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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
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,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP:
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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14 monumenten 
centraal in 
Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, 
Eeneind èn Eckart
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Golfers steunen 
Doctors for 
Mozambique
Stichting

WoensXL 
viert 50-jarig 
bestaan!

Win 1 minuut 
gratis winkelen bij 
Kernkwartier Nuenen!
De hele maand september kunt u weer 
zegels sparen in het Kernkwartier. 

Bij besteding van € 10,- ontvangt u 
een zegel en bij 10 zegels hebt u een 
volle spaarkaart. Volle spaarkaarten 
kunnen gedeponeerd worden in de 
rode brievenbussen in het winkel-
centrum.
Spaar mee en maak kans op mooie 
prijzen waaronder 1 minuut gratis 
winkelen bij Jumbo, 1 minuut gratis 
winkelen bij LIDL, diverse cadeau-
bonnen te besteden in het winkel-
centrum en € 250,- cash. 

Kom dus snel naar winkelcentrum 
Kernkwartier en spaar mee! 

Spaarkaarten zijn in alle deelnemende 
winkels te verkrijgen (m.u.v. Action) en 
winnaars worden begin oktober be-
kend gemaakt! Spaart u ook mee?
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Deze week als bijlage
het programma 2021-2022 

van Atelier Van Gogh

World Cleanup Day   
in Nuenen. Doe jij mee?
Zaterdag 18 september is het weer zover: World Cleanup Day 2021. Tij-
dens deze wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 180 lan-
den de planeet een grote schoonmaakbeurt. Ons gezamenlijk doel? Het 
opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Uiteraard doet ook Nuenen 
Schoon daar graag aan mee. Jij ook?

- Er zijn meer dan 200 grijpers in om-
loop onder de Nuenense bevol-
king

- Een succesvolle Opschoondag op
20 maart

- Regulier overleg én samenwerking
tussen Nuenen Schoon en ge-
meente/WSD

- Een succesvolle collectieve op-
ruimactie op 25 juli bij Enode

- Er is in totaal inmiddels maar liefst
meer dan 1000 km ‘schoongewan-
deld’ en geregistreerd via de Hele-
maalGroen app

Nuenen Schoon is ambitieus. We wil-
len graag in overleg treden en sa-
menwerken met bedrijfsleven/mid-
denstand en de scholen. Dát wordt 
onze volgende stap. Dus, stay tuned!

Grijpers bestellen/retourneren
Maar het zou al prachtig zijn als we op 
18 september Nuenen weer een beet-
je schoner kunnen maken. En rekenen 
daarbij op jouw hulp! Voor materialen 
(grijpers, zakken, handschoenen, hes-
jes) kun je de gemeente aanschrijven 
via afval@nuenen.nl. De materialen 
worden thuis afgeleverd. Let echter 
op! De voorraad grijpers is beperkt, 
vanwege de meer dan 200 grijpers die 
al in omloop zijn, dus wees er snel bij, 
want op = op! Tegelijkertijd willen wij 
ook de mensen die een grijper heb-
ben geleend van de gemeente maar 
deze niet meer gebruiken, vragen om 
deze te retourneren via afval@nue-

Nuenen Schoon is een groeiende, 
positieve en open groep vrijwilligers, 
in februari 2021 opgericht om het 
zwerfafval in ons mooie dorp te ver-
minderen. Onze filosofie? Met zoveel 
mogelijk Nuenenaren op een positie-
ve en constructieve manier de leef-
baarheid vergroten, de natuur ont-
lasten en een ‘ouderwets’ gevoel van 
community creëren. En dat heeft al 
veel opgeleverd!

Wat heeft Nuenen Schoon in een 
half jaar bereikt?
- Nuenen Schoon heeft inmiddels

meer dan 350 leden

Verkoop tweedehands   
boeken bij Weverkeshof
Helaas kan onze grote boekenmarkt begin september niet doorgaan. Dat is 
heel jammer! Hopelijk kunnen we in het najaar alsnog een markt organise-
ren. Maar om toch iets van onze boeken aan te kunnen bieden, is de oude 
paardenstal van de Weverkeshof omgebouwd tot boekenhoek! Hier vindt u 
een selectie van onze boeken. Op dit moment vooral romans en thrillers, 
kinderboeken, wat kunst- en reisboeken en biogra� eën. Als u iets speciaals 
zoekt, kunt u het ook aan ons doorgeven via info@weverkeshof.nl.

Zoekt u speciale boeken (oudere 
boeken, de wat duurdere kunst- of 
educatieve boeken en dergelijke, 
snuffel zie onze site. In principe wor-
den voor boeken via de site verzend-
kosten berekend, maar voor mensen 
uit de omgeving kunnen we ui-
teraard ook ophaalafspraken maken.
www.weverkeshof.boekwinkeltjes.nl

De boekenhoek is bijna iedere dag 
open en op woensdag- en zondag-
middag treft u er meestal ook leden 
van het boekenteam aan, aan wie u 
vragen kunt stellen en die u verder 
kunnen helpen. De entree van We-
verkeshof is, zoals altijd, gratis en ook 
in de boekenhoek bent u van harte 
welkom.

nen.nl (e.e.a. wordt dan door de ge-
meente opgehaald). Op deze manier 
zetten we de beschikbare grijpers zo 
effectief mogelijk in!

Programma World Cleanup Day
Je kunt 18 september op eigen wijze 
en in jouw eigen tijd een rondje lo-
pen, of dit nu in de eigen buurt of het 
buitengebied is: het wordt allemaal 
zeer gewaardeerd! Daarnaast organi-
seert Nuenen Schoon samen met 
WSD (verantwoordelijk voor de Nue-
nense groenvoorziening en (zwerf )
afval) een collectieve opruimactie 
van 10.00-12.00 uur voor wie daar zin 
in heeft. Hierbij zullen ook de burge-
meester en wethouders aanwezig 

zijn. Er wordt verzameld bij de mu-
ziekkiosk in het Park en na een korte 
peptalk gaan we los! 

Meld je aan bij de Facebookpagina 
Nuenen Schoon
Wil jij meehelpen om Nuenen perma-
nent schoon te houden? Meld je dan 
aan als lid van onze Facebookgroep, 
waarin we met elkaar ervaringen en 
tips delen. Je bent van harte welkom!

Iedereen veel plezier en succes op 18 
september!

World Cleanup Day     
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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:
Bied uw PMD afval en container niet te vroeg aan. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Europalaan, Parkstraat en Boordseweg. In de omgekeerde 
richting wordt het verkeer omgeleid via Boordseweg, Park, 
Kerkstraat en Europalaan.

Voetgangers en fi etsers worden via een tijdelijk voetpad 
langs de werkzaamheden geleid.

WEGWERKZAAMHEDEN 
ASFALTONDERHOUD
In de maand september gaat aannemer Heijmans op ver-
schillende locaties in de gemeente Nuenen asfaltonder-
houd plegen. Bepaalde wegen worden hiervoor tijdelijk 
afgezet voor verkeer. Tijdens de uitvoering worden om-
leidingsroutes duidelijk aangegeven met borden. Voor een 
overzicht van alle afzettingen en omleidingen verwijzen 
we u naar de website van de gemeente: www.nuenen.nl

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de laatste 
twee weken van september.  Er vinden dan op de vol-
gende wegen werkzaamheden plaats waarbij verkeer moet 
worden omgeleid: 

1. Werkzaamheden Smits van Oijenlaan
De Smits van Oijenlaan is onderdeel van de studie Ver-
keersleefbaarheid en Bereikbaarheid in Nuenen (www.
nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaar-
heid). De gemeente werkt aan een plan voor een grotere
reconstructie die over een paar jaar wordt uitgevoerd.
Daarom worden hier nu alleen de hoogstnoodzakelijke
werkzaamheden gedaan om de weg veilig te houden. Het
asfalt wordt op verschillende plekken gerepareerd waarna
een conserveringslaag wordt aangebracht.

Geen doorgaand verkeer in richting van Zuid naar 
Noord. 
In deze richting is de Smits van Oijenlaan afgesloten op 
twee plaatsen. Van rotonde Klamperlaan/ Maatschappij-
weg in de richting tot aan rotonde ’t Pluuke is er een af-
sluiting in één richting. En vanaf de kruising Vincent van 
Goghstraat / Laan van Nuenhem tot aan de Stiphoutseweg.  
Verkeer in de andere richting blijft mogelijk met een snel-
heidsbeperking.  Oversteken van de weg met auto en fi ets 
blijft veelal mogelijk. 

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.

VERKEER
Wegwerkzaamheden 
kruispunt Boord-Boordseweg / Kapperdoesweg te 
Nuenen van 13 september t/m 1 oktober

Op maandag 13 september 2021 start de gemeente Nue-
nen met het verkeersveiliger maken van het kruispunt 
Boord-Boordseweg / Kapperdoesweg. De werkzaamhe-
den zullen bij goed werkbaar weer naar verwachting tot 
vrijdag 1 oktober 2021 duren. Het werk wordt in twee 
fasen uitgevoerd waarbij telkens een gedeelte is afgeslo-
ten voor gemotoriseerd verkeer. 

Fase 01: 13 september t/m 17 september
Bij de eerste fase is de (noordelijke) rijweg tussen Boord 
en Boordseweg afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer 
vanaf Boord richting Boordseweg/het centrum en omge-
keerd is dan niet meer mogelijk. Het verkeer wordt om-
geleid via Europalaan en Kapperdoesweg. 

Fase 02: 20 september t/m 1 oktober
Bij fase twee is het kruispunt en de (zuidelijke) rijweg tus-
sen Kapperdoesweg en Boordseweg afgesloten. Gemo-
toriseerd verkeer van Kapperdoesweg richting Boordse-
weg/centrum en omgekeerd is dan niet meer mogelijk. 
Het verkeer richting het centrum wordt omgeleid via 

Omleidingsroute Gerwen; Lieshout; Gemert

Omleidingsro
ute Eindhove

n

Kruising Boord - Boordseweg
Fase 01: ma 13 t/m vr 17 sept. Afsluiting Boord -Boordseweg
Fase 02: ma 20 t/m vr   1 okt.   Afsluiting Kapperdoesweg - Boordseweg

Smits van Oyenlaan
Afgesloten rijbaan (richting noord ma 20 t/m vr 24 sept van 09:00 tot 17:00

Smits van Oyenlaan
Afgesloten rijbaan (richting noord ma 20 t/m vr 24 sept van 09:00 tot 17:00

Brabantring - Refeling
Verkeershinder
ma. 20 en di. 21 sept.

Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontleend

WEGWERKZAAMHEDEN
GEMEENTE NUENEN 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

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

Katenhaasje
“Varkenshaas met katenspek 
in heerlijke marinade”  ..........................2 stuks 5,00
Bij 150 gram Beenham
100 gram Beenham Salade ......... GRATIS
4 Gemarineerde Speklappen +
4 Filetlapjes ................................... samen 8,95
Huzaren Salade
“Puur Rundsvlees”  ........................... 500 gram 3,50
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Beef Mozarella
.......................................................... 100 gram 2,95

Ook voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

TOP

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)

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Greenall’s  
        Dry Gin 0.7lt         €13,50 
Famous Grouse 0,7lt. 

  Scotch blended whisky     €13,95 

Gorter 
        Jonge jenever 1lt.      €11,50 

Estaro 
      Witte rum 0,7lt.          €10,95 

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

Acties geldig van 2 t/m 30 september 

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Gon Bao Kai (Kipfilet met cashewnoten)

18,95

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zin in piano lessen?
Zowel klassiek als pop en blues. 

Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

Een groot assortiment 

TUINPLANTEN
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KBO Mariahout
KBO Mariahout wil op 9 september 
weer beginnen met kaarten.
1 x in de 14 dagen, in het buurthuis 
Bernadettestraat, Mariahout.
De prijzen die je kunt winnen be-
staan uit levensmiddelen.

Inschrijfgeld € 4,- p.p.
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur.

Andere activiteiten:
Van 14 t/m 17 september fietsvakantie.
Op 22 september een busreis, er zijn 
nog 4 plaatsen over.
Op 15 oktober jubileum feestavond.

Teerdag Heilig Kruisgilde 
Gerwen
Op zaterdag en zondag 11 en 12 september viert het aloude Heilig Kruis-
gilde Gerwen de jaarlijkse teerdag, wat betekent, potverteren, dat is de 
zaterdag het dichtst bij 14 september, feestdag van de Kruisverheffing.

Rond 15.00 uur zal het gilde naar de 
Gerwense horeca vertrekken om 
daar de oude koning en nieuwe Prins 
of Prinses te presenteren.
De dag zal worden beëindigd met 
een warme maaltijd, waarbij de tradi-
tie van de ‘halve maaltijd’ te trommen 
niet wordt overgeslagen.

Het is in Brabant een traditie voor de 
gildes om hun feestdag te beginnen 
met een eucharistieviering dus ook 
het Heilig Kruisgilde begint de zon-
dag met een gildemis in de Clemens-
kerk in Gerwen. Na de mis zal het Gil-
de de eed van trouw vernieuwen aan 
het geestelijk gezag, daarna zal het 
gilde zich presenteren in de nieuwe 
wijk van Gerwen met een rondgang. 
Na deze rondgang zal in de Schuts-
herd aan het Lankveld een receptie 
plaats vinden voor de 2 jubilarissen 
Jan Kooijmans en Riny Bunthof die 
beide 25 jaar lid zijn van het gilde en 
voor de nieuwe prins/prinses.

Mocht u interesse hebben in de tradi-
ties en geschiedenis van het Heilig 
Kruisgilde dan bent u elke zondag tus-
sen 11.00 en 14.00 uur van harte wel-
kom op ons Gildeterrein ‘de Schuts-
herd’ aan het Lankveld in Gerwen.

De Gildebroeders, Zusters en Ver-
wanten komen dan ‘s morgens bij el-
kaar om de dag te beginnen met een 
kleine gebedsoverweging gevolgd 
door een traditionele Brabantse kof-
fietafel met warme worst en koude 
ribben.
Dan is er even tijd om een kaartje te 
leggen en wat te kletsen. Ondertus-
sen wordt de schutsboom in gereed-
heid gebracht voor het koningsschie-
ten. Alleen door de corona-omstan-
digheden is er door de leden besloten 
om de huidige koning Harrie Vermeld-
voort nog een jaar aan te laten blijven. 
Er wordt wel voor de leden een alter-
natieve schietwedstrijd georgani-
seerd voor de prins of prinses waar de 
onderlinge strijd hevig zal zijn.

De ‘Halve Maaltijd’

Het gilde trekt naar de kerk

Training vertrouwenscontact-
persoon voor sportverenigingen
Training vertrouwenscontactpersoon voor sportverenigingen in Nuenen 
en Son & Breugel georganiseerd door: vrijwilligerssteunpunt LEVgroep 
en het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)

willen ontwikkelen. Er wordt inge-
gaan op de verwijzingen die moge-
lijk zijn. De scholing is niet alleen the-
oretisch, maar ook praktisch. Zo wor-
den er praktische gesprekstechnie-
ken geoefend. Al met al een veelzijdi-
ge scholing waarin de verschillende 
kanten van het werk van de VCP wor-
den toegelicht en geoefend. De scho-
ling wordt afgesloten met een bewijs 
van deelname van het NOV.

Voor wie? Sportverenigingen in Nue-
nen en Son & Breugel 
Wanneer? 30 september en 7 okto-
ber van 19.30-22.00 uur. 
Waar? Braecklant, Amerikalaan 2, Son.
Aanmelden: www.lerenmetlev.nl 
Kosten? geen
Meer info? ismene.borger@levgroep.nl 

N.B. bij deze training zullen natuurlijk 
alle coronarichtlijnen in acht worden 
genomen. Daardoor is er een beperk-
te groepsgrootte. Reageer dus snel.

Seksuele intimidatie en/of ander on-
gewenst gedrag is geen nieuw be-
grip meer in Nederland. Ook binnen 
de sport komt het voor. Al snel den-
ken we hierbij aan jonge sporters die 
slachtoffer zijn geworden van vol-
wassen begeleiders. Maar het komt 
ook voor tussen sporters onderling, 
of tussen begeleiders.

De rol van Vertrouwenscontactper-
soon (VCP) is in het leven geroepen 
om binnen een vereniging of bond 
een eerste aanspreekpunt te hebben. 
De VCP is op de hoogte van de moge-
lijkheden die er zijn om hulp te krij-
gen. Daarnaast adviseren en stimule-
ren ze hun vereniging of bond om 
preventieve maatregelen te nemen. 
VCP-ers hebben een dubbele taak: 
de weg wijzen wanneer er vragen 
zijn en meedenken over preventie. 
Zij fungeren als eerste opvang voor 
leden met een klacht. Alle facetten 
van deze rol komen aan bod in deze 
scholing.

