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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

Nieuwe 
yogastudio: 
Ashraya Yoga 
opent haar 
deuren in Nuenen!

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

We zijn 
gestart!

O�  ciële 
opening 
kantine NKV 
een groot 
succes

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Gertje Raassens zingt met haar muzikale vrienden   
om het leven te vieren

‘Celebrate Life with Friends’ 
in het Van Goghkerkje
Door Caroline van Nes 

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het weer zo ver: de derde editie van 
Gertje Raassens’ ‘Celebrate Life with Friends’ in het Van Goghkerkje. Ger-
tje en haar vrienden zongen een gevarieerd programma. Er werd afwisse-
lend solo en in duetten gezongen, door Gertje, Monique, Machteld, Yo-
landa en Noor. Een nieuwe zangeres was Corrie, zij bleek met haar 
prachtige stem een mooie aanvulling op de ‘friends’. De zangeressen wer-
den begeleid door verschillende muzikanten; Louis op saxofoon, Bert op 
gitaar en op piano Noors man Hugo. Noor en Hugo speelden samen twee 
nummers. Bij een van de nummers van Gerard van Maasakkers was er een 
gastoptreden van Jos Habraken op gitaar. 

Ieder lied kwam met een inleiding, 
waardoor het heel persoonlijk was. 
Onder andere ‘Ne me quitte pas’ van 
Jaques Brel in drie talen, het populaire 
‘Roller Coaster’ van Danny Vera, ‘Sittin’ 
on the dock of the bay’ van Otis Red-
ding en ‘I would rather go blind’ van 
Etta James kwamen voorbij.
Halverwege het programma was er 
een pauze en door het mooie weer 
konden de gasten lekker buiten hun 
hapje en drankje nuttigen. Na de pau-
ze stonden onder meer ‘Calm after 
the storm’ van the Common Limits, 
‘Thank you for the music’ van ABBA 

Gertjes steun en toeverlaat Harrie 
verzorgde, zoals altijd, de techniek. 
Met een wat kleiner publiek dan an-
ders in verband met corona, was het 
een genoeglijke muzikale avond.

Voor het openingsnummer stond ie-
dereen op het podium voor de the-
masong van Cheers: ‘Where Everybo-
dy Knows Your Name’. Zoals altijd had 
Gertje oog voor detail; alle muzikan-
ten waren gekleed in zwart met rood. 
In de pauze had iedereen zich omge-
kleed en werden de kleuren bor-
deauxrood en roze. 

Zestien woningen    
aan Witte-Hondpad Nuenen
Woningcorporatie Wooninc. zal binnenkort zestien Heijmans-One wonin-
gen plaatsen aan het Witte-Hondpad 1 tot en met 16 in Nuenen. De wonin-
gen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. Maximaal 
de helft van de woningen wordt toegekend aan statushouders, de rest aan 
mensen met een sociaal en/of economische binding met Nuenen. Wooninc. 
wil de zestien woningen voor het eind van het jaar in gebruik nemen. 

Aan het Witte-Hondpad 1 t/m 16 in Nuenen 
komen de Heijmans-One woningen te staan….. (foto Cees van Keulen)

Nieuwe start      
lezingen Senergiek
Senergiek is weer uit de startblokken na een gedwongen coronastop. 
Ook de maandelijkse lezingen van De Schuif en Geschiedenis, zij het met 
enkele veiligheidsmaatregelen in verband met Covid, gaan weer begin-
nen. De lezingen zijn opnieuw toegankelijk voor leden als voor niet leden 
van Senergiek. Vanwege corona kan maar een beperkt aantal mensen 
toegelaten worden tot de zaal, waarmee het wel vereist is dat belangstel-
lenden zich vooraf via een e-mailtje aanmelden voor de lezing. 

tig initiatief in Nuenen. In het tweede 
deel van de presentatie is er gele-
genheid aan coördinator Van Lutter-
velt en vrijwilliger Hans Könemann 
vragen te stellen.

Midden in het bos, aan de rand van 
Nuenen, staat, in het groen verscho-
len, de bungalow die een belangrijke 
functie vervult voor de Nuenenaren:
het ‘Bijna Thuis Huis Latesteyn’. 
Latesteyn, een warm huis, volledig 
gerund door vrijwilligers, waar kwali-
teit van leven wordt geboden wan-
neer behandeling in een ziekenhuis 
niet meer nodig is en het thuis niet 
meer gaat. Een bosrijke plek waar, in 
de kostbare tijd die de bewoners nog 
rest, Nuenenaren de laatste zorg dra-
gen voor elkaar. Voor iedere inwoner, 
ongeacht leeftijd, maar ook voor de 
naasten van de bewoners.

Persoonlijke aandacht wordt gebo-
den in een liefdevolle omgeving waar 

Op de eerste Schuiflezing van dit sei-
zoen, in de Trefpuntzaal van Het 
Klooster op vrijdagmiddag 10 sep-
tember aanstaande om 13.30 uur, 
neemt Kiki van Luttervelt ons mee in 
het verhaal van Latesteyn, een prach-

SENIORENVERENIGING NUENEN

en ‘Ik ben bang’ van Brigitte Kaandorp 
op het programma.
Voordat Gertje het slotlied kon inzet-
ten, werd ze onderbroken door een 
van de gasten, die haar eraan herin-
nerde dat ze hem een lied van Toon 
Hermans had beloofd. Dit bleek van 
tevoren te zijn afgesproken. Want na-
dat Gertje ‘Als de liefde niet bestond’ 
gezongen had voor Harrie, onder be-
geleiding van lampionnen en licht-
jes, volgde een verrassend en mooi 
moment. Gertje vroeg haar Harrie 
ten huwelijk en uiteraard zei hij “Ja”. 
Ter afsluiting zong het hele gezel-
schap, inclusief de gasten, die gro-
tendeels gingen staan, ‘Stand By Me’ 
van Ben E. King. 
Het was weer een bijzondere, muzi-
kale avond op een bijzonder mooie 
plek in ons dorp.

In mei heeft de Vrije Universiteit Am-
sterdam op de locatie aan het Witte-
Hondpad een archeologische op-
graving uitgevoerd. Daarna heeft 

Heijmans de terreininrichting ver-
zorgd, zoals de riolering, bestrating 
en parkeerplaatsen. Ook zijn de aan-
sluitingen voor waterleiding en elek-
tra voorbereid. De gemeente Nue-
nen c.a. is eigenaar van het perceel. 
Wooninc. heeft het recht van erf-
pacht voor de duur van tien jaren. 

Flexwonen
De Heijmans-One woningen zijn ver-
plaatsbare huizen voor éénpersoons-
huishoudens. Wooninc. verhuurt de 
woningen volgens het flexwonen-
concept. Flexwonen is een flexibele 
vorm van wonen voor verschillende 
doelgroepen. Krijgt een huurder een 
woning toegewezen, dan mag die 
maximaal twee jaar wonen in het 
huis. Daarna moet de bewoner door-
stromen naar de reguliere woning-
markt. 

vertrouwde hulpverleners (zoals huis-
arts en thuiszorg) en lokale vrijwilli-
gers samen de laatste zorg op zich ne-
men. Mantelzorgers worden hierdoor 
ontlast en krijgen de handen vrij om 
kwalitatief en op eigen wijze invulling 
te geven aan de laatste dagen van 
een dierbaar mensenleven.

Wilt u graag meer weten over de hele 
mooie dingen die daar gebeuren? 
Schuif dan op vrijdagmiddag 10 sep-
tember om 13.30 uur in De Trefpunt-
zaal bij ons aan om dit interessante 
verhaal te beluisteren. 
Zoals hierboven al vermeld, kan deel-
name alleen na aanmelding via een 
e-mail aan ellydegroof@gmail.com. 
De entree, te voldoen aan de Tref-
puntzaal van Het Klooster, bedraagt 
€1,- voor Senergiek leden en € 2,- 
voor niet leden, koffie of thee is inbe-
grepen. 

Naar WK wielrennen 
in Leuven 
Zondag 26 september wordt in de 
mooie stad Leuven het wereldkam-
pioenschap wielrennen op de weg 
voor profs verreden. De Nuenense 
WielerVrienden (NWV) organiseren 
een busreis en er zijn nog stoelen 
vrij, ook te reserveren door niet NWV-
leden. Belangstellenden betalen 
voor een retourtje Gerwen - Leuven 
slechts € 20,-. 
De busreizigers hebben een zee van 
tijd om rond te kijken in Leuven, een 
Belgische stad die veel moois biedt. 
De wegwedstrijd gaat over 268 kilo-
meters en het peloton rijdt 8 keer een 
lokale ronde in Leuven. 

Niet-leden kunnen voor € 20,- per 
persoon de busreis reserveren bij de 
Nuenense WielerVrienden. Vertrek is 
bij wielercafé De Stam in Gerwen. 
Aanmelden doe je via nuenensewiel-
ervrienden@gmail.com of telefonisch 
bij NWV-penningmeester Jan van 
Maasakkers 06-14509970. Graag zo 
snel mogelijk, want wie het eerst 
komt, het eerst maalt.
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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. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Verkeer in de andere richting blijft mogelijk met een snel-
heidsbeperking. 

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

Busdienstregeling
Bovenstaande werkzaamheden hebben ook gevolgen 
voor de busdienstregeling. Voor meer informatie hierover 
www.hermes.nl.

Werkzaamheden Brabantring - Refeling
Op verschillende locaties worden asfaltreparaties uitge-
voerd in deze straat. Incidenteel wordt de weg afgesloten 
en het verkeer omgeleid door verkeersregelaars. Door-
gaand verkeer is niet mogelijk in beide richtingen.

Wanneer?
De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag 20 
september en dinsdag 21 september.

Busdienstregeling
Bovenstaande werkzaamheden hebben ook gevolgen 
voor de busdienstregeling. Voor meer informatie hierover 
www.hermes.nl.

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 te waarbor-
gen wordt er een omleiding ingesteld. Tijdens de uitvoe-
ring wordt de omleidingsroute duidelijk aangegeven met 
borden.

Wanneer?
Deze werkzaamheden staan gepland voor maandag 27 
september t/m woensdag 29 september 2021. 

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

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse locaties
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. Het 
zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de laatste twee 
weken van september. Op de website www.nuenen.nl 
vindt u een overzicht van alle werkzaamheden.

Hieronder een opsomming van de werkzaamheden met 
de meeste impact voor het verkeer.

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:
 Ø Van rotonde Klamperlaan/ Maatschappijweg tot aan 

rotonde ’t Pluuke is er een afsluiting in één richting.
 Ø En vanaf de kruising Vincent van Goghstraat / Laan 

van Nuenhem tot aan de kruising Lieshoutseweg/ Stip-
houtseweg afsluiting in één richting.

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
dagelijks van 09:00 tot 17:00

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

Brabantring - Refeling
Verkeershinder
Wisselende afzettingen
op ma. 20 en di. 21 sept.

1

2

Omleidingsroute  buiten kaart

Baroniehei - Gulbergen Golf & Dierenrijk
Afgesloten rijbaan van ma 27 t/m wo 29 sept

Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontleend

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste
Service én Kwaliteit!

Gepaneerde
Schnitzels ...........................4 stuks 6,95
Beef Mozzarella
.......................................................... 100 gram 2,95
Nasi met Saté
“Uit eigen keuken”  .......................................... 6,50
Gemarineerde
Kipfi let
“Diverse soorten” .................................4 stuks 6,95
Gebraden Rosbief
“Super zacht”  ................................... 100 gram 2,50
Ham Gehakt
Wellington
“Even in de oven en klaar”  .................per stuk 2,00

KOOPJE

MAALTIJD

OP BROOD

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Wij zorgen voor gezonde voeding, elke dag,
voor miljoenen mensen wereldwijd
Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen 
consumenten over de hele wereld van 
zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen 
zoals kindervoeding, zuiveldranken, kaas, 
yoghurt, toetjes, boter- en roomproducten, 
zuivelingrediënten en –halffabricaten. In de 
productielocatie in Nuenen produceren we 
jaarlijks 50 miljoen liter hoogwaardige room voor 
banketbakkers.

Dit doen we op basis van 150 jaar zuivelexpertise. 
Het vakmanschap en ondernemerschap van de 
leden-melkveehouders wordt gecombineerd met 
de expertise van de medewerkers; van de kwaliteit 
van het grasland waarop de koeien grazen tot het 
op de markt brengen van smakelijke en gezonde 
zuivelproducten. 150 jaar van gras tot glas.

www.frieslandcampina.com

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Gevraagd personeel:  
•     Ervaren dakdekker
•     Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 

040-2838530 of 06-55701584

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
LIESHOUT

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT € 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Rond de Linde is op zoek naar:
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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

Samenwerkings-Overleg    
Vrijwilligersorganisaties
Aan het College van Burgemeesters en Wethouders en leden van de gemeenteraad van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nuenen, 4 september 2021.

Geacht college, geachte raadsleden, In onze gemeente zijn veel vrijwilligersorganisa-
ties actief en daartoe is een Samenwerkingsoverleg van Vrijwilligersorganisaties om 
relevante zaken met elkaar af te stemmen.

