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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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Zomer-boe-
kenmarkt bij 
heemkunde-
kring De Drije-
hornick

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Al ruim 5.000 
buurten 
aangemeld 
voor Burendag 

Nuenense City 
Game The Hunt 
voor jongeren       
tussen 10 en 17 jaar!

WEGENS DE 
ZOMERVAKANTIE IS 

PRAKTIJK BOEK 
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

www.ronddelinde.nlOOK TIJDENS DE VAKANTIE

Open Monumentenweekend 11 en 12 september

Bezoek 14 monumenten in 
Nuenen ca. èn Eckart
Ook dit jaar organiseert heemkundekring De Drijehornick de nationale 
Open Monumentendagen (OMD) in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In 
het weekend van 11 en 12 september kunnen 14 monumenten op mooie 
locaties worden bezocht. Ze staan verspreid over Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind èn het oude Eckart. Ga je ze bezoeken dan kom je 
in de uithoeken van onze gemeente, van het Heilig-Kruispark op Hooi-
donk tot landgoed Soeterbeek en de Stationsweg op Eeneind en zelfs 
even over ‘de grens’ in de wijk Oude Gracht in Woensel. De volgorde waar-
in je ze wilt gaan bekijken, kun je zelf bepalen. Ook kun je de route over 
twee dagen verdelen.

In dit feest- en jubileumjaar ‘Nuenen-
Gerwen-Nederwetten 200 jaar één 
gemeente’ zijn 14 monumenten ge-
kozen waarvan de meeste voorko-
men in de canon van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten 1821-2021.

Flyer 
Tijdens het Open Monumenten-
weekend is een flyer beschikbaar 
met daarin meer informatie over de 
monumenten en op de plattegrond 
zie je om welke monumenten het 
gaat. Bovendien is op elke locatie een 
(gratis) flyer te krijgen met specifieke 
informatie over het betreffende mo-
nument. In twee dagen kun je de mo-
numenten in willekeurige volgorde 
bezoeken zodat niet iedereen bij het-
zelfde monument begint. Leuk om 
bij goed weer met de fiets de monu-
mentenroute te maken. Beide dagen 
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Corona
Vanwege de coronamaatregelen kan 
een aantal monumenten alleen van 
buiten bezichtigd worden. Maar mo-

numenten als windmolen De Roos-
donck, de voormalige linnenweverij 
’t Weefhuis, het Heemhuis van De 
Drijehornick, de kerken van Neder-
wetten en Gerwen en het Van Gogh-
kerkje kunnen ook van binnen beke-
ken worden. Ook herberg Eeckaerde 
is op zaterdag toegankelijk voor be-
zichtiging èn voor een drankje.

Cultuur Overdag: 
Kioskconcert 
22 augustus: Ericah
Ericah, de artiestennaam van de Nuenense Erica van Lieshout, gaat onge-
twijfeld zorgen voor een swingend kioskconcert. Ze heeft een uitgebreid 
repertoire, vol met prachtige soul- en Rhytm & Blues-nummers. Denk 
daarbij aan de tijdloze muziek van Otis Redding, Etta James, Stevie Won-
der en Smokey Robinson. 

Aanvang van het kioskconcert: 15.00 
uur. Vergeet niet een stoel of krukje 
mee te nemen! Een beperkt aantal 
stoelen is aanwezig, met name be-
doeld voor wie het niet mogelijk is om 
een stoel mee te nemen. Meer infor-
matie over het concert en een voor-
proefje is te vinden op www.cultuur-
overdag.nl Daar is ook altijd het laatste 
nieuws te lezen. Bij slecht weer, kan het 
namelijk gebeuren dat een concert 
wat later of eerder begint, of in het 
slechtste geval, wordt geannuleerd. 

Het dal waar ‘Nuenen’ door moest 
was diep, maar hardnekkig en opti-
mistisch werkten de nog twaalf leden 
en twee bestuursleden zich er boven 
op. Men degradeerde vrijwillig en via 
de laagste afdeling werd getracht de 
ladder weer opwaarts te bestijgen. 
En met alle succes! Een glorietijdperk 
brak aan. Op rij behaalde ‘Nuenen’ 
het kampioenschap in de 3e klasse, 
de 2e klasse en de 1e klasse van het 
district Eindhoven en werd vervol-
gens tweede in de 3e klasse I.V.C.B.!
De vereniging bloeide als nooit tevo-
ren en een tweede elftal was het 
fraaie resultaat van alle inspannin-
gen. In 1939 werd dit elftal zelfs kam-
pioen, mede door Bert der Kinderen 
(24 goals in 12 wedstrijden) en Pietje 
Bakers (16 goals). Pietje Bakers zal 
twee jaar later naar P.S.V. gaan en als 
enige speler van ‘Nuenen’ die ooit uit-
kwam in het Nederlands Elftal in 
1951 spelen tegen Finland. 

Op 18 augustus 1940 werd achter 

café Parkzicht (voorheen Apollo, nu 
het huidige Comigo) plechtig een 
nieuw terrein in gebruik genomen. 
Dit terrein was eigendom van één 
van de oprichters: de heer Johan van 
Maasakkers.

15 mei 1942
Inmiddels bezat ‘Nuenen ’ook een ju-
niorenelftal. Dit team verraste juist in 
dit jubileumjaar door het kampioen-
schap te behalen. Een mooier ge-
schenk had men zich niet kunnen 
wensen. Door een fraaie 4 – 3 over-
winning op P.S.V. kreeg het feestvie-
rende ‘Nuenen’ eindelijk datgene 
waar men al 20 jaar voor geijverd 
had. En op het toernooi van P.S.V. ver-
liest dit jeugdelftal met slechts 1 – 0 
van het grote Feijenoord. Een naam 
uit dit team kunnen wij niet nalaten 
te memoreren, nl. Harry Swinkels 
(‘Boerke”), die nog vele jaren ‘Nuenen’ 
trouw zou blijven dienen.

Wordt vervolgd 

Eckart
Bijzonder is dat er ook twee monu-
menten in de wijk Oude Gracht in 
Eindhoven zijn opgenomen en wel 
het kasteel Eckart en herberg Auber-
ge Eeckaerde. Deze monumenten 
zijn de enige nog overgebleven ge-
bouwen uit de oude buurtschap Ec-
kart. Van 1810 tot 1821 maakte Eckart 
deel uit van de gemeente Nederwet-
ten-Eckart. Rond 1960 zijn alle overi-
ge huizen en boerderijen op Eckart 
afgebroken en is de wegenstructuur 
verdwenen om plaats te maken voor 
de nieuwe woonwijk Oude Gracht.

Zie ook www.ngn200.nl 

De voormalige linnenweverij en expositieruimte ’t Weefhuis is tijdens het Open Monu-
mentenweekend te bezoeken       (foto: Roland van Pareren). 

RKSV Nuenen 100 jaar deel 2

1932 – 1942      
Ondergang en opkomst
Hoewel ‘Nuenen’ elk lustrum herdacht en op uitbundige wijze in 1932 het 
tienjarig bestaan vierde, naderden toch ongewild donkere dagen. Rond 
1933 had men met zoveel tegenslagen te kampen dat zelfs aan een 
naamsverandering werd gedacht. ‘S.D.D.’ (Samenspel Doet Doelpunten) 
zou moeten leiden tot betere resultaten, maar omdat de voorgestelde 
naam in de volksmond al snel werd uitgelegd als ‘Steeds De Dupe’ werd 
hier toch maar van afgezien. 

Prikken zonder afspraak  
tijdelijk op drie locaties   
in Brabant-Zuidoost
Tot en met 28 augustus vaccineert GGD BZO ook zonder afspraak in Sport-
hal De Braak in Helmond. Op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 
12.00 uur en zaterdag van 09.00 -16.00 uur is het voor inwoners mogelijk 
om vragen te stellen over het vaccineren. En indien inwoners willen, kun-
nen ze zich direct laten vaccineren.

Twijfel je over vaccineren? 
Laat je informeren.
Op de tijdelijke locatie is ook een arts 
aanwezig die vragen kan beantwoor-
den. Twijfel je over vaccineren? Stel 
dan je vragen op locatie. De arts be-
antwoordt deze graag. Het staat in-
woners uiteraard vrij of ze zich daar-
na wel of niet willen laten vaccineren.
 Op de twee XL locaties in Eindhoven 
en Helmond is het ook nog steeds 
mogelijk om te vaccineren zonder af-
spraak. Ook daar kun je vragen stel-
len aan de aanwezige artsen. Iedere 
dag is een vaste hoeveelheid vaccin 
beschikbaar, op = op. Op alle locaties 
geldt bij het prikken zonder afspraak 
dat er mogelijk wat wachttijd is. 

Locaties op een rij:
Ma t/m zo 09.00-16.00 uur
Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo 
Koomenlaan 1, Eindhoven
Helmond: Haverdijk 11, Helmond. 
(Deze locatie is het best bereikbaar 
met de auto of fiets.)
Dinsdag en vrijdagochtend tussen 
09.00-12.00 en zaterdag 9.00-16.00. 

Let op: 
tot en met zaterdag 28 augustus
Helmond: Sporthal De Braak, Wet-
houder Ebbenlaan 30, Helmond.

DamesGymGroep 
(50+)
De damesgymgroep (50+) heeft 
plaats voor nieuwe leden, we gy-
men op woensdagavond van 19.30 
- 20.30 uur.

Als je interesse hebt ben je van harte 
welkom om te komen kijken of direct 
een keer mee te gymen op woensdag 8 
september. Adres: gymzaal aan de Mgr. 
Cuytenlaan te Nuenen. Graag tot dan.
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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.

 AFVALWEETJE:

Tijdens de vakantieperiode is het rustiger 
en kan de afvalinzamelaar mogelijk iets 
eerder langskomen. Houd hier rekening 
mee.  

      

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.

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. Ben er extra alert op en laat uw woning veilig 
achter. Uw woning is een makkelijk doelwit wanneer dui-
delijk te zien is dat er voor een langere periode niemand 
thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor 
inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken 
waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks krijgt 
u hier een tip. Voor alle tips kunt u terecht op onze website.

Tip 6: Richt een BuurtWhatsApp groep op.
Heeft u nog geen BuurtWhatsApp groep
 in de wijk? Begin er dan een, of neem deel 
aan zo’n groep. Samen met uw buren kunt u
 zo een groot gedeelte van de wijk in de gaten houden en 
elkaar gemakkelijk waarschuwen bij verdachte situaties. 
Kortom, veel extra oren en ogen voor de politie. Voor meer 
informatie, zie onze WhatsApp pagina: www.nuenen.nl/
buurtwhatsapp

DUURZAAMHEID
Op weg naar een duurzame toekomst: vragen over de re-
gionale energiestrategie?
De gemeente Nuenen maakt samen met 20 andere ge-
meenten uit Zuid-Oost Brabant, de provincie en 2 water-
schappen afspraken over een duurzame toekomst. Hoe 
besparen we met elkaar meer energie, waar kunnen we 
het beste energie opwekken uit zon en wind? En hoe ma-
ken we gebruik van duurzame warmte? De afspraken leg-
gen we vast in de regionale energiestrategie (RES). De 
voorlopige versie van RES 1.0 is 26 juli uitgebracht. Dat 
document vindt u op www.energieregiomre.nl. Heeft u 
hier vragen over? Bezoek dan op 9 september (20.00 tot 
ongeveer 21.30 uur) het online-vragenuurtje. Aanmelden 
kan ook op www.energieregiore.nl. 

