken heeft dit allemaal verergerd. Niet 
alleen voor ouderen, maar ook voor 
jongeren en alles daar tussenin. Al 
deze mensen gaan wij samen in het 
zonnetje zetten!" De bloemen die ge-
doneerd worden aan De Zonne-
bloem worden dan ook door het hele 
land bezorgd.

 
Ontstaan in coronatijd
Het team van Breda Maakt Mij Blij en 
Tilburg Maakt Mij Blij, bekend van o.a. 
de reddingsacties voor de monniken 
uit Berkel-Enschot en de zusters uit 
Oosterhout werkt voor deze actie sa-
men met Pluukz, de online pluktuin 
van Nederland. Een samenwerking 
tussen twee jonge bedrijven die alle-
bei al heel veel impact hebben ge-
maakt. Zo is Pluukz, net als Maakt Mij 

Generatiekloof op de werkvloer: leidinggevenden 
snappen niet wat digital natives drijft
Er ontstaat een kloof in verwachtingen en drijfveren tussen digital na-
tives van Gen Y en Z en hun leidinggevenden. Dit blijkt uit recent onder-
zoek van Citrix dat stelt dat zakelijk leiders de prioriteiten van jongere 
professionals niet altijd goed inschatten. De verschillen worden voorna-
melijk duidelijk in de gebruikte technologie en de werkcultuur. De resul-
taten zijn gepubliceerd als (1) The Born Digital Effect .

De digital natives van de generaties Y 
(1981-1996) en Z (geboren na 1997) is 
een volledig digitale wereld met de 
paplepel ingegoten. Zij maken een 
groot deel uit van de beroepsbevol-
king - bij (2) elkaar opgeteld zo’n 5,9 
miljoen volwassenen - dus het is be-
langrijk om te begrijpen wat hen 
drijft. Zijn het smartphone-junkies 
die verslaafd zijn aan ‘instant voldoe-
ning’? Zijn het nieuwe (3) patatgene-
raties of juist prestatiegeneraties?

Een technologische
cultuurbotsing
Het gebrek aan begrip begint al bij tech-
nologiegebruik, waar grote verschillen 
te zien zijn tussen Gen Y en Gen Z en 
hun leidinggevenden. Zo geeft 80% van 
de digital natives aan gebruik te maken 
van BYOD-constructies, waarbij ze op 
hun eigen apparaten werken. Maar 
slechts 7% van leidinggevenden doet 
dit ook. Ook gebruikt 78% van de digital 
natives instant messaging apps zoals 
WhatsApp, tegenover slechts 16% van 
de leidinggevenden. En ja, digital na-
tives zetten vaker social media in voor 
hun werk (64%), maar dat is niet al te 
veel meer dan de leidinggevenden 
(53%).
Je zou ook denken dat digital natives 
vragen om de nieuwste technologische 

Bouw in de Bouwvak
Een gebruikelijke afkorting voor bouwvakvakantie is bouwvak, vakantie 
van de bouwvakarbeiders, van de bouwvakkers. En je hoort wel eens zeg-
gen: tijdens de bouwvak is het altijd mooi weer. Mooi niet altijd… De 
bouwvak is in het zuiden van ons land van 7 tot en met 29 augustus. 

De term bouwvak behoudt zeker nog zijn originele betekenis. Tijdens de 
bouwvak zijn bouwbedrijven in de regel ook daadwerkelijk dicht en wordt er 
weinig of niet gebouwd. Goed om eens te kijken hoe de vlag er bij hangt bij 
grote bouwprojecten in onze gemeente. En ook bij kleinere bouwactivitei-
ten, zoals de bouw van een huis of de renovatie van een woning.  
(foto’s Cees van Keulen)

Een ‘zilveren’ huis in aanbouw in de Helsestraat in Nuenen…

Renovatie van een woning aan de Ruiterweg in Gerwen……

Bouwproject Hof aan het Laar in Gerwen: 10 exclusieve gelijkvloerse woningen die in 
de loop van 2022 worden opgeleverd…..