Tijdens de training wordt aandacht 
besteed aan de positie die de VCP in-
neemt wanneer er sprake is van on-
gewenst gedrag. Hoe wordt iemand 
opgevangen die iets komt melden of 
vragen, waar kan een beschuldigde 
terecht en hoe kan een bestuur on-
dersteund worden wanneer er een 
melding is of als zij preventiebeleid 

GROEP

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (8)
Bij binnenkomst van Nuenen vanuit Eindhoven komt vanaf de Wolven-
dijk Watermolen Opwetten in beeld. Een tijdje geleden was daar bij het 
bord ‘Nuenen, gemeente Nuenen c.a.’ de aanduiding van de maximum-
snelheid van 30 km nauwelijks te zien. Groen overwoekerde zowat alles 
bij dat bord. Onlangs is er met vakkundige hand gesnoeid. Bij de Molen 
van Opwetten zijn Nuenen en 30 km nu duidelijk te zien. Iedereen kan 
weten in welke gemeente men is en ook welke maximumsnelheid men 
dient aan te houden. De groenste gemeente in Brabant komt in beeld….. 

gemeente in Brabant al wel een beet-
je in beeld. De gemeenteraad weet 
nog van niks en kan deze maand wel 
iets te horen krijgen. De eerstvolgen-
de raadsvergadering is donderdag 
30 september.

(foto’s Cees van Keulen) 

Groenste gemeente? Ja, want de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gaat meedoen aan de lande-
lijke uitverkiezing tot groenste ge-
meente. Wordt Nuenen binnenkort 
de groenste gemeente van Neder-
land? De coalitiepartijen GroenLinks, 
CDA en W70 in de Nuenense ge-
meenteraad mikken daar wel op. 
Zo’n drie jaar geleden kreeg het Nue-
nense college van burgemeester en 
wethouders van die politieke partij-
en de opdracht om te onderzoeken 
hoe Nuenen mee kan doen aan die 
landelijke verkiezing. Groenste ge-
meente van ons land? Wellicht is dat 
te hoog gegrepen en komt groenste 

De buurtbus   
rijdt normale   
route
Inmiddels rijden de buurtbussen 
weer via de normale route. Het ver-
baast ons echter dat er in het Eind-
hovens Dagblad een artikel stond 
dat er in Laarbeek en vooral in Maria-
hout en Lieshout geklaagd werd dat 
er slecht openbaar vervoer was. Door 
de vier Dorpsraden is er enkele jaren 
geleden geijverd voor het openbaar 
vervoer. Dit is er na veel inspanning 
gekomen. 

Eerst met een bus die via Mariahout, 
Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel 
langs het ziekenhuis naar Helmond 
reed. Daarna werd ons door Hermes 
verzocht om met een tweede bus 
ook een route naar Nuenen te ver-
zorgen. Nadat de benodigde chauf-
feurs geworven werden is ook deze 
bus met de route, Beek en Donk, 
Lieshout, Gerwen, Nuenen, opge-
start. Ook zijn er verschillende over-
stapmogelijkheden op de buurtbus-
sen richting Son en Breugel of rich-
ting Geldrop en de normale lijn-
dienst bus naar Eindhoven. Als u 
langs de route woont en u staat aan 
de straat en u steekt uw hand op als 
de buurtbus er aan komt zal hij stop-
pen en u meenemen.

U ziet dus dat de klacht met betrek-
king tot het niet voldoende aanwezig 
zijn van het openbaar vervoer onjuist 
is. Misschien dat onze reizigers niet 
goed op de hoogte zijn maar u kunt 
altijd even op onze site Buurtbus 
Laarbeek www.buurtbuslaarbeek.nl 
inloggen daar staat het laatste 
nieuws en de laatste aanpassingen 
aan de route.

Wij, het bestuur en onze zeer gemoti-
veerde en vriendelijke chauffeurs, 
hopen u spoedig in een van onze, 
voor corona aangepaste bussen te 
mogen begroeten.

De buurtbus rijdt vanaf 23 augustus 
voortaan 2 keer naar de bushalte van 
het Elkerliek ziekenhuis. Dit betekent 
dat de bezoekers van het ziekenhuis 
niet meer hoeven in te stappen bij de 
bushalte van de Bachlaan, maar nu 
bij de halte aan de overzijde van het 
ziekenhuis.

Voor het rijden van de Buurtbus zijn 
wij dringend op zoek naar nieuwe 
vrijwillige mannelijke of vrouwelijk 
chauffeurs. Wilt u uw vrije tijd een 
zinvolle invulling geven meldt u dan 
aan bij ceesdekker@onsmail.nl.

Samen vooruit!
Bij bezuinigen op energie denken we misschien vooral aan de winter-
maanden. Maar ook in de zomer kunnen we energie besparen. Hieronder 
enkele zomerse tips (bron: nibud); 

• Houd de zon uit je huis, sluit de deu-
ren en ramen, doe de gordijnen 
dicht en open alles ‘s avonds weer. 

• Een airco is een echte energievreter. 
Een ventilator is een beter alterna-
tief en ook goedkoper. 

• Hoe handig een wasdroger ook is, 
het is een enorme energievreter. Bij 
een zonnige dag kun je gebruik ma-
ken van de gratis wind en zon. En als 
het regent in de zomer droogt de 
was op het rek binnen ook snel. 

• Minimaliseer het gebruik van drink-
water om de tuin te sproeien. Maak 
gebruik van een regenton om re-
genwater op te vangen. Dit be-
spaart drinkwater. En leeg je zwem-
badje in de tuin of plantenbak. 

• Die extra koelkast in de garage, dat 
ouwetje voor de feestjes, vreet stie-
kem best veel stroom. Kijk kritisch 
of je die echt nog continu nodig 
hebt. 

• Gebruik tuinverlichting op zonne-
energie. De lampen kunnen de hele 
dag laden in de zon, zodat je ’s 
avonds in een verlichte tuin zit. Hoef 
je ook geen kabels te trekken. 

• Kijk of je de verwarming laag hebt 
gezet. Bij een koudere nacht zou 
deze in de zomer aan kunnen slaan, 
wat niet nodig is. 

• Zet zoveel mogelijk apparaten uit. 
Apparaten die continu aan staan, 
geven warmte af in huis en kosten 
stroom (laptops, lampen en 
(game)computers). Haal de stek-
kers uit de stopcontacten als je op 
vakantie gaat. Maak de vriezer en 
de droger schoon zodat ook hier 
de stekkers uit kunnen tijdens de 
vakantie.

• Zet de douche op een lagere tem-
peratuur zodat het water minder 
verwarmd hoeft te worden. Of dou-
che korter. 

• Kies de zomer om je cv-ketel te ver-
vangen. En kies voor een HR-combi-
ketel, dat is milieuvriendelijk en 
energiebesparend.

• Kies ook deze maanden uit om en-
kel glas te vervangen door dubbel 
(HR++) glas. 

• Ga meer bbq’en of maak een frisse 
salade klaar. Dit scheelt warmte in 
huis.

Hangt bij u een echte Appel 
aan de muur?
Na een noodgedwongen onderbreking van een jaar zullen we dit jaar op-
nieuw een aantal experts van Tussen Kunst en Kitsch mogen begroeten 
voor een taxatiemiddag. Deze editie zetten de heren Jan Beekhuizen, 
Martijn Akkerman, Willem de Winter, Joseph Estié en Jaap Polak zich we-
derom belangeloos in voor ons initiatief: het behoud van de monumenta-
le Petruskerk. Zij schatten uw kunst op waarde of luisteren aandachtig 
naar de vaak interessante verhalen achter uw kitsch.

De middag vindt plaats op zaterdag 
2 oktober aanstaande.

Kaarten kopen?
De kaarten kosten in de voorverkoop 
€ 7,50 exclusief de reserveringskos-
ten.
Daarvoor mag u maximaal 3 artikelen 
laten taxeren.
Komt u als begeleider of geïnteres-
seerd bezoeker mee, zorg ervoor dat 
u dan ook in het bezit van een toe-
gangskaart bent.

Op de dag zelf, bedraagt de prijs van 
de kaarten € 10,- (zolang de voorraad 
strekt).
De kaartverkoop is inmiddels gestart. 
Voor meer informatie en het kopen 
van de kaarten verwijzen wij u naar 
de site: www.vriendensintpetrus.nl

naar de vaak interessante verhalen achter uw kitsch.

Op de dag zelf, bedraagt de prijs van 

Hans Klok
Zes zomergasten kwamen voorbij
De laatste in deze rij
Was Hans Klok, in illusies een routinier
Een blonde lok deed opvallend goed 
mee
Zijn verhaal klonk spontaan
Het intellectuele was van de baan
“Talent om goed met je talent om te 
gaan”
Waar haalt hij het toch vandaan?
Een plan voor Las Vegas liep vast in 
het zand
Maar Hans Klok hield de omgang met 
zijn talent stevig in de hand
Misschien is de houdbaarheidsdatum 
van Zomergasten wel voorbij
Het laten verdwijnen is iets voor Hans 
Klok, lijkt mij.

Joke van Overbruggen©
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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

WoensXL viert     
50-jarig bestaan!
Winkelcentrum WoensXL bestaat 50 jaar! In 1971 opende het winkelcen-
trum haar deuren als eerste semi-overdekt winkelcentrum in Noord-Bra-
bant. Nu, 50 jaar later, is het tijd voor een jubileumfeest. En dit belooft 
niet zomaar een feest te worden… WoensXL pakt flink uit! In de maand 
september wordt het winkelcentrum omgetoverd tot feestplek, waar 
jong en oud meerdere dagen vermaakt worden met een uitgebreid en 
feestelijk programma. 

In het versierde winkelcentrum 
WoensXL zijn er van 8 tot en met 26 
september allerlei activiteiten waar-
bij ook nog eens geweldige prijzen 
gewonnen kunnen worden. 

Verjaardagsactie
Wie jarig is trakteert! Bezoekers van 
WoensXL maken in september kans 

op allerlei mooie prijzen. De hoofd-
prijzen zijn een Vespa scooter van 
‘Van den Burg Eindhoven’, een elek-
trische Hercules fiets van Halfords 
Woensel én een luchtballonvaart 
voor 4 personen. Alle prijzen voor het 
jubileumfeest worden gesponsord 
en beschikbaar gesteld door de win-
kels en horecagelegenheden van het 

winkelcentrum. Naast deze grote 
prijzen, worden er ook nog honder-
den andere prijzen verloot op zater-
dag 25 september. Wil je kans maken 
op een prijs? Kom winkelen vanaf 8 
september en lever je kassabon in. 
De prijstrekking is op zaterdag 25 
september vanaf 13.00 uur. 

Kidsmiddagen
Op woensdagmiddag 8, 15 en 22 sep-
tember zijn er van 13.00 tot 17.00 uur 
workshops en activiteiten voor kinde-
ren. Goed nieuws: alle activiteiten zijn 
helemaal gratis! Zo is er een speur-
tocht waarbij kinderen op zoek gaan 
naar 50 gouden verstopte letters, 
waarmee ze een zin moeten vormen.

Woensxl: daar zit muziek in…
Om alvast in de feeststemming te ko-
men, starten we met een koopweek-
end boordevol muziek. Op zaterdag 4 
en zondag 5 september klinkt overal 
muziek in winkelcentrum WoensXL. 
Een breed scala aan artiesten zal het 
winkelcentrum opluisteren met sfeer-
volle livemuziek. Er is een divers pro-
gramma: van een bouwvakkersorkest 
met dixielandmuziek, tot een nostal-
gisch mini draaiorgeltje en van een 
jungle jazz orkest tot een percussie 
trio dat muziek maakt met instrumen-
ten gemaakt uit afval. Dit wordt een 
weekend lang shoppen en swingen. 

Spetterende afsluiting tijdens het 
jubileumweekend
Op zaterdag 25 en zondag 26 sep-
tember is de spetterende afsluiting 
van het Jubileumfeest van WoensXL. 
Zo zijn de winkels op zaterdag 25 
september open tot 20.00 uur en is er 
de hele dag feest van 13.00 tot 21.00 
uur. Op deze dag is het Grote Kado-
feest met de bekendmaking van alle 
prijswinnaars, afgewisseld met DJ’s 
die hitjes spelen uit de afgelopen 50 
jaar. In de avonduren - nadat de win-
kels sluiten - volgt een spetterende 
afsluiting, waar heel Eindhoven bij 
wil zijn. Hierover volgt later meer in-
formatie.

Op zondag 26 september tussen 
12.30 en 16.30 uur sluit WoensXL het 
feest af met artiesten uit The Voice 
Kids 2021. Kom genieten van optre-
dens van Marc Floor en Dolce Berin-
ger. Heel Eindhoven zal hopelijk nog 
lange tijd napraten over deze 50 Bir-
thday Bash!

Vier je het feest mee? De winkeliers 
van WoensXL zien je graag! Bekijk het 
volledige programma op www.
woensxl.nl Volg ook de social media 
kanalen via @woensxl

Inloopmiddag weer van start!
Lange tijd was het stil rondom de WLG. Stil zoals het bij veel organisaties 
stil was. Door de coronamaatregelen waren er geen mogelijkheden om 
fysiek bij elkaar te komen. Maar langzaamaan mogen we weer meer en 
meer. En wat is het dan fijn om elkaar ook echt weer te zien, om oude ge-
woontes en gebruiken weer op te pakken.

eens langs tijdens de inloop op 
maandag middag, dan praten we el-
kaar eens bij.
Meer informatie over de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen vind je op 
www.wlg-gerwen.nl. Heb je vragen 
of behoefte aan contact? info@wlg-
gerwen.nl of 06-41102625.

Zo ook de inloop
Iedere maandag vanaf 13.30 uur kun-
nen we weer samen een bakje koffie 
of thee doen in D’n Heuvel in Ger-
wen. Even lekker bijkletsen.

Tijdens deze inloop word er ook re-
gelmatig iets georganiseerd, zoals 
een workshop, een lezing of een spel. 
Binnenkort zal dit ook weer van start 
gaan. Hou deze krant en de website 
hiervoor goed in de gaten. De activi-
teiten tijdens de inloop werden ja-
renlang georganiseerd door Miriam 
van de Sande. Zij heeft aangegeven 
dit stokje nu over te dragen. Iedereen 
van de WLG wil haar via deze weg 
hartelijk bedanken voor alle leuke ac-
tiviteiten die Miriam tijdens de inloop 
georganiseerd heeft. Ze heeft tal van 
contacten opgebouwd met de men-
sen die workshops en lezingen heb-
ben gegeven en die deelgenomen 
hebben. De WLG is Miriam nog echt 
niet kwijt hoor, ze organiseert ook ie-
der jaar de Creatieve markt, de be-
zoekersgroep en iedere maand Itte-
mee. Wanneer deze activiteiten weer 
zullen starten is nog niet bekend.

Terwijl het stil was rondom de WLG, 
leek het achter de schermen hele-
maal niet zo stil. Het bestuur heeft 
hard gewerkt en een mooie folder 
geproduceerd. Er zijn weer leuke 
nieuwe plannen gemaakt en ie-
dereen heeft er weer zin in. Kom snel 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

Wanneer? 
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 september tot en 
met vrijdag 24 september tussen 09.00 uur en 17.00 uur.  

2.  Werkzaamheden Brabantring - Refeling
Op verschillende locaties worden asfaltreparaties uitgevoerd in deze 
straat. Tijdens deze werkzaamheden wordt gedurende de dag de weg 
afgesloten in beide richtingen.  In dat geval wordt het verkeer gere-
geld door verkeersregelaars. 

Wanneer? 
De werkzaamheden staan gepland op maandag 20 september en 
dinsdag 21 september.

Busdienstregeling
Bovenstaande werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de bus-
dienstregeling. 
Voor meer informatie hierover www.nuenen.nl en www.hermes.nl

3.  Werkzaamheden Baroniehei - Heideschoor (Gulbergen)
Op diverse plaatsen worden er asfalt reparaties uitgevoerd en is deze 
toegangsweg voor autoverkeer afgesloten.   

Bereikbaarheid Dierenrijk en Golf Gulbergen 
Om de bereikbaarheid van Dierenrijk en Golf Gulbergen te waarbor-
gen wordt er een omleiding ingesteld.  
Tijdens de uitvoering worden omleidingsroutes duidelijk aangegeven 
met borden.

Wanneer? 
Deze werkzaamheden staan gepland voor dinsdag 28 en woensdag 
29 september 2021.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• de meeste woningen in Nuenen tussen 

1941 en 1982 gebouwd zijn;
• veel van deze huizen, niet of matig geïso-

leerd zijn;
• isoleren dé energiebesparende maatregel 

is;
• isoleren de basis is om een woning op de 

juiste temperatuur te houden;
• na isolatie ervaren veel bewoners dit als 

prettig: ’dat had ik 10 jaar eerder moeten 
doen‘.