CO2-WEETJE

Wist je dat:
• Steeds meer Nuenenaren eigen energie 
 opwekken met zonnepanelen 
• De terugverdientijd nog steeds rond de 7 jaar is
• Zonnepanelen een verkoelend e¥ ect hebben in de 

zomer voor uw huis
• Zonnepanelen een meer permanente oplossing is voor 

stijgende energielasten
• Er vast een buur, kennis of vriend is die zonnepanelen 

heeft. Vraag eens hoe het bevalt?
• Energiehuis Slim Wonen op 30 augustus een webinar 

geeft over zonnepanelen. Mis het niet en meld u snel 
aan op www.energiehuisslimwonen.nl  

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
 Bij het energiehuis Slim Wonen kunt u terecht voor gratis 
voorlichting over slim energie besparen. Iedereen is wel-
kom: huiseigenaren, huurders en klein MKB.
 U krijgt onafhankelijke- en deskundige voorlichting van, 
voor en door bewoners uit deze regio. Elke dinsdag en 
donderdag is er een (gratis) energie spreekuur van 13.00 
tot 17.00 uur. Bellen kan naar: 085-0410041.

Agenda (gratis) webinars augustus 2021
23 augustus: 
workshop woning Quickscan online op je eigen PC/laptop.
30 augustus: 
zonnepanelen. Zelf elektriciteit opwekken.
06 september: 
slimme isolatie. Wat je bespaart hoef je niet op te wekken.
13 september: 
workshop woning Quickscan online op je eigen PC/laptop.

Aanmelden kan via: www.energiehuisslimwonen.nl 

NUENENSE CITY GAME   
THE HUNT
 De gemeente Nuenen organiseert in samenwerking met 
de Jongerenwerkers van de LEVgroep en DoeNederland 
een ‘outdoor city game’. Een groep bankovervallers is net 
ontsnapt uit de gevangenis en probeert nu alle kluizen in 
de stad te kraken. De hunters proberen hen te stoppen. 
The Hunted wordt gespeeld op de volgende dagen en 
tijdstippen en speelt zich af in het Centrum van Nuenen:
woensdag 1 september a.s. van 15.00 tot 17.00 uur
maandag 6 september a.s. van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag 18 september a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.
Wil je meedoen? Meld je dan aan via jongerenwerk.nue-
nen@levgroep.nl!
Meer informatie kijk op www.nuenen.nl/the-hunt. 

• De terugverdientijd nog steeds rond de 7 jaar is
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ENERGIEHUIS SLIM WONEN  
Bij het energiehuis Slim Wonen kunt u terecht voor gratis voorlichting over slim energie 
besparen. Iedereen is welkom: huiseigenaren, huurders en klein MKB.  
U krijgt onafhankelijke- en deskundige voorlichting van, voor en door bewoners uit deze 
regio. Elke dinsdag en donderdag is er een (gratis) energie spreekuur van 13.00 tot 17.00 
uur. Bellen kan naar: 085-0410041. 
 

 
 
Agenda (gratis) webinars augustus 2021 
23 augustus: workshop woning Quickscan online op je eigen PC/laptop. 
30 augustus: zonnepanelen. Zelf elektriciteit opwekken. 
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De gemeente Nuenen organiseert in samenwerking met de Jongerenwerkers van de 
LEVgroep en DoeNederland een ‘outdoor city game’. Een groep bankovervallers is net 
ontsnapt uit de gevangenis en probeert nu alle kluizen in de stad te kraken. De hunters 
proberen hen te stoppen. The Hunted wordt gespeeld op de volgende dagen en tijdstippen 
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VERGUNNINGEN PERIODE 10-08-2021 EN 16-08-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 10-08-2021 EN 16-08-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Collse Hoefdijk,  Aanvraag omgevingsvergunning
ongenummerd,  ontvangen voor het oprichten
perceel C 3519 van 3 distributiecentra.
Heerendonk 4 Aanvraag omgevingsvergunning  
 ontvangen voor verbouwen van  

een bedrijfsgebouw t.b.v een B&B.  
Kapperdoesweg 8  Aanvraag omgevingsvergunning  
 ontvangen voor het tijdelijk  
 plaatsen van een tent.
Laar 17 Aanvraag omgevingsvergunning  

ontvangen voor het wijzigen van  
het gebruik ten behoeve van het  
realiseren van een hondenschool. 

Broekdijk 20  Aanvraag omgevingsvergunning  
 ontvangen voor het anders situ- 
 eren van een nieuw te bouwen  
 werktuigenloods.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 191 Verleende omgevingsvergun- 
 ning voor het plaatsen van een  
 dakkapel. 
Nieuw Ervensestraat 13 Verleende omgevingsvergunning  

voor het verleggen van de
 bestaande uitweg.  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
11-08-21 Nuenen c.a.  Mandaat-, volmacht- en
  machtigingsregister afdeling  
  Ontwikkeling en Handhaving
11-08-21 Nuenen c.a.  Mandaat-, volmacht-, en
  machtigingsregister Afdeling
  Samenleving 
13-08-2021 Nuenen c.a.  Aanwijzingsbesluit toezicht-
  houders Nuenen WI 
13-08-2021 Wederikdreef Vooraankondiging, ontwerp
  bestemmingsplan Wederik- 
  dreef, gemeente Nuenen c.a.
16-08-2021 Nuenen c.a.  Rectifi catie bekendmaking
  Nota bodembeheer Nuenen  
  c.a. 2021 (incl. PFAS) 

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

 www.overuwbuurt.overheid.nl
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AFVALWEETJE 
Tijdens de vakantieperiode is het rustiger en kan de afvalinzamelaar mogelijk iets eerder 
langskomen. Houd hier rekening mee. 

DUURZAAMHEID
Op weg naar een duurzame toekomst: vragen over de regionale energiestrategie?
De gemeente Nuenen maakt samen met 20 andere gemeenten uit Zuid-Oost Brabant, de 
provincie en 2 waterschappen afspraken over een duurzame toekomst. Hoe besparen we 
met elkaar meer energie, waar kunnen we het beste energie opwekken uit zon en wind? En 
hoe maken we gebruik van duurzame warmte? De afspraken leggen we vast in de regionale 
energiestrategie (RES). De voorlopige versie van RES 1.0 is 26 juli uitgebracht. Dat
document vindt u op www.energieregiomre.nl. Heeft u hier vragen over? Bezoek dan op 9 
september (20.00 tot ongeveer 21.30 uur) het online-vragenuurtje. Aanmelden kan ook op 
www.energieregiore.nl. 

CO2-WEETJE

Wist je dat:
• Steeds meer Nuenenaren eigen energie opwekken met zonnepanelen 
• De terugverdientijd nog steeds rond de 7 jaar is
• Zonnepanelen een verkoelend effect hebben in de zomer voor uw huis
• Zonnepanelen een meer permanente oplossing is voor stijgende energielasten
• Er vast een buur, kennis of vriend is die zonnepanelen heeft. Vraag eens hoe het 

bevalt?
• Energiehuis Slim Wonen op 30 augustus een webinar geeft over zonnepanelen. Mis 

het niet en meld u snel aan op www.energiehuisslimwonen.nl
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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)

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
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• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

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

*

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!

Gebraden Gehaktballen
In jus .....................................................4 stuks 6,95
100 gram gebraden Kipfi let +
100 gram Boterhamworst  ................ 3,25
BBQ Bite - Lime ...100 gram 1,95
Runder minute - Steaks
..............................................................4 stuks 7,95
Biefstuk Spiesen  ..4 stuks 7,95
Entre Côte
“Naturel of Truffel marinade” .......... 100 gram 2,75
Kip Roerbak Reepjes
Diverse smaken ................................. 500 gram 5,75

KOOPJE

KOOPJE

SUPER

SPECIAL

SUPER

KOOPJE

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

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen
je graag.

Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname aan onze actie in 
samenwerking met Jumbo Ton Grimberg Nuenen. Wij willen mevrouw van 
de Sande nogmaals van harte feliciteren met de prijs van € 500,- namens 
Veldsink Advies RegioBank. Alle deelnemers zijn inmiddels benaderd en 
bedankt voor hun deelname. 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de mogelijkheden bij 
Veldsink Advies RegioBank, dan kunt u altijd bij ons kantoor binnen lopen 

of telefonisch contact opnemen (tel. 040-2635900).

Prijswinnaar van de Jumbo actie

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

Een groot assortimentEen groot assortiment
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DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Heel de vakantieperiode normaal geopend



ROND DE LINDE week 33 Donderdag 19 augustus 2021

Creativiteit    
in Het Park
In het Park stond zondagmiddag wel 
een heel bijzonder vervoersmiddel: 
een riskja. Zelf gebouwd door Klaus 
Weidmann, medewerker bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats. Anne-
berthe, vrijwilliger bij Cultuur Over-
dag, liet zich met zichtbaar plezier 
door Klaus rondrijden. Dat zijn crea-
tiviteit niet stopt bij het bewerken 
van hout en het restaureren van 
houten voorwerpen, bleek uit het 
schilderij(tje) waarop de musici bij 
de kiosk werden vastgelegd op 
doek. 

Ton Smits in full colour
 
Iedereen heeft wel eens moeten grinniken om een cartoon van Ton Smits, 
en bijna iedereen kent zijn schilderijen. Minder mensen weten dat hij ook 
aquarellen en gouaches heeft gemaakt, soms als voorstudies voor schil-
derijen. De aquarel is een snelle en levendige waterverftechniek op pa-
pier, die nauwelijks fouten toelaat. 

De kleuren van de transparante verf 
krijgen hun helderheid doordat het 
witte papier erdoorheen schijnt. Een 
gouache wordt met dekkende water-
verf gemaakt en is wat matter van 
kleur dan de aquarel.
Ton Smits’ onderwerpen zijn roman-
tisch en poëtisch – dromerige tafere-
len, waarin kleur de hoofdrol speelt. 
De vrouwen, dieren, bomen en plan-
ten die hij ons voortovert behoren 
tot een door hemzelf geschapen 
sprookjeswereld, waarin alles moge-
lijk is. Een heel bijzonder werk in de 
tentoonstelling is een kleine goua-

Expositie ‘En Plein Air’ schil-
derijen Twaalf Tuinen Tocht
Eind juni werd de zeer succesvolle ‘Twaalf Tuinen Tocht’ georganiseerd. 
Wie de tuinen bezocht heeft, zal vast en zeker gezien hebben dat kunste-
naars in de tuinen aan het schilderen waren. Hun werk wordt op zaterdag 
en zondag 21 & 22 augustus bij Galerie Bonnard tentoongesteld. Tevens 
kunt u de zomerexpositie bekijken.