In het SOV zijn actief: 
LEV-groep, PGN Diaconie, Senergiek Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Adviesraad Sociaal 
Domein, Bijna Thuis Huis, Voedselbank, Ouderenfonds / Gehandicaptenvereniging, Likke-
pot, PVGE, Stichting Leergeld, Huiskamerproject, Zonnebloem, Parochie H. Kruis, Client-
ondersteuners WMO en Archipel De Akkers/dagbesteding.

Namens het Samenwerkingsoverleg van Vrijwilligersorganisaties wil ik het volgende 
onder uw aandacht brengen.
Door de geplande verbouwing van Het Klooster en de Hongerman/Scarabee, de sloop 
van het steunpunt de Goudvink en onduidelijkheid m.b.t. gebruik accommodatie Jo van 
Dijkhof, dreigen veel clubs en verenigingen een groot huisvestingsprobleem te krijgen. 
Er heeft een inventarisatie plaats gevonden door uw gemeentebestuur, maar over de 
resultaten daarvan zijn de genoemde organisaties nog niet geïnformeerd.
Deze zorgen zijn ook naar voren gebracht in de recente vergadering van het Samen-
werkingsoverleg Vrijwilligersorganisaties.
Er is op dit moment veel onduidelijk over de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting 
en dit brengt onrust met zich mee. In het ergste geval kunnen activiteiten in de toe-
komst geen doorgang meer vinden. Gezien het feit dat het hier veelal gaat om activitei-
ten voor thuiswonende ouderen in Nuenen en kwetsbare doelgroepen, zou dit een 
groot gemis zijn.
Als mogelijke oplossingen zijn in onze vergadering onderstaande alternatieve locaties 
aan de orde gekomen:
• Kantines van de vele sportverenigingen in alle kernen
• Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) in Gerwen, Nederwetten en op Eeneind
• Centrale ruimtes in de basisscholen (na schooltijd)
• Particuliere vergaderaccommodaties
• Kerken
• Plaatsen noodlokalen in de Kloostertuin
• Etc. 
Namens de deelnemers aan het Samenwerkingsoverleg Vrijwilligersorganisaties, wil ik 
u onze zorgen hierover kenbaar maken en vraag ik u vriendelijk om hier aandacht voor 
te hebben en met oplossingen te komen in ruimtelijke als financiële zin om onze vrijwil-
ligersactiviteiten te kunnen blijven voortzetten voor de inwoners van onze gemeente.
U kunt eventueel beroep doen op onze medewerking.

Hoogachtend, Martien Jansen,
Namens de leden van het SOV Nuenen c.a.

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

Ingezonden brieven

LON TV biedt de 
kiezers informatie 
over de    
gemeenteraads-
verkiezingen
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er 
weer verkiezingen voor de gemeente-
raad, een belangrijk moment voor de 
inwoners van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. De LON wil 
de Nuenense kijkers informeren over 
wat er op 16 maart te kiezen valt.

De LON zal daarom alle politieke par-
tijen, die deelnemen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen, zendtijd aan-
bieden om hun programma en hun 
kandidaat-raadsleden te presente-
ren. Deze reportages zullen vanaf ja-
nuari/februari 2022 een voor een uit-
gezonden worden in ons programma 
‘Nuenen Nu’, te zien op de kanalen 
KPN 1436 en ZIGGO 36, op you tube 
en facebook.
Tenslotte worden alle lijsttrekkers 
van de politieke partijen uitgenodigd 
voor een politiek debat op zaterdag 5 
maart 2022 in Het Klooster. Dat debat 
zal rechtsreeks worden uitgezonden 
door LON TV.

De politieke partijen krijgen t.z.t. na-
dere informatie toegezonden door 
de LON.

KBO Lieshout
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich 
ook intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dins-
dagmorgen is er van tien uur tot half twaalf een Inloop waar ook be-
stuursleden aanwezig zijn. U kunt hier informatie krijgen over de vereni-
ging of u aanmelden voor een activiteit. Loop eens binnen en maak ken-
nis met een actieve seniorenvereniging. U bent van harte welkom.

KBO-Beweegtuin
Elke dinsdag- en vrijdagochtend 
kunt u komen sporten in onze be-
weegtuin. Veel mensen hebben hun 
weg naar deze mooie beweegtuin 
bij de Franciscushof al gevonden. 
Op dinsdag en vrijdag kunt u van 
tien tot elf uur onder begeleiding 
sporten aan de diverse toestellen. 
Op dinsdag is de begeleiding door 
Jaccy van den Enden en op vrijdag 
door Arie Aarts. Na afloop staat er 
een kopje koffie klaar. Buiten deze 
tijden kunt u natuurlijk op eigen ge-
legenheid komen sporten. Met een 
vriend of vriendin kan dat ook heel 
gezellig zijn. Ook kleinkinderen zijn 
er regelmatig te vinden. U hoeft 
geen geoefend atleet te zijn om mee 
te doen. De oefeningen zijn laag-
drempelig en u kunt ze op uw eigen 
tempo doen. Kom ook eens langs.

Vanaf dinsdag 7 september is de In-
loop weer in het Dorpshuis. 

Kaarten
Het kaartseizoen is weer begonnen. 
Maandag jokeren en rikken vanaf 
19.30 uur. Op woensdag jokeren en 
rikken vanaf 13.30. Donderdag is 
bridgen aan de beurt, vanaf 19.30 
uur. De locatie is steeds het Dorps-
huis. 

Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 16 september wordt 
de algemene ledenvergadering ge-
houden. Wilt u deze vergadering be-
zoeken, dan wordt u vriendelijk ver-
zocht dit te melden op tel. nummer 
0499- 422326 of via de mail kbolies-
hout@gmail.com. De vergadering 
zal een sober karakter hebben, zon-
der muzikale opluistering en is uit-
sluitend bedoeld om zakelijke pun-
ten te bespreken. Locatie Dorpshuis, 
aanvang 13.30 uur.

Vakantie Vier Alpenlanden 
Als alles goed verloopt, gaat een vol-
le bus met 48 Lieshoutse senioren in 
september op vakantie. Een tocht 
door de vier Alpenlanden staat op 
het programma. De deelnemers kij-
ken er naar uit om na zo lange tijd 
weer eens te kunnen genieten van 
een mooie vakantie.

Ook verbindende rol Dorpsraad 
Lieshout bij herplaatsing carillon
Dorpsraad Lieshout is er om ‘te verbinden’. Dorpsraad Lieshout is er om 
de inwoners van Lieshout te helpen en te begeleiden naar het juiste (over-
heids)loket. De herplaatsing van het Lieshoutse carillon is een mooi voor-
beeld van de rol die de Dorpsraad graag wil spelen. Zelf hoeven zij daar 
geen mening over te hebben: betrokkenen en omwonenden moeten ech-
ter wél betrokken worden, zodat zij kennis kunnen nemen van de plan-
nen en hun mening kunnen geven.

onderbouwing van de locatie (en van 
de afgevallen locaties) en zijn er mo-
gelijkheden om ideeën aan te reiken. 
Dorpsraad Lieshout is blij met deze 
zorgvuldige gang van zaken waarbij 
de gemeente partijen betrekt bij haar 
keuzes en deze voorlegt bij de om-
wonenden en óók met hen in ge-
sprek gaat. Op die wijze kunnen alle 
belangen nóg beter meegenomen 
worden en uiteindelijk een goed af-
gewogen keuze gemaakt worden 
voor de mooie nieuwe locatie van het 
carillon.

Carillon
Het carillon van Lieshout werd in 
1989 geschonken door de inwoners 
van Lieshout aan de gemeente Lies-
hout. Particulieren en bedrijven had-
den geld bijeengebracht om dit in-
strument aan te schaffen. De firma 
Koninklijke Eijsbouts heeft daarop 
het carillon gegoten en een plaats 
gegeven op het toenmalige gemeen-
tehuis. Omdat het gemeentehuis van 
eigenaar is veranderd moet nu een 
nieuwe locatie gezocht worden voor 
dit klokkenspel. Het zou immers zon-
de zijn als het carillon, dat sinds 2015 
op de lijst van ‘immaterieel cultureel 
erfgoed’ staat, verloren zou gaan.

Inloopavond
Vanwege de gewenste herplaatsing 
zijn samen met diverse partijen ver-
schillende plaatsen in Lieshout be-
keken. Ook de heemkundekring 
was hierbij betrokken. Bij de beoor-
deling van de mogelijke locaties is 
gekeken naar zichtbaarheid, bele-
ving, technische mogelijkheden, 
geluid en dergelijke. Uiteindelijk is 
door de commissie één voorkeur-
slocatie benoemd die nu gedeeld 
zal worden met de direct betrokke-
nen. De gemeente organiseert dan 
ook, ondersteund door de Dorps-
raad Lieshout en de Heemkunde-
kring, een inloopavond om de om-
wonenden kennis te kunnen laten 
nemen van de plannen.

Zorgvuldige procedure
Tijdens de avond, waar alle omwo-
nenden in een straal van 100 meter 
persoonlijk voor uitgenodigd wor-
den zal informatie gedeeld en opge-
haald worden over de locatiekeuze. 
Ook zal er beeldmateriaal zijn, een 

De verwijdering van het carillon van het 
oude gemeentehuis was een flinke klus!

O�  ciële opening kantine 
NKV een groot succes
Op zaterdag 4 september werd de officiële opening van de kantine van 
NKV gestart met wedstrijdjes tussen de selectie van NKV en de jeugd. De 
F/E en D bleken veel te sterk voor de selectie, waarna zij zich herpakte en 
maar met moeite won van de C-jeugd. Dat belooft wat dit seizoen.

nieuwe vloer en zelfs de kleedka-
mers zijn helemaal opgeknapt. Alles 
met behulp van verschillende lokale 
ondernemers. Aansluitend aan het 
officiële gedeelte van de dag speel-
de NKV 1 een oefenwedstrijd tegen 
OJC’17. Doordat iedereen goed was 
ingespeeld wist NKV 1 ook nog te 
winnen van OJC’17 tijdens deze oe-
fenwedstrijd. Het kon niet op voor 
NKV. Ondanks alle coronamaatrege-
len werd het toch een spectaculaire 
dag. Er was veel zonneschijn, lachen-
de gezichten en gezelligheid. Het 
echte NKV-gevoel werd gevierd!

Ben je benieuwd naar dat NKV-ge-
voel? Dan ben je van harte welkom 
bij onze mooie club. Er zijn teams 
voor alle leeftijden, dus hele families 
kunnen lid worden en deze prachtige 
sport samen delen. Laat je nieuws-
gierigheid je niet tegenhouden, en 
mail naar info@nkvkorfbal.nl.
Dan zien we je snel in onze prachti-
ge, nieuwe kantine.

    

Het officiële gedeelte van de ope-
ning werd door leden, oud-leden, 
ereleden en verschillende leden van 
verdienste bijgewoond. Ook wet-
houder Pernot was hierbij aanwezig, 
waarvoor dank! Na een mooie 
speech van voorzitter, Christian 
Everhardus, opende erelid dhr. v.d. 
Krol officieel de kantine. Dhr. v.d. 
Krol is oud voorzitter van NKV, en 
was voorzitter toen de kantine ge-
bouwd werd op Wettenseind.

De kantine is verbouwd en prachtig 
geworden. Het asbest van het dak is 
compleet vervangen, nieuw sanitair, 
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Volg ook het gratis webinar ‘Slim isoleren en ventileren’
Meld u aan via : www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

AGENDA    
ENERGIEHUIS SLIM WONEN
Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en zoom webinars:

Thema-bijeenkomsten in EnergieHuis Slim Wonen Hel-
mond
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen
Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 20 september 19.30 : Workshop woning Quickscan online
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 31-08-2021 EN 06-09-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeekseweg 13 Plaatsen paardenbak en stapmolen
Soeterbeek 1 B Intern uitbreiden bestaande 
 logiesfunctie, brandveilig gebruik 
Kerkhoef 3 Herbouwen woonhuis 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
06-09-2021 Parkstraat 23 Parkeergelegenheid opladen 
  elektrische auto’s 
03-09-2021 Schietbergen Parkeergelegenheid opladen
 85 elektrische auto’s 

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

TAXUS TAXI
Taxus Taxi kijkt terug op een zeer geslaagde taxus inzame-
ling van 2021. Het resultaat is 480.000 kilo geworden. Taxus 
Taxi wil iedereen die heeft meegedaan hartelijk danken! 
Meer informatie via communicatie@taxustaxi.nl en via 06-
53 569 970. Tot volgend jaar voor de actie van 2022.

COMMISSIEVERGADERINGEN - 
DIGITAAL
De vergaderingen zijn live te volgen via het LON en via 
nuenen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf terugge-
keken worden). 

