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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Gerwense kinderen 
beleven driedaagse 
safari tijdens 
kindervakantieweek 

Jaargang 63  •  Nr. 34  •  26 augustus 2021

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Dansen, 
dansen, 
dansen en 
nog meer 
dansen

Kioskconcert 
Ericah op 
alternatieve 
locatie

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Gemeente Nuenen 
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www.ronddelinde.nlOOK TIJDENS DE VAKANTIE

O�  ciële    
opening    
kantine NKV
Op zaterdag 4 september om 12.00 
uur zal deze dag de kantine officieel 
geopend worden. Na maanden van 
verbouwen zijn we trots op het eind-
resultaat en hopen we op vele spor-
tieve en gezellige momenten in de 
nieuwe kantine. 

Nieuwsgierig? Je bent van harte wel-
kom op 4 september om dit heuglijke 
feit met ons te komen vieren. En wie 
weet, zien we je vaker terug? Tot 
ziens, op 4 september.
NKV, Wettenseind 20 in Nuenen. 040 - 209 72 41

Zaterdag 28 augustus RKVV Nederwetten

Nuenen c.a. toernooi 2021 
Vanwege de coronaperikelen kon het 3de Nuenen c.a. voetbaltoernooi 
vorig jaar helaas niet doorgaan. Gelukkig is er inmiddels weer veel toege-
staan, zodat het nieuwe voetbalseizoen dit jaar traditioneel begint met 
het Nuenen c.a. toernooi en wel op zaterdag 28 augustus. De deelnemen-
de verenigingen zijn: RKVV Nederwetten, RKGSV, EMK en Nuenen O23.

Om een indruk te krijgen van wat de 
supporters het komend jaar te wach-
ten staat, hebben de trainers/leiders 
alvast wat informatie gegeven over 
wat de toekomst hopelijk voor de 
verschillende clubs gaat brengen.

RKVV Nederwetten
Nederwetten heeft zich op een zo 
normaal mogelijke wijze door de co-
ronacrisis geworsteld en conform 
richtlijnen getraind wanneer moge-
lijk. Helaas was het voor het 5-tal 
27-plussers wel erg lang wachten 
voordat zij weer de wei in mochten. 
Maar het groepsgevoel is inmiddels 
weer helemaal terug. De verwach-
ting voor komend seizoen is een plek 
in de middenmoot, waarbij we ons 
wel richten op het linker rijtje als ten-
minste de krappe selectie vrij blijft 
van blessures en schorsingen. Als we 
als team groeien en het koppie erbij 
houden, zit dat er zeker in.

RKSV Nuenen
Met de selecties van Nuenen 1 en 
O23 zijn we de coronacrisis goed 
doorgekomen. De jeugdige samen-
stelling van beide selecties heeft er 
voor gezorgd dat veel van de trainin-
gen door hebben kunnen gaan, ui-
teraard onder de geldende coronare-
gels. Maurice Verberne is aangesteld 
als nieuwe hoofdtrainer van Nuenen 
1, hij is de opvolger van Jan Poort-
vliet. Het contract met de huidige 

trainer van de O23, Richard Riebeek, 
is verlengd. Voor zowel Nuenen 1 als 
O23 is de verwachting dat zij zich 
handhaven in respectievelijk de 
hoofdklasse B en de 2e divisie C. Voor 
de O23 geldt dat zij een halve compe-
titie spelen, daarna volgt een nieuwe 
indeling.

RKGSV 
Bij RKGSV hebben we tijdens de coro-
nacrisis getraind in groepjes van vier 
en zo geprobeerd de conditie op peil 
te houden. Toen het weer mocht, zijn 
we onderling partijtjes gaan spelen 
en werd het weer wat leuker en ging 
het weer ergens om. De verwachting 
voor het komende seizoen is dat we 
met ervaren spelers en enkele jonge 
talenten uiteindelijk stappen maken 
richting toekomst. Om zo door te 
groeien na een degelijke middenmo-
ter met een schuin oog naar boven. 

EMK
Voor ons als ons-kent-ons vereniging 
is de coronacrisis een moeilijke en 
uitdagende tijd geweest. Vooral om-
dat we elkaar niet zagen en daardoor 
ook moeite hadden met de binding 
van onze leden. Het was een feest om 
afgelopen week onze eerste vriend-
schappelijke thuiswedstrijd te mo-
gen spelen, waarbij onze trouwe vol-
gers weer massaal naar het sportpark 
waren gekomen (uitgezonderd de 
vakantiegangers) en ook de zo ken-

merkende gezelligheid weer heerste 
op ons sportpark.
Het is altijd lastig te voorspellen hoe 
de krachtsverhoudingen voorafgaand 
aan het nieuwe seizoen zijn, maar er 
zijn enkele clubs die zich behoorlijk 
hebben versterkt. Wij richten ons op 
een positie in de middenmoot van de 
4e klasse en de uiteindelijke doelstel-
ling is klasse behoud. Ook vinden we 
het belangrijk om herkenbaar voetbal 
te spelen waarbij het accent ligt op 
verzorgd en aanvallend veldspel. Ple-
zier & Sportiviteit zijn daarbij belang-
rijke uitgangspunten.

De organisatie van het Nuenen c.a. 
voetbaltoernooi wenst alle deelne-
mende clubs een succesvolle en 
sportieve dag!

4 september 2021

Het brandweerfestijn    
in Speeltuin de Kievit
Eindelijk: op 4 september vanaf 14.00 uur zal de brandweer van Nuenen 
een groots bezoek brengen aan Speeltuin de Kievit in hartje Nuenen tij-
dens Het brandweerfestijn.

jeugd van Nuenen en omstreken. Te-
vens is er de mogelijkheid om een 
kijkje te nemen in de brandweer-

Traditiegetrouw is Het brandweerfes-
tijn de laatste zaterdag van de grote 
schoolvakantie van 13.30 - 17.00 uur. 
Zij zullen aan de rand van ons zwem-
water hun kunsten vertonen met de 
lagedruk en uitleg geven aan de 

Zaterdag 28 augustus RKVV Nederwetten

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 downloadt 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 de website 
www.nuenen.nl/the-hunt. 
Aanmelden kan individueel of als 
team door een e-mail met je contact-
gegevens te sturen naar e-mailadres 
jongerenwerk.nuenen@levgroep.nl

voertuigen. Het geheel is te danken 
aan de medewerking van de vrijwilli-
gers van de brandweer in Nuenen en 
de vrijwilligers van de speeltuin zelf.

U wordt verzocht om op tijd aanwe-
zig te zijn (speeltuin open vanaf 13.30 
uur) om niets te missen. 
Wij, de vrijwilligers van de speeltuin 
hopen natuurlijk op goed weer en 
bedanken de brandweer Nuenen bij 
voorbaat voor hun inzet. 
Speeltuin ‘de Kievit’ Kerkstraat Nuenen. 
www.speeltuin-dekievit.nl 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Op 31 augustus is er textiel inzameling aan 
huis, voor HET GOED.

• u veel informatie en (zelf) testen vindt op de praktische 
website;

• meld u nog deze week aan voor de bijeenkomst over 
zonnepanelen op 30 augustus.

Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 17-08-2021 EN 23-08-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Zuiderklamp 8 Verbouwen woning en plaatsen 
 tuinhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Park, bij nr. 49 Verplanten Ginkgo Biloba boom 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Berg 29 Uitbreiden Vincentre 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Fietstocht Open Monumentendag 
 11 en 12 september 2021 
Opwettenseweg 203 Alcoholwet De Watermolen van 
 Opwetten 

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

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

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
Donderdag 16 september 2021 om 14.30 uur komt de 
commissie Straatnaamgeving in openbare vergadering 
bijeen in het gemeentehuis. Op de agenda staat: het vast-
stellen van straatnamen voor bouwproject ‘Nuenen-West’ 
en 2 (fi ets)paden. 

Door de huidige coronamaatregelen graag aanmelden 
voor donderdag 9 september 2021 via een e-mail naar 
afdelingssecretaresses@nuenen.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• er een nieuw serviceloket is voor Nuenense inwoners;
• u gratis onafhankelijk advies krijgt over verduurzamen;
• EnergieHuis Slim Wonen persoonlijk voorlicht of via 

Webinars;

KWF Nuenen organiseert collecteweek zonder contant geld

Doneren kan alleen via QR-code
Een primeur: voor het eerst in ruim 70 jaar wordt er tijdens de KWF-collec-
teweek (5 t/m 11 september) in Nuenen via QR gecollecteerd. Nuenena-
ren die iets over hebben voor mensen met kanker kunnen geen munt- of 
briefgeld geven, maar bij de collectant doneren door een iDEAL QR-code 
te scannen. Dat kan met iedere smartphone.