Maar liefst zestien kunstenaars van 
Galerie Bonnard uit alle delen van 
Nederland hebben hun eigen im-
pressie gegeven van de tuin waar zij 
geschilderd hebben. Het is bijzonder 
om te zien hoe de hand van de kun-
stenaar een volledig eigen karakter 
aan een tuin kan geven. Neem bij-
voorbeeld het werk van ‘Sterren op 
het Doek’ van Erik van Elven of de 
kleurrijke toets van Jos Leurs. In bei-
de gevallen zijn de tuinen goed her-
kenbaar en in beide werken is tevens 
de hand van de kunstenaar duidelijk 
te herkennen. 
Galerie Bonnard maakt er inmiddels 
een traditie van om tijdens de twee 

maanden durende zomerexpositie 
een overzicht te tonen met nieuw 
werk van haar kunstenaars. Dit jaar is 
er werk te zien van de al bekende 
kunstenaars binnen de galerie. Daar-
naast besteedt Bonnard extra aan-
dacht aan jonge en nieuwe talenten 
in de collectie uit onder meer Rus-
land, Spanje, Oekraïne, Italië, Bulga-
rije, Duitsland, Denemarken en na-
tuurlijk Nederland. Op de website 
www.galeriebonnard.com vindt u 
meer informatie en alle schilderijen 
en beelden van de kunstenaars. Gale-
rie Bonnard, Berg 9, 5671 CA Nuenen. 
Open van donderdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 18.00 uur.

Collecte Beatrix Spierfonds
De landelijke collecteweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds is dit jaar 
van 12 tot en met 18 september, ook in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de opbrengst van collectes. 

Samen maken we wetenschappelijk 
onderzoek naar oorzaken en behan-
deling van spierziekten mogelijk. Dat 
is van levensbelang voor de 200.000 
mensen met een spierziekte in Ne-
derland. Bij de meeste spierziekten 
worden de symptomen almaar erger 
en een groot deel van de mensen 
komt in een rolstoel terecht. Zelfs al 
op hele jonge leeftijd. Een levensred-
dend medicijn, technologie die de 
kwaliteit van leven verhoogt, hoop 
voor ouders en meer begrip in het 
dagelijkse leven, daar doen we dit 
voor.

Corona
Nog steeds beïnvloedt corona alles, 
maar collecteren met een bus aan de 
gestrekte arm kan prima binnen de 
1,5 meter-regel en ook kan helemaal 
contactloos een bedrag overgemaakt 
wordt door met een smartphone de 
QR-code op de collectebus te scan-
nen. Voor mensen met een spierziek-
te is corona een grote extra belasting 
- een reden te meer om steun te bie-
den.

Collectanten gezocht!
Onze organisatie in Nuenen c.a. heeft  
veel te weinig collectanten. Als je in 
september wilt collecteren, hoeft je 
dat niet meer dan twee uur te kosten 
en je kunt het helemaal op je eigen 
manier doen. Help ons en meld je 
aan of stel je vragen aan: Ria van de 
Leur, 283 82 83, riavandeleur@gmail.
com of Bauke Sijtsma, 283 48 22, bau-
ke@onsnet.nu

Bomenexcursie in wijk Skandia/
Hulst met jubilerend IVN Geldrop
Een bomenexcursie van IVN Geldrop door de groene wijk Skandia/Hulst 
start zondag 29 augustus om 14.00 uur bij basisschool Beneden Beek-
loop, hoek Nieuw Erfseweg/ Griendstraat. De wandeling zonder honden 
duurt circa anderhalf uur. Deelname is gratis, aanmelden vóór 26 augus-
tus is noodzakelijk vanwege het maximum van twintig deelnemers.

Bomen zijn van levensbelang, in de 
hele kringloop en (dus) ook voor ons. 
Ze zuiveren de lucht en bieden ver-
koeling op warme dagen. Bebouwde 
omgeving met veel bomen en be-
plante tuinen is beter bestand tegen 
zowel hitte, droogte als stortregens. 
Dat is belangrijk in deze tijd van kli-
maatverandering. Levend groen is 
bovendien mooi, maakt gelukkiger 
en dat bevordert de gezondheid. Wo-
ningen in groene buurten zijn daar-
om gewild. Skandia/Hulst in Geldrop 
is zo’n wijk. Dankzij de kenmerkende 
open voortuinen met veel beplan-
ting heeft Skandia/Hulst een aange-
naam, ruimtelijk karakter.
 
Bomen en vogels
Tijdens de wandeling door deze 
boomrijke omgeving vertellen IVN-
gidsen over de bijzondere en waar-
devolle bomen onderweg. Deelne-
mers leren bomen herkennen en 
speuren mee naar vogels in die bo-
men. Vogels trekken steeds meer 
vanuit de natuur naar bewoonde 
streken, omdat tegenwoordig vooral 
daar voedsel voorhanden is. Al met al 
is er genoeg natuur te beleven voor 
een interessante excursie. Bij de af-
sluiting is er een klein presentje voor 

de deelnemers. Het 50-jarig bestaan 
van IVN Geldrop, en landelijk de toe-
kenning van de Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Prijs 2021, zijn immers het 
vieren waard!
 
Aanmelden en meer informatie
Vanwege coronabeperkingen ne-
men de twee natuurgidsen ieder 
slechts tien mensen mee. Inschrijven 
kan tot 26 augustus via publiek.ivn-
geldrop@gmail.com. Alleen bij extre-
me weersomstandigheden gaan IVN-
activiteiten niet door. Raadpleeg des-
gewenst de website www.ivn.nl/
Geldrop of facebook, of bel Tinus de 
Gouw, 06-12141901. Wie IVN wil 
steunen kan lid of donateur worden 
door een mailtje naar ivngeldrop@
gmail.com. Met het welkomstge-
schenk en ledenblad beleef je nog 
meer natuur!

che uit 1944 - Ton Smits was pas 23 - 
die een voorbode lijkt te zijn van Co-
BrA, de stroming die inspiratie vond 
in kindertekeningen, en die pas vier 
jaar later in Parijs werd opgericht. 
'Ton Smits in full colour' is een verras-
sende tentoonstelling, die een ande-
re kijk op Ton Smits’ talent biedt en 
die ook kunsthistorisch van belang is.

Ton Smits in full colour, 11 augustus 
2021 t/m 5 oktober 2021.  In het Ton 
Smits Huis hanteren wij aangepaste 
maatregelen in verband met Covid;
- bezoek is alleen mogelijk op af-

spraak telefonisch (0402114786), 
via mail (info@tonsmitshuis.nl) of 
contactformulier (website).

- Er worden slechts vier personen 
per keer toegelaten.

Graag met gepast geld betalen. Pin-
nen is niet mogelijk. De toegangs-
prijs is € 2,50 per persoon. Raadpleeg 
onze website voor de laatste infor-
matie betreffende openingstijden in 
verband met de Covid-maatregelen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.tonsmitshuis.nl.

Al ruim 5.000 buurten   
aangemeld voor Burendag
Met nog anderhalve maand te gaan voor Burendag zijn er ruim 5.000 
buurten aangemeld. Organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts zijn 
blij verrast dat er nu al zo veel animo is voor deze dag, waarop buren el-
kaar (beter) kunnen leren kennen. Vorig jaar deden ondanks de corona-
crisis in totaal 4.000 buurten mee. In 2019 lag het aantal deelnemende 
buurten nog op zo’n 6.000. Na 1,5 jaar coronacrisis hopen de organisato-
ren met Burendag 2021 nog meer verbinding te creëren in de buurten 
van Nederland. Ze willen zo veel mogelijk buren (weer) met elkaar in con-
tact brengen, met gezondheid en veiligheid voorop.
 
In de aanloop naar Burendag hebben 
de organisatoren onderzocht welke 
invloed de coronacrisis gehad heeft 
op burencontact. 87% van de onder-
vraagden geeft aan dat het contact 
met hun buren gelijk is gebleven of 
zelfs is toegenomen tijdens de coro-
nacrisis. 40% geeft ook aan dat het 

gemis van contacten met anderen 
goed is opgevangen door hun buren. 
En 39% zegt dat het contact met hun 
buren gelukkig maakt. 28% be-
schouwt de buren zelfs als vrienden. 
En of ze nu tot de vriendenkring ge-
rekend worden of niet; bijna de helft 
van de Nederlanders (45%) geeft aan 
dat zij en hun buren weleens bij el-
kaar over de vloer komen, bijvoor-
beeld om koffie te drinken.

Socialer
Burendag is ontstaan vanuit de ge-

dachte dat buurten gezelliger, socia-
ler en veiliger worden als buren el-
kaar kennen. Dat is dan ook de reden 
dat Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds Burendag organiseren, dit jaar 
voor de 16e keer. Burendag biedt ie-
dereen in Nederland een mooie gele-
genheid om op een laagdrempelige 
manier in contact te komen met de 
buren. 
Zo kan iedereen ontdekken wie er in 
zijn of haar buurt woont en wordt tij-
dens Burendag vaak de basis gelegd 
voor nieuwe contacten. Zo kan één 
dag een effect hebben dat veel lan-
ger duurt.

Veilig
Dat iedereen op een veilige en ver-
antwoorde manier deelneemt aan 
Burendag is voor de organisatoren 
ook dit jaar van groot belang. 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
roepen alle deelnemers dan ook op 
zich tijdens Burendag aan de dan gel-
dende coronamaatregelen te hou-
den. Op de website en social-media-
kanalen bieden de organisatoren 
hier tips en inspiratie voor.

Foto’s Klaus Weidman en Anneberthe ge-
maakt door Freek van Buul.
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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

SAAR en JOLIE: nieuwe    
inwoners in onze gemeente
In de voortuin van Gerwenseweg 28A in Gerwen prijkt een prachtige 
openbare aankondiging van de geboorte van Saar. Zowat iedereen die 
daar langs komt ziet de muisjes die op een beschuit worden gestrooid. 
Een nieuwe toeristische trekpleister die door veel voorbijgangers al is 
vastgelegd op foto en film. Onze fotograaf is de zoveelste in deze rij. Saar 
is geboren op maandag 9 augustus en de gelukkige ouders zijn Joyce en 
Rick van Gool

En ook Nuenen heeft er een nieuwe inwoner bij! Op 8 augustus is Jolie van Ber-
lo geboren. Haar trotse ouders zijn René en Marcella en zij wonen in de Wever-
straat in Nuenen.

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de tuin of op het raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelichting naar de redactie. Of laat het de re-
dactie weten, dan kan onze fotograaf de aankondiging vastleggen. Mail naar 
redactie@ronddelinde.nl.

Jolie en Saar, welkom in onze gemeente!

Foto’s Saar Cees van Keulen

Nuenense City Game The Hunt 
voor jongeren tussen 10 en 17 jaar!
Outdoor gamen bij jou in de buurt. Dat is de Nuenense City Game The 
Hunt. Een groep bankovervallers is uit de gevangenis ontsnapt en pro-
beert alle kluizen in het centrum van Nuenen te kraken. Maar, fanatieke 
hunters hebben de jacht op deze criminelen ingezet. Een superspannend 
kat-en-muis spel! 

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 17 
jaar zijn van harte welkom om deel te 
nemen op één van de volgende data: 
woensdag 1 september van 15.00 tot 
17.00 uur; maandag 6 september van 
19.00 tot 21.00 uur of zaterdag 18 
september van 14.00 tot 16.00 uur.

In het spel kruipen deelnemers zowel 
in de rol van de crimineel als van de 
jager. Halverwege het spel worden 
de rollen namelijk omgedraaid. “Jon-
geren spelen het spel buiten in teams 
van 2 tot 4 personen”, vertelt Simone 
Damhuis van gemeente Nuenen. “Elk 
team download de app waarop je 
een plattegrond ziet van het dorp of 
de stad. Met daarop de kluizen en 
personages. Als criminelen moet je 
zoveel mogelijk kluizen zien te kra-
ken en daarmee zoveel mogelijk geld 
verdienen. Maar tegelijkertijd wel uit 
handen zien te blijven van de hun-
ters. Als hunter is het de taak om de 
criminelen zo snel mogelijk op te 
sporen en ze in de kraag te vatten. 
Geheel coronaproof want je vangt de 
criminelen op afstand.”