Blij, aan het begin van de coronacrisis 
opgericht en heeft het bedrijf inmid-
dels al miljoenen tulpen gered. Het 
doel van beide partijen is hetzelfde: 
mensen in het hele land blij maken. 
De Zonnebloem maakt het plaatje 
dan ook compleet volgens Thibaud: 
"De mensen van De Zonnebloem we-
ten als geen ander wie wij het beste 
in het zonnetje kunnen zetten. En ze 
hebben hun naam in dit geval na-
tuurlijk ook mee!"
 
Wie zet jij in het zonnetje?
Doe ook mee en zet jezelf, of iemand 
die het wat jou betreft écht verdient, 
in het zonnetje! Bestellen kan via 
www.pluukz.nl/maaktmijblij of via de 
social media kanalen. De pickups vin-
den plaats op zaterdag 28 augustus 
in Breda en Tilburg. Kies je voor ver-
zenden? Dat kan tussen 12 en 28 au-
gustus op een datum naar keuze.

snufjes op de werkplek. 83% van de on-
dervraagde leidinggevenden denkt wel 
dat digital natives dit willen, maar 
slechts 60% van de digital natives geeft 
dit ook daadwerkelijk aan.

Gen Y en Gen Z willen ‘ouderwetse’ 
baanzekerheid - maar niet op kantoor
Wat willen digital natives dan wél, als 
het geen hypermoderne technologie 
is? Hoewel sociale media bol staan 
van digital nomads en influencers die 
van het mooie leven genieten, zijn di-
gital natives niet op zoek naar vrijblij-
vendheid. Wat ze vooral willen is sta-
biliteit en baanzekerheid (80%) - en 
dan het liefst in een baan die voldoe-
ning geeft (84%) en een goede werk-
relatie met hun manager (84%).

Aan de andere kant valt een traditio-
nele werkweek niet in de smaak. Ruim 
een kwart (26%) van de digital natives 
geeft de voorkeur aan een vierdaagse 
werkweek. 18% vindt het prima om 
vijf dagen per week van 9 tot 5 te wer-
ken, maar 21% wil graag zelf hun be-
gin- en eindtijden bepalen.

Wordt die vierdaagse werkweek op 
kantoor doorgebracht? Als het aan 
leidinggevenden ligt wel, en ze den-
ken dat digital natives het met hen 

eens zijn. 32% meent dat digital na-
tives fulltime op kantoor willen wer-
ken, 44% ziet een hybride model 
voor zich waarin iedereen overwe-
gend op kantoor werkt. Maar digital 
natives denken er anders over. 94% 
wil niet full-time terug naar kantoor. 
28% wil volledig thuiswerken, 29% 
vindt een hybride werkmodel prima - 
maar dan wel overwegend thuis.

De onderzoeksresultaten zijn een dui-
delijk signaal voor organisaties: zij 
moeten de rol van het kantoor op-
nieuw vormgeven om aan de behoef-
ten van het Gen Y en Gen Z te voldoen.
Doen Nederlandse organisaties dit 
niet, dan lopen ze fors wat winst mis: 
de economische modellering in het 
The Born Digital Effect wijst uit dat di-
gital natives wereldwijd in potentie 
goed zijn voor ruim €1,5 biljoen aan 
extra bedrijfswinst. Door de bedrijfs-
cultuur beter in te stellen op de be-
hoeften van digital natives, zorgen 
organisaties dus niet alleen voor pro-
ductiever en gelukkiger personeel, 
maar kunnen ze ook flinke bedrijfs-
groei realiseren.

1. https://www.citrix.com/content/
dam/citrix/en_us/documents/ana-
lyst-report/work-2035-the-born-di-
gital-effect.pdf

2. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisa-
ties/dashboard-bevolking/leeftijd/
bevolking

3. https://www.ad.nl/dit-zijn-wij/ge-
boren-in-de-70-s-dan-hoor-je-thuis-
in-de-patatgeneratie~a0556cc8/

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Rond de Linde De enige échte krant van Nuenen is?
Rond de Linde al 63 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
Dit een échte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.500 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen ca. en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 45 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
Zij dit met veel plezier en inzet doen?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 
040-2831200 / admin@ronddelinde.nl of kijk op de site www.ronddelinde.nl

Wist u dat.....
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Nooit meer verbranden 
Die zekerheid is voor Optimist on Tour dankzij een samenwerking met 
Zonnebrandpalen voor het komende seizoen veiliggesteld. Want vanaf 
het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen deze week, reist er een 
zonnebrandpaal mee met Optimist on Tour. Deelnemende zeilers, wind-
surfers, suppers, kanoërs én de crew van Optimist on Tour kunnen nu op 
een zeer laagdrempelige manier naar hartenlust smeren met zonne-
brandcrème. Veiligheid verzekerd.
 