Geen bus, maar een collectebord
Nuenenaren kunnen tussen 5 en 11 
september een collectant aan de 
deur verwachten. Die heeft dan geen 
collectebus bij zich, maar het dit jaar 
nieuw geïntroduceerde collectebord. 
Daarop staat de QR-code afgebeeld. 
(Een enkele collectant zal nog wel 
met een collectebus collecteren). Alle 
collectanten hebben een collectan-
tenpas bij zich, op die wijze weet u 
zeker dat u bij de juiste persoon do-
neert!
De verwachting is dat het contante 
geld binnen een paar jaar helemaal 
uit de collecte verdwijnt. In Nuenen 

“Steeds minder mensen hebben con-
tant geld in huis. Met de QR-code 
kunnen ze toch gemakkelijk done-
ren.” Bovendien is het coronaproof: 
“Contactloos, dus minimale kans op 
virusoverdracht.” 

Een donatie via QR is - net als een 
contante gift - veilig, eenmalig en 
anoniem. “Er worden bij de betaling 
geen gegevens achtergelaten. Be-
langrijk, want precies om die reden is 
de huis-aan-huis collecte nog altijd 
de meest gewaardeerde manier om 
te geven aan een goed doel, zo blijkt 
uit onderzoek.”

dus al bijna helemaal Die trend ziet 
KWF nu al opkomen. In 2019 ontving 
het fonds landelijk nog € 377.000,- 
aan digitale donaties, in 2020 was dit 
maar liefst € 1,5 miljoen. 

1 op de 3 krijgt kanker
Geld ophalen voor kankeronderzoek 
en -zorg blijft onverminderd belang-
rijk. Nog altijd krijgt 1 op de 3 Neder-
landers kanker. Bovendien heeft de 
kankerzorg flink te lijden gehad on-
der de coronacrisis. “Veel operaties 
zijn uitgesteld, diagnoses later ge-
constateerd. Voor al die patiënten is 
het belangrijk dat zorg snel weer op 
volle sterkte komt.”

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk 
geld op te halen? Het collecteteam in 
Nuenen is nog op zoek naar collec-
tanten die met het collectebord met 
QR-code langs de deuren willen. Meld 
je aan via kwfnuenen@gmail.com.
 
Over KWF Kankerbestrijding 
Iedere Nederlander krijgt ooit te ma-
ken met kanker. Of je het nu zelf hebt, 
of iemand om wie je geeft, kanker 
ontwricht je leven. Voor al die miljoe-
nen levens maken wij al ruim 71 jaar 
het verschil. We bestrijden niet alleen 
de ziekte maar zetten ons ook in voor 
een beter leven met kanker. Door le-
vensreddend onderzoek of het snel 
bereikbaar maken van dure genees-
middelen. Maar net zo goed met ini-
tiatieven als inloophuizen en de com-
munity kanker.nl om iedereen die 
leeft met kanker te ondersteunen. En 
we mobiliseren heel Nederland voor 
onze gezamenlijke missie. Minder 
mensen die kanker krijgen, meer 
mensen die genezen en meer men-
sen die beter leven met en na kanker. 
Omdat er zoveel is om voor te leven. 
KWF. Tegen kanker. Voor het leven. 
www.kwf.nl 

 Kwiek Beweegroute    
gaat weer van start
Wilt u meer bewegen in de buitenlucht? Onder deskundige begeleiding, al-
leen of in een groepje? Volg dan de KWIEK stoeptegels op de route in het cen-
trum van Nuenen en train uw balans, kracht en uithoudingsvermogen. Leuk 
om te doen en goed voor uw lijf!
Per 1 september gaat iedere woensdag om 13.00 uur de beweegroute in 
groepsverband weer van start. De ronde van 1,5 km lopen met de oefeningen 
duurt ongeveer 45 minuten.
Meedoen is gratis en we oefenen op afstand van elkaar. Verzamelen bij Fysio- 
en ergotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, Nuenen.
Contactpersoon: Ellen Raessens, 06 331 831 14. Tot ziens!

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Iedere dag vers gehakt
uit eigen keuken!

4 Gepaneerde
Kipschnitzels  .......................... 6,95
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade
“Uit eigen keuken”  .......................................... 3,95
BBQ Bite Lemon
.......................................................... 100 gram 1,95
500 gram Gehakt half om half
+ 4 Runder Hamburgers ................... 8,25
Cevapcici
“Heerlijk Gekruide Gehaktrol”  ..........per stuk 1,75
Gegrilde Kippenpoten
..............................................................2 stuks 3,50

Heel de vakantie periode normaal geopend!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar
Smeren maar! En smer

en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Gevraagd personeel:  
•     Ervaren dakdekker
•     Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 

040-2838530 of 06-55701584

10 WEKEN SPORTEN ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING VAN 
GEDIPLOMEERDE PERSONAL TRAINERS EN GEREGISTREERD DIËTISTE.

START: 6 SEPTEMBER (WEEK 36), FINISH: 13 NOVEMBER (WEEK 45). 
 VOOR DE FEESTDAGEN YOUR BODY IN SHAPE!

BEL OF MAIL GIEL@CARDOPREMIUM.COM VOOR DEZE FANTASTISCHE AANBIEDING! 

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB BIEDT;
ü  Intake
ü  Dieet op maat
ü  Weeg & meet momenten
ü  Personal training
ü  Vrij sporten
ü  Small group lessen
ü  100 % Resultaatgarantie

RESULTAAT BEHAALD =
10 WEKEN GRATIS VERLENGING

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
DIE 10 WEKEN GAAN SPORTEN OM 

10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN

040 - 3032623 l DUIVENDIJK 5C l 5672 AD NUENEN l CARDOPREMIUM.NL

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZEER SCHERPE 
10 WEKEN 

CHALLENGE PRIJS

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENENCARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -
ZOEKT

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

*

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GRONDLage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Bridgecursus  
voor beginners
Bridge is een boeiend spel en een ge-
zellige tijdpassering. Bovendien is 
het een hele goede investering in “de 
oude dag”. Je blijft je hersens trainen 
en je ontmoet mensen die nieuwe 
vrienden kunnen worden.
Veel mensen in Nuenen spelen weke-
lijks, of vaker, bridge. Sommigen 
doen dat gezellig thuis en anderen 
spelen in clubverband. Kun je nog 
niet bridgen of wil je de draad weer 
oppakken, dan is het nu tijd om een 
bridgecursus te volgen.
Vanaf woensdagavond 22 september 
wordt er weer een beginnerscursus 
gegeven in Nuenen. Ik geef les met 
behulp van de nieuwste cursusboe-
ken van de bridgebond. Methode 
‘vijfkaart hoog’.
Graag stuur ik een folder toe, waarin 
alle details vermeld staan.

Noortje vd Broek, Tel.nr. 06 19419324
noortje@messagedesign.nl.

Hooidonkviering 2021
Op zondag 5 september vindt, na een onderbreking van een jaar, weer de 
Hooidonkviering plaats in Nederwetten. De viering vindt plaats in het ka-
pelpark achter de eeuwenoude Hooidonkse watermolen. De viering zal 
dit jaar vanwege de coronamaatregelen een sober karakter hebben.

viering. Een viering waarin we stil 
staan bij het lijden van Christus maar 

In plaats van een eucharistieviering is 
dit jaar gekozen voor een kruisweg-

Croniq (Sven Veenstra)   
uit Nuenen werkt mee aan 
wereldrecord DJ marathon
Ze hebben een wereldrecord behaald: 245 Harder Styles DJ’s hebben 
meer dan 10 dagen lang, 245 uren non-stop live opgetreden tijdens de 
langste Harder Styles DJ-Marathon Livestream van de wereld waaronder 
Croniq (Sven Veenstra) uit Nuenen. 

gaanspubliek entertainment te ge-
ven, hebben de titelhouders (Antho-
ny Donner en Amrish Raghosing) van 
de langste DJ Marathon voor de har-
dere stijlen (7 dagen non-stop draai-
en) hun eigen wereldrecord verbro-
ken. Met meer dan 10 dagen (245 
uren in totaal) non-stop live optre-
dens met 245 DJ’s die zowel uit Ne-

De clubs en festivals in Nederland 
mochten weer open na een periode 
van 1,5 jaar, dit was helaas maar voor 
hele korte duur. De organisatoren 
van festivals, evenementen en DJ’s 
hebben een uitdagende tijd achter 
de rug met de sluiting door de coro-
namaatregelen. Om de DJ’s een hart 
onder de riem te steken en het uit-

Foto gemaakt door: Barry Jonas

Nieuws van Cultuur Overdag

Kioskconcert Ericah     
op alternatieve locatie
De weersvoorspellingen waren niet bijster goed. Maar het was natuurlijk 
toch een gok voor de organisatie of het echt nodig zou zijn voor het kiosk-
concert van zondagmiddag 22 augustus uit te wijken naar een alternatie-
ve locatie. Cultuur Overdag was daarom voor één keer blij met de regen 
die viel tussen 15.00 en 16.00 uur.