Ontmoeting stimuleren 
Gemeente Nuenen organiseert de 
activiteit in samenwerking met LEV-
groep en Doe Nederland. En wil hier-
mee extra investeren in jongeren. 
“Juist nú is het belangrijk om aan-
dacht te hebben voor jongeren”, zegt 

wethouder Ralf Stultiëns. “Door het 
wegvallen van fysiek contact, lessen 
en sport ervaren jongeren meer dan 
mensen uit andere leeftijdsgroepen 
angst, somberheid en eenzaamheid. 
We willen graag ontmoeting stimule-
ren. Dit spel draagt daar positief aan 
bij.”

Aanmelden 
Meer informatie staat 
op www.nuenen.nl/the-hunt. 
Aanmelden kan individueel of als 
team door een email met je contact-
gegevens te sturen naar jongeren-
werk.nuenen@levgroep.nl.

Gemeente Nuenen 

Vertrekkende ooievaars
Bijzonder is het elke keer weer om een ooievaar te zien. Soms zijn ze met 
twee en voeren ze een 'dans' in de lucht uit, zwevend, gebruik makend 
van de thermiek. Nog indrukwekkender is een hele groep ooievaars te 
zien. Zo cirkelden er vorige week woensdagmiddag een twintigtal ooie-
vaars een hele tijd boven de Panakkers en was er donderdag een andere 
(?) groep te zien in een weiland in Nuenen. 

Door een fokprogramma en herintro-
ductie is de ooievaar al jaren weer 
een vertrouwder gezicht hier. In Ne-
derland zijn er een paar duizend ooi-
evaars. In de lente zijn vele –vaak 
door de mens gemaakte- hoge nest-
plekken bezet met ooievaar-stelle-
tjes en hun kroost. 

Tijd om te vertrekken
Voor de ooievaar zit de zomer er nu al 
op. De broedcyclus is voorbij, de jon-
gen zijn groot. En dan trekken vele 
ooievaars in augustus naar het zui-
den omdat hier minder voedsel is in 
de winter. Voordat ze deze grote reis 
gaan maken, verzamelen ze zich in 
groepen, soms van meer dan hon-
derd vogels. Het zijn immers van 

oudsher kolonievogels. Ook ooie-
vaars uit Scandinavië kunnen zich 
hier bij de andere ooievaars voegen. 
Ze struinen samen weilanden af naar 
voedsel om in een goede conditie te 
zijn voor de trektocht van twee tot 
drie weken. Ze vliegen een paar hon-
derd kilometer per dag, waarbij ze 
langer kunnen vliegen als het weer 
warmer is. Doordat de thermiek dan 
gunstiger is, kunnen ze soms stijgen 
tot 700 meter. De thermiek boven 
groot water is kleiner, dus dat vermij-
den ze. Met hun trage vleugelslag 
vliegen ze naar Frankrijk, Spanje en 
Portugal, of door naar Afrika. In fe-
bruari keren ze weer terug naar Euro-
pa, als één van de eerste vogelsoor-
ten die uit het zuiden terugkeert. 
Door de klimaatverandering en de 
mildere winters hoeven de vogels 
minder ver weg te trekken, zodat ze 
steeds eerder weer te zien zijn in Eu-
ropa. 

Geluksdrager
Een grote groep ooievaars ...een ba-
byexplosie? Volgens sommige ver-
klaringen betekent de naam ooie-
vaar 'brenger van geluk' of 'schatdra-
ger'. De ooievaar dus als kinderbren-
ger, een oud volksgeloof. Bij de oude 
Germanen werd de vogel gezien als 
brenger van nieuwe groeikracht na 
een lange winter. Volgens andere ver-
klaringen stamt de naam vanuit 'uda' 
en 'faran', wat 'moerasloper' bete-
kent. Wat de verklaring ook is, voor 
velen is het zien van deze vogel in ie-
der geval een sprankelend moment-
je.

Asociale gesprekken wel toegestaan 
tijdens functioneel winkelen bij Jumbo
Vaste klanten van Jumbo Nuenen Ton Grimberg lezen de teksten op de borden 
die de toegang zowat versperren al maanden niet meer. Ze rijden met de win-
kelkarretjes nog liever tegen die borden aan dan even de tijd te nemen om de 
tekst te lezen. In coronatijd luidt het motto: functioneel winkelen, niet voor het 
plezier. En wat functioneel winkelen volgens Jumbo inhoudt staat daar ook te 
lezen: “Geen sociale gesprekken in de winkel.”
In marketingtaal gaat het over coronaproof shoppen, funshoppen is verbo-
den. Bij overtredingen worden nog net geen gele of rode kaarten uitgedeeld. 
Ook niet bij Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse 1 in Nuenen-dorp. De zoon 
van Ton, Roland Grimberg, zwaait al zo’n tien jaar de scepter bij deze Jumbo in 
Nuenen. Hij tilt niet zo zwaar aan de teksten op de borden bij de ingang. Des-
gevraagd bevestigt hij lachend: er staat letterlijk inderdaad geen sociale ge-
sprekken in de winkel. Asociale praatjes zouden wel kunnen, maar dat is na-
tuurlijk niet bevorderlijk voor het winkelgevoel. Jumbo zegt: dank voor je me-
dewerking en begrip.

(foto Cees van Keulen) 

Zelfhulp Netwerk is op zoek 
naar contactpersonen
Het Zelfhulp Netwerk is op zoek naar een tweede contactpersoon voor 3 
verschillende groepen voor naasten van kinderen/partners met autisme. 
Het gaat om de volgende groepen:

• Ouders van kinderen met autisme 
van 15 jaar en ouder.

• Ouders van kinderen met autisme 
van 6-14 jaar.

Partners van mensen met autisme.
Het thema ASS (autisme spectrum 
stoornis) staat in deze groep centraal 
en samen met de andere contactper-
soon zijn jullie kartrekkers van deze 
groep. Je deelt jouw ervaringen 
rondom autisme en vindt (h)erken-
ning, steun en begrip bij elkaar. Daar-
naast bewaak je het groepsproces en 
ben je aanspreekpunt voor onze or-
ganisatie en mensen die zich aanmel-
den voor de zelfhulpgroep ASS. 

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 

delen, elkaar steunen en van elkaar 
leren. Door het deelnemen aan een 
zelfhulpgroep krijg je erkenning en 
begrip van lotgenoten, wat in het da-
gelijks leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde pro-
bleem helpt! 
De groepen komen om de 6 weken 
bij elkaar in Best.

Interesse?
Om je aan te melden als contactper-
soon of voor meer informatie kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 
040-2118328. Voor meer informatie 
over Stichting Zelfhulp Netwerk 
Zuidoost-Brabant of andere zelfhulp-
groepen kun je kijken op onze web-
site.



ROND DE LINDE week 33 Donderdag 19 augustus 2021

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                      

Josien Vinke-Hassing

In dankbare herinnering nemen wij afscheid van onze lieve moeder,  
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

echtgenote van

Henk Vinke c 

De uitvaart en bijzetting hebben in besloten kring plaatsgevonden  
op 14 augustus 2021.

Correspondentieadres:
Boordseweg 27, 5671 AP  Nuenen

Frans en Mariël
Joop en Corrie
Martin en Els
Joke en Leo
Peter en Mechelien
Marjon en Grad

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Johanna Gezina

Zij werd geboren op Erica op 10 juli 1920 en overleed voorzien  
van het H. Sacrament der Zieken te Nuenen op 9 augustus 2021.

c

                      

Annie van den Nieuwenhof-Engels

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper en goed gedaan.
Rust nu maar uit.

echtgenote van

Leo van den Nieuwenhofa 

Op vrijdag 13 augustus hebben wij in besloten kring afscheid genomen van Annie. 

Graag bedanken we iedereen voor alle steun en medeleven na het overlijden van ons  
mam en oma.

5 Lieshout, 24 augustus 1941 a Geldrop, 7 augustus 2021

Correspondentieadres:  
Tomakker 148, 5673 LJ Nuenen 

Reinald en Esther
Maud

                      

Josien Vinke-Hassing

In dankbare herinnering nemen wij afscheid van onze lieve moeder,  
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

echtgenote van

Henk Vinke c 

De uitvaart en bijzetting hebben in besloten kring plaatsgevonden  
op 14 augustus 2021.

Correspondentieadres:
Boordseweg 27, 5671 AP  Nuenen

Frans en Mariël
Joop en Corrie
Martin en Els
Joke en Leo
Peter en Mechelien
Marjon en Grad

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Johanna Gezina

Zij werd geboren op Erica op 10 juli 1920 en overleed voorzien  
van het H. Sacrament der Zieken te Nuenen op 9 augustus 2021.

c

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 22 augustus 11.00 uur: Vie-
ring, vocale omlijsting. Voorganger: 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Geen.

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 22 augustus 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorganger: Pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties
Jan Maas; overleden ouders Donkers-
Geven en overleden familieleden; 
overleden ouders Raaijmakers-Kuij-
ten en voor Mark, Henk en Fèr.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 augustus 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel. Voorganger: Pastor J. 
Vossenaar.

Misintentie
Helen Messemaeckers-Faul.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
 
Onze kerkelijk werker Pieter Flach zal 
voorgaan in de dienst van 22 augus-

tus a.s. Zoals de laatste weken ge-
bruikelijk is zullen liederen in afwisse-
ling met de gemeente door voorzan-
gers worden gezongen. U kunt deze 
dienst bijwonen of volgen via 
livestream. 
De link kunt u vinden op www.pgn-
nuenen.nl/verbinding  Als u de dienst 
wil bijwonen is vooraf aanmelden 
niet meer nodig.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Donderdag 19 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Johannes Eu-
des, belijder.
Vrijdag 20 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Bernardus, abt en kerkleraar.
Zaterdag 21 augustus. 09.00 uur H. 
Mis, H. Johanna Francisca Fremiot de 

Chantal, weduwe.
Zondag 22 augustus. Dertiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis.
Maandag 23 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Philippus Benitius, belijder. 
Dinsdag 24 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Kerkwijdingsfeest van de kathe-
draal van Den Bosch. 
Woensdag 25 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Bartholomeus, apostel; ge-
dachtenis van H. Lodewijk, koning en 
belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Gevonden
Afgelopen zaterdag 14 augustus ge-
vonden bij het rode bruggetje over 
de Hooijdonkse Beek een klein kin-
derjackje met opdruk. Wie het verlo-
ren is kan bellen naar 06-15047488.