Veiligheid staat hoog in het vaandel 
bij Optimist on Tour, hét rondreizen-
de watersportevenement van het 
Watersportverbond voor kinderen. 
Niet alleen moeten kinderen in het 
bezit zijn van een zwemdiploma A, 
een zwemvest dragen en een theo-
rieles volgen, zij moeten ook niet ver-
branden. En dat gaat snel op het wa-
ter, veel sneller dan je zou verwach-
ten. Niet voor niets zie je standaard 
op de gezichten van de Olympische 
zeilers een witte laag zonnecrème. En 
daarom is het Watersportverbond 
ontzettend blij met dit partnership 
met Zonnebrandpalen.
 
Arno van Gerven, directeur van het 
Watersportverbond: ‘Ieder fervente 
watersporter heeft standaard een 
flesje zonnebrand mee en heeft zich 

vooraf al ingesmeerd als hij/zij het 
water op gaat. Wij zijn ontzettend blij 
dat wij met Zonnebrandpaal nu het 
bewustzijn over de schadelijke kan-
ten van de zon bij de jeugd, die voor 
het eerst het water op gaat, kunnen 
vergroten. Ook de crew van Optimist 
on Tour is heel blij dat we nu af zijn 
van die flesjes waar je altijd mee 
loopt te hannesen en die zo snel vies 
worden.’
 
Danny van den Nieuwendijk, Zonne-
brandpalen: ‘Ja dat is inderdaad een 
veel gehoorde klacht over zonne-
brandcrème die we met de zonne-
brandpaal oplossen! Gewoon je hand 
onder de sensor en er valt een klod-
der crème op je hand. Een slimme en 
laagdrempelig oplossing dus om vei-
lig te kunnen genieten van de zon. 

Kapellerput en Bureau Damen & De Heer presenteren zomertheater

Joost Zoeteman en Paulus 
Schäfer brengen swingende 
gypsy jazz in open lucht
Door Nannie van den Eijnden

Zondag 8 augustus speelden Joost Zoeteman en Paulus Schäfer twee sets 
van zeven nummers in het openluchttheater van Kapellerput in Heeze bij 
heerlijk zomerweer. Vlak voor de laatste gitaarakkoorden klonken, pakten 
donkere wolken zich in rap tempo boven de witte tent samen. Er stak een 
flinke wind op. Het concert was afgelopen toen de eerste druppels vielen.

De twee gepassioneerde gitaristen 
met verschillende achtergrond en 
speelstijl gaven een swingend muzi-
kaal optreden met de legendarische 
gypsy jazz van Django Reinhardt in 
de hoofdrol. Bekende nummers als 
‘Nuages’ en ‘Minor Swing’ kwamen 
voorbij. Ook mooie ballads en het 
nummer ‘Summertime’ van George 
Gershwin met een gypsy swing tintje. 
Joost speelde even met twee vingers 
zoals Django dat zichzelf had ge-
leerd, toen hij drie vingers had verlo-
ren na een brand in zijn woonwagen. 
“Jazz is net als alle andere muziek een 
taal”, vertelde Joost. “Je kunt die zien 
als het geraamte van deze tent. Daar-
overheen komen de melodie en de 
akkoorden. Verder improviseer je.”