Kioskconcert 29 augustus:
optreden van MarKant

De zondagmiddagen in juli en au-
gustus stonden voor Cultuur Over-
dag in het teken van de kioskconcer-
ten. Zondagmiddag 29 augustus 
wordt de reeks afgesloten met een 
optreden van marKant. Dit duo be-
staat uit John Kanters en Mark Pee-
ters met zang, drumpad, keyboard/
piano, gitaar en saxofoon. Ze zorgen 
bij vele gelegenheden voor een en-
thousiast optreden: ieder optreden 
wordt een feestje! 
In Nuenen is marKant bij velen be-
kend van hun optredens bijvoor-
beeld bij de Van Goghmèrt en de ker-
mis in Gerwen.
Aanvang van het kioskconcert: 15.00 
uur. Vergeet niet een stoel of krukje 

Ofschoon het buiten grijs en nat was, 
wist Ericah, de artiestennaam van de 
Nuenense Erica van Lieshout, met 
heerlijke muziek de zon te laten schij-
nen in de Regenboogkerk. Met haar 
zang en keuze van nummers wist ze 
iedereen te voorzien van een flinke 
dosis Vitamine M(uziek). Er waren be-
kende nummers te horen van arties-
ten als The Marvellettes, Stevie Won-
der, Smokey Robinson. Maar er ston-
den ook recentere nummers op de 
setlist van bijvoorbeeld Anna Ken-
drick en Nona.

Onder de belofte van het publiek dat 
deze zou zorgen voor de backing-vo-
cals sloot Ericah af met het nummer 
Nah neh Nah van Vay Con Dios. Het 
een-na-laatste kioskconcert van Cul-
tuur Overdag kon niet vrolijker wor-
den afgesloten.

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 informatie over het concert en 
een voorproefje is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl Daar is ook altijd 
het laatste nieuws te lezen. Bij slecht 
weer, kan het namelijk gebeuren dat 
een concert wat later of eerder be-
gint, of in het slechtste geval, wordt 
geannuleerd.

Laten we duimen dat het mooi 
(droog!) weer wordt.

Ook postbezorgers hebben behoefte aan een pauze: even een stop voor een frietje bij 
Frituur van Hoof in het Parkhof….

derland als buitenland naar de studio 
in DJ School Alphen in Alphen aan de 
Rijn kwamen voor hun deelname. 
Sven uit Nuenen heeft op een van de 
10 dagen gedraaid. 

De titelhouders hebben het nu nog 
groter, langer en uitbundiger aange-
pakt! Voor 10 dagen lang hebben ze 
onafgebroken hardstyle, hardcore, 
freestyle en alles wat in het spectrum 
van de hardere stijlen van dance mu-
ziek past gedraaid. Het doel was om 
samen verschil te maken door een 
grote groep DJ’s bij elkaar te brengen 
om een eenheid te vormen en te la-
ten zien dat er genoeg saamhorig-
heid is onder de Hardere Styles DJ’s. 
Met dit initiatief hebben de DJ’s laten 
zien dat Nederland niet alleen het DJ 
land van de wereld is maar ook dat de 
hardere dancestromingen immens 
populair zijn. Hardcore is tot nu toe 
het grootste sub stroming geweest 
en vond zijn oorsprong in Nederland 
en de Nederlanders hebben hardstyle 
internationaal groot gemaakt. 

De ’s werelds langste Harder Styles DJ 
marathon heeft langer dan 10 dagen 
geduurd, er werd dag en nacht 24/7 
onafgebroken 244,5 uur muziek ge-
draaid door DJ’s van Nederlandse en 
buitenlandse bodem. Het evenement 
werd geregistreerd door filmcamera’s, 
geïnteresseerden uit de hele wereld 
hebben online live meegekeken via 
www.djmarathonlive.com en via de 
Nederlandse TV op Ziggo via kanaal 
605, Roku, Amazon Firestick. 

Veel belangstelling voor ‘En Plein Air’ schilderijen TwaalfTuinenTocht

Succesvolle zomerexpositie 
bij Galerie Bonnard
Het was een geweldig druk en ge-
slaagd weekend. Galerie Bonnard 
heeft zo’n 500 bezoekers ontvangen 
die naar de ‘en plein air’ werken en de 
zomerexpositie kwamen kijken. De 
kwaliteit van de schilderijen, die in de 
twaalf particuliere tuinen waren ge-
maakt eind juni, was hoog. En van 
een heel losse, kleurrijke toets tot 
heel gedetailleerd. Indrukwekkend!

  evenzeer bij het lijden van elke dag, 
waarbij vele mensen gedwongen 
worden om hun kruis te dragen. We 
gaan hierbij langs de veertien staties, 
die vervaardigd zijn door beeldhou-
wer Piet Schoenmakers in het atelier 
St.-Joris in Beesel. De staties zijn ge-
schonken door particulieren wier na-
men op de zijkant van de staties zijn 
aangebracht en zijn geplaatst in de 
jaren 1958 tot 1961.

De viering begint om 09.30 uur en zal 
worden voorgegaan door pastoor 
Hans Vossenaar en wordt mede ver-
zorgd door het parochiekoor uit Ger-
wen en Nederwetten. Bezoekers wor-
den uitgenodigd om mee te lopen 
langs de staties. Voor hen die wat 
moeilijk ter been zijn, worden er stoe-
len geplaatst.
We nodigen u dan ook van harte uit 
om op deze dag op weg te gaan in 
het Heilig Kruispark, kenmerk van 
stilte en rust, dat er weer goed onder-
houden uitziet dankzij de inzet van 
de vele vrijwilligers.
We rekenen op goed weer, zo niet 
dan vindt de viering plaats in de Lam-
bertuskerk in Nederwetten.

Theo van den Tillaart

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

Niks is wat het lijkt…. 
Je kunt over de koppen lopen, de parkeerplaatsen puilen uit en de auto’s 
staan tot in het dorp. Natuurpoorten, daar gaat het hier over. Columnist 
Mari de Bijl pakt dit onderwerp bij de kop in het Eindhovens Dagblad van 
afgelopen maandag. “Natuurpoorten zijn de startplaatsen voor fiets- en 
wandelroutes in fraaie natuurgebieden”, aldus Mari de Bijl. Hij vraagt zich 
hardop af: “Bij veel natuurpoorten is een halve hectare groen opgeofferd 
voor een parkeerterrein, waarom zou je dan nog met de fiets komen?” 
Zijn conclusie: ‘Natuurpoort is natuurmoord!’ Niks is wat het lijkt…

stellen om met vaart het juiste imago 
van de gemeente Nuenen c.a. te be-
noemen en een strategie te ontwikke-
len om dat imago te versterken en ge-
kend te laten zijn. Wat is het gewenste 
imago (beeld) en hoe denken de in-
woners van deze gemeente over het 
gemeentebestuur? Wie het weet mag 
het zeggen. Niks is wat het lijkt….

En dan tenslotte de buitenlandse toe-
rist die een bezoek heeft gebracht 
aan museum Vincentre. Hij is onder 
de indruk van de schilderijen en teke-
ningen die Vincent in zijn twee Nue-
nense jaren tot stand heeft gebracht 
en gaat op zoek naar de groene pomp 
bij de lindeboom. Naar de dorps-
pomp, daar worden de gebeurtenis-
sen uit het dorp besproken. Geen 
pomp te zien, de dorpspomp is ver-
dwenen. Een van de buren weet te 
melden dat de pomp begin juni in re-
paratie is gegaan. Bijna drie maanden 
al geen dorpspomp in Nuenen. De 
toerist is even de weg kwijt en voor 
het dorpsnieuws grijpt hij nu Rond de 
Linde, het weekblad dat ook in de va-
kantie verschijnt. Hopelijk staat de 
dorpspomp binnenkort weer op zijn 
vertrouwde plaats onder de linde-
boom. Niks is wat het lijkt….. 

Een ander voorbeeld. De klapper die 
twee broers uit Someren dachten te 
maken met de aanschaf van een 
schilderijtje dat mogelijk is gemaakt 
door Vincent van Gogh, is uitge-
draaid op een pijnlijk drama. “Droom 
over financiële klapper wordt drama”, 
zo luidt de kop van een verhaal hier-
over in het ED van zaterdag. Niks is 
wat het lijkt….

Ook het Nuenense gemeentebestuur 
worstelt met het beeld dat mensen 
voor ogen hebben over Nuenen c.a. 
Het verkeerde beeld blijkt hardnekki-
ger te zijn dat de werkelijkheid van 
de positieve ontwikkelingen en groei 
waarin Nuenen c.a. zich al enkele ja-
ren bevindt. Dat staat te lezen in het 
coalitieprogramma 2018 - 2022, de 
koers die de partijen CDA, Groen-
Links en W70 in de Nuenense ge-
meenteraad gaan varen. Tussen twee 
haakjes: SP hoorde in 2018 ook tot 
die coalitie, maar die politieke partij 
is inmiddels afgehaakt. Niks is wat 
het lijkt….