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (6)
Wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten de ‘Groenste ge-
meente van ons land’ of misschien wel de ‘Groenste gemeente in Europa’? 
Ruim drie jaar geleden kreeg het Nuenense college van B&W, dat zijn 
CDA-burgemeester Houben en de wethouders Van Brakel (CDA), Pernot 
(GroenLinks) en Stultiëns (W70) de opdracht om te onderzoeken hoe 
Nuenen mee kan doen aan de landelijke uitverkiezing tot groenste ge-
meente. Groenste gemeente van Nederland dus… 

Waar Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten op mikt blijft nog even geheim. 
De eerstvolgende openbare verga-
dering van de gemeenteraad na de 
zomervakantie staat in de lokale jaar-
kalender genoteerd op donderdag 
30 september. 
Het gemeentebestuur van de buur-
gemeente Laarbeek is ervaringsdes-
kundige op dit terrein. Laarbeek is al 
eens uitgeroepen tot Groenste ge-
meente van Europa! Nog niet de we-

reldtitel, maar mooi toch wel Groen-
ste van Europa. Wellicht weet onze 
Groenwethouder nog een gaatje in 
zijn agenda te vinden om bij zijn col-
lega van Laarbeek aan de bel te trek-
ken. Die Groenwethouder heeft ze-
ker wel een paar nuttige tips voor 
Nuenen om tot Groenste Gemeente 
uitgeroepen te worden. Nuenen kan 
beginnen met Groenste gemeente in 
Brabant en daarna via Nederland en 
Europa op naar de wereldtitel!

(foto Cees van Keulen)

Cultuur Overdag

Kioskconcert 15 augustus: 
zonnig, ingetogen en verfijnd
Je moet het maar durven: het kioskconcert starten met een improvisatie. 
May Maema, de artiestennaam van Mariëlle van Lunenburg, en Ailig Ma-
cleod Moreno deden het. Daarmee werd meteen ook de toon gezet voor 
het concert: muzikaal, ingetogen en verfijnd. 

Op deze zonnige middag waren ve-
len met hun stoel naar het concert 
gekomen. Tot hun verrassing zagen 
ze dat er opnieuw weer stoelen klaar 
stonden. Marian, vrijwilliger van Cul-
tuur Overdag, lichtte het toe: “Frits 
Dijk International en De Verhuurspe-
cialist sponsoren nog een aantal ke-
ren de stoelen. Want ja: zitten is ver-
plicht tijdens het concert. Als ie-
dereen die daartoe in de gelegen-

heid is, zelf toch ook nog een stoel 
meebrengt zijn er genoeg stoelen 
voor mensen die het niet lukt om zelf 
een stoel mee te brengen. En voor 
mensen die toevallig passeren en wil-
len blijven luisteren.”

De liedjes van May waren kleine ver-
haaltjes over hetgeen ze opmerkt in 
haar omgeving, over het zichtbare 
maar ook over het onzichtbare. Een 
mooi voorbeeld daarvan was het 
liedje Wens waarmee ze steun wil 
bieden aan alle mannen en vrouwen 
die om wat voor reden dan ook (nog) 
geen vader of moeder zijn. Het num-
mer Dream a little Dream waar ze 
warme herinneringen aan had, werd 
met liefde en tederheid gezongen: ze 
zong het eerder op de bruiloft van 
haar broer.

Tijdens de liedjes werd May op gitaar 
begeleid door Ailig. Maar uiteraard 
was er ook ruimte voor een van zijn 
eigen nummers. Hij is, naast singer-
songwriter en gitarist, in Leiden ook 
actief als straatmuzikant. Die ervarin-
gen had hij verwerkt in een zelf ge-
schreven en gecomponeerd liedje. 

Het concert werd door Ailig spon-
taan afgesloten met de bekende 
evergreen Sitting on the Dock of the 
Bay van Otis Redding. Voor de bezoe-
kers had het concert nog veel langer 
mogen duren… 

Foto: May Maema en Ailig Mcleod More-
na gemaakt door Freek van Buul.

Rond de Linde 

De enige échte 
Nuenense krant

iedere donderdag 

digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
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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

Donderdag 19 augustus
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop 

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

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Zaterdag 21 augustus
11.00 -14,00 uur Boekenmarkt Heemkunde 

de Drijehornick
Heemhuis Papenvoort Nuenen

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

Wettenseind 22 in Nuenen

Zondag 22 augustus
15.00 uur: Cultuur Overdag 

Kioskconcert: Ericah
Park Nuenen

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

Wettenseind 22 in Nuenen

Dinsdag 31 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

Woensdag 25 augustus
09.30 uur KBO Fietstocht naar de Stra-

brechtse Heide
Vertrek vanaf Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 17 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

Dinsdag 24 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis van Lieshout

Woensdag 25 augustus
09.30 uur KBO Fietstocht 

naar de Strabrechtse Heide
Vertrek vanaf Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 4 en zondag 5 september
De Boekenhoek en Boekenmarkt 

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zaterdag 21 augustus
11.00 tot 14.00 uur Boekenmarkt 

Heemkundekring De Drijehornick Heemhuis, 
Papenvoort 15A

Acute evacuatie van   
Afghanen van levensbelang
De situatie in Afghanistan is levensgevaarlijk voor Afghanen die voor Ne-
derlandse militaire missies en NGO’s werken of gewerkt hebben. Inmid-
dels is 90% van Afghanistan in handen van de Taliban, en zij dreigen deze 
Afghanen te executeren, omdat ze banden hebben met Nederland. Maat-
schappelijke organisaties, de Afghaanse diaspora in Nederland, Afghani-
stan-veteranen en prominenten roepen het kabinet op om acuut over te 
gaan tot de evacuatie van elke Afghaan die met Nederlandse militairen 
en NGO’s heeft samengewerkt en om die reden bedreigd wordt.

Twintig jaar na de start van de Neder-
landse aanwezigheid in het land, 
wint de Taliban met ongekende snel-
heid terrein. Vandaag lijkt de hoofd-
stad Kabul onder controle te komen 
van de Taliban. Nederland heeft op 
verschillende manieren bijgedragen 
aan vrede, veiligheid en ontwikkeling 
in Afghanistan. Ruim 30.000 Neder-
landse militairen hebben zich inge-
zet, eerst in Kabul en later in Baghlan, 
Kandahar, Uruzgan, Kunduz en Ma-
zar-e-Sharif. 
Ook zetten tal van Nederlandse 
NGO’s en kennisinstellingen zich in 
voor de versterking van de recht-
staat, gezondheidszorg, vrouwen-
rechten, landbouw en onderwijs.
Daarbij hebben het ministerie van 
Defensie, NGO’s en kennisinstellin-
gen veelvuldig gebruik gemaakt van 
lokale ondersteuning: tolken, chauf-
feurs, gidsen, koks. Ook heeft Neder-
land tal van advocaten, rechters, jour-
nalisten en mensen- en vrouwen-

rechtenverdedigers opgeleid en ac-
tief met hen samengewerkt; zij wor-
den nu bedreigd.
Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: 
“In tegenstelling tot Canada en de 
Verenigde Staten heeft de Neder-
landse regering veel van deze men-
sen nog niet geëvacueerd. De huidi-
ge inzet van Nederland beperkt zich 
tot het evacueren van tolken en am-
bassadepersoneel. De snelle opmars 
van de Taliban ontneemt Nederland 
de luxe van tijd. Het kabinet moet 
daarom vandaag tot actie en bredere 
evacuatie overgaan ”.

Petitie: 
Red onze Afghaanse collega’s
Dinsdag voorafgaand aan het debat 
in de Tweede Kamer over Afghani-
stan zullen maatschappelijke organi-
saties, veteranen en Afghaanse tol-
ken de petitie https://evacueerafgha-
nen.petities.nl/ aan Kamerleden aan-
bieden.

Zomer-boekenmarkt bij heem-
kundekring De Drijehornick
De coronatijd is voor velen aanleiding geweest om ‘schoon schip’ te ma-
ken in en om het huis. Ook de boekenkasten zijn flink ‘uitgemest’. Heem-
kundekring De Drijehornick heeft dat gemerkt. 

Dozen vol boeken en andere ‘heem-
kundige’ zaken werden het Heem-
huis binnengedragen. De biblio-
theek van De Drijehornick is daar-
mee aardig uitgebreid kunnen wor-
den. 

Boeken die met name betrekking 
hebben op de geschiedenis van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
maar ook veel boeken over de histo-
rie van de overige gemeenten in 
Zuid-Oost Brabant en over andere 
cultuurhistorische onderwerpen.

De heemkundekring heeft nu veel 
dubbele exemplaren ontvangen en 
boeken die buiten de cultuurhistori-
sche context vallen en daarom niet 
geschikt zijn voor opneming in de 
bibliotheek. Vandaar dat een boe-
kenmarkt wordt gehouden waarbij 
de overtollige boeken te koop wor-
den aangeboden en zo ook ‘schoon 
schip’ gemaakt kan worden in het 
Heemhuis. 
De zomer-boekenmarkt wordt ge-
houden op zaterdag 21 augustus 
tussen 11.00 en 14.00 uur in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A nabij het gemeente-
huis.

Heemkundekring De Drijehornick houdt 
zaterdag 21 augustus een zomer-boe-
kenmarkt in het Heemhuis. 

Landschappen en meer!
De 85e verjaardag van (amateur)kunstschilder Jan Vlemmix uit Nuenen 
wordt op een bijzondere manier omlijst met een unieke expositie van zijn 
levenswerk in Kasteel Geldrop.

Al van jongs af aan heeft Jan belang-
stelling voor tekenen. Tijdens zijn op-
leiding tot leraar leerde hij onder 
meer bordtekenen en schetsen. Die 
vaardigheden bleken van grote waar-
de voor het tekenen en schilderen 
van landschappen, stillevens en 
stadsgezichten, waar hij op latere 
leeftijd enthousiast mee begon. Dat 
doet hij nog steeds met veel plezier, 
al zo’n veertig jaar.

Opleiding
Schilderlessen volgde hij bij vakdo-
centen van Stichting Culturele Activi-
teiten Nuenen (CAN), enkele jaren bij 
Louis Ector en twintig jaar bij Lambèr 
van der Velden. De afgelopen vijftien 
jaar ontwikkelde Jan zich verder in 
nauwe samenwerking met Frans 
Manders, een bekende Brabantse im-
pressionistische kunstschilder.

Inspiratie
Samen met deze schildervriend en 

stracte werken in verschillende afme-
tingen. Het motto is dan ook: Land-
schappen en meer!

Openingstijden
Iedereen is van harte welkom! De ex-
positie wordt gehouden van zondag 
5 september tot en met zondag 24 
oktober 2021. De openingstijden zijn 
donderdag, vrijdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Jan is op deze da-
gen zoveel mogelijk aanwezig. De of-
ficiële opening wordt vanwege de 
coronamaatregelen gehouden voor 
een beperkt aantal genodigden. 
www.kasteelgeldrop.nl

ook dikwijls met Theo Bemelmans, 
beleefde Jan een groot aantal schil-
derweken in de Provence, Bretagne 
en de Dolomieten. Maar vooral het 
Brabantse landschap, in het bijzon-
der de omgeving van de Dommel, is 
voor hem steeds een inspiratiebron. 
Dankbaar voor wat hij heeft geleerd, 
zet Jan zijn bezieling en schildererva-
ring in door een schildersgroep te be-
geleiden, hij geeft al 18 jaar les.

Stijl
Het werk van Jan Vlemmix kan wor-
den gekenmerkt als herkenbaar en 
realistisch met een kleurrijke, impres-
sionistische, losse toets. De invloe-
den van Lambèr en vooral van Frans 
zijn in veel werken duidelijk terug te 
zien.

Bezoekers kunnen genieten van een 
veelheid aan mooie Brabantse en 
Franse landschappen, stillevens, kas-
telen en stadsgezichten. Ook van ab-

Jan Vlemmix aan het werk. 
Fotografie: Janne Vlemmix.