Koorddansen
Improviseren deden Paulus en Joost 
naar hartelust. Een bijzondere ont-
moeting tussen twee getalenteerde  
muzikanten die ook in een quartet 
spelen. Paulus Schäfer is een interna-
tionaal veelgevraagde en virtuoze 
gypsy swing jazz gitarist. Joost Zoe-
teman is bekend om zijn eigenzinni-
ge gitaarspel, een cross-over van jazz, 
gypsy jazz en hedendaagse invloe-
den uit alle windstreken. “Als duo mu-
ziek maken is als koorddansen, maar 
hoe vaker we spelen, hoe leuker het 
wordt”, zei Joost. Paulus en Joost 
klonken harmonieus en hadden 

zichtbaar plezier in hun samenspel. 
Zoals Django een inspiratiebron blijft 
voor de muzikale families Rosenberg 
en Schäfer in Nuenen en Gerwen, is 
de Amerikaanse swing- en bebop-
jazzgitarist Charlie Christian wat 
Joost betreft een grote kickstarter 
van de jazz.

In december 2019 verscheen het de-
buutalbum ‘Django’ van het Paulus 
Schäfer & Joost Zoeteman Quartet 
met de twee internationaal vermaar-
de jazzmusici, drummer Wim de Vries 
en bassist Jasper Somsen, als de rit-
mesectie van het kwartet. Deze is te 

Joost Zoeteman (links) en Paulus Schäfer spelen swingende gypsy jazz en prachtige 
ballads in openluchttheater Kapellerput in Heeze.

Eerste openbare toilet 
in Nuenen? 
De vlag kan uit: de eerste openbare toilet in onze gemeente wordt offi-
cieel in gebruik genomen. Nog dit jaar. Met subsidie gerealiseerd in het 
kader van Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200. Een eerste proefopstelling 
op de Berg kan als geslaagd worden beschouwd.
 
Klopt dit nieuws of is het nepnieuws? Wenselijk is het zeker wel: een openbaar 
toilet in elk van onze dorpskernen. Toiletnood voor de hoge nood, in Van 
Goghdorp Nuenen, in het groene Gerwen en in nederig Nederwetten. Tijd om 
op onderzoek uit te gaan….
Want uit onderzoek blijkt dat er veel te weinig openbare en rolstoeltoeganke-
lijke toiletten zijn in dorpscentra en ook in onze natuur- en recreatiegebieden. 
Veel mensen kunnen daardoor niet onbezorgd genieten van een wandeling 
door een dorp of door de natuur. Elk dorp dient toch minstens over één open-
baar toilet te beschikken. In Nuenen is geen enkel openbaar toilet te vinden en 
ook al niet in Gerwen of Nederwetten.

Toiletnorm
Onlangs lanceerde de Toiletalliantie een toiletnorm voor natuur- en recreatie-
gebieden: om de vijf kilometer een toilet langs wandelpaden en om de 25 kilo-
meter langs fietspaden. Door de coronapandemie is de natuur herontdekt en 
wordt het daar drukker en drukker. Hierdoor valt het tekort aan toiletten extra 
op. Er zijn bijna geen openbare toiletten in het groen en dat mogen ook droog-
toiletten zijn. Wandelaars en fietsers moeten de zekerheid krijgen, dat ze elke 
één tot anderhalf uur een toilet tegenkomen.

 HogeNood-app
Steeds meer gemeentebesturen maken afspraken met horeca, winkels en 
dienstverleners over het openstellen van toiletten voor passanten met hoge 
nood. Deze ondernemers geven dat vaak aan met een sticker op de deur en 
een vermelding in de HogeNood-app. Met de HogeNood app vind je direct het 
dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met je smartphone. “Voor een boodschap 
groot of klein, moet je niet in Nuenen zijn!”

Gastvrije gemeente…
Het is goed om te weten dat een kwart van de mensen met een spijsverte-
ringsziekte regelmatig thuis blijft uit angst om geen toilet te vinden. Dat kan 
en moet anders. Het Nuenense gemeentebestuur dient er voor te zorgen dat 
dit goed wordt geregeld. Openbare en toegankelijke toiletten zorgen voor een 
écht gastvrije gemeente.
Genoemde Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisa-
ties en heeft als missie om voor 2023 voldoende openbare toiletten in Neder-
land te hebben. Zodat er voor de 2 miljoen mensen met een spijsverterings-
ziekte, de 1,5 miljoen blaaspatiënten, ouderen, kinderen, dagjesmensen en ie-
dereen die onderweg af en toe een toilet nodig heeft, altijd een WC in de buurt 
is. Kijk voor nog meer informatie eens op: www.iederewctelt.nl. Wie zorgt voor 
de eerste openbare toilet in onze gemeente? Idee voor NGN200-comité….