Genoemde partijen in de gemeente-
raad hebben in 2018 aan het college 
van burgemeester en wethouders ge-
vraagd om een plan van aanpak op te 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Niks is wat het lijkt…. 

Aankondiging

Bestemd voor patiënten van 
Medisch Centrum Aan de Berg
Binnenkort is het voor alle geïndiceerde patiënten weer tijd voor de 
griepprik. Net als vorig jaar zal iedereen die voor de griepvaccinatie in 
aanmerking komt een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het verzen-
den van deze persoonlijke uitnodigingen kost veel tijd. Deze tijd beste-
den we liever aan patiëntenzorg.

en wordt alléén voor de griepoproep 
gebruikt. Direct na het versturen van 
de mailing wordt het gehele bestand 
vernietigd. Mocht u in aanmerking 
komen voor een griepprik en ernstige 
bezwaren hebben tegen het eenma-
lig doorgeven van uw NAW gegevens 
voor de oproep, dan kunt u dat tot 
woensdag 18 september schriftelijk 
kenbaar maken aan uw huisarts.

Daarom hebben wij als huisartsen, 
net als vorig jaar besloten om voor 
het verzenden van de griepoproep 
gebruik te maken van een mailingbe-
drijf. Dit bedrijf zal eenmalig gebruik 
maken van een lijst met adresgege-
vens van de geïndiceerde patiënten. 
Er worden vanzelfsprekend GEEN me-
dische gegevens meegestuurd. Het 
adressenbestand blijft vertrouwelijk 

Buurtcultuurfonds stimuleert verbindende en vernieuwende 
projecten in Brabantse buurten 

Verlenging regeling  
Buurtcultuur 21/’22
Goed nieuws voor initiatiefrijke burgers die hun buurt levendiger, groe-
ner, vitaler of mooier willen maken. Provincie Noord-Brabant en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2021 en 2022 opnieuw 
budget beschikbaar voor het in gang zetten van verandering in de buurt. 
Per jaar is er € 330.000 beschikbaar voor verbindende en vernieuwende 
projecten in Brabantse buurten.

generaties, culturen en kunstvormen 
én tussen stad en platteland. De aan-
vragen worden behandeld door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant.

Bekijk de voorwaarden op: www.cul-
tuurfonds.nl/fonds/buurtcultuur-
fonds-provincie-noord-brabant en 
download het aanvraagformulier hier.

Over het Prins Bernhard 
Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
brengt mensen, werelden en ideeën 
samen om cultuur en natuur te laten 
leven. Dankzij onze bijdragen, fond-
sen en prijzen ontstaan nieuwe cultu-
rele initiatieven en wordt cultureel 
erfgoed behouden. Dat doen we met 
schenkers en makers, liefhebbers en 
experts, bedenkers en beschermers. 
En met de bijdrages van de Vrienden-
Loterij, de Nederlandse Loterij en van 
al onze donateurs. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Brabant is een 
van de twaalf provinciale afdelingen.
www.cultuurfonds.nl

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve 
professionals de transitie in de wijk 
vorm te geven. Met inspirerende 
bouwwerken, nieuwe denkrichtin-
gen, vormen, beelden of acties hel-
pen zij de gedeelde droom te verbeel-
den, nieuwe creatieve oplossingen 
vorm te geven of het verlangen naar 
een levendigere, vitalere, groenere of 
mooiere buurt aan te wakkeren.
“De provincie wil met deze buurtcul-
tuurprojecten voor alle Brabanders 
de leefbaarheid in buurten verster-
ken. Klimaat, welzijn, veiligheid, on-
gelijkheid, energiehuishouding, in de 
buurt komen vrijwel alle grote vraag-
stukken van deze tijd samen. Het is 
een complexe, maar mooie opgave 
om onze buurten zo vorm te geven 
dat we er graag wonen en willen blij-
ven wonen”, aldus Stijn Smeulders, 
gedeputeerde Cultuur.

Over het Buurtcultuurfonds
Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om 
ideeën te realiseren die bijdragen 
aan ontmoeting, samenwerken en 
samenleven. Binnen wijken, tussen 

Oranje Fonds start zoektocht naar winnaars    
Appeltjes van Oranje 2022

Thema is dit jaar Kansen- 
gelijkheid voor álle jongeren
Het Oranje Fonds is de zoektocht gestart naar bijzondere projecten die 
kans maken op een Appeltje van Oranje 2022. Dit jaar is het thema Kan-
sengelijkheid voor álle jongeren. Kansenongelijkheid is een urgent pro-
bleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden. 
Dit jaar wil het Oranje Fonds met de Appeltjes aandacht vestigen op pro-
jecten die dit probleem succesvol aanpakken, omdat zij steun en erken-
ning verdienen. Organisaties kunnen zich tot en met 30 september aan-
melden om kans te maken op een Appeltje via oranjefonds.nl/appeltjes. 
Drie initiatieven krijgen in mei 2022 de prijzen uit handen van Koning 
Willem-Alexander.

muur’ te ontstaan tussen jongeren 
met en zonder hulpmiddelen. Som-
migen kunnen profiteren van kan-
sen, anderen lopen tegen drempels 
aan. Zo hebben jongeren met vol-
doende economisch en sociaal kapi-
taal meer mogelijkheden hun kansen 
te verzilveren. Sociaal kapitaal wordt 
hierbij steeds belangrijker: mensen 
met het juiste netwerk komen verder 
in het leven. Zaken als opleiding en 
afkomst - waar ben je geboren, wie 
zijn je ouders, waar komen zij van-
daan en wat doen ze - spelen hierbij 
een rol, net als (onbewuste) vooroor-
delen, uitsluiting en discriminatie. 

Leeftijdsgenoten
Er zijn gelukkig veel organisaties die 
zich inzetten om alle jonge mensen 
gelijke kansen te geven. En het Oran-
je Fonds is op zoek naar die bijzon-
dere projecten, die jongeren inzet-
ten om leeftijdsgenoten verder te 
helpen. Zodat ze de erkenning kun-
nen krijgen die ze verdienen. Denk 

Het is helaas niet vanzelfsprekend 
dat alle jonge mensen dezelfde kan-
sen krijgen. De ongelijkheid tussen 
verschillende groepen jongeren 
neemt steeds verder toe, blijkt uit di-
verse onderzoeken. Door de corona-
crisis zijn de problemen vergroot en 
beter zichtbaar. Jongeren komen ex-
tra in de knel door het wegvallen van 
onderwijs, stageplekken, (vast) werk, 
inkomen, structuur en sociale con-
tacten. Ze ervaren thuis meer stress, 
worden geraakt door bijvoorbeeld 
toegenomen huiselijk geweld, voe-
len zich geïsoleerd en verliezen per-
spectief. Ook ontstaan nieuwe groe-
pen jongeren die kwetsbaar zijn.

Onzichtbare muur
Volgens een rapport van het Sociaal 
Cultureel Planbureau uit 2019 over 
kansen en belemmeringen onder 
jongeren, dreigt er een ‘onzichtbare 

daarbij aan een initiatief dat jonge 
vluchtelingen leeftijdsgenoten laat 
ontmoeten, een project dat met 
hulp van jonge vrijwilligers steun 
biedt aan LHBTIQ+-jongeren of een 
mentorprogramma dat een jonge-
renraad mee laat denken over de 
toekomst. Een organisatie tippen of 
een organisatie direct opgeven als 
kanshebber kan vanaf nu via oranje-
fonds.nl/appeltjes. 

De prijzen
De Appeltjes van Oranje worden jaar-
lijks uitgereikt aan drie initiatieven 
die op succesvolle wijze verschillen-
de groepen mensen verbinden of die 
ervoor zorgen dat mensen weer mee-
doen in de maatschappij. Alle win-
naars van een Appeltje van Oranje 
krijgen een bronzen beeldje, ge-
maakt door Prinses Beatrix, en een 
geldbedrag van 25.000 euro. Jaarlijks 
reikt Koningin Máxima de prijzen uit. 
In lustrumjaren wordt dit door Ko-
ning Willem-Alexander gedaan. Dit 
jaar is het de 20e keer dat de Appel-
tjes van Oranje worden uitgereikt.
 www.oranjefonds.nl/appeltjes

Verdwijngat aan de Vallestap
Nuenen-dorp is een sinkhole rijk, een verdwijngat. Het Nuenense ver-
dwijngat is te vinden aan de Vallestap, op het trottoir op de hoek met de 
Herikhof. Het gat is gebarricadeerd door afzetborden en voorzien van 
verkeersborden Verboden Toegang. 

Het gat aan de Vallestap is volgens 
bewoners ontstaan door een kapot-
te riolering. De gemeente is maan-
den geleden verwittigd en heeft het 
gat vakkundig afgezet. Voetgangers 
kunnen het voetpad niet meer be-
treden en moeten noodgedwongen 
van de rijweg gebruik maken om al-
daar te passeren. Wanneer het ver-
dwijngat aan de Vallestap verdwijnt 
is niet bekend. 