Volg ook de webinar : slim isolatie en ventilatie op 13 september.
Meld u aan via : www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 24-08-2021 EN 30-08-2021

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeuw Driessestraat 7 Plaatsen opbouw op bestaande aanbouw 
Refelingse Erven 17 Verplaatsen voordeur 
Valeriaanlaan 6 Oprichten dakkapel voorzijde woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Langlaar 2A Wijzigen gebruik, plaatsen bijgebouw 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Wielerwedstrijd 18 september 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

• de meeste woningen in Nuenen tussen 

• veel van deze huizen, niet of matig geïso-

• isoleren dé energiebesparende maatregel 

• isoleren de basis is om een woning op de 

• na isolatie ervaren veel bewoners dit als 
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Lenny Kuhr en Teun Beurskens

Het nieuwe Lazy-seizoen   
gaat van start!
Een nieuw seizoen met nieuwe namen op ons Lazy Sonnie podium in La 
Sonnerie. Hoewel we i.v.m. de pandemie nog steeds beperkingen hebben 
qua (internationale) boekingen en aantallen bezoekers lukt het ons een 
mooi programma voor het seizoen 2021/2022 samen te stellen. Op zon-
dag 5 september start ons seizoen waarbij Lenny Kuhr en Teun Beurskens 
de spits afbijten.

Teun Beurskens
De in Son en Breugel geboren en ge-
togen Teun Beurskens, verzorgt het 
voorprogramma. Teun, die al vanaf 
zijn 14e met muziek bezig is, maakt in 
het dagelijkse leven popmuziek voor 
theaters. Talent van eigen bodem.

Reserveren
Aanvang stipt 15.30 uur. Zorg er wel 
voor dat u om 15.00 uur aanwezig 
bent.
Voor deze editie vragen wij een en-
tree van € 10,-.
Wil je er bij zijn, reserveer dan snel. 
Dit kan via een telefoontje naar la 
Sonnerie: 0499-460222 of een mail 
naar info@sonnerie.nl.
I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen 
dien je rekening te houden met een 
wachtlijst.
De opstelling is volledig coronaproof 
en volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Wij gaan er van uit dat het pu-
bliek zich aan de regelgeving en de 
aanwijzingen houdt.

Wij kijken er weer naar uit!.

Lenny Kuhr
Lenny Kuhr (1950), wie kent haar niet. 
Deze Eindhovense singer- songwriter 
werd in 1969 internationaal beroemd 
met haar lied De Troubadour, waar-
mee ze het Eurovisie Songfestival 
won. Na haar songfestival overwin-
ning kreeg Lenny Kuhr een interna-
tionaal platencontract bij Phono-
gram in Frankrijk. In de vroege jaren 
70 was ze dan ook voornamelijk ac-
tief én succesvol als Franstalig zange-
res. In 1980 heeft zij wederom succes 
met de Nederlandstalige single ‘Visi-
te’. Ook daarna laat Lenny van zich 
horen. Lenny Kuhr brengt in de jaren 
daarna tientallen albums uit. Met 
haar theaterprogramma’s vol luister-
liedjes en chansons treedt ze nog 
steeds op in theaters door heel Ne-
derland. Met haar heel eigen, krachti-
ge, warme en rustgevende stem zal 
ze ook het Lazy-publiek kunnen ra-
ken en boeien.

‘Ittemee’   
van de WLG   
start weer
‘Ittemee’ van de WLG gaat voorzich-
tig weer van start op vrijdag 17 sep-
tember. Ons voornaamste doel is om 
gelegenheid te bieden zodat men-
sen elkaar weer kunnen ontmoeten 
tijdens een lekkere maaltijd op een 
verantwoorde wijze. Er zijn maximaal 
16 bezoekers toegestaan. U bent wel-
kom na aanmelding om 18.00 uur in 
De Heuvel. De kosten voor een 3 gan-
genmenu bedragen 9 euro. 

Wij houden ons allemaal aan de RIVM 
richtlijnen. Dat betekent o.a. 1,5 me-
ter afstand houden, vaak de handen 
wassen, bij klachten thuisblijven, 
hoesten en niezen in de elleboog. We 
gaan er vanuit dat alle gasten gevac-
cineerd zijn.

Aanmelden kan op een van de vol-
gende manieren:
via het aanmeldformulier op de web-
site van het Digitaal Dorpsplein bij 
WLG aanmelden Ittemee: https://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/
werkgroep-leefbaarheid-gerwen/
aanmelden-ittemee 
of door een e-mail te sturen naar itte-
mee.wlg@gmail.com 
of door te bellen naar 06 41102625.

Cultuur Overdag: Ondanks 
motregen: feest met marKant!
Cultuur Overdag sloot zondag jl. haar reeks kioskconcerten af met een 
optreden van de feestband marKant. De weersomstandigheden waren 
vergelijkbaar met het eerste kioskconcert: nat en guur. Het kon de twee 
mannen van marKant, Mark Peeters en John Kanters, niet deren. Samen 
met Ingrid Kanters hadden ze (in anderhalf uur!) in de kiosk hun comple-
te uitrusting opgebouwd: zelfs de laser- en rookmachine was aanwezig. 

met Guus Meeuwis, Guns N’Roses en 
Mark Ronsom. Met hun enthousiasme 
wisten ze ook Paula Snoeren te verlei-
den tot een gastoptreden; spontaan 
zong ze met de mannen een nummer 
van Tina Turner. 

Mark en John zorgden energiek en vol 
vuur een uur lang voor kijk- en luister-
genot. Allerlei klassiekers van de afge-
lopen decennia kwamen voorbij: van 
Neil Diamond, John Miles, Billy Joel, 
The Beatles, Golden Earrring tot en 

Muziek in de kiosk

Trio speelt viool, cello en accordeon

Arriva houdt in Brabant rekening met groeiend aantal reizigers

Zomervakantie bijna voorbij
Vanaf maandag 30 augustus startte in Brabant een deel van de scholen 
weer op. Daarna volgt op maandag 6 september de start van het college-
seizoen. Arriva bereidt zich voor op een groeiend aantal reizigers. Een pas-
sende dienstregeling zorgt ervoor dat iedere reiziger zo comfortabel mo-
gelijk naar zijn of haar bestemming kan gaan. Zeker aan de start van het 
nieuwe schooljaar is extra drukte te verwachten. Arriva monitort dagelijks 
het gebruik en de bezetting van haar bussen en stuurt bij waar mogelijk.

worden de komende tijd gemoni-
tord. Arriva stuurt bij waar nodig en 
mogelijk.
Vanaf maandag 6 september 2021 
rijdt Arriva weer volgens de reguliere 
dienstregeling. Die dienstregeling 
kent een aantal aanpassingen waar-
bij een aantal lijnen beter aansluit op 
de lestijden van de verschillende on-
derwijsinstellingen. Arriva houdt met 
deze aanpassingen ook rekening met 
de te verwachte drukte.

De hele reis, van deur tot deur, kan 
vooraf worden gepland, geboekt en 
betaald via de glimble app van Arriva 
(te downloaden via www.glimble.nl). 
Of plan de reis op https://www.arriva.
nl/noordbrabant. Voor het reizen met 
het ov geldt: reizigers zijn van harte 
welkom. In het ov geldt voorlopig 
nog steeds de verplichting tot het 
dragen van een mondkapje. Reis ver-
standig, mijd de spits en de drukte.

Omdat een deel van de Brabantse 
scholen al opstart in de laatste week 
van augustus, wordt in de laatste week 
van de vakantiedienstregeling (die 
t/m 5 september geldt) al een aantal 
extra bussen ingezet. Vanaf 6 septem-
ber start de reguliere dienstregeling 
weer. Een aantal ritten en/of lijnen zijn 
aangepast ten opzichte van voor de 
zomervakantie. Deze aanpassingen 
zet Arriva in om passend te rijden voor 
het groeiend aantal reizigers en om 
beter aan te sluiten op de lestijden.
Door corona en de bijbehorende 
maatregelen heeft het openbaar ver-
voer in Nederland te maken gehad 
met teruglopende reizigersaantallen. 
De komende najaarsperiode in com-
binatie met de verdere versoepeling 
van de coronamaatregelen, is voor 
Arriva een graadmeter voor de toe-
komstige ontwikkeling van de reizi-
gersaantallen. De inzet van bussen 
en treinen én de reizigersaantallen 

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur 

Stichting Leergeld Nuenen
gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken. Gemeenschapshuis 

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop in D’n Heuvel

in Gerwen.

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 tennisvelden Sportpark De Lissevoort
19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Elke donderdag in de even weken
Start op 9 september

20.00 uur KBO Kienen
buurthuis Bernadettestraat, Mariahout

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

Nederwetten

Zaterdag 4 september
12.00 uur Offi ciële opening kantine NKV

NKV, Wettenseind 20 in Nuenen

Zaterdag 4 september
14.00 uur Het brandweerfestijn 

Locatie: Speeltuin ‘de Kievit’ 
aan de Kerkstraat in Nuenen

Zondag 5 september
09.30 uur Hooidonkviering 2021

Kapelpark achter de Hooidonkse watermolen 
in Nederwetten

Zondag 5 september
14.00 uur IVN wandeling het Broek

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

Zondag 5 september
15.00 uur Lenny Kuhr en Teun Beurskens

Le Sonnerie Son
15.00 - 17.00 uur concert Tip Jar

Kasteel Croy

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 

Vrijdag 10 september
19.00 uur Muziek in de kiosk

trio speelt viool, cello en accordeon
Kiosk in het Park Nuenen

Zaterdag 11 en zondag 12 september
10.00-16.00 uur Open Monumentendag

Voor info: ngn200.nl

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Teerdag Heilig Kruisgilde Gerwen

‘de Schutsherd’ aan het Lankveld in Gerwen

Zaterdag 18 september
10.00-15.00 uur Open dag 

Seniorweb Nuenen 
in het cursuslokaal in de bieb 

(Jhr. Hugo van Berckellaan 18)

Zaterdag 18 september
World Clean-up Day 2021

10.00-12.00 uur collectieve opruimactie 
Bij de kiosk in het Park van Nuenen

Woensdag 15 en 22 september 
Jaarlijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ 

Badminton Club Lieshout 
Sporthal ‘de Klumper’ 

aan de Papenhoef in Lieshout

Vrijdag 24 september 
14.00- en 18.00 uur Feestelijke heropening 

kunstwerk Hugo Brouwer
Hugo Brouwerhof, Nuenen

Zaterdag 25 september
Burendag

Vrijdagavond 10 september om 
19.00 uur is er een mooi concert in de 
kiosk in het Park te Nuenen. Evert Jan 
Schuur (viool), Gadze Heeres (cello) 
en Bart Lelivelt (accordeon) spelen 
een prachtig zomers programma 
voor iedereen die weer even wil ge-
nieten van live muziek. Zij spelen 
stukken van Vivaldi, Brahms, Bartok 
en Piazzolla.
Het optreden duurt ongeveer 40 mi-
nuten en is mogelijk gemaakt door 
een subsidie van het Fonds voor de 
Podiumkunsten. De musici van het 
trio hopen op prachtig weer en nodi-

gen u van harte uit om op deze 
mooie locatie te komen luisteren 
naar dit unieke concert.

Helaas waren deze middag niet alle 
stoelen, opnieuw gesponsord door 
Frits Dijk International en De Ver-
huurspecialist, bezet. De aanwezige 
bezoekers, jong en oud, genoten 
echter volop. Sommigen waren spe-
ciaal voor marKant gekomen, maar er 
waren ook diverse voorbijgangers 
die spontaan bleven luisteren. Daar-
onder ook diverse jongeren die zelfs 
de nummers uit de seventies verras-
send goed konden meezingen. 

In juli en augustus zorgen voor muzi-
kaal vertier in Het Park: het is Cultuur 
Overdag gelukt. Helaas werkte het 
weer niet altijd mee. Uiteindelijk zijn 
er zeven gezellige kioskconcerten 
georganiseerd met medewerking 
van Shari-Sayan, Novi Dijk, Reemers 
& de Greef, Chanty de Louw, Joep 
Hoedemakers (winnaar van Beat Me), 
May Maema, Ericah, marKant en niet 
te vergeten Paula Snoeren! Het ge-
heel smaakt naar meer: hoe mooi zou 
het zijn als deze kioskconcerten het 
begin zijn van een zomerse traditie in 
Nuenen…
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Open Monumentenweekend 2021 | 11-12 september tussen 10.00 en 16.00 uur

14 monumenten centraal in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten, Eeneind èn 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.

Op elke locatie is een (gratis) flyer te 
krijgen met specifieke informatie 
over het betreffende monument. Di-
verse schilders van het schilderscol-
lectief Atelier Nuenen zullen op ver-
schillende locaties aanwezig zijn.

Monument 2
Heilige Lambertuskerk 

Nederwetten
Hoekstraat 46, Nederwetten 

(uitgezonderd zondagmorgen)

Dit juweeltje van een kerk moet 
u beslist bezocht hebben. Dit 

jaar wordt het 125-jarig bestaan 
van deze kerk gevierd. Deze kerk 
van architect Emmanuel Corbey 
is in de neo-romaans-gotische 

stijl gebouwd in 1894 ter 
vervanging van de oude 

parochiekerk aan de Dommel. 
In de kerk bevindt zich een 17e 

-eeuws wijwatervat uit de oude 
kerk en een reliekhouder met 

een houtsplinter van het Heilig 
Kruis. Achter in het koor is een 

gebrandschilderd raam, 
voorstellende het ‘Wonder van 
Hooidonk’. Het wapen van de 

voormalige gemeente 
Nederwetten is eveneens in een 

gebrandschilderd raam 
afgebeeld.

Monument 3
Oude Sint-Clemenskerk 

Gerwen
Heuvel 23, Gerwen 

(uitgezonderd zondagmorgen)

Deze oude St. Clemenskerk 
mag u beslist niet overslaan. 

Het is de oudste kerk van 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
en sinds 1984 in gebruik door 

de Priesterbroederschap St. 
Pius X. U kunt het interieur op 
uw gemak bezichtigen. Er zijn 

boekjes beschikbaar die de 
belangrijkste facetten van deze 

kerk beschrijven. Ook kunt u 
zelfs nog dakpannen kopen 
van voor de restauratie in de 
jaren 80 van de vorige eeuw. 

Monument 9
Windmolen De Roosdonck

Gerwenseweg 2, Nuenen

De molen is in 1883 gebouwd in 
opdracht van Marcelis van den 

Eijnden uit Dommelen. Deze wilde 
eerst een stellingmolen hebben, 

maar wijzigde noodgedwongen zijn 
plannen toen tijdens de bouw een 

groot ongeluk gebeurde. Op 17 
oktober 1883 stortte tijdens de bouw 

de op dat moment ruim 15 meter 
hoge romp in. Hierbij was één dode 
te betreuren. Deze molen komt voor 

op verschillende schilderijen en 
tekeningen van Vincent van Gogh. 
De molen is beide dagen in bedrijf.

Monument 12
Herberg Auberge Eeckaerde

Icaruslaan 28a, Eindhoven 
(alleen op zaterdag te bezoeken) 

Auberge Eeckaerde ligt in de wijk Oude 
Gracht-Oost. Deze wijk is in de jaren 

zestig van de vorige eeuw aangelegd 
nadat het landelijke gebied met de 

buurtschap Eckart eerst volledig op de 
schop werd genomen. Boerderijen en 
andere gebouwen werden gesloopt, 

bestaande wegen verdwenen. Slechts één 
pand bleef op bijna miraculeuze wijze 

gespaard. Het eeuwenoude gebouw is te 
vinden bij de kruising van de 

Argonautenlaan met de Icaruslaan en 
heeft als Auberge Eeckaerde een nieuw 

leven gekregen.

Monument 8
Van Gogh Kerkje

Papenvoort 2a, Nuenen 
(alleen zondagmiddag 

geopend)

Het kerkje is in 1826 in gebruik 
genomen en is vooral bekend 

geworden doordat Vincent 
van Gogh het schilderde toen 
zijn vader, ds. Theodorus van 

Gogh, hier dominee was 
(1882-1885). Van 1910 tot 

aan zijn verbanning uit 
Nuenen in 1915 preekte hier 
ds. Bart de Ligt, actief in de 

Bond van Christen-Socialisten 
en de Vredesbeweging. De 

kerk heeft tot 1974 als 
zodanig dienst gedaan. Nu 

wordt deze gebruikt voor 
culturele activiteiten en als 

trouwlocatie.

Monument 11
Kasteelpark Eckart

Nuenenseweg 1, 
Eindhoven 

Rond het kasteel 
Eckart kunt u heerlijk 
rustig wandelen. Uw 

fiets kunt u gerust 
achterlaten nabij het 

kasteel. Het 
middeleeuwse kasteel, 

dat vele malen is 
gerenoveerd en 

verbouwd, is nu in 
gebruik als 

zorginstelling van 
Lunetzorg. Na of voor 
uw wandeling kunt u 

ook nog een drankje of 
koffie nemen in de 

Herberg tegenover het 
kasteel. Fijne 

wandeling gewenst!

Monument 10
Stationsweg Eeneind

Stationsweg, Eeneind

Op 1 oktober 1866 werden 
de lijn en het station met 

het spoorwachtershuis bij 
de overweg in gebruik 
genomen. Een heuse 

‘harde’ weg werd er langs 
het spoor aangelegd: De 

Stationsweg. In 1885 werd 
deze met een 

kasseienbestrating, 
‘kinderkopjes’, geplaveid en 
werd het een onderdeel van 

de straatweg tussen 
Geldrop en Nuenen-dorp. 