Seniorenvereniging 
Lieshout op de fiets
Inloop
KBO Lieshout is een dynamische se-
niorenvereniging. De vereniging 
zorgt niet alleen voor gezellige en in-
teressante activiteiten maar houdt 
zich ook intensief bezig met belan-
genbehartiging van senioren. Iedere 
dinsdagmorgen is er van tien uur tot 
half twaalf een Inloop waar ook be-
stuursleden aanwezig zijn. U kunt 
hier informatie krijgen over de 
vereniging of u aanmelden voor een 
activiteit. Loop eens binnen en maak 
kennis met een actieve seniorenver-
eniging. U bent van harte welkom.
Tot na de zomervakantie is de Inloop 
in Franciscushof aan de Ribbiusstraat.

Twee mooie fietstochten
In augustus zijn er twee flinke fiets-
tochten. Op woensdag 11 augustus is 
de bestemming de Achelse Kluis en 
op 25 augustus staat de Strabrechtse 
Heide op het programma. Het vertrek 
is steeds om 09.30 uur vanaf het 
Dorpshuis. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deelname. Neem wel 
zelf drinken en een lunchpakket mee. 
Bij stopplaatsen zijn de eventuele 
consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig, u komt ge-
woon naar het Dorpshuis om mee te 
fietsen.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

bestellen via www.sintimusicrecords.
nl Mocht je Paulus en Joost als duo of 
met hun kwartet willen zien en ho-
ren, ze treden de komende maanden 
een aantal keren samen op, onder an-
dere op het Gypsyfestival op 19 sep-
tember in Arnhem.

Bureau Damen & De Heer is het thea-
terbureau van Marsha Damen en 
Sem van den Borne. Ze zijn 25 juli be-
gonnen, doen eigen producties en 
hebben een leuk programma samen-
gesteld. 
Voor een overzicht van de optredens 
in augustus en voor reserveringen ga 
naar www.damendeheer.nl/zomer-
theater, www.joostzoeteman.com, 
www.sintimusic.nl

Wij zijn erg blij dat we zonnebrand 
op deze manier toegankelijker ma-
ken en meewerken aan preventie te-
gen huidkanker in Nederland.’
 
Jaarlijks komen er 70.000 nieuwe 
huidkanker patiënten bij in Neder-
land. Overmatige blootstelling aan 
UV-straling is daarvan de belangrijk-
ste oorzaak. Zonnebrandpalen wil 
met deze distributie palen voor zon-
nebrand op publieke plaatsen ge-
bruikers de mogelijkheid bieden zich 
te beschermen tegen de zon. 

Daarnaast is de Zonnebrandpaal een 
slimme paal vol sensoren, waarmee 
veel data worden verzameld. Deze 
data worden gedeeld voor weten-
schappelijk onderzoek naar huidkan-
kerpreventie.

Koop lokaal 
Koop bij de Nuenense 

ondernemers
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

 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

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

Vacature Verkoopadviseur
https://www.lineo.nl/vacatures.html

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

DINEREN IN STIJL

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS
Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actu-

ele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl
Airco

in de winkel

VLOOIENMARKT, ZO. 15 
AUGUSTUS. Marktplein 
Tongelresestraat/Gen. Bo-
thastraat Eindhoven. 10.00-
16.00 uur. Gratis entree. Tel: 
info 06-20299824, www.tim-
mermansevenementen.nl. 
Afgesproken prijs: € 10,00.

TE HUUR Tijdelijke opslag-
ruimte vanaf 3 m2 in Lies-
hout, € 10,00 per m2 / per 
maand. Zie: Denopslag.nl

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt vrijwilligers om vluch-
telingen te begeleiden en 
hun de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

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

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

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

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)

Nuenens koor PRIA-
MORE zoekt een pianist. 
We repeteren op donder-
dagavond. Reacties op 040- 
2838202 of aan peterrm_
van_der_kamp@yahoo.com

GITAARSCHOOL NUENEN 
BEL VOOR EEN GRATIS PROEFLES

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@gitaarschoolnuenen.nl