Dergelijke gaten of sinkholes ont-
staan veelal op plekken waar de 
grond instabiel is. Dat kan soms de-
sastreuze gevolgen hebben. Ook in 
ons land komen ze af en toe voor. 
Verdwijngaten ontstaan doordat er 
ineens een stuk grond instort door 
een gat in de bodem. Dit kan bij-
voorbeeld gebeuren door natuurlij-
ke, ondergrondse waterstromen of 
door een gesprongen waterleiding. 

Foto Cees van Keulen
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

Ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind

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

13.30 uur Rikken
gemeenschapshuis De Koppelaar

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend
Heemhuis van De Drijehornick

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstr 139 Nuenen

Elke Woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
ingang van het EMK terrein Wettenseind

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Elke zaterdag
13.00-17.00 uur Sieraden met een Missie 
verkoop. Ingang grote poort Kersenbogerd 

Nederwetten

Zaterdag 28 augustus
14.00 uur Jaarlijkse fi etsenbeurs 

van Harmonie St Caecilia.
Op het speelplein van De Sprankel 

in Lieshout.

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 
Zaterdag 12.00-17.00 uur en 

zondag 11.00-17.00 uur
Kunstroute Warande Helmond. Op Overhorst 

1 is informatie over de route verkrijgbaar

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

Wettenseind 22 in Nuenen

Zondag 29 augustus 
Van 13.30 -17.00 uur open dag 
in het Vincent van Goghkerkje

Zondag 29 augustus
15.00 uur Cultuur Overdag: 

Kioskconcert MarKant:
John Kanters en Mark Peeters

Kiosk in het Park

Dinsdag 31 augustus
19.30 uur Vakantiekienen

Kleine zaal Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 4 september
12.00 uur Offi ciële opening kantine NKV

NKV, Wettenseind 20 in Nuenen
14.00 uur Het brandweerfestijn 

Speeltuin ‘de Kievit’, Kerkstraat Nuenen

Zaterdag 4 en zondag 5 september
De Boekenhoek en Boekenmarkt 

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 5 september
09.30 uur Hooidonkviering 2021
Kapelpark achter de Hooidonkse 

watermolen in Nederwetten

5 september t/m 24 oktober
Donderdag, vrijdag en zondag 

van 14.00 tot 17.00 uur
Expositie Landschappen en meer! 
van Jan Vlemmix, Kasteel Geldrop

5 t/m 11 september
KWF-collecteweek

Maandag 6 t/m zondag 12 september
Lissevoort Watermolen van 

Opwetten Tennis- en padeltoernooi 
T.V. de Lissevoort 

Gerwense kinderen beleven driedaagse   
safari tijdens kindervakantieweek 

Op het publicatiebord in de Gerwense dorpskom staat te lezen: Nog 1 nachtjes slapen…

Tot en met vrijdag 27 augustus is het kin-
dervakantieweek in Gerwen!

Woensdag 25 augustus zijn zo’n 120 
kinderen op safari gegaan tijdens de 
kindervakantieweek Gerwen. De sa-
fari wordt vrijdag 27 augustus afge-
sloten. Verdeeld over drie dagen zijn 
een kleine tachtig vrijwillige groeps-
leiders en spelbegeleiders in actie 
om de kinderen een onvergetelijke 
safari te laten beleven. Het safariter-
rein is ingericht aan De Huikert en is 
in verband met coronamaatregelen 
niet toegankelijk voor bezoekende 
ouders. De kindervakantieweek is 
een jaarlijks evenement dat op touw 
wordt gezet door de Stichting Jeugd 
& Jongerenactiviteiten Gerwen. 

Foto’s Cees van Keulen

Bouw in de Bouwvak
In het noorden van ons land zit de schoolvakantie er al weer op. Hier in 
het zuiden is maandag 6 september voor veel mensen de eerste school- of 
werkdag. De bouwvak loopt in het zuiden van ons land nog tot einde 
deze week. Bouwvak heet voluit bouwvakvakantie, vakantie van bouw-
vakarbeiders, van bouwvakkers. Vakantievierende bouwvakkers gaan 
maandag 30 augustus weer aan de slag.

viteiten groot en klein. Soms zie je 
nog wel bouwvakkers of zelfklussers 
in actie in deze vakantie, bij de bouw 
van een (eigen) huis, van een aan-
bouw of de renovatie van een wo-
ning. 

Tijdens de bouwvak zijn bouwbedrij-
ven in de regel ook daadwerkelijk 
dicht en wordt er weinig of niet ge-
bouwd. Goed om eens te kijken hoe 
de vlag er bij hangt bij bouwprojec-
ten in onze gemeente. Bij bouwacti-

In de Nuenense kwartierschoutenbuurt wordt volop gebouwd en gerenoveerd. Zo is 
aan de Lucas van Hauthemlaan een compleet nieuwe villa gebouwd en bijna gereed. 
Aan de Jan van Crieckenbeeklaan wordt een imposante woning gebouwd en is op de 
hoek Rutger van Erplaan / Beekstraat een compleet nieuw huis in aanbouw. Zo’n 
tweehonderd jaar geleden stond op die hoek een school met één lokaal met soms wel 
80 schoolkinderen. In 1844 werd die school afgedankt, verkocht en als woonhuis in 
gebruik genomen. Anno 2021 wordt er op die plek dus een nieuw pand gebouwd. 

Lucas van Hauthemlaan
Foto’s Cees van Keulen

Jan van Crieckenbeeklaan

Rutger van Erplaan

Online voorlichtings-
bijeenkomst   
voor vrouwen   
met bekkenbodem-
problemen 
Op woensdag 8 september van 19.30 
tot 21.00 uur. organiseert het Bekken-
bodemcentrum van het St. Anna Zie-
kenhuis de online informatieavond 
over bekkenbodemklachten. Uroloog 
Fleur van den Heijkant en gynaecolo-
gen Liesanne Bouwma en Karin En-
gelhart vertellen over de meest voor-
komende bekkenbodemproblemen 
bij de vrouw, bespreken de mogelijke 
behandelingen bij deze problemen 
en beantwoorden vragen. 

“Klachten van de bekkenbodem kun-
nen erg vervelend zijn. Toch lopen 
veel vrouwen er langer mee door dan 
nodig is”, vertelt uroloog Fleur van 
den Heijkant. “Van pijn bij het vrijen, 
ongewild urineverlies of moeilijk 
plassen, tot een baarmoederverzak-
king of blaasverzakking.” 

Bij het Bekkenbodemcentrum van 
het St. Anna Ziekenhuis kunnen vrou-
wen met deze klachten terecht. Het 
eerste consult vindt plaats met zowel 
de uroloog als de gynaecoloog. Het 
onderzoek, de uitslag en het behan-
delplan wordt op dezelfde dag met 
de patiënt besproken. 

Aanmelden voor de voorlichtings-
avond is mogelijk door te mailen 
naar: poli.urologie@st-anna.nl. Na 
aanmelden ontvang je een dag voor 
aanvang de link naar de online voor-
lichting in je mailbox.

Pssst fiets (ver)kopen?
Op het speelplein van De Sprankel in Lieshout wordt 28 augustus de jaar-
lijkse fietsenbeurs van Harmonie St Caecilia gehouden. Je fiets verkopen of 
juist een fiets kopen, het kan allemaal met hulp van harmonie St Caecilia. 

worden (15 procent is voor de vereni-
ging) Kom gerust eens rondkijken. 

Zo krijg je weer wat meer ruimte in 
dat schuurtje, of vind je juist een goe-
de, tweedehandse tweewieler! Van 
omafietsen, degelijke schoolfietsen, 
prima kroegfietsen naar mountain-
bikes of renfietsen. Het wordt alle-
maal verkocht op de fietsenbeurs. 

Fietseigenaren die hun fiets willen 
verkopen mogen die de 28e inleve-
ren tussen 9.00 en 10.30 uur. Daarna 
start de verkoop tot 14.00 uur. De 
winst kan tot 15.00 uur opgehaald 
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

Je leert iemand pas kennen door vriendschap
Augusti nus

Verdrieti g maar ook heel dankbaar voor zijn leven 
hebben wij afscheid genomen van

Ronald Eichholtz
* Dampit (Java), 7 december 1934 † Eindhoven, 19 augustus 2021

Meer dan 60 jaar was hij onafscheidelijk en in liefde verbonden 
met zijn allerliefste Nelli, die hij vorige maand moest loslaten. 

Het was zijn diepste wens om weer, en nu voorgoed, 
met haar verenigd te zijn.

Ronald was een liefdevolle broer, zwager, oom, oudoom, neef 
en hartelijke vriend voor velen.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 26 augustus 2021 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk te Nuenen, waarna we Ronald 
naar Nelli brengen op hun laatste rustplaats ‘Oude Landen’. 