Tot op de dag van vandaag 
is de weg nog steeds met 

dezelfde kasseien bestraat. 
Op beide dagen zijn er 

diverse activiteiten 
gepland. 

Monument 13
Landgoed Soeterbeek 

Soeterbeek 8, Nuenen 

Aan de oever van de 
Dommel ligt het 

Nuenense landgoed 
Soeterbeek, daar waar in 

de 15e-eeuw het 
gelijknamige klooster 

stond. In 1835 werd op de 
fundamenten het ‘kasteel 

van Soeterbeek’ 
gebouwd, dat in 1936 

geheel afbrandde. 
Burgemeester Smits van 

Oyen sr. liet architect Frits 
Eschauzier het huidige 

landhuis ontwerpen. De 
landschapstuin is 

ontworpen door de 
bekende tuinarchitect 
Dirk Tersteeg. Op beide 

dagen is het landgoed vrij 
toegankelijk. 

Monument 6
’t Weefhuis 

Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen

Dit pand werd in 1888 gebouwd door 
Jan de Kruijff en deed tot 1962 dienst 
als linnenweverij. Het pand is in 1964 

aangekocht door de gemeente 
Nuenen c.a. Tussen 1967 en 1972 werd 

het gerestaureerd door de Nuenense 
architect Henk Smolders. Tot 2010 was 

het een kunstgalerie. Om ’t Weefhuis 
nog eens tot recht te laten komen als 
expositieruimte zijn binnen diverse 

schilderijen, pentekeningen, foto’s en 
objecten te bezichtigen. Deze zijn in de 

loop der jaren aan heemkundekring 
De Drijehornick geschonken.

Monument 5
Opwettense watermolen 
Opwettenseweg 203, Nuenen 

De geschiedenis van deze 
koren-, olie- en zaagmolen 
op de Kleine Dommel gaat 
terug tot de 11e eeuw. De 

huidige gebouwen dateren 
van 1743. De watermolen 

heeft met een doorsnee van 
9,30 meter het grootste 

waterrad van Nederland. De 
droogschuur uit 1900 is 

herbouwd in 2010. Vanaf 
2012 is in de watermolen een 

restaurant gevestigd. De 
Opwettense watermolen 

komt voor op een schilderij 
van Vincent van Gogh uit 
1885. De molen is beide 

dagen in bedrijf. 

Monument 1
Eerste raadhuis gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beekstraat 11, Nuenen (alleen buiten te bezoeken)

Het raadhuis van Nuenen-Gerwen uit 1734 werd vanaf 1 januari 1821 het raadhuis van de nieuw 
gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het raadhuis van Nederwetten aan de 

Soeterbeekseweg verloor daardoor die functie. De eerste activiteit van de nieuwe gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten was het installeren van de nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurde 

hier in het raadhuis op maandag 1 januari 1821.

Monument 4
Nieuwe Sint-Clemenskerk 

Gerwen
Heuvel 17, Gerwen 

(uitgezonderd 
zondagmorgen)

De nieuwe Sint-Clemenskerk 
met pastorie is in 1966/’67 
gebouwd. Kerk en pastorie 

zijn omlijst met muren die zijn 
opgetrokken uit basaltkeien 
waardoor er een sfeervolle 

patio is ontstaan. Deze kerk 
werd gebouwd omdat de 

oude Sint-Clemenskerk in de 
zestiger jaren van de vorige 

eeuw te klein en te 
onpraktisch werd gevonden. 
U kunt op uw gemak de kerk, 

met 500 zitplaatsen, van 
binnen bekijken. 

Welke monumenten kunnen we gaan bezoeken en bekijken?

zodanig dienst gedaan. Nu 
wordt deze gebruikt voor 

culturele activiteiten en als 
trouwlocatie.

Monument 11
Kasteelpark Eckart

Nuenenseweg 1, 
Eindhoven 

Rond het kasteel 

is de weg nog steeds met 
dezelfde kasseien bestraat. 

Op beide dagen zijn er 
diverse activiteiten 

gepland. 

Monument 13
Landgoed Soeterbeek 

Soeterbeek 8, Nuenen 

Aan de oever van de 
Dommel ligt het 

Nuenense landgoed 
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gebrandschilderd raam, 
voorstellende het ‘Wonder van 
Hooidonk’. Het wapen van de 

voormalige gemeente 
Nederwetten is eveneens in een 

gebrandschilderd raam 
afgebeeld.

Monument 5
Opwettense watermolen 
Opwettenseweg 203, Nuenen 

De geschiedenis van deze 
koren-, olie- en zaagmolen 

onpraktisch werd gevonden. 
U kunt op uw gemak de kerk, 

met 500 zitplaatsen, van 
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Je kunt de monumenten in wille-
keurige volgorde bezoeken zodat 
niet iedereen bij hetzelfde monu-
ment begint. Leuk om bij goed 
weer met de fiets de monumen-

tenroute te maken. Beide dagen tus-
sen 10.00 en 16.00 uur.
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.

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 

Op elke locatie is een (gratis) flyer te 
krijgen met specifieke informatie 
over het betreffende monument. Di-
verse schilders van het schilderscol-

Over tien dagen is het zover en dan kunnen we 14 interessante monu-
menten op mooie locaties bezoeken. Ze staan verspreid over Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind èn het oude Eckart. Ga je ze bezoe-
ken dan kom je in de uithoeken van onze gemeente, van het Heilig-
Kruispark op Hooidonk tot landgoed Soeterbeek en de Stationsweg 
op Eeneind en zelfs even over ‘de grens’ in de wijk Oude Gracht in 
Woensel. 

Monument 7
Heilig-Kruispark 

Hooidonk
Hooidonk, Nederwetten

Het Heilig-Kruispark ligt op 
het Dommeleiland achter 

de Hooidonkse 
watermolen: een fraai 

aangelegd park met een 
kapel en een kruisweg. De 
kapel van Hooidonk is in 

1954 gebouwd op de 
fundamenten van de 
stenen kapel van het 

slotklooster. Deze priorij 
werd in 1146 gesticht 

vanuit de abdij van Rolduc. 
In 1244 is hier het ‘wonder 

van Hooidonk’ gebeurd. De 
kruisweg uit 1961 is een 

ontwerp van Piet 
Schoenmakers uit Beesel. 
Dit park is sinds 1993 een 
gemeentelijk monument.

Monument 14
Het Heemhuis

Papenvoort 15A, Nuenen

In het Heemhuis van De Drijehornick, een linnenfabriek uit 1869, is een tentoonstelling Historische 
Geografie gewijd aan de in 1832 ook in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ingevoerde 

kadastrale registratie. De kadastrale archieven vormen een rijke bron van historische gegevens met 
betrekking tot eigenaren van landerijen en gebouwen, de bouwhistorie van panden, toponiemen en 

de begrenzing van percelen. Aan de hand van historische documentatie kunt u zien hoe de kadastrale 
registratie in onze gemeente tot stand is gekomen. Via de website zijn de gedigitaliseerde kadastrale 

gegevens inmiddels door de heemkundekring toegankelijk gemaakt.
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Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie en biedt  een breed scala 
aan kwaliteitscursussen en workshops. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn 
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Kloos-
ter. Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de 
professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal. Je start met het leren van basisbegin-
selen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasticiteit en perspectief.  Atelier 
Van Gogh biedt cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Tekenen en schilderen 
beginners & gevorderden

Er gaat een nieuwe wereld open. Je leert beter kij-
ken en ook buiten het tekenen ga je meer zien van 
je omgeving. Daarnaast krijg je er plezier in om met 
krijt en verf op papier of doek te werken. Het geeft 
heel veel ontspanning. Je bent even weg uit de da-
gelijkse beslommeringen. Gaandeweg leer je de 
basisbegrippen van het tekenen en schilderen han-
teren. Ook voor gevorderden die al de basisbeginse-
len onder de knie hebben, is deze cursus geschikt. 
Geef je snel op want er is maar beperkt plaats.
Papier is verkrijgbaar tijdens de cursus. Materialen 
zoals potlood, houtskool, verf en kwasten zelf mee-
nemen. De docent kan advies geven.

12 lessen - € 180,-
Woensdag 9.30 - 12.00 uur
Docent: José Jansen
Start: 22 september 2021

Een geschikte cursus voor wie graag in cursusver-
band naar model wil werken. Er wordt gewerkt aan 
snelle korte schetsen, maar ook aan langere stan-
den. U leert goed te kijken en gaat de houding van 
het lichaam zien, verhoudingen begrijpen en meten. 
Allerlei verschillende teken- en schildermaterialen 
komen aan bod. Voor beginners en gevorderden.

Modeltekenen en -schilderen

16 lessen - € 360,- (Inclusief modelkosten.)
Woensdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: José Jansen
Start: 22 september 2021

Mentorklas tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al gerui-
me tijd schilderen en overwegend zelfstandig kun-
nen werken. De begeleidende kunstvakdocent reikt, 
indien gewenst, thema’s, ideeen en werkwijzen aan. 
Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer 
aan het atelier voldoende gelegenheid voor overleg. 
Van de 30 lessen is de docent 12 lessen aanwezig.
30 lessen - € 185,-
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck
Start: 14 september 2021

Onze cursussen

Tentoonstelling
Vanaf 4 september is er werk 
van cursisten te zien 
in Het Klooster te Nuenen. 

Onze docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Academie 
voor Beeldende Vorming Tilburg.

José Jansen is opgeleid aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten Tilburg, de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en de Acade-
mie voor Industriële Vormgeving Eindhoven

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogen-
bosch. 

Jacques van Erven heeft de opleiding MO A+B teke-
nen in Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck Academie 
te Maastricht.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg 

Anouk Bax is opgeleid aan St. Joost, Breda. 
Ze is actief met het creatief begeleiden en lesgeven 

Jan de Koning studeerde aan de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven (Design Academy). 

Maurits van Hout is  beroepsfotograaf.

Cursusoverzicht 2021-2022

Meld je nu aan

Abstract schilderen 

Voor wie graag Abstract wil leren schilderen of on-
der deskundige leiding een nieuwe impuls wil ge-
ven aan de manier waarop je nu schildert. Ben je 
op zoek naar een vrijer omgaan met kleur en vorm, 
een meer vanzelf creeren, het meer laten stromen 
van je creativiteit, dan biedt deze cursus een moge-
lijkheid een en ander uit te proberen. Door middel 
van gerichte opdrachten onderzoek je verschillende 
mogelijkheden binnen het schilderen. Op zoek naar 
wat past bij mij. Wat zeggen de kleuren mij, welke 
vormen voelen voor mij ok. We proberen verschil-
lende technieken uit en gaan op zoek naar een meer 
gevoelsmatig contact maken met kleur en vorm. Zo 
wordt schilderen een ontdekkingstocht . Je komt 
steeds dichter bij wat goed voelt voor jou. Op zoek 
naar een meer eigen manier van schilderen.

8 lessen - Start: 27 september 2021 en 
8 lessen - Start: 17 januari 2022
€ 134,- per blok van 8 lessen (Excl. materiaal.)
Maandag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer

Tekenen en schilderen 

Aan het begin van de cursus zijn er een paar geza-
menlijke opdrachten. Een ieder wordt uitgedaagd 
zich te verbinden met een gekozen thema, of een 
bepaalde teken- of schildertechniek uit te probe-
ren. In overleg bepalen we de thema’s. Vaak werken 
we dan naar de waarneming. Je gaat op zoek naar 
hoe iets op eigen wijze vorm te geven. Later kies je 
een eigen onderwerp om aan te werken. Er is altijd 
inspiratiemateriaal aanwezig. Na afloop wisselen 
we ervaringen uit. Het 2e deel van de cursus kiest 
ieder een eigen onderwerp om aan te werken. 
Ik begeleid individueel en geef gericht aanwijzin-
gen. Voor beginners en gevorderden.

24 lessen - € 305,-
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
Een introductie in 8 lessen - € 105,-
Docent: Marjo van Meer
Start: 14 september 2021

Tekenen en schilderen 

Al experimenterend met verschillende materialen 
gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van 
het tekenen en schilderen. Hoe ziet de wereld eruit 
door een roze bril of op zijn kop? Wat kunnen we 
leren van verschillende kunstenaars en van elkaar? 
Elke woensdag een nieuwe uitdaging. Naast de ba-
sisbegrippen uit de schilder- en tekenkunst, staat 
de verwondering centraal. Heb jij zin om de kunste-
naar in jezelf te ontdekken en houd je van creatief 
bezig zijn, kom dan op woensdagmiddag meedoen. 

Proefles: de eerste les op 22 september 2021 is een 
proefles. Kom gewoon even langs om te proeven hoe 
leuk het tekenen en schilderen is.

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Woensdag 16.00 - 17.30 uur
Docent: Anouk Bax
Start: 22 september 2021

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur
Docent: Peter Linnartz
Start: 17 september 2021
Wil je niet de hele cursus volgen, dan betaal je 
€ 47,50 voor 6 aaneengesloten lessen. Ook kun 
je kiezen uit 12 (€ 85,-) of 24 (€ 170,-) lessen.

Collages voor volwassenen

Schilderen naar thema

20 lessen - € 320,-
Donderdag 9.15 - 11.45 uur
Docent: Jan de Koning
Start: 23 september 2021

Voor mensen met enige of veel schilderservaring, die 
zelfstandig kunnen werken maar ook graag in een 
groep schilderen. Het doel is om ieders werk naar 
een hoger nivo te brengen. We werken steeds naar 
aanleiding van een onderwerp/thema (circa 6). Idee- 
ontwikkeling is een belangrijk onderdeel. De sfeer in 
de cursus is open en heel toegankelijk. Vrijheid staat 
voorop. En dus is het ook mogelijk om aan je eigen 
onderwerp/je eigen idee te werken. Dat kan abstract, 
realistisch, elke stijl is geoorloofd. De docent is eerder 
een coach. Hij brengt nieuwe thema’s in, geeft richting 
en feedback. Kijk voor resultaten op <a href=”http://
www.groetenuitnuenen.wordpress.com”>www.groe-
tenuitnuenen.wordpress.com</a>

Basiscursus fotografie

Vervolgcursus fotografie 
voor de gevorderde fotograaf

24 lessen + 1 bonus € 370,-
Donderdag 19.45 - 22.15 uur
Docent: Jacques van Erven
Start: 23 september 2021

Schilderen voor volwassenen

In een inspirerende omgeving wordt gewerkt aan 
opdrachten. Naar de natuur (b.v. stilleven), naar fo-
to’s, maar ook vanuit de fantasie (of combinaties). 
Materiaalonderzoek speelt hier een niet te onder-
schatten rol in. Denk aan druktechniek, collage, 
onderschildering etc. Daar iedereen aan dezelfde 
opdracht werkt is er ook een verrassende wisselwer-
king tussen de cursisten onderling. Verrast bij het 
zien van de manier waarop een ander iets verbeeldt. 
Iedere cursist wordt door de docent persoonlijk be-
geleid. Via voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
worden beeldende zaken vaak verduidelijkt. Landschap / buitenschilderen

De 1e les is in het Atelier, hierna gaan we zoveel mo-
gelijk naar buiten en tekenen en schilderen we op 
locatie. Teken en schildermateriaal naar eigen voor-
keur. Voor beginners en gevorderden.

6 lessen - € 90,-
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur
Docent: Marjo van Meer
Start: 26 april 2022

Ateliervangogh.nl

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een ge-
zicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende invalshoe-
ken en manieren van aanpak komt u geleidelijk tot 
een goed lijkend portret. Iedereen wordt persoonlijk 
begeleid en er kan desgewenst ook geschilderd 
worden. Voor beginners en gevorderden.

Portrettekenen en -schilderen 

10 lessen - € 180,- (Inclusief modelkosten.)
Woensdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: José Jansen
Start: 9 februari 2022

Atelier van Gogh
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Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie en biedt  een breed scala 
aan kwaliteitscursussen en workshops. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn 
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Kloos-
ter. Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de 
professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal. Je start met het leren van basisbegin-
selen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasticiteit en perspectief.  Atelier 
Van Gogh biedt cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Tekenen en schilderen 
beginners & gevorderden

Modeltekenen en -schilderen

Mentorklas tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al gerui-
me tijd schilderen en overwegend zelfstandig kun-
nen werken. De begeleidende kunstvakdocent reikt, 
indien gewenst, thema’s, ideeen en werkwijzen aan. 
Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer 
aan het atelier voldoende gelegenheid voor overleg. 
Van de 30 lessen is de docent 12 lessen aanwezig.
30 lessen - € 185,-
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck
Start: 14 september 2021

Tentoonstelling
Vanaf 4 september is er werk 
van cursisten te zien 
in Het Klooster te Nuenen. Ateliervangogh.nl

Cursusoverzicht 2021-2022

Abstract schilderen 

Voor wie graag Abstract wil leren schilderen of on-
der deskundige leiding een nieuwe impuls wil ge-
ven aan de manier waarop je nu schildert. Ben je 
op zoek naar een vrijer omgaan met kleur en vorm, 
een meer vanzelf creeren, het meer laten stromen 
van je creativiteit, dan biedt deze cursus een moge-
lijkheid een en ander uit te proberen. Door middel 
van gerichte opdrachten onderzoek je verschillende 
mogelijkheden binnen het schilderen. Op zoek naar 
wat past bij mij. Wat zeggen de kleuren mij, welke 
vormen voelen voor mij ok. We proberen verschil-
lende technieken uit en gaan op zoek naar een meer 
gevoelsmatig contact maken met kleur en vorm. Zo 
wordt schilderen een ontdekkingstocht . Je komt 
steeds dichter bij wat goed voelt voor jou. Op zoek 
naar een meer eigen manier van schilderen.