14 sept 2021 Commissie Ruimte
• Omgevingsvisie Nuenen - gewijzigde vaststelling
• Mobiliteit in relatie tot bestemmingsplan Nuenen-West
• Transitievisie warmte
• Tijdelijke oplossing wateroverlast Opwettenseweg 

(Meijerijlaan - Berkenbos)

15 sept Commissie Samenleving 
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nue-

nen, Gerwen en Nederwetten 2021
• Nota Dementievriendelijk Nuenen 2021-2025
• Nota Mantelzorg 2021-2025 SGE

16 sept 2021 Commissie Algemene Zaken - Geannuleerd

21 juni 2021 Commissie Ruimte - Extra
• Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied 

Eindhoven 2021
• Eeneind West - Afronding mediation

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de 
inspraakreactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl.

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
aanmelden voor: 
• Ruimte maandag 13 sept., voor 12.00 uur.
• Samenleving dinsdag 14 sept., voor 12.00 uur.
• Ruimte - Extra maandag 20 sept., voor 12.00 uur.

COMMISSIEVERGADERINGEN - 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

 AFVALWEETJE:

Haal de afvalcontainer op de dag van 
inzameling voor 22.00 uur weer binnen.

OPROEP AAN    
WONINGVERHUURDERS
Het nemen van kleine maatregelen in huis, zoals het ver-
vangen van ‘gewone’ lampen door LED-lampen, heeft 
grote voordelen. Het is beter voor de portemonnee (werkt 
energiekostenverlagend) én beter voor het milieu. De ge-
meente wil iedere inwoner van Nuenen, en dus ook huur-
ders, de mogelijkheid bieden dit soort maatregelen te 
nemen. Daarom ontvangt iedere huurder van Nuenen eind 
oktober een energiebox! Een doos gevuld met producten 
die energiebesparing mogelijk maken.

Verhuurders gezocht!
Om alle huurders te bereiken, roepen wij verhuurders van 
woningen in onze gemeente op zich bij ons te melden. 
Dus, bent u een verhuurder van een (of meerdere) 
woning(en) in Nuenen? Deel dan uw contactgegevens via 
stroomversnelling@Nuenen.nl. Uw bijdrage zorgt ervoor 
dat de gratis energiebox bij het juiste adres terecht komt. 
Alvast dank voor uw medewerking! 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• een gemiddelde tussenwoning in Nuenen 1550 m3 gas 

verbruikt en een vrijstaande woning 2590 m3;
• douchen en koken 20% van het gasverbruik uitmaken 

en de rest is voor warmte: 80%;
• je door een goede isolatie het verbruik kunt beïnvloe-

den: met minder gasverbruik hetzelfde of meer comfort; 
• wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen!

Veiligheidsmonitor 2021  
van start gegaan

Hoe veilig is onze 
gemeente?
Heb je last van rommel op straat? 
Hinder van buren of rondhangende 
jongeren? Is er bij jou ingebroken? 
Dit zijn enkele vragen die in het kader 
van de Veiligheidsmonitor worden 
gesteld aan 1410 inwoners van de 
gemeente Nuenen. Deelnemers aan 
het onderzoek krijgen per post een 
uitnodiging om de vragenlijst van de 
Veiligheidsmonitor in te vullen. 
De Veiligheidsmonitor is een onder-
zoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
buurtproblemen, en het optreden van 
gemeente en politie. Dit onderzoek 
wordt op gemeentelijk en op landelijk 
niveau uitgevoerd. De resultaten wor-
den in maart 2022 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten 
van dit vierjaarlijks terugkerende on-
derzoek bij het vormgeven en evalue-
ren van haar veiligheidsbeleid. Het on-
derzoek wordt in opdracht van de ge-
meente uitgevoerd door I&O Research.

Locoburgemeester Ralf M.M. Stultiëns 
benadrukt het belang van de Veilig-
heidsmonitor: 

“Wij vinden het belangrijk dat wij weten 
wat de inwoners van de veiligheid en 
leefbaarheid in onze gemeente vinden. 
Daarmee kunnen we ons beleid beter af-
stemmen op wensen en ervaringen. Ik 
hoop dat zoveel mogelijk van de inwo-
ners die benaderd worden meedoen aan 
het onderzoek. Alleen als er veel mensen 
meedoen, ontstaat er een goed beeld van 
de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

GGD-BZO: wijzigingen   
bij vaccineren en testen 
GGD Brabant-Zuidoost voert een tweetal wijzigingen door in het aanbod 
van vaccineren en testen. Allereerst past GGD-BZO de openingstijden van 
beide vaccinatielocaties aan, omdat het aantal vaccinaties in de regio sta-
biliseert. Met ingang van maandag 6 september zijn de vaccinatielocaties 
in Eindhoven en Helmond om de dag geopend. Daarnaast is GGD-BZO af-
gelopen weekend gestart met testen zonder afspraak op alle testlocaties 
in de regio Zuidoost-Brabant.

Overzicht test- en vaccinatie-
locaties in de regio 
Testen 
Eindhoven: Antoon Coolenlaan 5, 
5644 RX Eindhoven 
Maandag t/m zondag 09.00 - 17.00 uur
Helmond: Parkeerplaats sporthal De 
Braak, Wethouder Ebbenlaan 30, 
5703 HV Helmond
Maandag t/m zondag 09.00 - 17.00 uur

Vaccineren
Eindhoven: Indoor Sportcentrum, 
Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ Eind-
hoven
Geopend van 09.00 - 17.00 op maan-
dag, woensdag, vrijdag en zondag
Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Hel-
mond 
Geopend van 09.00 - 17.00 uur op 
dinsdag, donderdag en zaterdag.

Nieuwe openingstijden 
vaccinatielocaties
De XL-locaties in Eindhoven en Hel-
mond zijn vanaf 6 september niet 
meer dagelijks geopend. Wie zonder 
afspraak een eerste prik wil halen, 
kan in Eindhoven op maandag, 
woensdag, vrijdag en zondag te-
recht van 09.00-17.00 uur. In Hel-
mond kunnen inwoners op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 09.00-
17.00 uur zonder afspraak een vacci-
natie halen. Wanneer een reeds ge-
plande vaccinatie-afspraak buiten 
de nieuwe openingstijden valt, 
neemt GGD-BZO contact op om deze 
afspraak te verzetten. 

Testen zonder afspraak
Behalve vaccineren zonder afspraak 
biedt GGD Brabant-Zuidoost vanaf 
zaterdag 4 september ook zeven da-
gen per week testen zonder afspraak 
aan, zowel voor kinderen als volwas-
senen. In Eindhoven en Helmond kan 
dit dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur. 
Inwoners hoeven voor een test zon-
der afspraak alleen een identiteitsbe-
wijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) 
mee te nemen en een mondkapje. 
Graag uiterlijk een half uur voor slui-
tingstijd aanwezig zijn. 

Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (9)
De kiosk in het groene dorp Gerwen is weer in beeld. Op het kerkplein in Ger-
wen staat een mooie kiosk die een tijdje door bladeren en takken van leilin-
des aan het oog werd onttrokken. Onlangs zijn die lindes gesnoeid en krijgt 
iedere oplettende voorbijganger de kiosk weer op het netvlies. Gerwen 
maakt deel uit van de gemeente Nuenen c.a. en die gemeente is van plan om 
mee te doen aan de landelijke uitverkiezing tot groenste gemeente. 

Wellicht komt groenste gemeente 
in Brabant dankzij de snoeibeurt 
van de leilindes in Gerwen wel in 
beeld. De Nuenense gemeenteraad 
komt donderdag 30 september 
weer in vergadering bijeen. Mis-
schien wordt dan een tipje van de 
sluier opgelicht….

(Foto Cees van Keulen) 

Groenste gemeente? Drie politieke 
partijen in de gemeenteraad, CDA, 
GroenLinks en W70, zien dat wel 
zitten. Zo’n drie jaar geleden heb-
ben die partijen het Nuenense col-
lege van burgemeester en wethou-
ders de opdracht gegeven om te 
onderzoeken hoe Nuenen mee kan 
doen aan die landelijke verkiezing. 
Groenste gemeente van ons land? 

Brabant-Zuidoost
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A-meubel in Nuenen    
voor mooier wonen 
Door Mariët Jonkhout

Sinds november van het vorig jaar is Nuenen een prachtige meubelshow-
room rijker. Aan de Duivendijk nummer 5, in het voormalige pand van de 
Harense Smid, vinden we een van de filialen van A-meubel, een landelijke 
keten van winkels, gespecialiseerd in het leveren van complete woonka-
mers en bankstellen. 

heeft. Ton vertelt: “iedereen kan hier 
rustig rondkijken, het zitcomfort uit-
proberen en zelfs items uit verschil-
lende ‘kamers’ met elkaar combine-
ren voor een echt ‘thuisgevoel’. We 
dringen hier niemand iets op en vin-
den het belangrijk om aan iedere 
klant ruim aandacht te geven. Een 
uitgebreid advies is hierbij vanzelf-
sprekend; je koopt namelijk niet ie-
dere dag nieuwe meubels toch?”

Vertel me eens wat meer over de 
naam A-meubel

“A-Meubel bestaat inmiddels al meer 
dan 30 jaar. In 1992 openden de ge-

Verkoopmedewerker Ton Crooij-
mans, is bij velen beslist geen onbe-
kende. “Eigenlijk ben ik weer terug op 
mijn oude nest”, vertelt Ton lachend, 
onder het genot van een heerlijke 
kop cappuccino. “Hoe mooi is het dat 
A-meubel gevestigd is in het pand 
waar ik voorheen twintig jaar ge-
werkt heb; de Harense Smid. Natuur-
lijk is de indeling veranderd, er staan 
nu meubels, maar het voelt toch ie-
dere dag opnieuw als thuiskomen.” 

We lopen samen een rondje door de 
zaak en ik verbaas mij over de grote 
hoeveelheid aan woonkamers en 
bankstellen die A-meubel te bieden 

Verkoopmedewerkers Ton en Patrick voor het pand van A-Meubel aan de Duivendijk 5

Nieuwe yogastudio: Ashraya Yoga 
opent haar deuren in Nuenen!
Op 29 augustus heeft Ashraya Yoga haar deuren op De Pickart 46-G in 
Nuenen geopend, met een evenement genaamd; ‘The taste of Yoga ~ De 
Yogaproeverij’. Tijdens dit evenement kon je in een 2 uur durende work-
shop écht eens ervaren welke yogavorm er bij je past én kon je meteen 
ook even de nieuwe studio bewonderen. “Na +8 jaar te yoga ’n zie ik nog 
altijd wat er nog allemaal te leren en te ontdekken valt”. Wat ze ook wel 
zeggen; “You Learn, and than you learn more and more.” Er is zo veel te 
ontdekken en te leren over yoga en door middel van yoga over jezelf en 
het leven, dat houdt niet op!

en wil je extra informatie of al met-
een een gratis proefles inplannen? 
Zie dan de nieuwe website; www.
ashrayayoga.nl of ashraya_yoga@
yohoo.com.

Namens Roxanne,
Namasté en hopelijk tot snel 

in de nieuwe studio!

Na een jaar of 2 in Nederwetten te 
hebben opgestart, werd het tijd 
voor de volgende stap. Een eigen 
plek. Geen matten en kussens en de-
kens en blokken, standaard achter in 
de auto. Maar een plek, waar deze 
spullen mooi opgeborgen kunnen 
worden. Een plek waar een uitge-
breid rooster kan worden ingevuld, 
waarmee een divers aanbod kan 
worden gedaan richting de yogi’s en 
yogini’s in gemeente Nuenen en 
omstreken. Maar vooral een plek 
waar yoga gevoeld wordt, een plek 
waar je alles écht even achter je kan 
laten en kan ontspannen (soms door 
ontspanning en soms inspanning 
van spieren) en waar Roxanne je 
graag ontvangt en ondersteunt bij 
het beoefenen van yoga. In het aan-
bod diverse yogavormen dus voor 
ieder wat wils; Yin Yoga, Vinyasa 
Flow, Easy Flow, Kinderyoga, Zwan-
gerschapsyoga en iedere maand di-
verse yogaworkshops.

Wil je ook graag meedoen met het 
evenement op 19 september ‘The 
taste of Yoga’ of ben je nieuwsgierig 

Los Pollos Hermanos   
wint NK Culinair BBQ
Los Pollos Hermanos heeft het Nederlands Kampioenschap Culinair BBQ-
en gewonnen, dat op 28 en 29 augustus plaatsvond in de tuin van hotel La 
Sonnerie in Son. Dit jaar gaven tien topteams acte de presence. Zij moes-
ten elk zes gerechten bereiden met Italiaanse accenten. 

buikspek en flank steak, afgesloten 
met een dessert waarvoor de deelne-
mers een vrije keuze hadden. Met de 
Nederlandse titel op zak plaatste Los 
Pollos Hermanos zich direct voor het 
wereldkampioenschap BBQ dat vol-
gend jaar september in het Belgische 
Torhout zal plaatsvinden.

BBQ-spektakel
Het NK was onderdeel van het jaar-
lijkse BBQ-spektakel in Son, waar 
maar liefst 1.500 bezoekers op af wa-
ren gekomen. Edwin van Kemenade 
zei namens de organisatie: “Dat was 
heel mooi om te zien. Er was voor ie-
dereen wat te beleven op BBQ-ge-
bied. Van demonstraties tot work-
shops, en natuurlijk viel er bij diverse 
stands ook heel wat te proeven. Ge-
lukkig kon het dit jaar doorgaan. In 
overleg met de gemeente hadden 
we in het kader van de coronabestrij-
ding allerlei voorzorgsmaatregelen 
genomen. Mede daardoor was het 
BBQ-spektakel een enorm succes.”