De uitvaartdienst is ook te volgen via de website van de parochie: 
www.parochienuenen.nl 

Correspondenti eadres: 
Van der Stappen Uitvaartverzorging
Ten name van R. Eichholtz
Spaarpot Oost 2
5667 KT Geldrop

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 29 augustus 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Harrie en Tonia Reijnders - Smulders; 
Marjo de Boer - Sanders (vanwege 
verjaardag); Harrie van den Nieuwen-
hof (vanwege verjaardag); Joop en 
Donald de Graaf (vanwege sterfdag 
Donald); Gijsberdina van Iersel - van 
Doornmalen; Gerardus Kluijtmans.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan 
Billekens, Berg 25A, Josien Vinke - 
Hassing, Margot Begemannstraat 
171, Annie van Doorn - van Loon, Val-
lestap 66 en Ronald Eichholtz, Ton-
gerhof 2. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Het secretariaat is komende week 
nog geopend op dinsdag- en vrijdag-
morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Daarna is alles weer gewoon.

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende, 
ontroerende, lieve berichtjes en kaarten die we ontvingen na het overlijden van

Jan Billekens
Namens 

Joke Billekens-Schoonen
Joop - Lisette 
Marie-Louise

kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres Berg 25, 5671 CA Nuenen

Deze zondag is er een extra collecte 
voor MIVA.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 augustus 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Bert Coolen (vanwege verjaardag); 
Jan Maas.

Mededelingen
Deze zondag is er een extra collecte 
voor MIVA.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 augustus 09.30 uur: vie-
ring, orgel- en pianospel, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintentie:
Laura Migchels - de Greef.

Mededelingen
Deze zondag is er een extra collecte 
voor MIVA.

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

Op zondag 29 augustus is er een 
kerkdienst, waarin ds. Marlies Schulz 
zal voorgaan. U kunt deze dienst bij-
wonen of volgen via livestream. De 
link daarvoor kunt u vinden op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding Als u de 
dienst wil bijwonen is alleen registra-
tie bij de voordeur nodig. We collec-
teren voor een project in Rwanda. Na 
de dienst is er, bij goed weer buiten, 
ontmoeting met koffie en thee in de 
‘koffietuin’. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 26 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Zephyrinus, paus en martelaar.
Vrijdag 27 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Jozef Calasanctius, belijder.
Zaterdag 28 augustus. Geen H. Mis. 
H. Augustinus, bisschop, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar. 
Zondag 29 augustus. Veertiende zon-
dag na Pinksteren. 08.30 gezongen 
Hoogmis. 17.30 uur te Brielle, votief-
mis III Martelaren van Gorcum; ge-
dachtenis van de veertiende zondag 
na Pinksteren. 
Maandag 30 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Rosa van Lima, maagd; ge-
dachtenis van H. Felix en Adauctus, 
martelaren.
Dinsdag 31 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Raymundus Nonnatus, belij-
der.
Woensdag 1 september. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Egidius, abt 
en H. twaalf gebroeders, martelaren. 
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').

Gouden Bruidspaar    
Arnoud en Marleen Meulendijks
Op 26 augustus 2021 zijn Arnoud en Marleen Meulendijks vijftig jaar ge-
trouwd! Als geboren en getogen Helmonders zijn zij in 1972 in Nuenen 
komen wonen en daar nooit meer weggegaan. Na de Geelgorshof, een tij-
delijk verblijf op de Boordseweg en vervolgens de Oosterklamp, zijn ze 
beland in De Beekse Tuin.

heeft zij de zorgtaken op zich geno-
men. Zij stond altijd voor Arnoud en 
de kinderen klaar en bood en biedt 
nog altijd een luisterend oor. Zij heeft 
ook als Alfahulp gewerkt. Dat past 
haar perfect met haar vlotte en gezel-
lige babbel en haar zorgzaamheid. 
Dat rechtvaardigheid en gezelligheid 
een gouden combinatie vormen, 
blijkt uit het feit dat ze al meer dan 
vijftig jaar lief en leed met elkaar de-
len. Nu genieten ze alweer jaren van 
hun welverdiende pensioen: sporten, 
zwemmen, zingen, lezen, puzzelen 
en de vele werkzaamheden voor de 
kerk in Mierlo-Hout, maar bovenal 
van hun drie kleinzonen. Voor hen 
zijn ze de beste opa en oma van de 
hele wereld. En voor mij zijn ze de 
beste pap en mam van de hele we-
reld! Hartelijk gefeliciteerd met deze 
mijlpaal en op naar de volgende tien 
jaar in goede gezondheid!

Saskia Meulendijks

Arnoud heeft 44 jaar gewerkt bij de 
politie en is daar altijd bekend ge-
weest als Nol. Van agent tot commis-
saris heeft hij vele functies vervuld. 
Geliefd door collega’s en gevreesd 
door boeven. Bij korfbalvereniging 
NKV werd hij Arno genoemd en daar 
is hij lange tijd scheidsrechter ge-
weest. Zijn gevoel voor rechtvaardig-
heid is enorm. 
Marleen noemt hem Ar. Zij heeft bij 
een accountantskantoor gewerkt. Na 
de komst van hun twee kinderen 

zwemmen, zingen, lezen, puzzelen 
en de vele werkzaamheden voor de 
kerk in Mierlo-Hout, maar bovenal 
van hun drie kleinzonen. Voor hen 
zijn ze de beste opa en oma van de 
hele wereld. En voor mij zijn ze de 
beste pap en mam van de hele we-
reld! Hartelijk gefeliciteerd met deze 
mijlpaal en op naar de volgende tien 
jaar in goede gezondheid!

“Als ik dood ben 
begint mijn echte leven pas.”

Trots op wie ze was en wat ze voor ons allemaal heeft betekend. Tot het 
laatst zelfstandig met een ijzeren wil is op 90-jarige leeftijd overleden 

Janny
Janna Margaretha Verhoeff-Kentie
 19 juni 1931                            21 augustus 2021 †

14 maart 1957

Arie Verhoeff 

 23 oktober 1930                            12 maart 1996 †

Janny wordt in beperkte kring begraven.

Correspondentieadres: Boulevard de Ruyter 52C, 
4381 KB, Vlissingen

14 maart 1957

Laatste week  
bieden in KiKa  
veiling!
De veiling voor de KiKa KinderKanker-
vrij actie loop als een trein. Met heel 
veel mooie items om op te bieden. 
Van dinerbonnen, elektrische fietsen, 
unieke racefietsen, comfortabel meu-
bilair, stoere Freitag schoudertassen 
van vrachtwagenzeil, sauna- of 
schoonheidsbehandelingen, een bon 
voor een adembenemende hanggli-
der vlucht boven Eindhoven tot aan 
een knalrode, hippe Snap-on cooler 
toolbox koelbox en nog veel meer.

En dit is nog slechts een kleine greep 
uit al die mooie artikelen in onze vei-
ling voor KiKa. Met dank aan vele 
sponsoren, waaronder Verspui Trucks, 
Haarenwonderhaar Gerrie van den 
Wildenberg, Restaurant SMAEK, Wen-
dys Jeansshop, Lunchcafé Janssen, 
Peter van der Leegte Veilingen, vei-
linghuis Troostwijk en nog vele ande-
ren. Er lopen al vele mooie biedingen.
Het is de laatste week dat u op al dit 
moois kunt bieden via: www.troost-
wijkauctions.com en zoekwoord 
‘kika’. Alles gaat 100% naar KiKa Kin-
derkankervrij voor medicijnonder-
zoek. Met als doel dat geen vader of 
moeder meer een kind hoeft af te ge-
ven aan die gemene rotziekte.

Mogen wij op u rekenen?

De online KiKa veiling is een initiatief 
van Toine van Gog. Samen met Me-
dea van Kampen doet hij zaterdag 11 
september mee aan de KiKa Xtreme. 
Een ironman met 1,9 km zwemmen, 
90 km fietsen en 21 km hardlopen! 

Volg Naar Nice voor Wies op 
Facebook en kika_4_wies_naar-Nice 
op Instagram.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 34

Oplossingen wk 33
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

N O O D L O 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 I O L O O G G E L E G E N

R S O M L E E A C E A

U R B E D O E L I N G N D

G I L N E R G E N S D E E

G O E S L E E D T A B E

E O N Z I N N O P E N L

A G A K

F T A N G A E G G E R A

A M O K N A U E N E E F

M U F K O L O N I E L E K

E V M E E T K U N D E M E

U K I L E T C E L I E

S P I E K E N H O L S T E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 8 3 6
5

8 2
8 6 1 5 7

3 7 5 6
7 1 8 4 9

7 5
5

4 2 7 8

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

Horizontaal: 1 gewas 6 groep aanhangers 12 schoonmaakmiddel 14 doortrapt 15 namelijk (afk.) 
17 regeringsreglement (afk.) 18 voor 20 eerwaarde heer (afk.) 21 dat is (afk.) 22 opperwezen 
24 blut 27 inhoudsmaat 28 opgeld 30 en andere (afk.) 31 a priori (afk.) 32 vlek 33 soort gedicht 
35 muziekinstrument 37 droog 38 bovenste dakrand 39 overdonderd 43 slagader 47 vreemd 
48 gram (afk.) 49 hectometer (afk.) 50 schaakstuk 51 boos 52 narede 55 golfterm 
56 te zijner plaatse (afk.) 57 displaced person (afk.) 58 werkschuw 59 landbouwwerktuig 
61 met dank (afk.) 62 mensenmassa 64 insect 66 tropische regen 67 autodeur.