8 lessen - Start: 27 september 2021 en 
8 lessen - Start: 17 januari 2022
€ 134,- per blok van 8 lessen (Excl. materiaal.)
Maandag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer

Tekenen en schilderen 

Aan het begin van de cursus zijn er een paar geza-
menlijke opdrachten. Een ieder wordt uitgedaagd 
zich te verbinden met een gekozen thema, of een 
bepaalde teken- of schildertechniek uit te probe-
ren. In overleg bepalen we de thema’s. Vaak werken 
we dan naar de waarneming. Je gaat op zoek naar 
hoe iets op eigen wijze vorm te geven. Later kies je 
een eigen onderwerp om aan te werken. Er is altijd 
inspiratiemateriaal aanwezig. Na afloop wisselen 
we ervaringen uit. Het 2e deel van de cursus kiest 
ieder een eigen onderwerp om aan te werken. 
Ik begeleid individueel en geef gericht aanwijzin-
gen. Voor beginners en gevorderden.

24 lessen - € 305,-
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
Een introductie in 8 lessen - € 105,-
Docent: Marjo van Meer
Start: 14 september 2021

Tekenen en schilderen 

Voor beginners en gevorderden! In deze praktijkge-
richte cursus ga je op zoek naar jouw unieke schep-
pende vermogens. Tijdens deze cursus werkt iedereen 
aan zijn eigen werkstuk en bepaal je zelf de onderwer-
pen of abstractie. De docent loopt langs en draagt op-
lossingen aan om jouw werkstuk tot een goed einde 
te brengen. In gesprekken leer je elkaar steeds beter 
kennen en leiden kleine aanwijzingen vaker tot grote 
stappen voorwaarts. Daarbij is er veel aandacht voor 
compositie en kleurgebruik maar word je ook gehol-
pen met perspectief vorm en verhouding, of de tech-
niek van het door jouw gekozen materiaal zoals pot-
lood, pastel, aquarel-, olie-, of acrylverf.

24 lessen - € 385,-
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: Peter Linnartz 
Start: 28 september 2021

Teken en schilderen voor jeugd 
(8 t/m 12)

Met leuke opdrachten wordt kennis gemaakt met ver-
schillende technieken en materialen. Elke les wordt  
aan een nieuwe opdracht gewerkt, dus elke keer weer 
een frisse start. Op speelse manier wordt aandacht 
besteed aan begrippen uit de teken- en schilderkunst, 
zoals diepte suggereren, kleuren mengen, composi-
tie, zelf een stilleven opstellen, landschap, en dieren 
of portretten schilderen. Na het geven van een geza-
menlijke opdracht loop ik bij iedereen langs en zal ik 
ieder kind individueel verder helpen. Van de kinderen 
wordt wel verwacht dat zij affiniteit met tekenen of 
schilderen hebben.

Tekenen en schilderen kinderen 
(7 t/m 12 jaar)

Al experimenterend met verschillende materialen 
gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van 
het tekenen en schilderen. Hoe ziet de wereld eruit 
door een roze bril of op zijn kop? Wat kunnen we 
leren van verschillende kunstenaars en van elkaar? 
Elke woensdag een nieuwe uitdaging. Naast de ba-
sisbegrippen uit de schilder- en tekenkunst, staat 
de verwondering centraal. Heb jij zin om de kunste-
naar in jezelf te ontdekken en houd je van creatief 
bezig zijn, kom dan op woensdagmiddag meedoen. 

Proefles: de eerste les op 22 september 2021 is een 
proefles. Kom gewoon even langs om te proeven hoe 
leuk het tekenen en schilderen is.

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Woensdag 16.00 - 17.30 uur
Docent: Anouk Bax
Start: 22 september 2021

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur
Docent: Peter Linnartz
Start: 17 september 2021
Wil je niet de hele cursus volgen, dan betaal je 
€ 47,50 voor 6 aaneengesloten lessen. Ook kun 
je kiezen uit 12 (€ 85,-) of 24 (€ 170,-) lessen.

Collages, welke kunstenaar heeft ze niet gemaakt? 
Foto’s knippen en plakken op papier of op linnen, op 
zoek naar onverwachte compositie’s. Je ‘schildert’ met 
afbeeldingen. De docent geeft richting en zorgt voor 
een thema/onderwerp.  Uiteindelijke resultaten: idee-
en voor schilderijen, decors, foto-prints, uitnodigings-
kaarten, etc. Deelname staat open voor iedereen.
Teken -of schilderervaring is niet nodig. Maar voor 
schilders is dit wel een ideale manier om tot frisse in-
zichten en andere mogelijkheden te komen. 

Collages voor volwassenen

5 lessen - € 80,-
Donderdag 13.15 - 15.30 uur
Docent: Jan de Koning
Start: 23 september 2021

Schilderen naar thema

20 lessen - € 320,-
Donderdag 9.15 - 11.45 uur
Docent: Jan de Koning
Start: 23 september 2021

Voor mensen met enige of veel schilderservaring, die 
zelfstandig kunnen werken maar ook graag in een 
groep schilderen. Het doel is om ieders werk naar 
een hoger nivo te brengen. We werken steeds naar 
aanleiding van een onderwerp/thema (circa 6). Idee- 
ontwikkeling is een belangrijk onderdeel. De sfeer in 
de cursus is open en heel toegankelijk. Vrijheid staat 
voorop. En dus is het ook mogelijk om aan je eigen 
onderwerp/je eigen idee te werken. Dat kan abstract, 
realistisch, elke stijl is geoorloofd. De docent is eerder 
een coach. Hij brengt nieuwe thema’s in, geeft richting 
en feedback. Kijk voor resultaten op <a href=”http://
www.groetenuitnuenen.wordpress.com”>www.groe-
tenuitnuenen.wordpress.com</a>

15 lessen - € 270,-  (15 lessen om de twee weken 
behalve tijdens schoolvakanties.)
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Docent: Maurits van Hout
Start: 11 september 2021

Aan de hand van leervragen worden opdrachten uit-
gevoerd en aspecten van de fotografie bekeken. In-
zichten worden vergroot door besprekingen en the-
matische workshops. Je werkt per week ± 2 uur aan 
opdrachten. 

Basiscursus fotografie

Ben jij een enthousiaste hobbyfotograaf, maar wil je 
jouw camera beter leren kennen en wil jij jouw fo-
tografie verbeteren? In 10 lessen van 2 uur (5 prak-
tijklessen, 5 theorielessen) leer je alles over instellin-
gen, compositie, avondfotografie, portretfotografie 
en beeldbewerking. Je hebt bij voorkeur een camera 
waarbij je diafragma en sluitertijd manueel kan instel-
len (diafragma, systeemcamera, mirrorless). Twijfel 
je? Neem dan even contact op met de docent. Voor de 
avondles heb je bij voorkeur een statief. Lenen is evt 
een optie. We plannen in overleg ook nog 1 avondles 
op een doordeweekse dag.
10 lessen - € 250,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur
Docent: Maurits van Hout
Start: 11 september 2021

Vervolgcursus fotografie 
voor de gevorderde fotograaf

24 lessen + 1 bonus € 370,-
Donderdag 19.45 - 22.15 uur
Docent: Jacques van Erven
Start: 23 september 2021

Schilderen voor volwassenen

In een inspirerende omgeving wordt gewerkt aan 
opdrachten. Naar de natuur (b.v. stilleven), naar fo-
to’s, maar ook vanuit de fantasie (of combinaties). 
Materiaalonderzoek speelt hier een niet te onder-
schatten rol in. Denk aan druktechniek, collage, 
onderschildering etc. Daar iedereen aan dezelfde 
opdracht werkt is er ook een verrassende wisselwer-
king tussen de cursisten onderling. Verrast bij het 
zien van de manier waarop een ander iets verbeeldt. 
Iedere cursist wordt door de docent persoonlijk be-
geleid. Via voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
worden beeldende zaken vaak verduidelijkt. Landschap / buitenschilderen

De 1e les is in het Atelier, hierna gaan we zoveel mo-
gelijk naar buiten en tekenen en schilderen we op 
locatie. Teken en schildermateriaal naar eigen voor-
keur. Voor beginners en gevorderden.

6 lessen - € 90,-
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur
Docent: Marjo van Meer
Start: 26 april 2022

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een ge-
zicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende invalshoe-
ken en manieren van aanpak komt u geleidelijk tot 
een goed lijkend portret. Iedereen wordt persoonlijk 
begeleid en er kan desgewenst ook geschilderd 
worden. Voor beginners en gevorderden.

Portrettekenen en -schilderen 

10 lessen - € 180,- (Inclusief modelkosten.)
Woensdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: José Jansen
Start: 9 februari 2022
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Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal

De Beer, het Bos en de Kerken
Tot en met zaterdag 23 oktober 2021 is in Kunstzaal Dommeldal, in de Biblio-
theekvestiging in Mierlo, een tentoonstelling te zien met werken van kun-
stenaars Fred.Fransen (Grafiek) en Anneke Bakker (Draadsculpturen), met 
als titel: De Beer, het Bos en de Kerken.

Zijn inspiratiebronnen zijn divers, 
van opbouw tot aftakeling van een 
gebouw, van bloei tot bederf van een 
plant, of van bijzondere structuren in 
de natuur. Zijn meest recente werk 
toont enkele van de vele, soms dui-
zend jaar oude Franse kerken.

Anneke Bakker
Op 15-jarige leeftijd verhuisde Anne-
ke naar Brabant. Momenteel woont 
ze samen met Ton in Eindhoven. Hun 
twee dochters zijn inmiddels het 
huis uit.
Ze is zoals ze ook wel zeggen een 
laatbloeier of het was gewoon tijd 
om op een andere manier haar 
creativiteit aan te spreken. In ieder 
geval is ze op 51-jarige leeftijd aan 
de opleiding beeldhouwkunst in 
Arendonk begonnen. Ze heeft deze 
opleiding afgerond in de figuratie-
ve kunst, model en portret. Hierna 
heeft ze de mogelijkheid gekregen 

Fred.Fransen
Fred.Fransen (1946) maakt in zijn ate-
lier in Eindhoven drukwerk op 3 an-
tieke persen. Daarmee is zijn beroep 
zijn hobby geworden. Werkzaam in 
de reclame had hij destijds veelvuldig 
contact met ontwerpers van druk-
werk, met tekstschrijvers, fotografen, 
zetters, lithografen en drukkers.
Op de kunstacademie Arendonk ver-
breedde hij op de afdeling grafiek-
kunst zijn technische kennis en ont-
wikkelde zijn creativiteit. Deze oplei-
ding sloot hij vorig jaar met goed ge-
volg af.
Fred.Fransen maakt werk in steen-
druk, droge naald ets, linoleumdruk... 
Het werk dat in Mierlo tentoonge-
steld wordt is voornamelijk door mid-
del van sjabloon- en kartondruk ge-
creëerd en wordt soms ondersteund 
door tekst in boekdruk; gezet in lo-
den letters en gedrukt op een spe-
ciale pers.

om zich verder te specialiseren. Ze 
heeft deze tijd gebruikt om andere 
vormen en materialen te ontdek-
ken. In 2017 heeft ze de specialisa-
tiegraad afgerond. Met name de na-
tuur is voor haar een grote inspira-
tiebron. Maar ook vernietiging, ver-
val, hedendaagse thema’s vind je 
terug in haar werk. Verder heeft ze 
ijzerdraad en garen in alle soorten 
en maten ontdekt en ze verwerkt 
tot objecten. Soms in combinatie 
met andere materialen.
De transparantie en de schaduwen 
die deze objecten geven, blijven haar 
boeien.

Alle objecten zijn uniek uit de hand 
gevormd, een steekje meer, een 
steekje minder. Ook al lijken sommi-
ge op elkaar, er is er geen een hetzelf-
de. Er bestaan geen patronen van de 
objecten.

Iedereen is van harte welkom om de 
expositie te bezoeken. Te zien t/m 23 
oktober in Kunstzaal Dommeldal, open 
tijdens de openingsuren van Biblio-
theek Dommeldal, vestiging Mierlo.

  

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

De oude boerderij van Piet en Hanneke van Santvoort 
op het Wettenseind 16 in de jaren zeventig, voordat deze tot woon-
boerderij werd verbouwd. Wanneer mensen uit de stad in die tijd ‘buiten’ 
wilde gaan wonen, kocht men bij voorkeur zo’n oud boerderijtje om op te 
knappen. De agrarische functie ging daarbij verloren. Op de foto Piet van 
Santvoort, zoals iedereen hem heeft gekend.
Wilt u meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op pag. 198.

Oranje Fonds   
en MIND zoeken 
deelnemers voor 
programma 
rondom mentale 
gezondheid
Het Oranje Fonds is op zoek naar 
nieuwe en bestaande sociale initia-
tieven voor het nieuwe programma 
Herstel Dichtbij - Samen voor Menta-
le Gezondheid. Dit programma werd 
eerder dit jaar aan Koningin Máxima 
aangeboden ter ere van haar 50e ver-
jaardag. Nu wordt de zoektocht ge-
start naar zelfregie- en herstelinitia-
tieven die de komende drie jaar deel 
kunnen nemen aan Herstel Dichtbij. 
Dit alles in samenwerking met MIND. 
Met als doel een landelijk netwerk te 
creëren zodat psychisch kwetsbare 
mensen dichtbij huis hulp en onder-
steuning kunnen vinden.

Ruim 40 procent van de Nederlan-
ders heeft ooit in het leven te maken 
met psychische klachten. En door de 
coronapandemie neemt de vraag 
naar psychische hulp toe. Daarom wil 
het Oranje Fonds samen met MIND 
initiatieven ondersteunen die ruimte 
bieden aan psychisch kwetsbare 
mensen. Zodat zij dichtbij de plek 
waar ze wonen kunnen werken aan 
hun herstelproces.

Zelfregie en herstel
Binnen het programma is er ruimte 
voor 30 deelnemers; 15 gevestigde 
zelfregie- en herstelinitiatieven die hun 
initiatief willen versterken, verduurza-
men en doorontwikkelen, en 15 nieu-
we initiatieven die de ambitie hebben 
om een volwaardig zelfregiecentrum te 
realiseren. Gevestigde initiatieven kun-
nen zich tot uiterlijk 27 september aan-
melden en nieuwe initiatieven krijgen 
tot 4 oktober de tijd. Dit kan via oranje-
fonds.nl/hersteldichtbij. Uit alle aan-
meldingen wordt door het Oranje 
Fonds en MIND een selectie gemaakt 
op basis van criteria die op deze aan-
meldpagina te vinden zijn.

Steun
Deelnemers aan Herstel Dichtbij ont-
vangen gedurende drie jaar finan-
ciële steun, kennis en coaching. Ook 
wordt er ingezet op het delen van 
kennis met elkaar, deskundigheids-
bevordering en wordt er onderzoek 
gedaan zodat samen zoveel mogelijk 
impact gemaakt kan worden. Het 
programma start in januari 2022. 
oranjefonds.nl/hersteldichtbij.

Nieuwe loods bij    
Heyde Hoeve in Gerwen
Bij de Heyde Hoeve aan het Rullen in Gerwen wordt een nieuwe loods ge-
bouwd. De oude varkensstallen zijn inmiddels gesloopt. “Het gebroken 
puin wordt gebruikt bij de bouw van een nieuwe loods voor statische op-
slag”, aldus ondernemer Tiny Schepers. 

kingsverband met boeren. Die sa-
menwerking is gedreven door de 
ambitie het allerlekkerste varkens-
vlees te leveren uit een betrouwbare 
Hollandse keten met de best mogelij-
ke zorg voor dier en omgeving. 