De jury beoordeelde de BBQ-creaties 
zonder te weten van welk team deze 
afkomstig waren. Het team van Los 
Pollos Hermanos scoorde op alle ge-
rechten hoog. Elk gerecht moest met 
een verplicht basisingrediënt wor-
den bereid. Zo was er een vegeta-
risch gerecht, maar ook een gerecht 
met makreel, tamme-eendenborst, 

broeders Nosrati die al jarenlang voor 
diverse grote meubelfabrikanten 
ontwerpen maakten, een eigen meu-
belwinkel in Amersfoort. Hier liet 
men concepten van ontwerpen zien 
aan het grote publiek voordat ze bij 
de fabrikanten werden geïntrodu-
ceerd. Hierdoor werd al snel duidelijk 
wat precies de wensen van klanten 
waren. Twintig jaar geleden, in 2001 
verhuisden de gebroeders naar een 
groter pand, waar meer plek was 
voor meubels. Sinds 2008 worden al-
leen nog meubels rechtstreeks voor 
de consument gemaakt en niet meer 
voor fabrikanten. Hierdoor profiteert 
de consument van zeer lage prijzen. 

In 2014 werd een webshop gelan-
ceerd zodat alle producten ook on-
line kunnen worden besteld. En een 
groot deel van onze klanten oriën-
teert zich tegenwoordig eerst via de 
webshop. We merken dat steeds 
meer klanten al precies weten wat ze 
willen. Ze komen bij wijze van spre-
ken binnen met een verlanglijstje en 
dat is heel leuk. Het is dan bijzonder 
om mensen met goede service ver-
der te helpen en ze tevreden de deur 
uit te laten gaan.

Onze klanten kunnen in onze show-
room altijd wel iets van hun gading 
vinden. Het assortiment is groot en 
beslaat altijd de nieuwste collectie 
bankstellen, kasten, tafels, dressoirs 
en stoelen. En er is keuze uit verschil-
lende materialen in verschillende 
prijsklassen. De meubels worden te-
gen bezorgkosten in heel Nederland 
en België bezorgd door onze bezorg-
service. Hierover worden bij verkoop 
direct afspraken gemaakt met de ver-
koopmedewerkers, zodat de klant 
precies weet waar hij aan toe is. En 
mocht een klant elders een gelijk-
waardig product goedkoper vinden 
dan verrekenen we het verschil.”

Inmiddels vult de zaak zich met klan-
ten en is het tijd voor Ton om aan hen 
de aandacht te besteden die bij A-
meubel voorop staat. Ik kijk op mijn 
gemak nog wat rond en zie diverse 
items die in mijn woonkamer niet 
zouden misstaan, waaronder een 
prachtige foto voor aan de wand. 
Ook voor accessoires kun je goed bij 
A-meubel terecht.

Computercursussen 
gaan weer van start!

Computercursus 
Klik & Tik
We gaan weer van start! Als je nog 
niet vaardig bent in het opstarten 
van een laptop, gebruik van de muis 
en het bezoeken van een website, 
verwijzen we je graag door naar de 
Klik & Tik trainingen in één van onze 
vestigingen. Graag inschrijven aan 
de balie van de bibliotheek.

Deelname is gratis - niet twijfelen, 
gewoon doen!
Bibliotheek in Heeze: vanaf 8 septem-
ber op woensdagochtend van 10.00 - 
11.30 uur (serie van 6 weken / lessen). 
Deze serie is al volgeboekt. Bij aan-
melding wordt u op de wachtlijst ge-
plaatst.
Bibliotheek in Mierlo: vanaf 13 sep-
tember op maandagochtend van 
10.00 - 11.30 uur (serie van 6 weken / 
lessen).
Bibliotheek in Geldrop: vanaf 30 sep-
tember op donderdagmiddag van 
15.00 - 16.30 uur (serie van 6 weken / 
lessen). 

Computercursus Werken met de 
E-overheid
DigiD aanvragen, een afspraak ma-
ken met je gemeente, huurtoeslag 
berekenen, zoeken op mijnoverheid.
nl, dit alles kan tegenwoordig alleen 
nog met de computer. Bibliotheek 
Dommeldal start daarom met vier 
cursusdelen rond het zoeken, vinden 
en aanvragen bij de digitale loketten 
van de overheid. Onder begeleiding 
van geduldige docenten kun je daar-
na zelf snel je zaken afhandelen met 
de E-overheid. Deelname is gratis.
We gaan binnenkort weer starten in 
de bibliotheek in Geldrop op vier 
donderdagochtenden: 30 septem-
ber, 7, 14 en 21 oktober van 9.30 - 
11.30 uur. Aanmelden via de website: 
www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten.

Helmond Art Festival 
Op zondag 12 september staat het centrum van Helmond van 12.00-17.00 
uur in het teken van het nieuwe Helmond Art Festival. Bezoekers kunnen 
kennismaken met beeldende kunstenaars en straatmuzikanten, een gra-
tis bezoekje brengen aan de prachtige Lambertuskerk, het kasteel of de 
Kunsthal. Kinderen kunnen zich muzikaal uitleven op het Piet Blomplein.

Phileutonia. Koorddansen, fietsen op 
één wiel, lasso draaien of diabo-
lotrucjes leren ze bij circus Jacona. De 
allerkleinsten kunnen aanschuiven in 
Blikkie de Voorleesbus.

Cosplay, ook wel bekend als ‘kos-
tuumspel’, is performancekunst waar-
in deelnemers kostuums en modeac-
cessoires dragen om een specifiek ka-
rakter uit te beelden. Veel kostuums 
zijn geïnspireerd op cartoons, strip-
boeken, sprookjes, fictie, televisiese-
ries en videogames. Laat je verrassen 
en ga op de foto met bijzondere cos-
players in de Elzaspassage. Een ware 
belevenis, prachtig schouwspel en 
lust voor het oog! 
Natuurlijk zal muzikale omlijsting op 
deze dag ook niet ontbreken. 

Kunstenaars laten zien welke technie-
ken zij gebruiken bij het maken van 
hun werk. Denk aan verschillende 
schildertechnieken en bijzondere ma-
terialen. Uiteraard kan er ook geshopt 
worden. Op zoek naar originele siera-
den of modeaccessoires? Laat je ver-
rassen door ambachtelijke sieraden 
vervaardigd uit glas of zilverklei, hand-
beschilderde zijden en wollen sjaals.

Het Piet Blomplein is ingericht als het 
domein voor kinderen. Muziek, spel-
len en circusacts staan hier centraal. 
Alleen toekijken? Nee hoor, de kinde-
ren kunnen zelf aan de gang met leu-
ke en leerzame workshops, zoals mu-
ziekinstrumenten spelen onder lei-
ding van Koninklijke Stadsharmonie 
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Zelfhulpgroep 
nabestaanden na 
zelfdoding heeft 
ruimte voor nieuwe 
deelnemers 
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig samen 
zonder tussenkomst van de reguliere 
hulpverlening. In een groep kunnen 
deelnemers hun ervaringen delen, el-
kaar steunen en van elkaar leren. Door 
het deelnemen aan een zelfhulp-
groep krijg je erkenning en begrip van 
lotgenoten, wat in het dagelijks leven 
soms moeilijk is. Praten met anderen 
over hetzelfde probleem helpt! 
Op 22 oktober start er in samenwer-
king met de Stichting Nabestaanden 
na Zelfdoding Eindhoven een lotge-
noten groep voor nabestaanden na 
zelfdoding. De zelfhulpgroep bestaat 
uit tien bijeenkomsten en zullen wor-
den begeleid door twee ervarings-
deskundigen. Voorafgaand vindt een 
kennismakingsgesprek plaats op 17 
september. Als jij je verhaal kwijt wil 
en je zoekt lotgenoten dan ben je in 
deze groep van harte welkom. Het 
delen van ervaringen en elkaar on-
dersteunen staat centraal. 

Aanmelden
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden, kun je con-
tact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 040 
2118328. Voor meer informatie zie; 
www.zelfhulpnetwerk.nl of www.
omgaanmetverliesnazelfdoding.nl

Het nieuwe boek van Kin Siyad Ali uit Nuenen is verschenen

Dromen zonder grenzen
Op vrijdag 3 september is het nieuwe boek ‘Dromen zonder grenzen’van 
Kin Siyad Ali verschenen. Dit kinderboek wordt uitgegeven door Uitgeve-
rij Boekscout.

Iedereen droomt over waar het lot 
hen brengen zal. In een land hier ver 
vandaan, waar een koninkrijk dreigt 
uiteen te vallen, een gevreesde vij-
and weer toeslaat en steden niet 
meer ontwaken uit hun eeuwige win-
terslaap. Op een plek waar niets is 
wat het lijkt, leefde eens een wees-
meisje, Camelia genaamd. Nadat ze 
het weeshuis verlaat staat haar een 
lange reis te wachten. Terug naar 
thuis, terug naar toen.. 

Over de auteur
Kin Ali (2003) streeft al van kleins af 
aan ernaar om schrijver te worden. 
Om vervolgens boeken te kunnen 
schrijven voor kinderen over de hele 
wereld. Ze wilde grote dingen doen, 
maar had geen idee hoe dat eruitzag 
of hoe ze het moest maken. Ze wilde 
een verhaal schrijven dat mooi en be-
tekenisvol zou zijn. Een die de men-
sen dicht zouden slaan met een ge-
lukzalige glimlach op hun gezicht. 
Net zoals ze dat deed, toen ze klein 
was. Lange tijd is ze bezig geweest en 
uiteindelijk schreef ze dit boek. Nu 
was het tijd om haar droom realiteit 
te maken. Haar boek heeft ze ge-
schreven voor de gepassioneerden, 
de onverschrokkenen en de dromers 
die geloven. Voor degenen die slim, 

nieuwsgierig en bewust zijn. Met een 
open geest en met liefde voor lezen 
en een diep verlangen om een leven-
dig verhaal te lezen. Kortom, haar 
boodschap is om nooit op te geven 
en te blijven dromen - zonder enige 
grenzen.

Dromen zonder grenzen is in Neder-
land en België kosteloos te bestellen 
onder het ISBN nr. 9789464316902
Het boek is geillustreerd, heeft een 
harde kaft en telt 122 pag. Verkoop-
prijs € 23,50.

Hier heu r ik thu i s©

Berichtenbox NGN200
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

1919 Oprichting 
Helpt Elkander 
Deze gevelsteen zit boven de poort 
tussen de woningen Parkstraat num-
mer 43 en 49. Dit was het eerste blok 
van 4 woningen dat de op 7 december 
1919 opgerichte Rooms Katholieke 
Bouwvereniging ‘Helpt Elkander’ (HE) 
bouwde. Inmiddels zijn deze wonin-
gen aan de huurders verkocht.

Berichtenbox 
NGN200 is terug!
Vanaf deze week kunt u weer informa-
tie verwachten rondom de activiteiten 
in het jubileumjaar Nuenen Gerwen Ne-
derwetten 200. Komende activiteit: het 
Open Monumentenweekend 2021.
Vorige week werd u in deze weekkrant 
daarover uitgebreid geïnformeerd. We 
zetten de 14 locaties in Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, Eeneind en Eckart hierbij 
op de kaart. Ze zijn te bezoeken op 11 en 
12 september, van 10.00 tot 16.00 uur in 
een volgorde die uzelf bepaalt. De route 
mag over twee dagen worden verdeeld.

1. Eerste raadhuis gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Beekstraat 11, Nuenen   2. Heilige-Lambertuskerk , Hoekstraat 46, Nederwetten
3. Oude Sint-Clemenskerk, Heuvel 23, Gerwen  4. Nieuwe Sint-Clemenskerk, Heuvel 17, Gerwen

5. Opwettense watermolen, Opwettenseweg 203, Nuenen  6. ’t Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen
7. Heilig-Kruispark, Hooidonk, Nederwetten  8. Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2a, Nuenen

9. Windmolen De Roosdonck, Gerwenseweg 2, Nuenen  10. Stationsweg Eeneind
11. Kasteelpark Eckart, Nuenenseweg 1, Eindhoven 12. Herberg Auberge Eeckaerde, Icaruslaan 28a, Eindhoven 

13. Landgoed Soeterbeek, Soeterbeek 8, Nuenen  14. Het Heemhuis, Papenvoort 15A, Nuenen

De veertien monumentenkaart 
Stel je eigen route samen zodat niet iedereen bij hetzelfde monument begint!

Op deze manier wordt drukte vermeden. Houd a.u.b. 1,5 meter afstand!!
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1. Eerste raadhuis gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Beekstraat 11, Nuenen   

Expositie Landschappen en meer! officieel geopend

Indrukwekkende overzichts-
tentoonstelling Jan Vlemmix
Door Nannie van den Eijnden

Kunstschilder Jan Vlemmix heeft er lang op moeten wachten, zijn exposi-
tie bij Kasteel Geldrop was door corona een aantal keren uitgesteld. Maar 
zondag 5 september was het eindelijk zo ver! In een zonnige authentieke 
kasteelkamer opende Jan zijn expositie voor een kleine groep genodig-
den, met een verhaal en zang. Hij werd begeleid op de piano door Paul 
Weijmans.