Bouw in de Bouwvak
Bouwvakvakantie heet in de volksmond kortweg: bouwvak. Bouwvak is 
vakantie van bouwvakarbeiders, van bouwvakkers. De bouwvak loopt in 
het zuiden van ons land tot en met 29 augustus. 

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 bouwprojecten in onze gemeente. Bij bouwactiviteiten groot en 
klein. En soms zie je nog wel bouwvakkers of zelfklussers in actie in deze zo-
mervakantie, bij de bouw van een (eigen) huis, van een aanbouw of de renova-
tie van een woning.   

 

(foto’s Cees van Keulen)

Volg de gele pijlen, veel wan-
delplezier!!!” zo luidt de tekst 
bij de toegang van de route op 
de hoek Boord/De Geer.

Een huis in aanbouw aan de Ger-
wenseweg in Gerwen, bijna ge-
reed….

In Nuenen wordt aan beide zij-
den van De Geer gebouwd. De 
Geer ligt aan een wandelroute 
van 2 km door dit typisch Nue-
nense agrarische cultuurland-
schap richting Soeterbeekse-
weg. “In verband met de aan-
wezigheid van vee graag uw 
hond aan de lijn en ruim de 
uitwerpselen op omdat koeien 
hier ernstig ziek van kunnen 
worden.
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Primeur ‘Vitaal in Brainport’ met 
financiering voor gezondheid
Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en 
we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezond-
heidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezond-
heidsverschillen toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, zorg 
en welzijn. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen 
het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brain-
port-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’. 
Eerder dit jaar kreeg de regio hiervoor van de Topsector Life Sciences & 
Health al de GROZ-status. Nu heeft ‘Vitaal in Brainport’ als eerste in Ne-
derland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

GROZ en GROZzerdam
Health Holland is namens de Topsec-
tor Life Sciences & Health de coördi-
nator van een nieuwe aanpak voor 
gezondheid en zorg, met als missie 
dat we in 2040 minstens vijf jaar lan-
ger in goede gezondheid leven, en 
de sociaaleconomische gezond-
heidsverschillen met 30% zijn afge-
nomen. Daartoe is het GROZ-initia-
tief gelanceerd. GROZ is het omge-
keerde van ZORG en staat voor het 
kantelen van ziekte en zorg naar ge-
zondheid en gedrag, met Positieve 
Gezondheid als leidmotief. Health 
Holland werkt sinds 2020 intensief 
samen met enkele regio’s om de mis-
sie te realiseren en noemt deze re-
gio’s 'GROZzerdammen’. Burgers, 
maar ook gemeenten, zorg- en wel-
zijnsinstellingen, kennis- en onder-
wijsinstellingen, zorgverzekeraars, 
werkgevers en ondernemers vor-
men een regionale coalitie binnen 
de GROZzerdam. Deze coalitie dient 
de uitgangspunten van GROZ te on-
derschrijven. De topsector onder-
steunt de GROZzerdam en VWS stelt 
een subsidie beschikbaar.

Van wijkexperiment naar ´Vitaal in 
Brainport’
Health Holland heeft de Brainport-
regio uitgenodigd GROZzerdam te 
worden op basis van een succesvol 
wijkexperiment in de Eindhovense 
wijk de Achtse Barrier. Daar hebben 
de afgelopen acht jaar burgers, loka-
le professionals uit zorg en welzijn 
en een aantal regionale organisaties 
op een innovatieve wijze samenge-
werkt aan een vitale wijk met gezon-
dere bewoners. Dat gebeurde met 
initiatieven zoals een digitaal Buurt-
plein, een (digitale) vitaliteitsmarkt, 

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..... 

Het laatste stukje groen van Eeneind
Eeneind, een buurtschap, dat in het noorden, oosten en zuiden ingeklemd ligt 
tussen de Helmondweg, een nieuwbouwwijk, de Razob afvalberg, industrieter-
reinen en de drukste (goederen)spoorlijn van Nederland. 
Slechts aan de westzijde is nog wat groen en weiland te vinden. Bezorgde be-
woners hebben daar in het verleden stukken grond opgekocht en grasland van 
gemaakt om te voorkomen dat het laatste stukje volgebouwd zou worden.
 
En er is nu juist daar een bouwplan ontwikkeld. Dat was te lezen in een artikel in 
het ED van 4 augustus jl. betreffende de "vergevorderde" plannen voor de bouw 
van 80 woningen tussen de Oude Dijk en Mulakkers in het oude deel van Een-
eind. Het gemeente bestuur is “enthousiast”; de wijkraad Eeneind “behoorlijk 
gecharmeerd”.

Maar hoe zit het dan met de bewoners van met name de Oude Dijk, Mulakkers, 
Molekeslaan en het straatje Eeneind? Zouden die ook 'gecharmeerd' zijn? Die 
wisten net als de direct aanwonenden van het toekomstige plan nog van niks, 
zijn compleet verrast door dit krantenbericht en zullen, als de ontsluiting van 
het nieuwe wijkje zoals vermeld in de op internet te vinden brochure, via de 
genoemde straten gaat plaatsvinden, niet echt gecharmeerd zijn, het is nu al 
druk genoeg. Over die ontsluiting zou nog overleg gepleegd gaan worden, 
maar wat voor alternatieven zouden er kunnen zijn? Via de er vlakbij liggende 
busbaan de Helmondweg of Geldropsedijk op ofzo?

De opzet van het nieuwe wijkje is zonder meer aantrekkelijk, ik zou er (als eni-
ge aanwonende) geen probleem mee hebben als het naast ons gerealiseerd 
zou worden, maar het hoort op de gekozen locatie gewoon niet thuis. Laat het 
groen groen blijven en voorkom toename van verkeersoverlast.

Het is nog een extra verkeersprobleem bij de al bestaande ontsluitingsproble-
men van nieuwe woonwijken die in de gemeente Nuenen al jaren spelen. En 
dan ook nog eens aan de Geldropse kant van Eeneind de plannen voor 230 
woningen en een gigantisch overslagcentrum (met continue aanrijdende en 
vertrekkende vrachtwagens en bezorgbusjes). Waar blijft al dat verkeer? Moet 
het zich door Geldrop gaan wurmen richting E3 of richting Helmondweg gaan 
aansluiten in de file die er nu al is als de spoorweg bomen gesloten zijn?

Voor het betreffende stuk grond is maar één juiste bestemming: de resterende, 
in slechte staat verkerende bomen vervangen door nieuwe aanplant en dat 
kleine stukje groen alsjeblieft koesteren en wandelgebied laten voor de huidi-
ge bewoners van Eeneind.

Frans KeserOude dijk 39, Nuenen-Eeneind

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

tal van activiteiten voor ouderen, 
kwetsbare mensen en jongeren en 
een effectmeting met een maat-
schappelijke businesscase. 
Op basis van de ervaringen in de 
Achtse Barrier is ‘Vitaal in Brainport’ 
ontstaan. De beweging ‘Vitaal in 
Brainport’ heeft sinds een half jaar de 
officiële status GROZzerdam en heeft 
nu als eerste in Nederland ook VWS-
financiering gekregen om de eerder 
genoemde missies te realiseren. Sa-
men met de co-financiering van de 
gemeenten Eindhoven en Son en 
Breugel kan de beweging nu starten. 
Maarten Klomp (voormalig huisarts 
in de Achtse Barrier, en nu voorzitter 
van de partnerraad van de GROZzer-
dam ‘Vitaal in Brainport’): “Het is fan-
tastisch dat we nu ook echt van start 
kunnen. De leden van onze coalitie 
geloven heel erg in de aanpak die we 
in deze beweging samen hebben ge-
kozen, op weg naar zo veel mogelijk 
synergie en daarmee veel meer im-
pact op de gezondheid van de bur-
gers in onze regio.”

De beweging ‘Vitaal in Brainport’
De komende jaren worden de Eind-
hovense wijken Tongelre en Woen-
sel Oost en de gemeente Son en 
Breugel ondersteund om de best 
practice uit de Achtse Barrier, in co-
creatie met burgers, lokale profes-
sionals, ondernemers en organisa-
ties, door te vertalen naar deze wij-
ken. Naast deze bottom-up wijkaan-
pak worden succesvolle lokale initia-
tieven, die passen in de beweging, 
aangeboden in de hele regio. Het 
eerste jaar zijn dat er drie: Een aan-
bod aan bewoners om op een inno-
vatieve en aantrekkelijke manier te 
werken aan hun eigen fitheid. Een 

aanbod van zorgvuldig geselecteer-
de digitale modules voor mentale 
gezondheid op een regionaal plat-
form. 
Een preventief huisbezoek aan ou-
deren met als doel hun behoeften te 
matchen met een wijkgericht aan-
bod op maat, waardoor zij langer ge-
zond kunnen blijven.  De komende 
jaren gaan naar verwachting steeds 
meer wijken/gemeenten meedoen 
en worden meer veelbelovende pro-
jecten als doorbraken in de hele re-
gio aangeboden.

Regionaal akkoord als basis voor 
GROZ
Recent hebben Coöperatie Slimmer 
Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brain-
port’, GGD Brabant-Zuidoost en de 
gemeente Eindhoven het initiatief 
genomen om voor de Brainport-re-
gio een akkoord te sluiten over een 
gezamenlijke visie, aanpak en af-
spraken ten aanzien van gezond-
heidsbevordering en preventie. 
Deze vier initiatiefnemers steunen 
de GROZ-beweging nadrukkelijk.
In de GROZzerdam ‘Vitaal in Brain-
port’ gaan de vier initiatiefnemers en 
hun coalitie een beweging op gang 
brengen om de missies van VWS te 
verwezenlijken. De coalitie heeft 
Coöperatie Slimmer Leven gevraagd 
om de rol van coördinator van de be-
weging op zich te nemen. Marcel de 
Pender (directeur Coöperatie Slim-
mer Leven): “Slimmer Leven formu-
leert namens haar 65 leden een ge-
zamenlijke agenda om innovatie in 
te zorg te versnellen en op te scha-
len. Leefstijl en leefomgeving heb-
ben veel invloed op de gezondheid 
van mensen. Met de GROZzerdam 
‘Vitaal in Brainport’ kunnen we dat 
de aandacht geven die het verdient.”

Infrastructuur voor de beweging
Met ‘Vitaal in Brainport’ willen we 
een grote en permanente beweging 
op gang brengen gericht op meer 
vitaliteit en gezondheid. Een bewe-
ging waaraan uiteindelijk heel veel 
bewoners en organisaties mee gaan 
doen. Dat kan alleen slagen met een 
passende regionale infrastructuur, 
die deze beweging ondersteunt. 
Daarvoor geven de kennisinstellin-
gen, zorg- en welzijnsinstellingen en 
het bedrijfsleven invulling aan de 
vijf bouwstenen die GROZ centraal 
stelt. Voor elke bouwsteen is binnen 
deze regionale coalitie een organisa-
tie als trekker benoemd. Dat zijn 
achtereenvolgens WIJeindhoven, 
DOH, SGE en GGzE voor de bouw-
steen ‘nieuwe manieren van samen-
werken’, Fontys Hogescholen voor 
de bouwsteen ‘onderzoeken en le-
ren van ervaringen’, de GGD voor 
‘het monitoren van de effecten’, 
RZCC voor ‘het creëren van een pas-
sende ICT- en data infrastructuur’ en 
de gemeente Eindhoven voor ‘het 
inzetten van experimentele finan-
ciering gericht op de goede prikkels’.