Vier keer Goud en een Prix D’Honneur
Heyde Hoeve nam dit jaar voor het 
eerst deel aan de internationale vak-
wedstrijd van de Confrérie des Che-
valiers. Aan dit concours nemen am-
bachtelijke slagers en producenten 
uit heel Europa deel. Heyde Hoeve 
behaalde met de vier ingezonden 
ambachtelijke producten ‘Goud’. 
Heyde Hoeve werd ook onderschei-
den met de Prix d’Honneur. Goud 
werd behaald met de volgende vier 
ambachtelijke producten met het 
Heyde Hoeve Duroc varkensvlees als 
belangrijkste ingrediënt: gekookte 
achterham, zachte boerenmetworst, 
hausmacher en gebraden gehakt 
met peper. Voor meer informatie: 
www.heydehoeve.nl

Boerderij Heyde Hoeve is ruim 65 jaar 
in het bezit van de familie Schepers. 
In de oude boerderij Heihoef hield de 
familie koeien en varkens. Zoon Tiny 
nam het bedrijf over van zijn ouders 
en specialiseerde zich in varkens. Hij 
is eigenaar van tot Heyde Hoeve om-
gedoopte Heihoef en renoveerde 
destijds de boerderij en de stallen. 
Heyde Hoeve houdt ook varkens op 
de locatie Zierikzee. Nu staan er geen 
grote varkensstallen meer in Gerwen, 
wel wordt er een nieuwe opslagloods 
gebouwd. 

Ondernemer van het jaar
Gerwenaar Tiny Schepers is een am-
bitieuze ondernemer en werd door 
het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) gekozen tot ondernemer van 
het jaar 2009. Tiny kreeg de prijs om-
dat hij zich, aldus de jury, heeft ge-
manifesteerd als een succesvolle, in-
novatieve en maatschappelijk be-
trokken ondernemer. De Gerwenaar 
is ook oprichter van het samenwer-

Het puin van de gesloopte varkensstallen wordt gebroken. Bij de Heyde Hoeve in Ger-
wen wordt een nieuwe loods gebouwd.… (foto Cees van Keulen).

Een wolwinkel in ons Nuenen
Eindelijk een wolwinkel in Nuenen, of Wow, het lijkt hier wel een snoepjes 
winkel. Dit zijn vaak de eerste woorden wat klanten zeggen als ze ons 
ontdekt hebben.  

Wist u het nog niet? Ja hoor u leest 
het goed! Een echte wolwinkel in 
Nuenen schuin tegenover ‘Het Goed’ 
op De Pinckart 11b. Lekker breien of 
haken op de bank en ondertussen de 
tv aan, een warme muts voor Jan, of 
een paar gezellige sokken voor Kees. 
Of neee... een leuke trui voor mijzelf... 
Maar een leuke knuffel voor mijn 
(klein)kind is natuurlijk ook gewel-
dig! Bij mijn hobbywinkeltje slaag je 
altijd, een uitgebreid assortiment 
wol van 100% echte wol tot ons su-
perleuke budgetgaren en alles wat 
ertussen zit. Maar heeft u nog nooit 
gehaakt of gebreid?  We starten in 
september met een workshop voor 
beginners!  

Ria is 23 jaar geleden gestart met een 
nagelstudio, en 2 jaar later begonnen 
met het opleiden van Nagelstylistes, 
en weer 1 jaar later gestart met haar 
groothandel voor alle benodigde 
producten hiervoor. Inmiddels is Ria 

gestopt met het geven van de oplei-
dingen en het zetten van nagels, ze 
doet nog een paar klantjes maar die 
komen dan ook al meer dan 20 jaar 
bij Ria en daar maakt zij dan ook 
graag een uitzondering voor.  

Maar ze haakt ook graag en wist dat 
er eigenlijk maar weinig wolwinkels 
zijn. En zo is Ria samen met haar echt-
genoot Jack 8 jaar geleden begonnen 
met ‘Mijn Hobbywinkeltje’. Als je bin-
nenkomt zie je eerst alle nagelspulle-
tjes staan, en dan loop je even door 
en ja hoor een en al wol! Maar ze heb-
ben ook producten voor Macramé, 
borduren, naaien, stoffen, belletjes, 
muziekdoosjes, rammelaars noem 
maar op! 
Ik zou zeggen: Welkom in de leukste 
wolwinkel van Nuenen.  De Pinckart 
11b Nuenen, zie ook de website: 
www.mijnhobbywinkeltje.nl

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
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Kindervakantieweek Gerwen

Geen Ezeltjesdag op Eeneind 
in 2021
Elk jaar rond maart gaat het bij ons, als ezelvrienden van de Stichting 
Ezeltjesdag, weer kriebelen. De voorbereidingen worden gestart voor 
het leukste kinderevenement van het Eeneind, Ezeltjesdag!!

om zo onze loterij te sponsoren. Daar 
wordt door bezoekers altijd gretig 
gebruik van gemaakt en met de op-
brengst kunnen wij onze kosten 
drukken……

Helaas is COVID-19 nog steeds onder 
ons en laten de cijfers zien dat de be-
smettingen nog steeds niet weg zijn. 
Met de onzekerheid op dit moment 
over de evenementen en de bijbeho-
rende regelgeving, waaronder testen, 
hebben we besloten om Ezeltjesdag 
2021 NIET door te laten gaan. We wil-
len het evenement namelijk laagdrem-
pelig en in een ongedwongen sfeer la-
ten plaatsvinden, wat op dit moment 
jammer genoeg niet mogelijk is.

We hopen jullie volgend jaar weer 
van harte welkom te heten op een 
vernieuwde ezeltjesdag! Tot volgend 
jaar!

Groetjes van de Ezelvrienden van 
Ezeltjesdag!

We komen bij elkaar om de plannen 
rond te maken en er een geslaagde 
dag van te maken. De ezelhouders 
worden uitgenodigd, de frietkraam, 
de ijscokar en het springkussen wor-
den besteld, vergunningen worden 
aangevraagd en lokale ondernemers 
worden bezocht voor leuke cadeau’s, 

Americana-band Tip Jar geeft  
concert in de tuin van Kasteel Croy
Op 5 september geeft Tip Jar, de Americanaband van Bart de Win (jaren-
lang vaste begeleider van Gerard van Maasakkers) om 15.00 uur een con-
cert in de prachtige tuin van het eeuwenoude Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. 

Baer Traa. Eerlijke liedjes over grote 
en kleine alledaagse dingen die ie-
dereen zal herkennen. Kaarten à 
€15,- zijn uitsluitend van tevoren te 
bestellen via het emailadres van Tip 
Jar: tipjarsongs@gmail.com. Dit is no-
dig om overzicht te houden zodat de 
coronamaatregelen in acht genomen 
kunnen worden.

Zondag 5 september, 15.00-17.00 uur
Bart de Win: piano, gitaar, zang
Arianne Knegt: zang
Baer Traa: gitaar, zang

Voor info en reserveringen: 
tipjarsongs@gmail.com 
Graag tot 5 september!

Tip Jar zoekt de grenzen van de coun-
trymuziek en het singer-songwriter-
genre op, waardoor hun optreden 
een afwisselende luistertrip wordt. 
Met de stemmen van Bart de Win en 
Arianne Knegt als uitgangspunt is de 
karakteristieke Tip Jar-sound echter 
uit duizenden herkenbaar. Persoon-
lijk, eerlijk, veel vocalen. 

Hun onlangs verschenen vijfde al-
bum krijgt de ene mooie recensie na 
de andere. De LP was al plaat van de 
week bij Bob’s vinyl in Aarle-Rixtel. 
Voor deze gelegenheid speelt de 
band in trio-vorm met de harde kern 
Bart de Win en Arianne Knegt, aange-
vuld met supertalent en alleskunner 

Foto: Michael Pelle

Dorpsraad Lieshout wil graag 
meer aandacht voor vrijwilligers
Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. 
Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilli-
gers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en 
het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de scha-
duw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorps-
raad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van ‘de vrij-
williger’ willen hebben.

den voor vrijwilligers die het verdie-
nen om in het zonnetje gezet te wor-
den. Ook is er, landelijk gezien, na-
tuurlijk ook de Koninklijke onder-
scheiding in de vorm van ‘een lintje’. 
Ook dat is een mooie, waardevolle 
waardering voor een vrijwilliger. 

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien 
dat deze waarderingen vaker aange-
vraagd zouden worden. De mogelijk-
heden om de vrijwilliger te eren zijn 
er immers: er van gebruik maken zou 
meer aandacht moeten krijgen en 
opgepakt dienen te worden. Dorps-
raad Lieshout vraagt dan ook graag 
de aandacht hiervoor. Vrijwilligers 
zijn immers érg belangrijk voor het 
dorp én de leefbaarheid en verdie-
nen het héél erg om eens in het zon-
netje gezet te worden.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisa-
ties drijven op de vrijwilligers. Ze zit-
ten in het bestuur, ze geven training 
of les, ze ruimen de boel op of ze zet-
ten zich in voor anderen. Op heel veel 
verschillende manieren maken vrij-
willigers zich nuttig in de maatschap-
pij. Sterker nog: het maatschappelijke 
leven, óók in een dorp als Lieshout, 
draait voornamelijk op vrijwilligers. 

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun 
werk in de luwte. Op de achtergrond 
zijn ze de smeerolie waar de (maat-
schappelijke) organisaties op draai-
en. En, ondanks dat ze zo belangrijk 
zijn komen ze nauwelijks op de voor-
grond en worden ze niet openlijk ge-
waardeerd. Dorpsraad Lieshout zou 
daar graag verandering in willen 
brengen en de vrijwilligers vaker op 
een voetstuk plaatsen; het voetstuk 
dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden 
om vrijwilligers in het zonnetje te zet-
ten. Binnen de gemeente Laarbeek 
bestaat naast het ‘vrijwilligerscompli-
ment’ ook de ‘vrijwilligerspenning’. 
Deze penning kan aangevraagd wor-

Afgelopen jaar werden slechts een paar 
Lieshoutenaren geëerd met een lintje

Zonnebloemen…. 
De zonnebloemen stralen en de hartvormige groene bladeren wiegen op 
de wind. De bloem volgt de zon en heeft een zonnig gezicht. Op een drui-
lerige zondagmorgen zie ik zonnebloemen en al glimlachend begin ik 
aan een lange fietstocht. Dankzij de zonnebloemen beleef ik op deze mie-
zerige dag toch nog een prachtige tocht. Dankjewel. Mooi dat er zonne-
bloemen groeien op het land en in een voortuin ergens in Nuenen.

Nog even iets over de zonnebloem. 
De zonnebloemplant waarvan de 
bloemknop nog niet geopend is, 
draait overdag op zonnige dagen 
mee met de zon en ‘s nachts keert de 
bloemknop terug naar de oostelijke 
stand. Tegen de tijd dat de bloem 
zich opent, verstijft de bloeistengel in 
de oostelijke stand. Daardoor wijzen 
bloeiende zonnebloemen de hele 
dag naar het oosten.

Waarom een zonnebloem in het logo 
van Toerclub Nuenen? Omdat kunst-
schilder Vincent van Gogh in Nuenen 
woonde en werkte. Hier schilderde 
hij onder meer De Aardappeleters en 
in Arles in Frankrijk zonnebloemen. 
De Zonnebloemen behoren tot de 
bekendste schilderijen van Van Gogh. 
Ze drukten dankbaarheid uit, zo 
schreef Vincent. Goed dus dat de 
kleurrijke Nuenense toerclub zonne-
bloemen van Vincent als symbool 
draagt, uit dankbaarheid. Zonne-
bloemen en Toerclub Nuenen zorgen 
ook op een druilerige dag voor een 
zonnestraaltje….. 

Mooi ook dat Toerclub Nuenen de 
zonnebloem heeft uitgekozen in het 
logo van de toerclub. In de maanden 
dat er geen zonnebloemen bloeien 
kan men toch de zonnebloem be-
wonderen. Dat helpt soms ook nog 
om met goede benen aan een fiets-
tocht te beginnen. 
Binnen een uurtje fietsen - met op 
kop van de groep een paar prima 
wegkapteins - zitten we met onze 
toerclub bij de Achelse Kluis in België. 
Dwars door de paarse Strabrechtse 
Heide en de Leenderheide op weg 
naar onze zuiderburen. En eerst nog 
langs een veld vol gele zonnebloe-
men bij Riel in Geldrop. Wat wil een 
mens nog meer….. 

En als de wind uit de oostelijke hoek 
waait gaan we met de wind op kop 
richting de provincie Limburg en be-
reiken dan het mooie dorpje 
Griendtsveen, het schilderachtige 
geboortedorp van Toon Kortooms. 
We nemen niet de tijd voor een be-
zoek aan het Toon Kortoomspark, 
een park met museum, gewijd aan 
het leven en werk van de streekschrij-
ver Toon Kortooms. Ook een wande-
ling over het ‘blotevoetenpad’ zit er 
niet in. Wel een korte stop bij het ge-
zellige terras van herberg De Mor-
genstond. Griendtsveen is de parel 
van de Peel. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 35 en 36 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.

• Het Klooster gaat verbouwen, 
afl. 1

• Plan voor nieuwe wijk Kavelaars 
op Eeneind

• Kindervakantieweek
• Joep Hoedemakers wint SBS-6 

programma Beat Me.
• Basketbalclub Achilles’71 50 jaar
• Kerkje van Gogh weer open 
• Uit de serie ‘Nieuwe Nuenena-

ren’: Taalkabaal
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 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. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met 
CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Een greep uit de recensies over hun 
nieuwste album:

Eindhovens Dagblad: Een melodieu-
ze, warm geproduceerde plaat met 
rake teksten, waarop de beste coun-
try-artiesten het patent hebben. 
Bands als Tip Jar moet je met een 
lichtje zoeken. In Nederland, althans. 
‘One Lifetime’ is als een arm die ie-
mand om je heenslaat. 
Nederlands Dagblad: Echt goed, je 
gelooft je Nederlandse oren niet. Em-
mylou Harris, Willie Nelson, Guy Clark 
en zelfs de betreurde Johnny Cash of 
Gram Parsons, ze zouden even blij-
ven staan als dit tweetal op straat op-
trad.
Oor: De muziek van Tip Jar laat zich 
moeiteloos meten met die van grote 
Americana artiesten van over de hele 
wereld. Tijdloze songs, prettig gezon-
gen, virtuoos gespeeld. Tip Jar is opti-
maal genieten van Americana van ei-
gen bodem.
Musicmaker: Smaakvolle arrange-
menten, sterke composities, mooie 
melodieën en een strakke productie 
maken ‘One Lifetime’ een album om 
trots op te zijn.
Heaven: De sfeer is melancholieker 
dan op hun vorige platen, de toon 
wat soberder maar paradoxaal ge-
noeg wel veelzijdiger. De internatio-
nale allure die hun vorige album ‘On-
ward’ werd toegedicht, krijgt moeite-
loos consolidatie op ‘One Lifetime’.
Lust for Life: Tip Jar ontwikkelt steeds 
meer een eigen geluid. En dat laat 
zich niet begrenzen door de beper-
kingen van welke muzikale stroming 
ook. Constante factor blijft de fraaie 
vocale harmonieën van De Win en 
Knegt. De klankkleur van hun stem-
men is een regelrechte match en 
geeft de smaakvolle eigen composi-
ties een extra dimensie. 

Op 25, 26 en 27 augustus werd de Gerwen Zoo geopend op het terrein 
van de Kindervakantieweek aan de Huikert in Gerwen. Door 120 kinde-
ren en meer dan 80 vrijwilligers is er drie dagen gewerkt aan een specta-
culair optreden.

Op woensdag 25 augustus stonden 
de kinderen in de rij om bij de kassa 
met de verrekijker in de hand door 
een doolhof naar hun groep te speu-
ren. Iedere groep had een passende 
naam van Zebra, Pink Panther, Lion 
King tot Freek Vonk. Op deze zonnige 
dag stonden voor de middag water-
spellen op het programma. Doel was 
om zoveel mogelijk eendjes te win-
nen. Deze konden gewonnen wor-
den bij het Kangaroespel, De olifan-
tenspuit of de Amazone Safari. 
Donderdag 26 augustus begon de 
dag al vroeg met allerlei workshops. 
Zo konden de kinderen kiezen om 
een safari auto te knutselen, of een 
k(n)ikkerbaan te timmeren. Maar ook 
konden de echte waaghalzen met 
een slang knuffelen. Na een welver-
diende lunch gingen de groepen 

weer diverse leuke spellen doen op 
het terrein. De teams gingen fanatiek 
de strijd aan met bijv. het kikkerspel 
(mikado waarbij de kikker niet mocht 
vallen) en het paardenspel. 
Vrijdagmiddag werd het spel ‘Minute 
to win it’ gespeeld. De kinderen de-
den wederom hun best om zoveel 
mogelijk eendjes te krijgen. Hierna 
was het tijd dat iedere groep zich pre-
senteerde op het podium. Alle acts 
werden beoordeeld door een jury. De 
jury was vol lof over alles wat ze za-
gen. De kinderen hebben hun dans-, 
acrobatiek- en zangtalent goed laten 
zien. Door corona konden we de ou-
ders hiervoor niet uitnodigen. Geluk-
kig zijn alle acts opgenomen en ko-
men deze op de website te staan. Na 
het eten van een frietje werd de Ger-
wen Zoo (af )gesloten. 

Wij kijken als bestuur van de Kinder-
vakantieweek Gerwen terug op een 
fantastische Kindervakantieweek! Wij 
willen alle kinderen, vrijwilligers en 
sponsoren bedanken voor hun bij-
drage. Het was wederom super. Zon-
der jullie hulp en inzet was dit niet 
mogelijk geweest.