Kleurrijk en meer!
Op de eerste verdieping van het kas-
teel is de expositie mooi en overzich-
telijk ingericht. De vele schilderijen 
geven een goede indruk van Jan’s le-
ven, inspiratie en passie, met schil-
derweken in Frankrijk en Italië: land-
schappen, bloemen, bomen, gebou-
wen en abstracte werken. Overwe-
gend realistisch, kleurrijk en met een 
impressionistische, losse toets. De in-
vloeden van schildervrienden Lam-
bèr van der Velden en Frans Manders 
zijn duidelijk terug te zien.

Openingstijden
Iedereen is welkom! De expositie is te 
bezichtigen tot en met zondag 24 ok-
tober op donderdag, vrijdag en zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Jan is op 
deze dagen zoveel mogelijk aanwezig.

www.kasteelgeldrop.nl

Tot zijn teleurstelling mocht Jan zijn 
gasten vanwege de geldende maat-
regelen niet op een drankje en een 
hapje trakteren. De sfeer was er ech-
ter niet minder om. Aan de hand van 
enkele schilderijen vertelde Jan met 
humor hoe hij tot schilderen is geko-
men en wie zijn leermeesters en in-
spiratiebronnen waren. Waar hij les-
sen volgt en geeft. Hij eerde Nuenen, 
Van Gogh en de lindeboom en zong 
‘Der Lindenbaum’ van Franz Schu-
bert. Tot slot bracht Jan een ontroe-
rende ode aan de vier vrouwen in zijn 
leven aan wie hij veel te danken heeft 
onder wie zijn kleindochter Janne, 
die hij heeft geschilderd toen ze vier 
jaar was. Voor hen zong hij ‘Ich liebe 
dich’ van Beethoven.

Nuenen in beeld op Instagram
De in Nuenen woonachtige DA F.A.C.E., die onlangs nog tweede werd in 
een fotowedstrijd met een foto van Eindhoven, vond dat na Maastricht, 
Valkenburg en Eindhoven nu het mooie Nuenen de aandacht mag krij-
gen. Met al drie eerder geplaatste teaser-foto’s kondigde hij dit aan.

Het gaat hem niet om het perfecte 
plaatje, maar om het verrassende 
plaatje. Hij maakt zijn foto’s daarom 
ook gewoon met zijn iPhone. Hij wil 
de kijker de ene keer een bijzonder 
kleuren- of lijnenspel voorschotelen 
en de andere keer verbazen met een 
mooi doorkijkje of bijzondere com-
positie in zijn werk.

De foto’s van Nuenen heeft hij al ge-
maakt en het plaatsen van de eerste 
serie plaatjes is hij onlangs begon-
nen. Wil je op de hoogte blijven van 
zijn foto’s dan kun je DA F.A.C.E. vol-
gen op www.instagram.com/pho-
deo121 en kijk eens of je alle plekjes 
herkent.

De persoon achter DA F.A.C.E. wilt 
zichzelf geen fotograaf noemen, hij 
noemt zich eerder een creatieveling. 
Zijn creatieve geest daagt hem uit om 
bezig te zijn en te blijven in de breed-
ste zin van het woord; fotograferen, 
muziek, video, maken en bewerken 
en het bouwen/creëren met zijn han-
den. Zijn creatieve brein komt dan tot 
rust, maar legt tevens weer een nieuw 
idee of uitdaging op tafel. 
Dit jaar is hij het account @phodeo121 
gestart op instagram met als doel om 
foto’s (en later video’s) te delen met 
anderen. Instagram is volgens hem 
een goed medium om anderen te in-
spireren en om zelf geïnspireerd te 
worden. worden. 

Vincent van Gogh Photo Award      
maakt 50 beste foto’s bekend

Wie wordt de winnaar? 
Ook dit jaar zijn weer de 50 beste foto’s gekozen die meedingen naar de 
felbegeerde Vincent van Gogh Photo Award. Van 11 september tot en met 
2 oktober zijn alle genomineerde foto’s te zien in de gratis openlucht ex-
positie in het Park in Nuenen. Onder deze selectie bevindt zich ook de uit-
eindelijke winnaar van de Vincent van Gogh Photo Award en de Student 
Award. De winnaar gaat naar huis met de geldprijs van 1000 euro of 750 
euro bij de Student Awards en komt te hangen in het Vincent Van Gogh 
Museum in Amsterdam. Op vrijdagavond worden de winnaars bekend 
gemaakt en op zaterdag 11 september wordt de expositie officieel geo-
pend. De expositie is gratis toegankelijk voor iedereen.

is zeer verheugd over de grote be-
langstelling. De opbrengst gaat naar 
UNICEF: WASH. Het UNICEF-team 
voor water, sanitair en hygiëne 
(WASH) werkt in meer dan 100 lan-
den over de hele wereld om de wa-
ter- en sanitaire diensten te verbete-
ren, evenals elementaire hygiëne-
praktijken.

Tot 30 maart was het mogelijk om 
deel te nemen aan deze wedstrijd. 
Ruim 1100 foto’s zijn ingestuurd 
door zo’n 500 fotografen uit meer 
dan 70 landen wereldwijd. De short-
list van de 50 genomineerden zijn op 
de website te bewonderen. Rotary 
Nuenen, die deze wedstrijd en expo-
sitie voor de derde keer organiseert, 

Vincent van Gogh Photo Award      

Wie wordt de winnaar? 

Vincent van Gogh Photo Award      

Een deskundige jury heeft de taak op 
zich genomen om de beste foto’s te 
selecteren. Martijn Pronk (directie 
Van Gogh Museum), Peter Verver (Fo-
tobond Bonds Meester), Jac Mostert 
(Docent fotografie Sint Lucas) en de 
fotografen Stijn Rompa, Ad Vereijken 
en John Geven nemen zitting in deze 
jury. Ook zij zijn aangenaam verrast 
door de hoge kwaliteit van de inzen-
dingen. ‘Pure’ is door de ogen van 
Vincent Van Gogh op een eigentijdse 
wijze gefotografeerd.
Bekijk de beste foto’s en alles over de 
expositie op de site www.vincent-
vangoghphotoaward.com
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Mandala tekenen en   
persoonlijke ontwikkeling
Mandala tekenen is tekenen in een cirkel, waarbij de cirkel een veilige om-
sloten ruimte is waarin alles er mag zijn. Mandala tekenen kan op een hele-
boel verschillende manieren. Iedere les gaan we iets anders uitproberen. 

tember. Verder is er een cursus van 5 
lessen op de dinsdagmiddag, start 28 
september en een op de woensdag-
avond, start 20 oktober. Voor meer 
info zie de website. Ervaring vooraf is 
niet nodig, maar ook als je vaker man-
dala getekend hebt blijft er nog ge-
noeg te ontdekken over.

Je bent nooit te oud om te leren en 
het is nooit te vroeg om jezelf te leren 
kennen.
www.marjovanmeer.weebly.com

Het kan heel rustgevend zijn een 
mandala te tekenen, tijdens het teke-
nen laat je je gedachten los. Soms 
worden tijdens het tekenen dingen 
duidelijk waar je, tijdens je dagelijkse 
bezigheden aan voorbij gaat. Zo 
wordt het mandala tekenen een ma-
nier om jezelf beter te leren kennen. 
Je kunt ook tijdens het tekenen je 
creativiteit tegenkomen en je realise-
ren dat er veel meer creativiteit in je 
zit dan je eigenlijk dacht. Mandala te-
kenen is een laagdrempelige manier 
om creatief bezig te zijn, en jezelf te 
laten verrassen door een kleurige, 
persoonlijke tekening die onder je 
handen ontstaat. Je komt meer over 
jezelf, je mogelijkheden, maar ook 
over wat je moeilijk vindt, te weten. 

In een groep tekenen, nu nog met 
max 6 pers., op 1,5m afstand, kan heel 
prettig zijn. Je bent samen op weg, ie-
der op zijn eigen manier. Docent is 
Marjo van Meer (AVG) tekenen, schil-
deren en psychosynthese coach. Voor 
de snelle beslissers is er een Oriënta-
tie van 2 lessen mogelijk start 15 sep-

De Poppenmaker

Een muzikale droom waarin 
poppen tot leven komen 
In deze moeilijke coronaperiode hebben de Nuenense harpiste Inge Fri-
mout-Hei en de kinderen van haar Blue Planet harp Ensemble niet stil ge-
zeten. Ze zijn nog steeds hard aan het oefenen om u op zondagmiddag 3 
oktober te verrassen met de nieuwe voorstelling: De Poppenmaker. Met 
de Poppenmaker zult u een muzikale droom beleven. De prachtige klank-
kleuren van het Blue Planet Harp ensemble zorgen voor de magie die 
poppen op het toneel tot leven laten komen...... De prachtige poppen zijn 
gemaakt door diverse kunstenaars, verbonden aan de professionele pop-
penkunstenaarsvereniging Dabida. 

Het sprookje is geschreven en ge-
componeerd door Inge Frimout-Hei 
en wordt uitgevoerd door het Harp 
Ensemble en diverse zeer getalen-
teerde solisten. Het is een voorstel-
ling voor het hele gezin. Inge heeft 
met haar Ensemble al meerdere bij-
zondere muzikale projecten uitge-
voerd; zo waren er uitverkochte zalen 
voor Whispering Caves en was het 
Space walk concert geïnspireerd op 
de ruimte. Tijdens het concert Fietsen 
onder Water werd niet alleen een mu-
zikale duik genomen in de zee maar 
werd, in samenwerking met WNF, ook 
aandacht besteed aan ons milieu en 
duurzaamheid. Deze stukken zijn al-
lemaal gecomponeerd door Inge Fri-
mout-Hei en worden over de hele we-
reld uitgevoerd. Hoe bijzonder is het 
dat, na de moeilijke coronatijd waarin 
ook de theaters leeg moesten blijven, 
we begin oktober de feestelijke we-
reldpremière mogen beleven van De 
Poppenmaker? 

Aan de voorstelling werkt natuurlijk 
het Blue Planet Harp Ensemble mee, 
bestaande uit 20 harpisten jonger 

dan 21 jaar en een aantal zeer geta-
lenteerde solisten, onder wie een lan-
delijk bekende musicalster die de 
poppenmaker zal spelen. Een Russi-
sche poppenkunstenares, wonend in 
Tsjechië en lid van Dabida, heeft de 
ballerina pop gemaakt die door de 
talentvolle jonge ballerina, Aafke 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Nieuwe deelnemers zijn weer welkom 
bij het Nuenense hobbycentrum
Langzaaam maar zeker komen er weer ruimere mogelijkheden in beeld 
voor gezamenlijke activiteiten en hobby’s. Maar voorzichtigheid blijft ge-
boden, vinden ze bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Daarom is er ge-
investeerd in een ventilatiesysteem in het gebouw. Door een gerichte aan-
pak en wat aanpassingen is er nu weer ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Wat zijn de mogelijkheden voor u, bij welke activiteit kunt u meedoen? Het 
aantal (nog) vrije plaatsen verschilt per groep.

-Reparatie - Stop de verspilling en be-
perk samen met ons het onnodig 
weggooien. Wij willen graag in con-
tact komen met nieuwe deelnemers 
die het repareren van allerlei elektri-
sche apparaten een uitdaging vin-
den. Onze specialist Herman zoekt 
versterking van zijn afdeling.

Voor meer informatie en aanmeldin-
gen stuurt u een mailberichtje naar 
info@dorpswerkplaatsnuenen.nl. Al-
gemene en detailinformatie, inclusief 
foto’s van iedere activiteit, vindt u op 
de website van het Nuenense hobby-
centrum. Kijk eens op www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl U vindt daar een 
totaaloverzicht van alle hobbyactivi-
teiten die in en om ons gebouw aan 
het Park in het centrum plaats vinden 
en een tijdschema. Het is altijd moge-
lijk om u op een wachtlijst voor een 
specifieke activiteit te laten plaatsen. 
U mag drie keer gratis op proef mee-
doen om te zien of het u bevalt. Mee-
doen als deelnemer kost € 100,- per 
jaar, in twee termijnen te voldoen. Het 
eerste jaar betaalt u alleen voor het 
aantal maanden dat u actief meedoet.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
is niet alleen een hobbycentrum 
maar vooral ook een ontmoetings-
centrum waar je vrienden maakt. 
Loop eens binnen op Park 63b, de 
koffie staat klaar.