Verticaal: 1 vliegtuigloods 2 Economische Zaken 3 adviesorgaan 4 vluchtheuvel 5 Europees Parlement 
7 als volgt (afk.) 8 brompot 9 Criminele Inlichtingendienst 10 laatstgenoemde (afk.) 11 kaartspel 
13 deel v.e. wet 16 beeldmerk 18 stuk hout 19 bijbelse fi guur 21 tweegevecht 23 deel v.d. week 
25 watering 26 autokeuring (afk.) 27 verfstof 29 reukwater 32 hoogwater 34 voorloper v.d. euro 
36 takje 39 vis 40 Engelse titel 41 politieke partij 42 gestold vleesnat 43 scheepsuitroep 
44 Rijksmuseum van Oudheden (afk.) 45 hoofd v.e. moskee 46 vroeger 52 heldendicht 53 beschut 
54 reuk 57 doctorandus 60 zwarte delfstof 62 lidwoord 63 Middelbaar Onderwijs 
64 lichamelijke opvoeding (afk.) 65 silicium (afk.).

ANIMATOR
BOCHTIG
GASBRANDER
GEWAAD
HULDE
INENTEN
KERST
KLINKNAGEL
KURAS
LUPINE
MALING
MORSE
POWERPLAY
RASTA
RAYON
REGIO
RITME
ROEIBOOT
ROVEN
STEUR
STUNT
STURING
TAIWAN
TOORNIG
TORENVALK
TRIAS
VERVAL
VLIEGERAAR
VORSTIN
WIRWAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14
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Winnaar: week 32, Dhr. G. Claessens, Mariahout.

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

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

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

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

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

GITAARSCHOOL NUENEN 
BEL VOOR EEN GRATIS PROEFLES

Plekken vrij voor gitaarles op akoestische en of 
elektrische gitaar, alle leeftijden vanaf 8 jaar. Ervaren 
docent. Eventueel bij u thuis. Bel voor info 06-
48886865. Of mail naar: info@gitaarschoolnuenen.nl

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

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

TWEEDEHANDS FIET-
SENBEURS Zaterdag 28 
augustus van 10.30 tot 14.00 
uur. Speelplaats kindcen-
trum de Sprankel, Grotenhof 
Lieshout.

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

Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding, Tel. 06-21 
70 28 94.

Adresgegevens: Park 61, 5671 GC Nuenen

Beste allemaal, 

Zou jij wel eens in de keuken willen proeven, ruiken en 
leuke gerechtjes maken? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Ook al heb je nog weinig ervaring, maar doe je wel 
een koksopleiding en/of zou je dat willen gaan doen. 

Wij zijn op zoek naar iemand voor ongeveer 24 uur per 
week. Of als je iemand weet die werk in de keuken zoekt, 

mail ons gerust: info goesti ngnuenen.nl

Groeten Team Goesti ng 

ZO. 29 AUG. VLOOIEN-
MARKT rondom speeltuin 
Philipsdorp, Anth. van Leeu-
wenhoeklaan 30 Eindhoven. 
10.00-16.00 uur. Gratis en-
tree. T: 06-20299824. www.
timmermansevenementen.nl 

Kleine camper zoekt (be-
taalde) beschutte droge stal-
ling in omgeving Nuenen. 
Wie heeft een plekje? 040-
7878302 of eppokleijn@
hotmail.com 

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

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

En heel veel accessoires!

Maandag 

Nieuw in 
Nuenen

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Loulou en Chico     
Nederlands kampioen 2021! 
Het succes houdt niet op voor Loulou 
en haar pony Chico. Nadat zij eerder 
dit jaar al overtuigend regiokampi-
oen en Brabants kampioen in de klas-
se B-L1 zijn geworden, waren zij afge-
lopen weekend weer veruit de beste 
in Ermelo. 

Op het terrein van de KNHS werden 
de Nederlandse Kampioenschappen 
dressuur verreden. Met een score van 
maar liefst 70.5 % hadden ze een 
voorsprong van 4.5% op de concur-
rentie en hiermee veroverde zij de 
Nederlands titel. 

Muziek in  
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, 
zaterdag 3 oktober, 15.00 uur, 
met vooraf om 14.25 uur een 
beiaardbespeling door Rose-
marie Seuntiëns.
Een mooie gelegenheid om 
de draad van de wekelijkse za-
terdagmiddag concerten in 
de Cathrien weer op te pak-
ken en de corona-onderbre-
king snel te vergeten. Te be-
ginnen met gedeelde liefde 
voor oude muziek.
De noodzakelijke registratie en 
betaling voor dit concert kunt 
u vooraf regelen via de site: 
www.muziekindecathrien.nl

Meld u aan   
voor de gratis  
webinars van 
EnergieHuis 
Slim wonen
EnergieHuis Slim Wonen is 
een nieuw Serviceloket voor 
en door bewoners. Het doel is 
om bewoners en huiseigena-
ren te helpen met slim ener-
gie besparen en gratis voor-
lichting.
Het EnergieHuis Slim Wonen is 
een nieuwe samenwerking 
van 8 gemeenten: Asten, Deur-
ne, Geldrop-Mierlo, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek, So-
meren en Nuenen. 

Gratis bewoners thema-
bijeenkomsten en online 
webinars
• 30 augustus: Zonnepane-

len: zelf slim elektriciteit op-
wekken.

• 31 augustus: Start gratis op-
leiding ‘Energiecoach wor-
den’.

• 6, 13, 20, 27 september: Her-
haling bijeenkomsten, we-
binars en workshops.

Aanmelden kan via www.
EnergieHuisSlimWonen.nl

Gemeente Nuenen 
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Investeer in jezelf én de toekomst!
Waarom zijn we ons wel bewust wat we overdag allemaal doen, inclusief 
wat we eten en drinken, en zijn we ons niet bewust waarom we slapen, 
maar nog erger waarop we slapen?

zonder dat je erover nadenkt? En 
drink je ook alles wat drinkbaar is 
zonder er bewust van te zijn wat het 
precies is en wat het mogelijk met je 
doet? Daar geloof ik helemaal niets 
van!
Je maakt (meestal) bewuste keuzes 
en je weet ook wanneer je gezonde 
en wanneer je ongezonde voeding of 
drinkwaar tot je neemt. Dit geldt ook 
voor slapen. Zeker ook voor de keuze 
van een bed. Als je te laat naar bed 
gaat en je moet de volgende dag 
weer vroeg op, dan weet je dat de 
kans erg groot is dat je niet uitgerust 
bent en dus minder presteert.

Er zijn dus veel dingen die je zelf (be-
wust) kunt doen om ervoor te zorgen 
dat je een goede nachtrust hebt. Heb 
je er ook voor gezorgd dat het bed 
goed en op jouw wensen is samenge-
steld? Chapeau wanneer je dit goed 
voor elkaar hebt. En anders is het wel-
licht raadzaam om eens een afspraak 
te maken bij een goede beddenspeci-
alist. Zij zijn in staat om naar jouw 
wensen en eisen met betrekking tot 
goed slapen te luisteren en deze te 
vertalen naar een bed dat het best bij 
jou past. Zo haal ook jij meer uit je 
dag! Welterusten voor strakjes.....

2/3 van de dag denken we na over de 
stappen die we nemen en de dingen 
die we doen.
1/3 van de dag liggen we op bed 
waar onbewust de tijd verstrijkt maar 
waar wel het herstel van lichaam en 
geest plaatsvindt. Het is ook de plek 
waar bepaald wordt hoe je je de vol-
gende voelt en/of je fit en scherp 
bent. Raar hè?

We zijn geestelijk in staat om bewus-
te keuzes te maken maar nog al te 
vaak koopt iemand een bed, omdat 
je moet slapen zonder na te denken, 
of in ieder geval te weinig, over het 
effect van slapen.

We gaan op vakantie, regelmatig uit 
eten, denken na over wat we in huis 
halen wanneer vrienden, buren of fa-
milie op bezoek komen. We vieren re-
gelmatig feest bij bijzondere gele-
genheden en zetten dan vaak ons 
beste beentje voor.