Na de Kindervakantieweek zijn er nog 
allerlei spullen gevonden die zijn ach-
tergebleven op het terrein. Deze ge-
vonden voorwerpen zijn tot 12 sep-
tember op te halen bij Femke Mol, 
Mgr. Frenkenstraat 12 in Gerwen.
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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.

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.

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

ZON. 5 SEPT. VLOOIEN-
MARKT Rondom het Hei-
dehonk, Noordzeelaan Eind-
hoven. 100 kramen bomvol. 
10.00-16.00 uur. Gratis en-
tree. T: 06-20299824.www.
timmermansevenementen.nl  

GEZOCHT: zelfstandige 
hulp in de huishouding voor 
3 uur per week. Tel. 06-2297 
8348.

OPROEP: Welke dame 
tussen de 65 en 80 jaar 
durft het aan om met mij 
te gaan fietsen, een ter-
rasje te pikken of evt. een 
weekendje weg te gaan. 
Ik ben een 82-jarige (nog 
hartstikke vitaal en mobiel) 
Nuenenaar. Lijkt het jou ook 
leuk? Bel me dan op tel.nr.: 
06-14466660.

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.

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

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

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
DIE 10 WEKEN GAAN SPORTEN OM 

10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN

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

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

Wandel Arrangement
* KOFFIE | THEE & GEBAK

* WANDELING LANGS DE HIGHLIGHTS 
VAN VAN GOGH (CA. 1 UUR)

* LUNCHPLANKJE INCLUSIEF 
1 CONSUMPTIE NAAR KEUZE

€ 21,50

KOUDE | WARME BUFFETTEN
(ZIE WEBSITE) 

BORRELPLANK
(EVT. MET WARME UITBREIDING) 

HIGH TEA

WALKING DINNER
(INVULLING IN OVERLEG)

INFORMEER GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR ONZE 
MOGELIJKHEDEN VOOR BESLOTEN DINERS, FEESTJES 

E.D. BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN.

MAANDAG T/M ZATERDAG
OPENINGSTIJDEN VAN 10.00 - 18.00 UUR

(KEUKEN OPEN VAN 11.00 - 16.30) 

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie-of Viergangen 
Maandmenu

VOORGERECHTEN 

PATÉ MET PERENCHUTNEY
OF

QUICHE MET MOZZARELLA, TOMAATJES EN PESTO
OF

COURGETTESOEP
OF

BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES

HOOFDGERECHTEN

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

CORDON BLEU MET PREISELBEEREN
OF

VICTORIABAARSFILET MET PESTO EN ITALIAANSE HAM
OF

ZALMFILET MET BIESLOOKSAUS

DESSERTS

AARDBEIENPARFAIT
OF

BROWNIE MET VANILLE-IJS EN CARAMELSAUS
OF

YOGHURT MET GRANOLA, HONING EN BLAUWE BESSEN

SEPTEMBER
(WOENSDAGAVOND VANAF 17.30 UUR)

Lunch

Bezorg Opties

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)

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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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

                      

Keith Edwin Powell

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen  
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben  
wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van 

Toen ik op deze aarde kwam
heeft iemand mij gebracht
ik heb de weg niet zelf gevonden
door die donkere nacht.
En als ik straks weer weg zal gaan
naar de eeuwige groene dalen
dan zal mij vast en zeker wel
weer iemand komen halen.

levenspartner van

Wilma Smits

Het afscheid heeft 30 augustus plaatsgevonden.

5 Wellingborough, 27 september 1947 c Nuenen, 23 augustus 2021

Wilma
Jason en Andrea

Andrew en Wendy
Lee en Henk

Stacy en Michael
Daisy en Maico

Stephanie en Rogier

Christina, Aiden
Justin, Owen
Chelsea, Dean
Kairan, Sienna
Lindy, Renzo
Loek, Sam

“Als het niet meer gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.” 
Het is goed zo. 

Veel liefs Riki

Riki de Rooij  - Geurds
echtgenote van Jo de Rooij †

* Eindhoven, 15 februari 1943 † Nuenen, 25 augustus 2021

 Oosterhout: Jack en Anita
  Babi h Falco h

 Mierlo: Patrick en Karin
  Bram, Floor
  Bink h

Correspondentieadres:
Bijsterveld 43
4902 ZN  Oosterhout (NB)

Overeenkomstig de wens van Riki 
heeft haar afscheid in familiekring plaatsgevonden.

Riki heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 september 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 5 september 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 4 september 18.30 uur: 
Koosje van Maasakkers - Vogels.
Zondag 5 september 11.00 uur: Henk 
van de Vorst; Willy Sluijter - de Leeuw; 
Jos Janssen; Martien Habraken.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 september 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Bert Coolen, vanwege sterfdag; Wim 
van Hout; overleden fam. Piet v.d. 
Hurk en Adriana v.d. Hurk - Hoeks.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 5 september 09.30 uur: Kruis-
wegviering op Hooydonk, voorgan-
ger pastor J Vossenaar.

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

Ds. Marlies Schulz zal op 5 september 
voorgaan in een dienst van Schrift en 
Tafel. U kunt deze dienst bijwonen of 
volgen via livestream. De link daar-
voor kunt u vinden op se site. Als u de 
dienst wil bijwonen is alleen registra-
tie bij de voordeur nodig. We collec-
teren voor het Werelddiaconaat Na 
de dienst is er ontmoeting met koffie 
en thee. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 2 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis. H. Stefanus, ko-
ning en belijder.
Vrijdag 3 september. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Pius X, paus en belijder, 
patroon van onze Priesterbroeder-
schap.
Zaterdag 4 september. Eerste zater-
dag van de maand. 9.00 uur H. Mis, 
Votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; daarna uitstelling tot 12.30 
uur.
Zondag 5 september. Plechtige vie-
ring van het Feest van de H. Paus Pius 
X, paus en belijder. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, gedachtenis van de 
Vijftiende zondag na Pinksteren.
Maandag 6 september. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 7 september. 18.30 uur H. 
Mis.
Woensdag 8 september. 07.15 uur H. 
Mis, Geboorte van de H. Maagd Ma-
ria; gedachtenis van H. Hadrianus, 
martelaar. 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende kaarten 
die we hebben ontvangen na het overlijden van 

Ferry Sluiter
Ria, Jan en Karin, Ton en Hester, Marielle en Dick en de kleinkinderen

Graag bedanken wij via deze weg iedereen voor de vele felicitaties, 
kaartjes en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid 
van ons 50 jarig huwelijk. Dat was leuk en hartverwarmend. 
Jullie hebben ons een onvergetelijke en mooie dag bezorgd.

Nogmaals dank,
Arnoud en Marleen Meulendijks

Bijna Thuis Huis Latesteyn 
start crowdfunding campagne
Het Bijna Thuis Huis Latesteyn bestaat drie jaar en heeft in die tijd een on-
misbare plaats verworven binnen de Nuenense gemeenschap. Het huis 
biedt een plek aan mensen die in de terminale fase van hun leven zijn en 
waarbij thuis sterven niet mogelijk is. Persoonlijke aandacht wordt gebo-
den in een liefdevolle omgeving waar meer dan 70 vrijwilligers de zorg le-
veren, ondersteund door twee coördinatoren. Samen met vertrouwde 
hulpverleners (zoals huisarts en thuiszorg) wordt de laatste zorg gege-
ven. Mantelzorgers worden hierdoor ontlast en krijgen de handen vrij om 
kwalitatief en op eigen wijze invulling zorg en aandacht te geven in de 
laatste dagen van hun dierbare.

ciële bijdrage. Met uw ondersteuning 
hopen wij daarmee o.a.de kosten van 
huisvesting en onderhoud en de fi-
nanciële ondersteuning van onze co-
ordinatoren te kunnen realiseren. 

Investeert u mee? Via onderstaande 
site of de QR-code kunt u Latesteyn 
ondersteunen. 
https://www.doneeractie.nl/steun-
bijna-thuis-huis-nuenen-latesteyn-
hospice/-52452.

Alvast hartelijk dank.
Bijna Thuis Huis Latesteyn 

(hospice), Nuenen

Door een periode van leegstand in 
coronatijd en door teruglopende 
rijkssubsidies is het momenteel moei-
lijk om aan alle kosten van huisves-
ting en onderhoud te voldoen. Daar-
naast bestaat de wens om de coördi-
natoren, die drie jaar lang als vrijwilli-
ger gewerkt hebben, in vaste dienst 
te nemen.
Voor een financiële tegemoetkoming 
hiervoor is een crowdfunding cam-
pagne gestart. 
Middels dit bericht vragen wij aan 
eenieder die het Bijna Thuis Huis 
Latesteyn (hospice) in Nuenen een 
warm hart toedraagt om een finan-

Zelfhulpgroep 
voor ouders  
van thuiszittende 
kinderen zoekt 
contactpersoon  
en deelnemers
Je zoon/dochter is uitgevallen of 
dreigt langdurig uit te vallen op 
school. Je zit als ouder met allerlei 
vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe 
nu verder? Wat betekent dit voor zijn/
haar toekomst? 
Daarnaast zit je met verdriet, een ge-
voel van falen, angst, frustraties en 
heb je last van onbegrip vanuit je om-
geving. Uitval van een kind op school 
treft een geheel gezin. Zeker als je 
kind wel naar school wíl maar dit niet 
kàn. Om welke reden dan ook. 

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder professionele hulpverle-
ning. In deze groepen kunnen deel-
nemers hun ervaringen delen, elkaar 
steunen en van elkaar leren. Door het 
deelnemen aan een zelfhulpgroep 
krijg je erkenning en begrip van lot-
genoten, wat in het dagelijks leven 
soms moeilijk is. Praten met anderen 
over hetzelfde probleem helpt!
Herken jij jezelf hierin? Deze groep is 
op zoek naar iemand die samen de 
groep mee wil opstarten èn naar 
nieuwe deelnemers. 

Interesse?
Om je aan te melden kun je contact op-
nemen via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328. Voor 
meer informatie over Stichting Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost-Brabant of andere 
zelfhulpgroepen kun je kijken op onze 
site: www.zelfhulpnetwerk.nl

Wij laten Afghanistan    
niet in de steek
In een eerste statement na de machtsovername in Kaboel, laat Save the 
Children vandaag weten dat de organisatie ernstig bezorgd is over de vei-
ligheid en het welzijn van kinderen in Afghanistan. De organisatie wil 
graag zo snel mogelijk haar werk hervatten, zeker nu de honger onder de 
gevluchte bevolking zeer nijpend wordt.

Nyamandi: “Hoewel we nu bijna al 
onze diensten hebben moeten op-
schorten, zullen we ons werk hervat-
ten zodra het veilig is om dit te doen. 
We dringen er bij alle partijen op aan 
een einde te maken aan het geweld, 
de toegang voor humanitaire hulp te 
garanderen en het internationaal hu-
manitair recht te handhaven. Af-
ghaanse kinderen verdienen een toe-
komst zonder geweld.”
Save the Children is een onafhankelij-
ke, onpartijdige en politiek neutrale 
organisatie. De kinderrechtenorgani-
satie werkt sinds 1976 in Afghanistan 
op het gebied van gezondheidszorg, 
voeding, onderwijs en kinderbe-
scherming. In 2020 werden meer dan 
1,6 miljoen Afghanen bereikt.

Christopher Nyamandi, directeur van 
Save the Children Afghanistan: “Er is 
nog nooit een belangrijker moment 
geweest om onze toewijding aan het 
Afghaanse volk te bevestigen. Wij 
blijven. Wij zullen de Afghaanse men-
sen die we al sinds 1976 dienen niet 
in de steek laten.” Vóór de huidige es-
calatie van geweld was de humani-
taire situatie voor kinderen in Afgha-
nistan al nijpend, door het aanhou-
dende conflict, door de droogte en 
door de gevolgen van corona. Alleen 
al in de afgelopen maand werden 
75.000 kinderen ontheemd. Maar 
ook daarvoor waren velen al ont-
heemd. Ze leven in de open lucht en 
hebben geen voedsel of medische 
zorg tot hun beschikking.
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kienen - kienen- 
kienen
Vanaf 8 september wordt er weer op 
woensdagavond gekiend, in het 
dorpshuis in Lieshout. Iedereen is na-
tuurlijk van harte welkom. We begin-
nen om 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 35

Oplossingen wk 34
T N U T S R E K Y G H L

S E S R O M B D A K L A

T V A U T O W S L U K V

U O I I C R B I P U L R

R R R H U R N I R I H E

I O T E A K N A E W T V

N I T N N E S G W O A O

G S D A N V E T O I R R

S E G T M R A R P G A S

R E E S A I N L P E Y T

L N M A L I N G K R O I

O T R R G E W A A D N N

H U T S P 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

H E E S T E R F A N C L U B

A Z E E P A V U I G R

N L R R P R E R D D I

G O D P L A T Z A K M U D

A G I O E A A P V E E G

R O N D E E L U K E L E L E

S E C N O K

B E D U U S D A R T E R I E

R A A R G R H M D A M E

A R G E P I L O O G P A R

S L D P L U I E G M D

E D R O M W L U I S E

M O E S S O N P O R T I E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 2 6 5
3 6 1 4
4 8 3

8 4 5 6
4 2 5

1 8 7 2
7 9 2

2 7 4 5
4 6 2 7

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

Horizontaal: 2 arm 10 deel v.h. oor 12 teer 13 pl. in Noord-Brabant 14 waterplantje 16 denkbeeldig 
19 ontwijking 21 zuivelproduct 22 inkeping 25 loot 26 vrolijk 28 zo spoedig mogelijk (afk.) 
30 maart (afk.) 31 vrucht 34 kledingstuk 36 weefsel 38 af en toe 39 ambtsgewaad 42 een weinig 
44 pl. in Noord-Brabant 46 Hare Koninklijke Hoogheid 48 uitdrukking 50 bespieder 52 kledingstuk 
53 stof 55 buitenlijn 57 ratelpopulier 58 lidwoord 60 effen 61 ontkenning 62 aangehoudene.

Verticaal: 1 universiteitsbode 3 pl. in Gelderland 4 woedend 5 operatiekamer 6 ijzer (afk.) 
7 deel v.e. trap 8 in plaats van 9 zaniker 10 dans 11 afstotelijk 14 longkwaal 15 dwaasheid 
17 eerstkomende (afk.) 18 opslagplaats 20 spil 23 noordzuid (afk.) 24 decimeter (afk.) 27 tragedie 
29 intens genoegen 32 ik 33 commerciële tv-zender 34 mondstuk 35 tuinafscheiding 
37 grote warmte 38 sierstrook 40 esdoorn 41 deel v.e. auto 43 aanvankelijk 
44 Socialistische Partij 45 numero (afk.) 47 tapijt 49 mio conto (afk.) 50 hemellichaam 
51 slaapziekte 52 platina (afk.) 54 ijzerhoudende grond 56 laag 59 neon 60 grondtoon.
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Winnaar: week 33, Mw. I. Verrijk, Nuenen.

Bouw in de Bouwvak
De schoolvakantie zit er hier in het zuiden bijna op. Maandag 6 septem-
ber is voor veel mensen weer de eerste schooldag. De bouwvak liep een 
week eerder al af. Tussen twee haakjes: bouwvak heet voluit bouwvakva-
kantie, vakantie van bouwvakarbeiders, van bouwvakkers. De bouwvak-
kers zijn afgelopen maandag 30 augustus weer aan de slag gegaan.

Elf jonge beloftes    
presenteren kunstwerken 
tijdens Fresh Cacao
Op 5 september start de nieuwe editie van Fresh 
Cacao in De Cacaofabriek Expo. De jaarlijks terug-
kerende tentoonstelling bestaat uit het werk van 
afgelopen zomer afgestudeerde jonge kunste-
naars. Aan het einde van Fresh Cacao zal één van de 
beloftes de Carat Lucas Gassel Prijs in ontvangst ne-
men. De expositie loopt tot en met 3 oktober.

De Cacaofabriek vindt het belangrijk om jonge kunste-
naars de ruimte te bieden om zich te presenteren en 
verder te ontwikkelen. In samenwerking met stichting 
Carat wil De Cacaofabriek talentvolle kunstenaars op 
artistiek vlak en op het gebied van financiën en onder-
nemerschap ondersteunen. 
Een bijzonder element van de tentoonstelling is dat 
één van de exposerende kunstenaars de Carat Lucas 
Gassel Prijs zal krijgen. Deze Helmondse kunstprijs is in 
het leven geroepen door stichting Carat met als doel 
één van de startende kunstenaars een financiële im-
puls te geven. 
Dit jaar zijn er elf kunstenaars van vijf academies gese-
lecteerd: Breda en Den Bosch (AKV Sint Joost) , AKI En-
schede, Utrecht (HKU) en academie Maastricht. Tijdens 
deze editie van Fresh Cacao bewonder je de werken 
van Marloes Roeper, Jerrold Saija, Julia Hooy, Niels 
Roest, Cas van der Steen, Lukas Malzan, Thijs Segers, 
Christy Westhovens, Matthijs Jeuring, Jochem Mestri-
ner en Nicky Goldsteen. 
Op zondag 3 oktober om 15.00 uur vindt de prijsuitrei-
king van de Carat Lucas Gassel Prijs plaats. De juryle-
den voor de Carat Lucas Gasselprijs zijn: Curator Noord-
Brabants museum Hans November, Fabienne Swinkels 
van Stichting Carat en beeldend kunstenaar Ajla R. 
Steinvag.
Fresh Cacao is van 5 september t/m 3 oktober gratis te 
bezichtigen. 