Spreken van vreemde talen, 
conversatie
Enige kennis van de betreffende taal 
is gewenst omdat het gaat om (va-
kantie?) conversatie. Je leert de taal 
optimaal door veel te praten in die 
taal, onder deskundige begeleiding.
• Engels - dinsdagavond
• Engels voor gevorderden - donder-

dagmiddag
• Frans - maandagavond en donder-

dagavond
• Spaans voor gevorderden - vrijdag-

morgen
• Duits (nieuwe cursus bij voldoende 

deelname) - woensdagmiddag
• Verbeteren van de Nederlandse 

taal - maandagochtend

• Acrylschilderen - woensdagmiddag
• Aquarelleren - donderdagmorgen
• Tekenen - dinsdagmorgen
• Grafische technieken, etsen, 
 afdrukken - woensdagavond
• Keramiek - woensdagmiddag
• Houtsnijden/beeldhouwen - 
 maandagmiddag en donderdag-

morgen
• Houtbewerking/meubels/speel-

goed - maandagmiddag en maan-
dagavond

• Hout- en metaalbewerking 

Er is in de werkplaatsen een vrije in-
loop op alle werkdagen voor deelne-
mers die over voldoende vaardighe-
den beschikken om veilig met de ma-
chines van ons machinepark om te 
gaan. Uitzonderingen: donderdag-
morgen timmergroep dames, maan-
dagmiddag speelgoed-/meubelgroep.

We zijn gestart!
Na 6 heerlijke weken zat deze week de vakantie er weer op. Ook voor alle kin-
deren van kindcentrum de Nieuwe Linde. Afgelopen maandag stonden de 
hekken van het schoolplein weer open. Ook de rode lopers lagen klaar. Er wa-
ren alleen geen leerkrachten te zien, wel een paar tentjes die her en der op het 
schoolplein stonden. Wat bleek, de leerkrachten hadden zich vergist, zij dach-
ten nog een dag extra vakantie te hebben. Gelukkig waren de lessen al voor-
bereid en konden ze toch met hun nieuwe groepen mee naar binnen om het 
schooljaar te starten. Onder luid applaus gingen alle groepen een voor een 
over de rode loper het schoolgebouw in.
Alle leerkrachten hebben er weer zin in. Gelukkig zijn de coronamaatregelen 
ook weer een beetje versoepeld. Maar er moet nog steeds met een aantal din-
gen rekening gehouden worden. Hier zijn alle ouders en kinderen inmiddels 
over geïnformeerd.
We gaan er met z’n allen weer een fijn schooljaar van maken!

Iers sessie festival Nuenen organiseert

Optreden Ierse band   
The Fiddle Case
Op 23 september gaat de Ierse band The Fiddle Case optreden. Voor velen 
is het de laatste anderhalf jaar een grote wens geweest om weer naar een 
live optreden te kunnen gaan. Om de muziek te horen waar je van houdt, 
maar ook voor de sfeer en de bekende en nieuwe contacten. Dit concert 
wordt georganiseerd door bestuur Iers sessie festival Nuenen. Je wordt 
van harte uitgenodigd om te komen.

1,5 meter afstand een vaste zitplaats 
in hun bubbel. Op deze manier wordt 
de vereiste veilige afstand gewaar-
borgd en hoeft een vaccinatiebewijs 
oid niet getoond te worden.

In het kort:
Wat: optreden van The Fiddle Case
Wanneer: donderdag 23 september
Waar: Pand P, Leenderweg 65, 5614 
HL Eindhoven
Tijd: 20.30 uur (café-restaurant is 
vanaf 16.00 uur open)
Kosten kaartje: €12,50 Alleen in de 
voorverkoop via https://ierssessie-
festivalnuenen.nl/product/concert-
the-fiddle-case/.
Liefhebbers van Ierse- en folkmuziek 
in (zuid)Nederland hopen we een fij-
ne avond te bezorgen met de muziek 
waar ze van houden. Mocht door co-
ronarestricties het concert geannu-
leerd worden, dan worden gekochte 
kaartjes terugbetaald. De kaartver-
koop loopt goed. Er is nog een be-
perkt aantal kaarten te koop, dus 
wees er snel bij.

De vier ervaren, professionele muzi-
kanten van The Fiddle Case brengen 
een breed scala aan traditionele en 
moderne Ierse muziek en zang. Ze 
spelen zowel traditionals als eigen 
nummers. Een optreden van deze 
mannen is dynamisch en varieert 
van gevoelig gezongen nummers 
tot energieke jigs en reels. Ze heb-
ben drie albums op hun naam staan. 
The Fiddle Case toert al een aantal 
jaren in Ierland en Europa, en nu ook 
bij ons in Nuenen. Ze hebben zelfs 
opgetreden met Luka Bloom en 
Christy Moore! Tijdens hun tour in 
Nederland /België is de Nederlandse 
folkmuzikant Job Cornelissen hun 
vijfde bandlid.
Een eerste indruk krijg je te zien via 
YouTube: The Butcher and the Vet 

Omdat op deze datum in Nuenen he-
laas een passende locatie niet be-
schikbaar is, is buurman Eindhoven 
zo gastvrij om de theaterzaal van 
Pand P, Leenderweg 65, 5614 HL be-
schikbaar te stellen. Publiek krijgt op 

Muziek    
in de    
Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 11 september, 15.00 uur.

Gevarieerd Saint-Saëns programma
Camille Saint-Saëns was een getalen-
teerd ‘veel-schrijver’, waarvan vele 
werken tot op de dag van vandaag 
repertoire houdend zijn. Misschien 
wel het meest gespeelde werk van 
hem op de klassieke zenders is ‘De 
Zwaan’. Die klinkt, verspreid over de 
verschillende zenders, vaak meerde-
re keren per dag. Die prachtige cello-
solo was als onderdeel van het Carna-
val des Animaux eigenlijk nooit be-
doeld voor brede publieke uitvoe-
ring, maar was zo hartveroverend dat 
het succes ervan niet te beteugelen 
was. Zodat het uiteraard ook vanmid-
dag niet ontbreekt. Een echte ‘Ever-
green’ van ruim voor de tijd dat dat 
woord opgeld deed. Maar naast ‘De 
Zwaan’ voeren Emilie Wijers, mezzo-
sopraan, Toon IJzerman, piano en or-
gel, Gerard Habraken, orgel en Ruud 
Huijbregts, harmonium en orgel nog 
vele andere geliefde werken van de 
componist uit. 
De noodzakelijke registratie en beta-
ling voor dit concert kunt u vooraf re-
gelen via de website: 
www.muziekindecathrien.nl

Muziek    
in de    

Open dag Atelier 
op de Hoek
Op 19 september is er weer een open 
dag bij Atelier op de hoek tussen 
11.30 - 15.00 aan de Nieuwe dijk 1A in 
Nuenen. De plek waar jij je creativiteit 
tot bloei kunt laten komen.

Atelier op de hoek is de plek waar 
jouw creativiteit zijn eigen weg mag 
gaan. Door middel van tekenen, 
schilderen, knippen en plakken word 
je geprikkeld buiten de lijntjes te 
werken. De mogelijkheden zijn zeer 
divers. Je werkt op eigen wijze aan je 
werkstuk tijdens een workshop of het 
inloopatelier.

Loop tijdens de open dag binnen om 
de sfeer te beleven. De koffie staat 
klaar! Om een indruk te krijgen van 
alle activiteiten neem je een kijkje op 
de website: www.atelieropdehoek.nl.

Een creatieve groet, Josefien Meijers.
Open dag: 19 september 11.30 - 15.00. 
Nieuwe dijk 1A- Nuenen.

Wolles, tot leven wordt gebracht. Het 
LON gaat een documentaire maken 
over de voorbereidingen en zal deze 
uitzenden op de lokale zender. 

U kunt kaarten bestellen via kaartver-
koop@blueplanetharp.nl. De voor-
stellingen van De Poppenmaker vin-
den plaats op zondag 3 oktober 2021 
om 14.30 en 16.00 uur in de Theater-
zaal van Het Klooster, Park 1 Nuenen. 
Entreeprijs: € 9,00 voor volwassenen 
en € 4,00 voor kinderen tot en met 12 
jaar. Over de betaling van de kaarten 
en eventuele andere voorwaarden 
voor het bijwonen van het concert 
ontvangt u later bericht. 
Voor toegang gelden de op dat mo-
ment vanuit de overheid bepaalde 
coronaregels.
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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

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Gerdie van Oorschot  - van Overbruggen

Ad van Oorschot

* Nuenen, 22 januari 1954 † Nuenen, 25 augustus 2021

Ad

Tineke en Frank
Kars, Dione

Stan en Lotte
Senn, Lisa

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Putterlaan 40 | 5672 VJ  Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 september 18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Zondag 12 september 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 11 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie.
Zondag 12 september 11.00 uur: Jan 
van Liempt; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Harrie van den Nieuwenhof; 
Jeanne Straathof - Scholtes; Charles 
van der Sommen; Piet Stappers; Kees 
en Constant van Dongen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA bedroeg in Nuenen 
€ 215, 55. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 september 11.00 uur: Gil-
deviering met Parochiekoor of orgel-
spel, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Sjaak Rooij-
akkers en ouders, broers en zussen van 
familie Rooijakkers - Raaijmaker.

Op dinsdagavond 28 september om 
20.30 uur is er een informatieve ou-
deravond voor de Eerste Communie. 
Deze avond vindt plaats in de St. Cle-
menskerk, Heuvel 15 te Gerwen. 

U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereiding van de 
communie (activiteiten, data, vierin-
gen) en de communieviering zelf. 
Omdat er vanwege corona enkele 
beperkingen gelden rondom bijeen-
komsten in de kerk, zal de voorberei-
ding er wat anders uitzien dan ande-
re jaren. Uiteraard wordt u daarover 
op deze avond ook geïnformeerd.

U kunt aan het eind van deze avond 

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA bedroeg in Gerwen 
€ 51,10. Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 september 09.30 uur: vie-
ring, cantor en orgelspel, voorgan-
gers leden van de werkgroep.

Misintenties: 
Piet Coolen; Jan van der Loo.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA bedroeg in Nederwet-
ten € 44,05. Hartelijk dank hiervoor.

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

Op zondag 12 september houden we 
onze startzondag, waarbij het nieuwe 
kerkelijk seizoen gaat beginnen. We 
hopen, dat de maatregelen zo zijn, 
dat er de komende tijd ook weer nieu-
we activiteiten georganiseerd kun-
nen gaan worden. De Startzondag 
wordt bij goed weer gehouden in de 
Pastorietuin aan de Berg. Aanvang: 
10.00 uur. Tijdens deze dienst wordt 
het nieuwe jaarthema gepresenteerd. 

Het is fijn als u zelf voor een tuinstoel 
zorgt. Nadere mededelingen hierover 
volgen nog. De voorgangers zijn ds. 
Marlies Schulz en kerkelijk werker Pie-
ter Flach. We collecteren voor het dia-
conaal inloophuis ’t Hemeltje in Eind-
hoven. Van harte welkom.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 9 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis. Gedachtenis H. 
Georgonius, martelaar.
Vrijdag 10 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Nicolaas van Tolentijn, belij-
der. 
Zaterdag 11 september. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 
gedachtenis van H. Protus en Hyan-
cinthus, martelaren. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 12 september. Zestiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 13 september. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 14 september. 18.30 uur H. 
Mis, Kruisverheffing.
Woensdag 15 september. 07.15 uur H. 
Mis, Feest van Onze Lieve Vrouw van Ze-
ven Smarten; feestdag van de zusters 
van de Priesterbroederschap FSSPX.

La Bonne Espérance    
viert het 150-jarig bestaan
Ondanks corona kon het Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance af-
gelopen zondag, 5 september, toch zijn 150-jarig bestaansfeest vieren. 
Natuurlijk wel met de nodige beperkingen: zo kon bijvoorbeeld de kerk-
dienst in de Joriskerk, waarmee deze feestelijke dag werd ingeluid, niet 
opgeluisterd worden met de gezangen uit de Mis van Rheinberger. 1,5 
meter is namelijk niet te realiseren. Ook het concert, met gastoptredens, 
in de Kiosk kon niet doorgaan omdat die kiosk vanwege corona nog niet 
beschikbaar is. Dat wordt te zijner tijd beslist nog ingehaald! 

gang vinden. Nadat klokslag 13.30 
uur de burgemeester van Eindhoven, 
de heer Jorritsma bij binnenkomst 
met applaus begroet werd, was het 
woord aan de voorzitter van La Bonne 
Espérance, de heer Gerard Gilissen, 
die alle aanwezigen in de grote Foyer 
welkom heette en een kort overzicht 
gaf van de geschiedenis van La Bonne 
Espérance, vanaf de oprichting van 
het koor in café De Tempel in Vlokho-
ven op 5 september 1871. 