Pas het begin
Nu de financiering rond is kunnen 
we een start maken met het aanslui-
ten van de eerste wijken/gemeen-
ten en met de eerste drie doorbra-
ken. Maar dat is pas het begin. We 
nodigen iedereen uit om aan te slui-
ten en bij te dragen zodat we in de 
Brainport-regio de missies gaan ver-
wezenlijken: meer gezonde jaren en 
het verkleinen van de gezondheids-
verschillen. Op naar een vitale regio.

DEMISSIONAIR
Het is wel zo beleefd
Dat wie een demissionaire status heeft
Zijn politieke loopbaan opgeeft

Wat kunnen wij nog verwachten
Van politici zonder briljante gedachten
Die stiekem in hun vuistje lachten
Tijdens overleg in doorwaakte nachten
Zij zijn niet bij machte

Om ons te overtuigen
Als experts in het uit hun duim zuigen
Vallen hun plannen regelmatig in duigen
Corona deed een aantal bewindslieden 
buigen

De toegenomen werkdruk leidt tot burn 
out en nekklachten
De formatie laat nog wel enkele maan-
den op zich wachten

Joke van Overbruggen©

“Van tevoren     
had ik nergens last van”
Aan het begin van dit jaar kwam Ton van der Heijden in Máxima MC te-
recht, waar de arts op de spoedeisende eerste hulp constateerde dat hij le-
vensbedreigende dubbelzijdige longembolieën had. Direct behandelen 
was noodzakelijk en samen voerden een longarts, radioloog en intensivist 
een intraveneuze trombolyse uit om de bloedstolsels te verwijderen.

rond mijn lichaam en zo konden ze 
zien hoe ze via mijn aders bij die ver-
stoppingen in mijn longen konden 
komen. Daar hebben ze ter plaatse 
bloedverdunners neergelegd die de 
bloedproppen hebben opgelost.”
Hoe er in het ziekenhuis gehandeld is, 
daar neemt hij zijn petje voor af. “On-
voorstelbaar hoe iedereen in het zie-
kenhuis heeft gefunctioneerd, zeker 
met alle maatregelen en drukte door 
corona. Als je ziet hoe het team alle 
goeie beslissingen heeft gemaakt in 
een tijdsbestek van een half uur… Ter-
wijl de manier van opereren ook voor 
hun ongebruikelijk was. Theorie is één 
ding maar de praktijk kan wel eens an-
ders zijn. En ze moeten dan toch hun 
mannetje staan. Geweldig knap.”

Snel hersteld
Na zes dagen in het ziekenhuis mocht 
Ton weer naar huis en vier weken la-
ter ging hij alweer aan het werk. Deze 
manier van behandelen heeft weinig 
impact op de rest van het lichaam, 
daardoor is hij ook snel hersteld, 
denkt Ton. “Ik kon eigenlijk meteen 
weer alles. Ik heb al met al wel geluk 
gehad: dat mijn vrouw en zoon zo 
snel reageerden, dat het team van 
dokter Aleva eraan dacht om mij op 
deze manier te behandelen en dat de 
speciale operatiekamer die ze daar-
voor nodig hadden ook vrij was. Ja, 
heel veel geluk bij een ongeluk.”  
www.mmc.nl

“Ik zou samen met mijn vrouw een 
aankoop van Marktplaats op gaan ha-
len,” vertelt Ton. “Ik was vroeg opge-
staan en wilde iets uit de auto halen, 
toen ik opeens voelde dat ik niet goed 
werd. Ik dacht: ik moet zien dat ik snel 
binnen ben, want als ik buiten neerval 
dan vinden ze me niet. Dat is het eni-
ge wat ik nog weet. Naderhand hoor-
de ik in de verte mijn vrouw roepen en 
toen lag ik al in de hal.” Tons vrouw 
belde meteen 112 en zijn zoon haalde 
een AED een paar huizen verder.

In levensgevaar
“De ambulance kwam en omdat ik 
steeds benauwder werd, zijn ze met 
spoed doorgereden naar het Máxi-
ma. Daar werd je eerst op corona ge-
test, dat had ik gelukkig niet, en toen 
ging ik de CT-scan in. De artsen zei-
den dat ik dubbelzijdige longembo-
lieën had en ook kleine embolieën in 
mijn longen en dat dat levensbedrei-
gend was. Naderhand zag ik op foto’s 
dat mijn longen helemaal dicht zaten 
en dat schijnt zo ernstig te zijn dat 
het dodelijk is. Longarts dokter Aleva 
behandelde mij en hij zei dat er met-
een ingegrepen moest worden.”

Net als in een computerspel
“Gelukkig was de operatiekamer die 
ze speciaal voor de ingreep nodig 
hadden beschikbaar. Alleen de radio-
loog, dokter Kruimer, was er op dat 
moment niet. Die hebben ze toch 
kunnen bereiken en hij is meteen 
naar het ziekenhuis gekomen. Hij ver-
telde mij dat hij de bloedstolsels via 
mijn lies ging weghalen. Toen zijn ze 
met een katheter door mijn lies ge-
gaan, van daaruit door mijn hart, en 
van mijn hart naar mijn longen. On-
der narcose? Nee, ik was volledig bij. 
Dus ik heb alles meegemaakt, ook 
hoe het in zijn werk ging op de opera-
tiekamer. Het leek wel een computer-
spel zoals ze door mijn aderen heen 
hebben genavigeerd,” lacht Ton. 
“Maar dan eentje waarbij je iemands 
leven redt. Er draaide een 3D-console 

Ton vd Heijden
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Eindhoven op plaats 7: Waar worden de mees-
te olympische medaillewinnaars geboren?

SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 21 augustus 
RKGSV 1 - De Raven 1 ......................18.00
Donderdag 26 augustus 
Rood Wit ‘62 - RKGSV 1 ...................20.15

Van Gerwen tot Tokyo…. 
Luyksgestel, een klein plaatsje in onze provincie, gelegen nabij de Belgi-
sche grens. Daar groeide baanwielrenner Harrie Lavreysen (14 maart 
1997) op. Harrie behaalde in Tokyo een hattrick, drie Olympische medail-
les: twee keer GOUD en eenmaal BRONS.
  
Gerwen, een groene woonkern in onze provincie, is de oudste plaats van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, gelegen tussen Eindhoven en 
Helmond. Drie jaar geleden was Harrie Lavreysen in het wielercafé De Stam in 
Gerwen. Hij vertelde daar over zijn overstap van fietscrossen (BMX) naar baan-
wielrennen. Harrie werd dé beloftevolle sportman genoemd die vol ging voor 
het baanwielrennen. Hij sprak in De Stam met wielerkenners (zie foto) en luis-
terde samen met zijn vader Peter (rechts) goed naar de waardevolle tips. Hij 
leerde er een prima pilsje tappen (en drinken) en zwaaide de Nuenense wieler-
vrienden uit met als motto: op naar GOUD in Tokyo. Vandaar de titel van deze 
column: Van Gerwen tot Tokyo….
En in de columnkop mag je voor Gerwen ook Luyksgestel lezen. Een paar over-
eenkomsten. Gerwen en Luyksgestel zijn beide een plattelandsdorp in de pro-
vincie Noord-Brabant. Beide dorpen zijn in de wielerwereld bekend dankzij de 
jaarlijkse wielerronde. Gerwen heeft een molen en twee kerken en Luyksgestel 
twee molens en een kerk. 

Per fiets naar Luyksgestel
Als geboren en getogen Gerwenaar kwam ik in mijn jeugdjaren al in Luyksge-
stel. Twee keer nog wel. In 1958 met Jong Nederland op jeugdkamp in een 
boerderij en in 1962 in een tentenkamp in Luyksgestel. De afstand Gerwen – 
Luyksgestel werd per fiets afgelegd. Wielrenner ben ik niet geworden, wel 
toerfietser bij de kleurrijke TC Nuenen.  

Hoofdgast
Harrie Lavreysen uit Luyksgestel (gemeente Bergeijk) was in 2018 in Gerwen, 
als hoofdgast in het wielercafé De Stam. Baanwielrenner Harrie werd zesmaal 
wereldkampioen en driemaal Europees kampioen. Onlangs vloog Harrie naar 
Tokyo. Op de Olympische Spelen in Japan fietste hij zowat iedereen naar huis. 
Hij kwam terug naar zijn geboorteplaats Luyksgestel met drie olympische me-
dailles en werd tot ereburger van de gemeente Bergeijk uitgeroepen. Een paar 
dagen daarvoor was Harrie al geridderd.        

Wielerbanen in deze regio
Even nog terug in de tijd. Zo’n honderd jaar geleden kende Eindhoven en om-
streken al wielerbanen. Zo werden op wielerbaan ‘Het Zuiden’ nabij de IJzeren 
Man in Eindhoven op zondag 5 augustus 1923 internationale sprint-, koppel- 
en achtervolgingswedstrijden verreden. Ook Nuenen kreeg een wielerbaan en 
Helmond zelfs diverse banen. Meestal zand- of sintelbanen en soms ook hou-
tenbanen. Geen wonder dat er zo’n uitstekende (baan)wielrenners afkomstig 
zijn uit onze provincie…. 

Keizer van Tokyo
Provinciegenoot Harrie Lavreysen is dé wereldster onder de baanrenners. Hij 
wordt in Japan  vergeleken met judoka Anton Geesink, die in 1964 goud won 
in Tokyo. Harrie Lavreysen won twee keer GOUD en een keer BRONS. Een we-
reldprestatie van de 24-jarige sportman uit Luyksgestel. Wat hebben de wie-
lerliefhebbers genoten. Nederland mag supertrots zijn op Harrie. Hij is de Kei-
zer van Tokyo!      

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

CeesNuenenaar Steven Kruijswijk  
hoopt op topvorm in Vuelta
Profwielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen rijdt de Ronde van Spanje, 
in wielerkringen de Vuelta genoemd. De Vuelta is zaterdag 14 augustus 
van start gegaan met een tijdrit in Burgos en finisht zondag 5 september 
na 3417 kilometers in Santiago de Compostella. 

Huisnummer 2B:     
to be or not to be…. 
Kerkakkers 2B is een gewoon huisnummer in een gewone straat in Gerwen. 
Daar woont de familie Van Ek en dochter Sofie kent haar klassiekers. William 
Shakespeare schreef ooit de versregel ‘To be, or not to be’ en dat ziet er dan met 
het huisnummer 2B in gedachte zo uit: 2B or not 2B….  William schreef Hamlet 
omstreeks 1600, het is een van de meest aangehaalde citaten uit de wereldlite-
ratuur en ook het bekendste fragment uit de monoloog van Hamlet. Sofie 
schreef met een krijtje in augustus 2021: 2B or not 2B, that is the question. 

 (foto Cees van Keulen)

 
De 34-jarige Nuenense sportman is 
op zoek naar zijn topvorm. Stevie, zo 
heet deze klimgeit bij de Jumbo-Vis-
maploeg, hoopt op een etappezege 
en wil graag zo lang mogelijk in de 
top van het klassement meespelen. 
Hij wordt ook wel gezien als de mees-
terknecht van Primoz Roglic, de kop-
man in zijn ploeg. Steviefans volgen 
de verrichtingen van de Nuenenaar 
op de voet. 