Bij Park Luistruik waren een paar 
bouwvakkers vrijdag 27 augustus al in 
touw (zie foto’s). Een grote betonnen 
vloer werd met een hijskraan op zijn 
plaats gezet. Park Luistruik is een grote 
nieuwbouwwijk op de voormalige 
voetballocatie van RKSV Nuenen. De 
laatste woningen zijn in aanbouw. Aan 
de Eikenlaan in Nuenen is een bunga-
low gesloopt om plaats te maken voor 
een complete nieuwe bungalow. 

Tijdens de bouwvak heeft de redactie 
een rondgang gemaakt langs bouw-
projecten in onze gemeente. Bij 
bouwactiviteiten groot en klein. Dat 
blijft de redactie doen, maar niet 
meer wekelijks.

(foto’s Cees van Keulen)

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Seniorweb Nuenen    
gaat weer starten
We gaan ervoor! Het seizoen wordt traditioneel - wel met de nodige voor-
zichtigheid - geopend met een open dag, dit jaar op zaterdag 18 septem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur in het cursuslokaal in de bieb (Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18). Door de activiteiten te verdelen over meer ruimtes is het 
gemakkelijker om afstand te houden. De snelle ontwikkelingen op ICT-
gebied zorgen ervoor dat er altijd iets te leren blijft!

De Helpdesk start weer vanaf 6 sep-
tember. Voorlopig kunt u alleen te-
recht op afspraak.
Ná aanmelding wordt een tijdsblok 
gekozen (van 14.00 tot 15.00 uur of 
van 15.00 tot 16.00 uur) en wordt een 
vrijwilliger ingeschakeld, die het pro-
bleem op zou kunnen lossen. Als het 
langer gaat duren dan gepland, of het 
probleem anders uit blijkt te pakken, 
wordt een vervolgafspraak gemaakt. 
De Helpdesk is op maandagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Hiervoor 
belt u een van onze vrijwilligers op 06 
203 90 698 en maakt u een afspraak 
voor een tijdslot.
Inschrijven voor bovengenoemde 
cursussen kan op de Open Dag en 
verder via onze site www.seniorweb-
nuenen.nl/inschrijfformulier/
Telefonisch bij Mw. Mart Lokker, 040-
2840219 (liefst op werkdagen tussen 
17.00 en 18.00 uur).

Start cursussen
Een aantal cursussen willen we in ok-
tober weer gaan opstarten, voorlopig 
met slechts vijf cursisten per cursus. 
Het gaat om de volgende cursussen:
• iPad Basis (6 lessen) maandag 4 ok-

tober 11.00-12.30 uur
• Android-Smartphone basis (5 les-

sen) dinsdag 5 oktober om 09.00-
10.30 uur 

• Windows 10 voor beginners (5 les-
sen) woensdag 6 oktober 09.00-
10.30 uur en om 11.00-12.30 uur

• Beeldbewerking met FastStone (4 
lessen) donderdag 7 oktober 09.00-
10.30 uur en om 11.00-12.30 uur

• Klik & Tik (6 lessen) : vrijdag 8 okto-
ber 09.00-10.30 uur. Deze ideale be-
ginnerscursus waarbij iedereen op 
eigen tempo de computer leert 
kennen kan dankzij de samenwer-
king met de bibliotheek gratis aan-
geboden worden.

Info-avond over spierzwakte 
na een verblijf op de IC
Hoe geef je je leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het ver-
blijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele 
gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Op maandag 20 september samen 
een IC-café. Tijdens het IC-café staan 
onderwerpen centraal die te maken 
hebben met een verblijf op de IC. Dit 
keer is er extra aandacht voor spier-
zwakte. Een diëtiste van het Máxima 
MC en een fysiotherapeut van het 
Catharina Ziekenhuis geven tekst en 
uitleg. Ook is er veel ruimte om vra-
gen te stellen.
Het streven is om de bijeenkomst op 
maandag 20 september van 19.30 tot 
21.00 uur te houden in ’t Patronaat in 

Veldhoven. Kan dat vanwege corona 
niet, dan zal het een digitale bijeen-
komst zijn via Zoom.

Aanmeldingen/ info via e-mailadres 
nazorgic@catharinaziekenhuis.nl of 
ICcafe@mmc.nl 

Máxima MC en het Catharina Zieken-
huis organiseren regelmatig samen 
een IC-café. De avond is bedoeld voor 
alle ex-IC patiënten en/of naasten. 
www.catharinaziekenhuis.nl
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DamesGymGroep 
(50+)
De damesgymgroep (50+) heeft 
plaats voor nieuwe leden, we gymen 
op woensdag avond van 19.30-20.30 
uur. Als je interesse hebt, ben je wel-
kom om te komen kijken of direct 
een keer mee te gymen op woens-
dag 8 september.
Adres: gymzaal aan de Mgr. Cuyten-
laan te Nuenen.

Graag tot dan.

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.

Badminton Club Lieshout  
terug van vakantie
Op woensdag 8 september 2021 pakken de badmintonners van BCL de 
rackets weer op. Dan beginnen de wekelijkse speelavonden weer van 
deze sportvereniging en … zijn nieuwe leden van harte welkom. Is bad-
minton iets voor jou? Kom het proberen bij Badminton Club Lieshout!

Senioren
Ook senioren zijn van harte welkom. 
Zij spelen, op dezelfde woensdag-
avonden, vanaf 20.00 uur. Voor senio-
ren is er géén verplichte training: ie-
dereen mág deelnemen aan de trai-
ning, die wél gefaciliteerd wordt en 
om 20.00 uur begint. Heb je dus nog 
nooit gebadmintond en wil je het 
een keer proberen? Kom het dan ge-
rust een keer proberen. Als je niet 
traint of niet wil trainen, kun je altijd 
vrij spelen op de resterende banen. 
Ook voor senioren geldt dat je twee 
keer gratis mag komen meespelen, 
voordat je lid moet worden van de 
vereniging. En, ook senioren kunnen 
gebruik maken van de leenrackets 
die de vereniging aan biedt. Ook voor 
senioren zijn er dus geen drempels of 
andere belemmeringen om eens uit 
te komen proberen of badminton 
een sport voor jou is.

Programma
Woensdag, 8 september, 18.30 uur; 
Eerste speelavond seizoen 2021/2022
Woensdag, 15 september, vanaf 18.30 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Jeugd.
Woensdag, 15 september, vanaf 
20.00 uur; Rabobank Inloopdag (1), 
Senioren

Natuurlijk is de ‘nummer 1 sport voor 
campings’ ook dit jaar weer volop ge-
speeld: badminton. Heb jij dat ook 
gedaan en vond je dat leuk? Lijkt het 
je wat om het beter te leren en het 
vaker te doen? Kom dan naar een van 
de komende speelavonden van BCL: 
daar kun je dan direct meedoen. 

Jeugd
De jongste jeugd van BCL begint om 
18.30 uur: dan beginnen de aspiran-
ten (ca. 7-12 jaar). Zij spelen tot 19.30 
uur. Gelijktijdig beginnen om 19.00 
uur de junioren (ca. 12-18 jaar), die 
spelen tot 20.00 uur. Beide jeugd-
groepen doen dat onder leiding van 
een uitgebreid team van jeugdbege-
leiders. Er staat dus altijd iemand 
klaar om je te helpen. Je kunt overi-
gens altijd twee keer gratis meespe-
len voordat je moet besluiten om lid 
te worden. Zo kun je dus eerst rustig 
kijken of de sport iets voor je is en 
hoef je niet meteen lid te worden. 
Ook een racket hoef je niet meteen te 
kopen. Deze kun je gebruiken van de 
vereniging, die hier een speciaal aan-
tal rackets voor op voorraad heeft (in-
clusief enkele rackets met verkorte 
steel). Kortom; geen enkele drempel 
om het eens te komen proberen. 

Badminton: op de camping een spel, maar in de zaal een leuke sport

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 4 september
Braakhuizen VE - Nederw. VE  .....15.00
Zondag 5 september
SBC 1 - Nederwetten 1  ..................14.30
SBC 8 - Nederwetten 2  ..................12.00
Nederwetten 3 - SBC 6  ..................10.00
Nederwetten VR1 - SBC VR1  .......12.15

RKGSV GERWEN
Zondag 5 september
Waalre 1 - RKGSV 1  ...........................14.30
SV Unitas’59 5 - RKGSV 2 ................09.45
RKGSV 3 - Woenselse Boys 9 .......13.15
RKGSV 4 - EMK 6 .................................10.15
RKGSV 5 - Braakhuizen 6................10.30
RKSV Nuenen 7 - RKGSV 6 ............12.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 4 september
NKV 1 - OJC 1  ......................................13.00

RKGSV winnaar Nuenen c.a. 
toernooi 2021
Afgelopen zaterdag was de derde editie van het Nuenen c.a. toernooi na 
afwezigheid van 1 jaar vanwege corona. De organisatie moest vrijdag het 
programma omgooien, omdat RKVV Nederwetten zich afmeldde. Onder 
andere door blessures kon de club geen elftal op de been brengen on-
danks verwoede pogingen van het bestuur, waarvoor onze dank.

De organisatie dankt RKVV Neder-
wetten als gastheer en de beide 
scheidsrechters Frank van de Nieu-
wenhof en Leon Vorstenbosch voor 
de keurige leiding.

Noteer vast in uw agenda: het vierde 
Nuenen c.a. toernooi wordt gehou-
den op zaterdag 27 augustus 2022 bij 
voetbalvereniging EMK. We wensen 
alle clubs en hun supporters een ge-
weldig seizoen toe.

Bas Lammers en Barry van Dun

EMK, RKGSV en Nuenen O23 gingen 
toch de strijd aan in vier wedstrijden 
van een half uur voor elke vereniging. 
Niemand had te klagen over het ni-
veau van de wedstrijden en de vele 
supporters konden dan ook genieten 
van enkele leuke duels. Nadat alle 
wedstrijden gespeeld waren met mi-
nimale verschillen en/of meerdere 
gelijke spelen in de uitslagen, kwam 
RKGSV als winnaar uit de bus.

Golfers steunen     
Doctors for Mozambique
Vorige week woensdag, 25 augustus, werd de jaarlijkse Goed Doelwed-
strijd gespeeld door de Heren Senioren van Golfclub De Gulbergen. Met 
deze traditie geeft men aan dat golfen een sport is waarbij het niet alleen 
om het spelletje gaat, maar waarbij ook aan organisaties en stichtingen 
wordt gedacht die een bijdrage goed kunnen gebruiken.

Doctors for Mozambique
De stichting helpt talentvolle arme 
studenten arts te worden, door het 
collegegeld en/of een bijdrage in de 
kosten van het levensonderhoud 
voor hen te betalen en kiest er be-
wust voor om het land structurele 
hulp te bieden. Dat doet ze door er-
voor te zorgen dat er meer jonge ta-
lentvolle Mozambikanen opgeleid 
kunnen worden tot arts, zodat zij zelf 
hun eigen volk kunnen genezen. 

De Stichting wil, in nauwe samenwer-
king met de faculteit en middelbare 
scholen, studenten selecteren die 
niet alleen hoge cijfers halen, maar 
daarnaast ook nog maximaal gemo-
tiveerd zijn om de zevenjarige oplei-
ding tot arts te volgen. Het college-
geld wordt jaarlijks rechtstreeks aan 
de universiteit overgemaakt. Naast 
het collegegeld betaalt Doctors for 
Mozambique een maandelijkse bij-
drage in de kosten van levensonder-
houd en studiematerialen.

Ruim 100 heren van de Golfclub 
speelden deze woensdag mee. Zij ge-
noten van een stralende, zonnige 
dag. Het was een gezellige en sportie-
ve wedstrijd, waarbij het in eerste in-
stantie niet ging om winnen, maar 
om een bijdrage aan Doctors for Mo-
zambique. Na afloop van de wedstrijd 
kon een bedrag van € 1.300,- aan 
deze stichting worden overhandigd. 

Op de foto heeft Pauline van Empel, 
voorzitter Doctors for Mozambique 
Stichting, de cheque van de penning-
meester van de Heren Senioren, Eric 
Nagtegaal, in ontvangst genomen.

Selectie
Het goede doel wordt geselecteerd uit 
een aantal vooraf opgestelde criteria. 
Van belang is de kleinschaligheid en 
bij voorkeur een organisatie uit de re-
gio Eindhoven-Helmond. Grotere pro-
jecten met een landelijke of internati-
onale organisatie zullen minder kans 
maken om uitgekozen te worden. 

Wijziging start-
plaats bij WSV 
Nuenen
De startlocatie voor de zondag-
morgen- en woensdagavond-
wandeling bij de Nuenense wan-
delsportvereniging WSV is in de 
maand september de ingang van 
de tennisvelden op Sportpark De 
Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur 
vertrekken 2 groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wan-
deling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Goudhoek Open 2021
Het is een mooie Nuenense traditie, dat het na de tennistoernooien van 
Sported (Wettenseind) en Watermolen (Lissevoort), de beurt is aan het al-
tijd gezellige Janssen Kerres Goudhoek Open in Gerwen.

De speeldata zijn van zaterdag 9 tot 
en met zondag 17 oktober. Aanmel-
ding is mogelijk via toernooi.nl en 
deze sluit op 28 september. Ieder kan 
inschrijven voor één dubbelteam, 
bijv. GD, DD of HD. Teams worden in-
gedeeld op basis van actuele ranking.

De organisatie draagt zorg voor een 
coronaproof, maar zeker ook fijn, 
sportief evenement en hoopt, zoals 
in voorgaande jaren, weer veel ten-
nisliefhebbers bij De Goudhoek te 
mogen begroeten.

Meld je gauw aan, want vol = ook 
echt vol!

Insectenwandeling in het Broek 
Gluren naar parende soldaatjes? Het zou zomaar kunnen, en…. het is ge-
woon toegestaan. Let maar eens op de witbloeiende, Berenklauwen en 
andere schermbloemen, daar zitten ze heel graag op. En op het bloeiend 
leverkruid zijn weer landkaartjes te vinden. Nieuwsgierig geworden? 

elkaar in verbinding. Gelukkig hoe-
ven we niet ver te gaan, het Nuenens 
Broek is afwisselend genoeg. Als het 
weer meezit, duiken we, met schep-
netje, ook de sloot nog even in, want 
onder water zwemt van alles rond. 

Zin gekregen? 
Zoals gewoonlijk vertrekken wij bij 
de paddenpoel met de ronde banken 
en het infobord, want daar begint het 
al goed met €500-kruid en veel vlin-
ders. Hopelijk schijnt de zon! 
Als u mee wilt lopen dan horen wij dat 
graag. Vanwege corona werken wij 
met aanmeldingen. U kunt een mail 
sturen naar IVNNuenen@gmail.com

Op zondag 5 september om 14.00 uur 
gaan wij het Broek weer in om vlin-
ders, kevers, zweefvliegen enzovoort 
te bekijken. En natuurlijk de bloemen 
en planten waar ze op te vinden zijn, 
want in de natuur staat heel veel met 
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binnenkort:

vr 03 sep 20.45 u

poor man richie    
YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR 
za 11 sep 20.30 u

reggae night    
CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 17 sep 21.00 u

jozef van wissem 
EX MORTIS TOUR
za 18 sep 20:30 u

clan of xymox 
TOUR 2021
zo 19 sep 15.30 u

i am oak   
TOUR 2021
vr 24 sep 20.45 u

under the surface    
MINE TRIUWA TOUR
za 25 sep 21:00 u

monomyth 
TOUR 2021

podium

THE FATHER
Met briljante vertolking van Anthony Hopkins

DE VEROORDELING  
Drama over de Deventer moordzaak 

DEAR COMRADES  
Russische historische film over de arbeidersstaking

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG    
Verfilming van de gelijknamige roman 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Het is weer tijd voor Fresh Cacao, de jaarlijks 
terugkerende tentoonstelling met werk van 
afgelopen zomer afgestudeerde jonge kun-
stenaars!

Carat en De Cacaofabriek hebben zich 
met hun samenwerking ten doel gesteld 
om talentvolle kunstenaars te ondersteu-
nen. Er zijn 11 kunstenaars geselecteerd van
vijf academies. Aan het einde van de expositie 
zal één van de exposerende kunstenaars de Ca-
rat Lucas Gassel Prijs in ontvangst nemen.

DE FRESH CACAO EXPO LOOPT VAN 5 SEP T/M 3 OKT.

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS

Rond de Linde is op zoek naar:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Taxi naar 
Eindhoven Airport

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

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 33,00*

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

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

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

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

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

Lage 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 & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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