Wat doen we met slapen? Hoezo? We 
gaan naar bed en staan de volgende 
dag gewoon op; zo raar is dat toch 
niet? Hoeven we ons niet te verwen-
nen met een goede nachtrust? Hoe-
ven we niet te kijken op welke manier 
ons lichaam het beste herstelt? Is het 
niet belangrijk om zo fit en energiek 
mogelijk de dag te beginnen?
Er wordt nog te vaak gezegd; een bed 
is een bed. Je hebt toch alleen maar 
een bed nodig om te slapen, zo be-
langrijk is het nu ook weer niet.....

O nee? En als je honger hebt? Eet je 
dan ook gewoon alles wat eetbaar is 

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Dansen, dansen, dansen   
en nog meer dansen
Zaterdag 14 augustus reed een stoet auto’s luid toeterend door Gerwen. 
Voorop reed een auto met een bruidsboeket op de motorkap. Een bruiloft 
dus. In de auto zat een bruid te stralen in een enorme wit kanten jurk, 
naast haar zat de bruidegom in driedelig pak, vers van de barbier, al even 
gelukkig te kijken.

afgerond, zijn Nederlandse paspoort 
aangevraagd en nu kon eindelijk zijn 
vrouw Amira naar Nederland komen. 

De bruidegom, Muhanad, is al vijf 
jaar in Nederland. Hij heeft dit jaar 
zijn opleiding als eerste automonteur 

Ze zijn ‘met de handschoen ge-
trouwd’. Maar een Syrisch huwelijk is 
pas echt een huwelijk na een groot 
feest. Het werd gevierd in onze tuin. 
We keken onze ogen uit naar de 
mooie kleurrijke feestkleding van de 
gasten, met hoofddoeken in alle 
kleuren, zelfs goud- en zilverkleurig. 

Het stralende bruidspaar zat op een 
witte bank, op een wit podium, met 
achter zich rozen en ballonnen. En er 
was natuurlijk Syrische muziek. Het 
feest begon met echte Arabische kof-
fie die twee uur had staan koken.
Daarna de originele Syrische pizza’s 
met bijbehorende bekertjes yoghurt. 
Wij voelden ons te gast met deze 
nieuwe smaken. Vervolgens de fraaie 
bruidstaart van drie verdiepingen, 
versierd met rozen en vuurwerk 
spuitfonteinen. Dat was een feestje 
op zich. En in record tempo geleverd 
door The Local Pastry.

En dan, dansen, dansen en nog eens 
dansen op Syrische muziek waar we 
niet stil bij konden blijven staan. Ik 
vermoed dat half Gerwen het heeft 
kunnen horen. Zonder alcohol valt er 
dus ook feest te vieren tot we ervan 
tintelden. Hun stralende gezichten 
maakten ook ons blij. Voor deze ont-
heemde mensen eindelijk weer eens 
een traditioneel Syrisch trouwfeest. 
Zij waanden zich een moment thuis. 
Zó gegund! En wij Nederlanders 
waanden ons een moment in Syrië. 
We hebben elkaar veel te bieden. En 
aan het eind weer toeterend en knip-
perend naar huis. Ook een traditie. 
We hopen dat de Gerwenaren op af-
stand hebben meegenoten.

Muhanad heb ik vele jaren als taal-
coach begeleid, waardoor we een bij-
zondere band hebben gekregen. Ik 
ben nu bijna vijf jaar taalcoach van de 
LEVgroep Nuenen en dat vind ik 
prachtig werk. Wat ik merk, is dat het 
zó moeilijk is voor de statushouders 
om ook jongere Nuenenaren te ont-
moeten. Natuurlijk al helemaal in co-
ronatijd. Een taal leer je vooral door 
met anderen te praten. Mocht je eens 
zin hebben om af en toe met een 
‘Nieuwe Nuenenaar’ ofwel status-
houder te kletsen of een terrasje te 
pikken, laat dit dan weten. Zij zijn je 
dankbaar en worden snel goede 
vrienden. Of meld je aan bij de LEV-
groep Nuenen. Ik ben graag contact-
persoon en bereikbaar op onder-
staand emailadres.

Mieke Wilmar
miekewilmar@hotmail.com

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (7)
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gaat meedoen aan de 
landelijke uitverkiezing tot groenste gemeente. Wordt Nuenen binnen-
kort de groenste gemeente van Nederland? De coalitiepartijen Groen-
Links, CDA en W70 in de Nuenense gemeenteraad mikken daar wel op. 
Zo’n drie jaar geleden kreeg het Nuenense college van burgemeester en 
wethouders van die politieke partijen de opdracht om te onderzoeken 
hoe Nuenen mee kan doen aan die landelijke verkiezing. Wellicht dat de 
gemeenteraad na de zomervakantie meer te horen krijgt. De eerstvol-
gende raadsvergadering is donderdag 30 september.

perken te houden. De WSD-ers kun-
nen er lustig op losschoffelen. Het 
Nuenense motto lijkt te luiden: aan 
al het groen paal en perk stellen! Dat 
levert geen hoge score op bij de lan-
delijke verkiezing tot groenste ge-
meente. Of Nuenen nog wel kans 
maakt op groenste gemeente in Bra-
bant wordt alom betwijfeld. Wie het 
weet mag het zeggen. Het perkje 
aan de Beekstraat gaat in de ogen 
van een aantal aanwonenden alle 
perken te buiten….

Groen, groener en allergroenst. Wel-
ke straat mag de titel Groenste Straat 
voeren? De ene Gerwense straat 
maakt meer kans dan de andere 
Nuenense of Nederwettense. Zo is 
aan de Beekstraat in Nuenen een po-
ging gedaan om groene perkjes aan 
te leggen. Bij de reconstructie van de 
Beekstraat enkele jaren geleden is al 
een voorschot genomen op de an-
derhalvemetersamenleving. De ge-
meentelijke groenarchitect is erin 
geslaagd om het groen binnen de 

Foto Cees van Keulen

Fit het najaar in!
Wij zijn een sport- en bewegingsclub, 
die elke woensdagavond actief zijn in 
de sporthal aan de Mgr Cuytenlaan. 
Tijdstip 20.30-21.30 uur.
We bewegen op muziek, vervolgens 
matoefeningen (buikspieroefenin-
gen) en af en toe een balspel. Het is 
afwisselend en wordt begeleid door 
een gediplomeerde docente. Daar-
naast zijn er door het jaar heen so-
ciale activiteiten. Denk daarbij aan 
een nieuwjaarswandeling met aan-
sluitend borrelen.
Dames er is nog plaats. Meldt u aan! 

Info: Jetty v Brussel, 
tel. 040-2834957 / 06-48623964 
brussel_keulen@hotmail.com
Riekie Martens, tel 040-2836401 
riekiemartens@onsnet.nu
Wij sluiten het sportseizoen altijd af 
met een fietstocht. De leeftijden van 
de dames variëren van 50 tot 60+. 

Kunstroute Warande Helmond

Buitenexpositie  
in een tiental 
mooie tuinen
Aan de kunstroute nemen zo’n 20 
kunstenaars deeln met hun unieke 
werk, dat samen een boeiend en di-
vers geheel vormt. Nuenenaar Kees 
van Cappellen exposeert in de tuin 
van de familie Lauman, Gistel 11.
U bent harte welkom op zaterdag 28 
augustus van 12.00 tot 17.00 uur en 
zondag 29 augustus van 11.00 tot 
17.00 uur. Op Overhorst 1 is informa-
tie over de route verkrijgbaar en daar 
is af en toe muziek!

Einde voor Paard van Jan de Greef
Op een respectabele leeftijd van 36 jaar heeft melkventer Jan de Greef helaas moeten 
besluiten zijn trouwe hulp Vincent te laten inslapen.
Vele inwoners van Nuenen hebben dankbare herinneringen aan het idyllische plaatje 
van melkboer Jan die vele jaren op pad was met zijn trouwe viervoeter Vincent en een 
vertrouwd beeld was in de Nuenense straten.
Na zijn ‘pensionering’ heeft Vincent nog vele jaren uit kunnen rusten in zijn wei aan de 
Dubbestraat.
Bij een bezoek aan familie vertelde Jan dit verhaal enigszins emotioneel.
(Tekst bewerkt door redactie)

G. Brouwer, Claushof 48, Nuenen. 06-29523733

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

Kudde rendieren in Dierenrijk uitgebreid: 

Bjorn en Judith geboren
De kudde rendieren in Dierenrijk is uitgebreid. In het park vlakbij Eindho-
ven zijn mannetje Bjorn en vrouwtje Judith ter wereld gekomen. De twee 
maken het goed. 

Rendieren leven in de natuur op toen-
dra’s van Noord-Amerika, Noord-Eu-
ropa en Azië. Daar leven ze in kuddes 

van soms wel duizend dieren. Deze 
diersoort valt onder de categorie 
‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van IUCN. 

Foto: DierenrijkFoto: DierenrijkFoto: Dierenrijk
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Nu ook in Eindhoven

Bepaal
jouw eigen
leerroute

Maak nu kennis:
infinitycollege.nl

Herontdek mavo, havo, vwo:

• Fulltime coach
• Kleine klassen
• Diplomagarantie
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