Derde in Tour 2019
In 2019 veroverde Steven Kruijswijk 
een eervolle derde plek op het Tour-
podium in Parijs. Dit jaar startte hij in 
de Tour de France - het grootste wie-
lerevenement ter wereld - als scha-
duwkopman van Primoz Roglic. Bij 
de finish in Parijs was het Jumboteam 
gehalveerd. Het was vallen en op-
staan, vooral in de eerste Tourweek. 
Ook Steven Kruijswijk maakte een 

paar keer kennis met het Franse as-
falt. Steven is met koorts, keel- en 
hoofdpijn in de 17e etappe vroegtij-
dig afgestapt. 

Vierde in Vuelta 2018
Jumbokopman Roglic won de afge-
lopen twee versies van de Vuelta en 
Jumbo gaat voor zijn derde zege in 
successie. Als meesterknecht mag 
Steven Kruijswijk hem bijstaan. In 
2018 werd Steven nog vierde in de 
Ronde van Spanje. Stevie hoopt tij-
dens de Vuelta naar zijn topvorm te 
groeien en met name in de laatste 
week toe te slaan voor een etappeze-
ge in een bergrit. Hij staat na de der-
de etappe 40ste in het klassement op 
bijna 3 minuten van de leider. Roglic 
staat derde op 30 seconden. Vrijdag 
20 en zondag 22 augustus staan er 
bergetappes op het programma. En 
in de laatste week nog drie bergrit-
ten. Klimgeit Kruijswijk krijgt genoeg 
kansen, nu afwachten of hij de top-
vorm te pakken krijgt.   
Fotobijschrift  
Steven Kruijswijk eindigde zaterdag 
14 augustus in de Vueltatijdrit op de 
40ste plaats en staat NOS Studio 
Sport te woord…(foto NOS Studio 
Sport) 

Ondanks de moeilijke omstandigheden van de afgelopen 1,5 jaar haalde 
de Nederlandse equipe in Tokio een recordaantal Olympische medailles: 
36 medailles in totaal. Maar welke Nederlandse stad leverde ons eigenlijk 
historisch gezien de meeste medailles op?

Er is niets zo verbindend als sport en 
dat uit zich tijdens de Spelen in volop 
oranje outfits en Nederlandse vlag-
gen om je heen, aan de buis gekluis-
terd zitten om zoveel mogelijk wed-
strijden te kunnen volgen (dag en 
nacht), huldigingen (waar mogelijk) 
en natuurlijk het olympische Festival 
dat dit jaar in Scheveningen gehou-
den werd. Wat zijn we trots op alle 
olympische medailles die ons kleine 
kikkerlandje maar weer eens waard 
blijkt te zijn, en wat zijn we trots op 
onze sporters (ook degenen die geen 
medaille mee naar huis namen). Wij 
houden van Holland!

Daarom besloot Holidu, dé zoekma-
chine voor vakantiehuizen, nu alle 
medailles weer zijn verdeeld, een lijst 
te maken met alle Nederlandse me-
dailles die we sinds 1900 op de Zo-
merspelen behaald hebben. Alle win-
naars, hun medailles en hun geboor-
teplaatsen werden verzameld en 
daar kwam een ranking uit voort van 
steden en dorpen die historisch ge-
zien de meeste Nederlandse olympi-
sche medailles hebben voortge-
bracht.

Benieuwd naar het podium?  In stijl 
van de olympische Spelen presen-

teer ik je met trots alvast de win-
naars  van de gouden, zilveren en 
bronzen plak:
Het goud is voor Amsterdam, met in 
totaal 96 medailles, waarvan 23 gou-
den, 29 zilveren en 44 bronzen me-
dailles. Het zilver gaat naar Den Haag, 
met 55 olympische medailles, ver-
overd door de 40 olympische win-
naars die hun wiegje in de hofstad 
hadden staan. 
Het brons is voor Rotterdam, met 39 
Olympische medailles, waarvan 12 
gouden, 11 zilveren en 16 bronzen 
medailles.
Meer info en bijpassend beeldmate-
riaal vind je via de volgende WeTrans-
fer-link: https://we.tl/t-9Rv3TNo3Tn.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 33 
en 34 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien 

• Wethouder Pernot over Strand- 
 bad Enode
• Het Klooster gaat verbouwen
• LACO directeur Lavrijsen over  
 Strandbad Enode
• Kyo Ren Kan Kyudojo in de
 Dubbestraat
• In de serie ‘Lokale Midden 
 stand’:  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 programma  Nuenen 
Nú Extra dagelijks afleveringen uit-
gezonden van de serie ‘de Linde-
plaatsjes’ 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.

Jongeren zijn aanwinst voor 
glastuinbouwbedrijven
Door economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer 
glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Internati-
onale werknemers zijn en blijven essentieel, maar door de corona-uitbraak 
is de inzet van deze groep niet langer vanzelfsprekend. Studenten en scho-
lieren springen gelukkig bij tijdens de zomervakantie. Op veel bedrijven 
worden zij gezien als een welkome aanwinst met toekomstperspectief.

Diverse belangenorganisaties spra-
ken eerder dit jaar hun zorgen uit 
over een dreigend tekort aan interna-
tionale werknemers vanwege de co-
ronacrisis en beperkende maatrege-
len vanuit overheden. Dit probleem 
staat los van de arbeidskrapte die er 
sowieso in Nederland heerst. Die 
krapte doet zich ook voor in de glas-
tuinbouwsector. Studenten en scho-
lieren, die bijspringen tijdens hun va-
kantie of in het weekend, zijn ook in 
dit opzicht een absolute aanwinst 
voor de sector.

Vlog uit de kas
Voor glastuinbouw Nederland is het 
betrekken van jongeren bij het werk 
in de kassen een belangrijk aan-
dachtsgebied. Met Vlog uit de Kas 
zetten zij jongeren in als ambassa-

deurs voor de glastuinbouwsector. 
Enthousiaste jonge werknemers van 
verschillende glastuinbouwbedrij-
ven laten zien hoe hun werk in de kas 
eruitziet. Wat zijn hun taken en waar-
om kozen ze voor deze baan? Inmid-
dels is het vierde seizoen van Vlog uit 
de Kas gestart. Glastuinbouw Neder-
land wil met de vlogs andere jonge-
ren motiveren en inspireren voor het 
werken in de glastuinbouw.

Zes vlogs
Dit seizoen zijn er zes vlogs te zien, 
van jongeren die werkzaam zijn in 
kassen verdeeld over het hele land. 
Elke week komt er een nieuwe vlog 
online. 
Bekijk hier de eerste reportages: htt-
ps://www.youtube.com/c/Vloguitde-
Kas/videos
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 33

Oplossingen wk 32
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

O P K O M S 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

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

V A R A A N H E R T O G

E L F R A L K I T S T A

D S I C A I R O D U M

E A G L E C D A P R I S E

R A L L A H P L A A T L

S P U I T O R A A L

A E S T E R C R E I L D

F U R I E U R E L E A S E

W K E D I A N A N A M

A K S I O N T R A M T O

S I M P E L N A D I E N

E S O P E T P O T T E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 1 5 7
3 7

5 6 3
5 7 4

3 6
6 9 3
1 6 8

9 2
9 8 4 1

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

Horizontaal: 1 beroep 6 van pas 11 rekenopgave 12 lende 14 onhoudbare opslag bij tennis 
15 bijbelse stad 17 intentie 20 Nederduits (afk.) 21 kreet 23 op geen enkele plaats 24 riv. in Schotland 
25 pl. in Zeeland 27 Frans lidwoord 28 en dergelijke (afk.) 29 groet 30 kletskoek 32 dwingen 
34 als gast (afk.) 35 aankomend 37 kledingstuk 40 landbewerker 44 toestand van razernij 46 achter 
47 usus externus (afk.) 48 familielid 50 bedompt 51 nederzetting 54 waterdoorlatend 
55 en volgende (afk.) 56 schoolvak 58 pers. vnw. 59 onaangenaam koud 60 etcetera (afk.) 
61 Bijbelse priester 63 afkijken 64 foedraal.

Verticaal: 1 pl. in België 2 Olympische Spelen 3 boogbal 4 voorteken 5 zacht stralen 6 pl. in Limburg 
7 wapen 8 elektrocardiogram (afk.) 9 u 10 verlies 13 elektro-encefalogram 16 havenplaats 
18 deel v. Sumatra 19 halfbloed 20 snavel 22 pausennaam 24 judograad 26 guit 29 sein 
31 zogenaamd 33 pagina (afk.) 36 vermaard 37 fi deel 38 wildebeest 39 pl. in Gelderland 
40 harembewaker 41 plezier 42 straatruzie 43 hekel 45 met uitzondering van 49 water in Utrecht 
51 deel v.e. bloem 52 oktober (afk.) 53 nobel 56 Chinese deegwaar 57 priem 
59 kunstmatige inseminatie (afk.) 62 informatie-technologie (afk.).

CLUBHUIS
EIROND
EMINENCE
GALEI
GELEIDE
GORGEL
IMPULS
KANEEL
KLOOF
KWAST
MACHO
MODEL
MOTOR
OVAAL
PAARS
PALMBOOM
PLANNING
REGELS
ROLMAAT
SAMBAL
SCHEEF
SCHOOLTEAM
SLAPEN
SPECIALIST
SPEELS
STUKA
TABOE
TAKEL
TOEREN
VELDGEWAS

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

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

Winnaar: week 30, Dhr. J. Harbers Lieshout.
               week 31, Mw. Ingrid Stevels, Nuenen.

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

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

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

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

VLOOIENMARKT, ZO. 22 
AUGUSTUS Kastelenplein 
Eindhoven. 10.00-16.00 
uur. Gratis entree. Info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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.

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Tweedehands fietsenbeurs
Zaterdag 28 augustus van 
10.30 tot 14.00 uur. Speel-
plaats kindcentrum de 
Sprankel, Grotenhof Lieshout

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Voor al Uw 
druk- en printwerk

ook tijdens de 
vakantie 
periode

VacaturebankVacaturebank vrijwilligersvrijwilligers
Stg. Vrijwilligerszorg Thuis
vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteu-
ning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. info@vrij-
willigerszorgthuis.nl.

Archipel - De Akkers
diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en 
met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk.

Stg. Walburg tuinen
tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligers-
team v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. 
seizoen.

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

Lokale Omroep Nuenen
bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit 
gebied) ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen redacteuren en vi-
deo-cameramensen  tijden in overleg, R/marketing me-
dewerker (met kennis social media), tijden in overleg, www.
omroepnuenen.nl, Multi-mediaspecialist (regelen van alles wat 
te maken heeft met digitale communicatie) tijden in overleg.

Stg. Meedoen Nuenen
Vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops 
voor kinderen/jongeren met een beperking 1x p. mnd. 
Meer info: www.meedoennuenen.nl, Vrijwilliger gevraagd 
voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.

Cliëntenraad de Akkers
Vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te be-
hartigen in de cliëntenraad. Ca. 4-6 u./mnd, meer info: dhr. 
P. Verbraak, T: 06- 29043905.

Stg. Leergeld coördinator
Voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij het 
spreekuur op maandag van 10-12 u. info: hr. Hendrickx 
(voorz.) T: tel. 06-13938146.

LEVgroep - Match Mentor
Vrijwilligers gevraagd die jongeren 10-23 met een hulp-
vraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf. 
Info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675.

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

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer 
informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep 
op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 
12.30 uur of volgens afspraak.  Tel. 040-2831675). U kunt 
ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.lev-
groep.nl. Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanle-
veren via ismene.borger@levgroep.nl.