Na de pauze vond de onthulling van 
het nieuwe logo van het koor plaats, 
dat door de studenten Isabelle, Jos-
hua en Joris, van het Sint Lucas, Vak-
school voor creatief talent, was ont-
worpen. Hierna werd het La Bonne 

Maar wat in het Parktheater op het 
programma stond, kon in ieder geval 
wel, soms in aangepaste vorm, door-

Vrijwilligers hulp-
dienst gezocht!
Wij, de Hulpdienst voor Ouderen, 
zoeken vrijwilligers die bereid zijn 
om kleinere klussen te doen voor 
ouderen. Het gaat om kleinere klus-
sen in huis of rond het huis die maxi-
maal twee uur mogen duren.
Hierbij kunt u denken aan klussen 
die ouderen zelf niet meer kunnen 
uitvoeren of hulp bij nodig hebben. 
Bijvoorbeeld het ophangen van lam-
pen of schilderijen of het knippen 
van een struik.
De vergoeding hiervoor bedraagt 
7,50 euro voor maximaal 2 uur klussen 
in huis en maximaal 2 uur klussen in 
de tuin voor 10,00 euro exclusief ma-
teriaalkosten. Maar vooral de dank-
baarheid van de ouderen is groot!
De hulpdienst is toegankelijk voor 
alle oudere van Nuenen c.a.

Voelt u zich aangesproken of wilt u 
graag wat meer informatie, neem 
dan contact op met:
Mieke de Kok: 
040-295 28 28 / 06-22 29 11 30.
m.dekok-godde18994@kpnmail.nl
of Herman Vermeent: 040-2831136
rvermeent@onsnet.nu.

Noor: nieuwe inwoner in onze 
gemeente
Willem en Judith Jansen zijn trotse ouders geworden van Noor Jansen. Noor is 
geboren op zaterdag 28 augustus aan de Berkenbos 29 te Nuenen en is het 
zusje van Fem. 

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ 
op het raam, schiet dan een foto en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl

Ouderavond voor    
Eerste Communie 2021 
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), 
kunnen in 2022 hun Eerste Communie doen. 

uw kind(eren) opgeven voor de Eer-
ste Communie. 
De kosten hiervoor zijn €40,- per 
communicant. Wij vragen u dit be-
drag deze avond mee te brengen in 
een enveloppe met daarop de naam 
van uw kind. 

Wij kijken ernaar uit om u als ouder of 
verzorger van aanstaande communi-
canten te mogen begroeten op 28 
september aanstaande. 

Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan horen we het graag. U kunt 
zich dan melden bij Hanneke Schuur-
mans, Werkgroep Eerste Communie, 
communicanten@parochienuenen.nl

Lichtornament gepresenteerd door 
middel van een filmpje met betrek-
king tot de onthulling afgelopen za-
terdag bij het Parktheater. Het orna-
ment zal geschonken worden aan de 
‘Eindhovense Lichtjesroute’. Pianiste 
Marjan Fey speelde vervolgens een 
recital op de piano, waarna de voor-
zitter, de heer Gilissen, over kon gaan 
tot de huldiging van enkele leden in 
verband met hun lidmaatschapsjubi-
leum: Jeroen Verschuuren, 50 jaar lid, 
Lambert Mersel. 40 jaar lid, Jos Osse-
voort, Hans en Eugène Notten, 25 jaar 
lid en Ruud de Graaf, Martien Slaats 
en Willie van Steen, allen 12,5 jaar lid. 

Onder het zingen van ‘Ein Prost mit 
harmonischem Klange’ en een glas 
bubbles in de hand werd het officiële 
programma afgesloten. Maar alle 
aanwezigen konden hierna nog eni-
ge tijd met een hapje en een drankje 
nagenieten van deze zeer geslaagde 
jubileumviering en bij vertrek was 
daar als verrassing een linnen draag-
tas met daarin het jubileumboek en 
bovendien voor de leden ook nog 
een jubileummok, versierd met een 
illustratie ‘La Bonne, wereldberoemd 
in Eindhoven’, eveneens ontworpen 
door een studente van Sint Lucas in 
ontvangst nemen. 

Bridgers gezocht!
In het Vestzak Theater in Son speelt 
een groep van ongeveer 20 personen 
op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur 
Bridge. Deelnemers hebben allemaal 
een beginnerscursus gevolgd.
Naast het spelen van een competitie 
wordt er door een vaste begeleider 
aan het begin van de middag een 
korte theoretische uitleg gegeven. Er 
wordt gespeeld volgens het 5 Kaart 
Hoog systeem.
Interesse? Bel 06 - 42 71 53 08 of kom 
op dinsdagmiddag om 12.45 uur 
langs in Son!!

Theo van Herpt, Nuenen
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 12 september
RKGSV 1 - SBC 1  .................................14.30
RKGSV 2 - Nieuw Woensel 2  .......11.00
Nederwetten 2 - RKGSV 3  ............10.00
SBC 6 - RKGSV 4  .................................12.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 5  ...........12.00
RKGSV 6 - EMK 7  ................................12.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 11 september
Nederwetten VE - RPC VE  ............16.30 
Zondag 12 september
Nederwetten 1 - Waalre 1  ...........14.30 
EMK 6 - Nederwetten 3  .................11.00 
Beerse Boys VR2 - Nederw. VR1 .10.00 

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

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

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
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

t/m 11 september
KWF-collecteweek

t/m zondag 12 september
Lissevoort Watermolen van Opwetten 

Tennis- en padeltoernooi 
T.V. de Lissevoort 

t/m 23 oktober
De beer, het bos en de kerken

Expositie kunstzaal Bibl. Dommeldal Mierlo

t/m zondag 24 oktober
Donderdag, vrijdag en zondag 

van 14.00 tot 17.00 uur
Expositie Landschappen en meer! van Jan 

Vlemmix. Kasteel Geldrop

Vrijdag 10 september
13.30 uur Schuifl ezing van Senergiek:

Kiki van Luttervelt vertelt over 
Bijna Thuis Huis Latesteyn

 in de Trefpuntzaal van Het Klooster

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

Zondag 12 t/m zaterdag 18 september
Landelijke collecteweek voor 

het Prinses Beatrix Spierfonds 

Donderdag 16 september
13.30-15.30 uur Mantelzorg Inloop

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

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
10.00-12.00 uur collectieve opruimactie 

World Clean-up Day 2021
Bij de kiosk in het Park van Nuenen

Zondag 19 september
11.30-15.00 uur Open dag 

Atelier op de Hoek.
Nieuwe dijk 1A in Nuenen

Dinsdag 21 september
20.00 uur Lezing Francien van de Ven

Centrum Hofdael Geldrop

Woensdag 15 en 22 september 
Jaarlijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ 

Badminton Club Lieshout 
Sporthal ‘de Klumper’ 

aan de Papenhoef in Lieshout

Donderdag 23 september
20.30 uur Iers sessie festival nuenen: 

The Fiddle Case
Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven

Vrijdag 24 september 
14.00- en 18.00 uur Feestelijke heropening 

kunstwerk Hugo Brouwer
Hugo Brouwerhof, Nuenen

Vrijdag 24 september 
Film De Liefhebbers

Filmhuis Hofdael te Geldrop
20.30-22.30 uur

Zaterdag 25 september
Burendag

Woensdag 29 september
19.30-22.00 uur Avondje Conn 2021

Het Klooster in Nuenen

Zondag 3 oktober
14.30 en 16.00 uur Blue Planet Harp 

Ensemble: ‘de Poppenmaker’
Het Klooster Nuenen

Zondag 3 oktober
14.00 Bockbierfestival 

Café Ons Dorp

Nieuwe trainers bij BCL 
Met de start van een nieuw seizoen is Badminton Club Lieshout blij mel-
ding te kunnen maken dat zij beide trainer vacatures heeft weten in te 
vullen. Christian Klumpers gaat voor de vereniging de senioren trainen 
en Frans van Waardenburg zal de jeugd onder zijn hoede gaan nemen. 
Het bestuur van Badminton Club Lieshout is érg blij met deze invulling: 
beide trainers komen ook nog eens uit de ‘eigen gelederen’.

badmintonner wil Christian graag 
wat meer gaan doen: training geven 
aan de senioren is een wens van hem. 
Om die reden zal hij, samen met en-
kele andere leden, een trainerscursus 
gaan volgen om zo de kneepjes van 
het ‘wegleren’ onder de knie te krij-
gen. Vooruitlopend daarop zal hij al 
wel, bij aanvang van het nieuwe sei-
zoen, de seniorentraining voor zijn 
rekening gaan nemen en dus ‘inge-
werkt’ worden. Bij die opstart zal hij 

Frans van Waardenburg
Frans van Waardenburg is een goede 
bekende bij Badminton Club Lies-
hout. In het verleden heeft hij de 
jeugd al eens getraind en ook de se-
nioren heeft hij onder zijn hoede ge-
had. Frans zal dus terugkeren in deze 
functie; nu als trainer van de beide 
jeugdgroepen (aspiranten en junio-
ren). Helaas kan Frans niet direct bij 
aanvang van het seizoen starten. Hij 
ondervindt nog te veel hinder van de 
corona, die hem in het voorjaar zéér 
heftig heeft getroffen. Zodra hij ech-
ter hersteld is wil hij het trainerschap 
bij de jeugd langzaamaan opbou-
wen. Tot die tijd heeft het bestuur 
Tim van Bommel (binnen het bestuur 
verantwoordelijk voor de jeugd) be-
reid gevonden om de vacature tijde-
lijk in te vullen. Tim heeft deze functie 
ook al vaker waargenomen, waar-
door hij goede invulling kan geven 
aan de vacature, tot dat Frans fit ge-
noeg is om het stokje over te nemen.

Christian Klumpers
Voor Christian Klumpers is het een 
nieuwe stap om trainer te worden 
van de seniorengroep. Als fervent 

Christian Klumpers zal de senioren van 
Badminton Club Lieshout gaan trainen

Vier maal goud
Vier leden van het Gilde Sint-Anna uit Nederwetten ontvingen uit handen 
van de voorzitter van Kring Kempenland, Dhr. Van Hoof, een gouden on-
derscheiding. Zij waren 50 jaar lid van het Gilde.

den heeft om bij het Gilde aanwezig 
te kunnen zijn. Zij wonen namelijk in 
Tilburg en zijn bijna wekelijks bij het 
gilde in Nederwetten aanwezig.
De neven Ad en Peter van der Putten 
hebben zich verdienstelijk gemaakt 
als vendelier van het Gilde.

De koning van het Sint Anna Gilde, 
Adri van Uden, overhandigde , na-
mens het Gilde, een schildje aan de 
jubilarissen ter herinnering aan dit 
jubileum.

Het echtpaar Ans en Dré Sanders was 
zeer actief en won veel prijzen op de 
schietwedstrijden. Dré was indertijd 
ook actief als schietleider. De overle-
den vader en Jan, broer van Dré, wa-
ren respectievelijk 32 en 56 jaar lid 
van het Gilde. Zijn broer Tinie is 75 
jaar lid van het Gilde. En nu dus ook 
Ans en Dré samen 100 jaar lid. Dus 
heeft de Fam. Sanders 263 jaar gilde-
ervaring. Dit is bijzonder te noemen. 
Ook bijzonder is dat het echtpaar in 
al deze jaren ruim 200.000 km. gere-

Van links naar rechts: Peter van der Putten, de echtgenote van Ad van der Putten, Ad van 
der Putten, Ans en Dré Sanders

Scouting Lieshout - Mariahout 
zoekt bevers: kinderen van 5 - 7 jaar
Met de start van het nieuwe scouting jaar voor Scouting Lieshout - Maria-
hout start ook weer een groep van 5 tot 7 jaar op zaterdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. De bevergroep (kinderen van 5 tot 7 jaar) van Scou-
ting Lieshout - Mariahout kan na afwezigheid van één seizoen weer star-
ten na spontane aanmelding van leiders die samen met onze ervaren be-
ver leidster de groep willen opstarten.

Ook mogelijkheden voor welpen: 
kinderen van 7 - 11 jaar
Vanwege doorstroming naar de 
scouts heeft Scouting Lieshout- Ma-
riahout ook plaats voor een aantal 
nieuwe welpen, kinderen van 7 tot 11 
jaar op vrijdagavond van 18.30 tot 
20.30 uur. 

De welpen gaan op vrijdagavond 
naar de Jungle, waar zij in en rond de 
blokhut van Scouting Lieshout - Ma-
riahout de mooiste en spannendste 
avonturen beleven.

Voor aanmelding en meer informatie 
kun je contact opnemen met Sandra 
(06-510 58 338) of via e-mail welpen@
scoutinglieshoutmariahout.nl

Wat is er mooier voor kinderen van 5 
tot 7 jaar dan zich te laten uitdagen in 
het dorp Hotsjitonia bij de Blokhut 
van Scouting Lieshout - Mariahout. 
In het Dorp Hotsjitonia vind je alle-
maal verschillende huizen. Hier wo-
nen de dorpsbewoners van het dorp. 
Je vindt er Professor Plof en Rozema-
rijn, Rebbel en Bas Bos, Stanley Stek-
ker, Sterre Stroom en Steven Stroom, 
Keet Kleur en Fleur Kleur en Noa. Stui-
ter is meestal te vinden op het speel-
veld, maar vaak is hij ook op stap met 
een van de dorp bewoners. 

Voor aanmelding en meer informatie 
kun je contact opnemen met Janne-
ke (06-235 77 599) of via bevers@
scoutinglieshoutmariahout.nl.

Drie stoere bevers in het bos bij de blokhut 
op zoek naar paddenstoelen

ondersteund worden door enkele er-
varen krachten, zodat hij de kans 
krijgt zichzelf in deze nieuwe functie 
te ontwikkelen.

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

Schietfestijn    
in Nederwetten
Het Nederwettense Sint Anna Gilde 
hield weer een dorps schietfestijn. 

Yvonne van Maasakkers stond haar 
mannetje en haalde de vogel naar 
beneden en mag zich nu dorpsko-
ningin noemen. De prijzen voor het 
viertal wip-schieten werden gewon-
nen door: Twan van Kemenade, Arne 
Raaijmakers, Yvonne van Maasakkers 
en Henri Migchels.

De gildebroeders schoten voor het 
wisselschild, geschonken door voor-
malig wethouder Roland van Pareren 
en het wisselschild van de Fam. Kluyt-
mans. De fam. Kluytmans beschermt 
het Gilde al meer dan 60 jaar. Roland 
van Pareren schonk o.a. een vlaggen-
stok met daarop het gemeentewapen 
van Nederwetten. De wisselschilden 
werden gewonnen door gildebroe-
ders Tinus Renders en Jan van Rooij.

Mede door de zonovergoten dag 
werd het een prachtige dag op het 
Gildeterrein gelegen aan de Eikel-
kampen te Nederwetten.

Hardlopen   
in een groep,   
het kan weer
Afgelopen jaar het hardlopen (op-
nieuw) opgepakt? En het smaakt 
naar meer? Meld je aan bij LONU, 
Loopgroep Nuenen. Zowel de begin-
nende hardloper alsook de ervaren 
lopers zijn van harte welkom. Er is 
voor ieder wat wils. 
De beginnende loper die 30 minuten 
achter elkaar kan hardlopen, kan zo 
instromen in een groep. Ben je ge-
wend om een uur of zelfs langer te lo-
pen dan zijn er voor jou verschillende 
niveaus om bij aan te sluiten. We zijn 
een recreatieve hardloopvereniging 
waarbij het sociale contact een grote 
rol speelt. Hardlopen in een groep 
motiveert en stimuleert en onze en-
thousiaste trainers begeleiden jou 
daarbij.

Heb je er zin in? Meld je aan via info@
lonu.nl of sluit je aan op dinsdag om 
19.15 uur en probeer het. Start is 
vanaf ons clubgebouw aan Wet-
tenseind. Meer informatie nodig? Kijk 
op www.lonu.nl
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Huiskamer Gerwen heeft enkele 
plaatsen vrij voor nieuwe deelnemers
De huiskamer is een initiatief van de WLG om mantelzorgers één dag per 
week te ontlasten. Mensen, die thuis mantelzorg nodig hebben, komen 
iedere week naar de huiskamer en beleven een gezellige dag. Tijdens 
deze dag wordt er goed voor ze gezorgd. Er wordt samen koffie gedron-
ken met iets lekkers erbij en iedere keer wordt iets leuks bedacht om te 
doen. Deze bezigheden bestaan uit puzzelen, een spelletje doen, creatie-
ve activiteiten of luisteren naar een gastspreker. Er zijn ook genoeg mo-
gelijkheden om even te rusten of bij te praten met elkaar. Gezamenlijk 
geniet men van een uitgebreide lunch. 

ficieel gemaakt met een intakege-
sprek en kom je voortaan iedere 
week. Deelnemers betalen ook een 
financiële bijdrage. HuiskamerGer-
wen is nu één dag in de week open 
op dinsdag. Neem contact op als je 
denkt dat dit iets voor jou of degene 
die je verzorgt is.

Huiskamer Gerwen biedt gezellig-
heid, rust en veiligheid.
Kijk voor meer informatie op: www.
wlg-gerwen.nl. Contact via: info@
wlg-gerwen.nl of 06-41102625.

De huiskamer draait op vrijwilligers, 
sommige van hen zijn chauffeur die 
de gasten rond half tien thuis opha-
len en ’s middags rond drie uur weer 
terug brengen. Maar er zijn ook gas-
ten die op de fiets komen. Andere 
vrijwilligers zorgen voor de koffie en 
thee en bereiden een uitgebreide 
lunch met verse soep. De vrijwilligers 
draaien nergens de hand voor om. 
Maar één ding kan niet worden ge-
daan en dat is medische zorg. 

Mensen zijn natuurlijk welkom om 
op afspraak eens een paar keer te ko-
men om te kijken of het iets voor ze 
is. Deelname is uiteraard vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. Als je na een 
paar keer wennen denkt dat je hier 
ook op je plek bent dan wordt het of-

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Heeft het nog wel zin?
D it is een vraag die w e vaker krijgen 
bij de voorbereiding van een afscheid 
van een dierbare van iemand met 
dementie. e besteden hier nu 
graag aandacht aan in deze maand 
van ereld lzheimer ag  
se tember . eestal adviseren we 
om deze lastige vraag met de arts
zorg te overleggen, omdat zij de 
persoon kennen en dit vanuit hun 

rofessie goed in kunnen scha en. 
ls er dan ositief wordt besloten, 

zien we vaak dat dit heel goed gaat.

Niet storend
isschien vergt het wat im rovisatie. 
f is er wellicht een moment van 

onrust. rvaring leert ons dat dat niet 
storend hoe  te zijn en dat het juist 
heel mooi kan zijn als iemand met 
dementie ook afscheid kan nemen 
van een dierbare. chteraf zijn de 
nabestaanden vaak tevreden dat men 
t ch hee  gekozen voor wat w l kon. 

nze dementievriendelijke uitvaart -
verzorgers verzorgen met kennis 
van zaken, een uitvaart o  maat. e 
houden rekening met de mogelijkhouden rekening met de mogelijk
heden en onmogelijkheden en beoorheden en onmogelijkheden en beoor-

delen samen met u en eventueel met 
de zorgmedewerkers welk onder-
deel van het afscheid ast bij de 
nabestaande n  met dementie.

De kans om afscheid te nemen
oe onmogelijk het soms ook lijkt, 

het is vaak meer dan de moeite 
waard en zinvol om iemand met 
dementie te betrekken bij een 
afscheid. ij vinden dat, indien 
gewenst, iedereen de kans moet 
krijgen om afscheid te nemen.  D us 
w e zoeken ook zeker naar moge-
lijkheden hierin bij mensen met 
dementie. it res ect voor hun mens 
zijn en voor de relatie die ze hadden 
met de overleden dierbare. aarom 
hebben w ij onze medew erkers ex tra 
o geleid tot dementievriendelijke 
uitvaartverzorgers.  Z ij denken graag 
met u mee en hel en u tijdens het 
afscheid, om het zo assend mogelijk 
te maken.  V oor iedereen.

“Nou worden we nooit meer hand in hand wakker.”
Omdat mevrouw leed aan dementie en zeer verwarde periodes had, kwam 
deze opmerking totaal onverwacht na het overlijden van haar man. De 
nabestaanden twijfelden aanvankelijk of mevrouw wel mee kon naar de 
uitvaart. Deden ze daar wel goed aan, snapte ze het nog? Had het nog wel 
zin? Deze opmerking deed hen beseffen dat mevrouw op momenten wel 
degelijk wist wat er aan de hand was. De twijfel was verdwenen, natuurlijk 
ging mevrouw mee!

Helmonds echtpaar zet zich al ruim 
12 jaar in voor weeshuis in Kenia
Kenia telt naar schatting bijna 2 miljoen weeskinderen. Kinderen zonder 
geboortebewijs, kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld 
en kinderen die getroffen zijn door HIV/AIDS.

kinderweeshuis wil een groot aantal 
van de meest hulpbehoevende kin-
deren een thuis geven waar zij de no-
dige liefde en zorg krijgen. Zij willen 
hen laten opgroeien in een omge-
ving die uitnodigt om zich te ontwik-
kelen tot jonge mensen die iets kun-
nen betekenen voor hun land. “Het is 
zeker niet bedoeld om kinderen naar 
Nederland te halen. Het is juist de be-
doeling dat de mensen daar ter plek-
ke worden geholpen en dat we ze 
een betere toekomst kunnen bie-
den”, aldus Eric van der Putten.

Sinds de oprichting, kent Kebene een 
grote dynamiek en ontwikkeling. De 
eerste vijf jaar concentreerden ze zich 
voornamelijk op de centrale taken: het 
weeshuis en de directe programma’s 
ervan. In de vijf jaar die volgden, groei-
de Kebene uit tot een goed draaiend 
kindertehuis en konden ze zich rich-
ten op bijkomende programma’s in en 
rond het weeshuis om zowel de wer-
king te verbreden als kansen te schep-
pen voor kinderen, jongvolwassenen 
en uitstromende jongeren. Dit heeft 
geleid tot nieuwe projecten. Deze pro-
jecten werden getoetst ten aanzien 
van de kernwaarden van Kebene: een 
duurzame toekomst, zowel voor Kebe-
ne Children’s Home als voor haar uit-
stromende jongeren.

Kebene 
heeft verschillende groepen:

Babycare:
Een dagopvang voor kinderen van 0 
tot 5 jaar. In Kenya komen jonge vrou-
wen zowel sociaal als economisch in 
de problemen wanneer zij op jonge 
leeftijd zwanger raken. Wegens vele 
omstandigheden zit er voor hen niets 
anders op dan hun kind af te staan.

Children
Van de allerkleinsten tot de groep van 
jongens en meisjes die jonger zijn 
dan 15 jaar. Zij verblijven binnen Ke-
bene zelf. Binnen de muren van het 
Children Home hebben we een aantal 
huizen ter beschikking om onze kin-
deren een veilige thuis te geven.

Youths
De kinderen vanaf 15 jaar, de begin-
nende pubers. Buiten Kebene is er een 
compound met enkele hutjes waar de 
pubers de nodige privacy krijgen en 
ze zich beter kunnen ontwikkelen als 
jong zelfstandigen.

Supportadults
Sommige kinderen vallen onder Ke-
bene Support. Op die manier krijgen 
zij ondersteuning van Kebene en de 

Kebene Children’s Home
Kebene Children’s Home is een initia-
tief van Arianne Dorst (Nederland) en 
Pasci Princen (België). In het opvang-
tehuis willen ze een aantal van de 
meest hulpbehoevende kinderen een 
thuis geven waar zij de liefde en zorg 
krijgen die zij nodig hebben. Ze wil-
len hen laten opgroeien in een omge-
ving die uitnodigt om zich te ontwik-
kelen tot jonge mensen die iets kun-
nen betekenen voor hun land.
Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (Bel-
gië) en Ne (Nederland). De organisatie 
neemt verschillende initiatieven om 
financiële middelen bijeen te krijgen 
om dagelijks de basisbehoefte te kun-
nen aanschaffen. Er is veel geld nodig 
om deze kinderen te geven waar ze 
recht op hebben! Kebene Children’s 
Home is een kleinschalig project dat 
straat- en weeskinderen opvangt in 
Kenia. Het opvangtehuis is opgestart 
in 2007 en is gelegen in de buurt van 
Diani Beach, bij Mombasa aan de 
Zuidkust van Kenia. Momenteel van-
gen ze ruim 80 kinderen op. Kebene 
voorziet in de basis behoeften: ge-
zondheidszorg, onderwijs, opvoe-
ding, recreatie, e.d.. Het doel is de kin-
deren een goede basis te geven en de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen 
in een veilige en liefdevolle omgeving 
zodat zij de kans krijgen voor een on-
afhankelijk leven in de toekomst.

Grote Kebene Actie 2021
Om de ruim 80 kinderen onderdak, 
eten en ondersteuning te bieden zijn 
er middelen nodig. De jaren 2020 en 
2021 waren niet de gemakkelijkste 
jaren, wegens corona. We bieden je 
daarom heerlijke wijnen en cava aan, 
ambachtelijke wafels en allergenen-
vrij snoep. Tot 30 september kun je 
meer info vinden, kiezen en bestellen 
op de site www.kebene.com

Al vele jaren zijn Anja en Eric van der 
Putten uit Helmond betrokken bij het 
kinderweeshuis Kebene in Kenia. Het 

‘Kindlief!’       
Prikkelend, grappig, ontroerend
Speciaal voor de Week van de Opvoeding organiseren wij de online thea-
tershow Kindlief 

Een samenwerking van gemeente 
Nuenen, gemeente Son en Breugel, 
GGD Brabant-Zuidoost, LEV Groep en 
Oudercafé Son en Breugel. 

In theatershow Kindlief neemt kin-
dertherapeut Elise Verheul je met 
een lach en een traan mee op een 
vermakelijke én leerzame reis langs 
de mooie en moeilijke aspecten van 
het ouderschap. 
Voor ouders die voorbij de waan van 
de dag (weer) willen verbinden met 
dat waar het écht om gaat. Om na af-
loop met een hart vol liefde weer op-
geladen te zijn. Sluit jij ook aan?

Voor wie: 
ouders van kinderen van 0-12 jaar
Locatie: online
Datum: donderdag 7 oktober 2021
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: gratis
Meer info en aanmelden: 
ggdbzo.nl/agenda

kans op een succesvolle toekomst te 
verhogen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar 
leven de jongvolwassenen onder be-
geleiding van Naomi, sociaal assisten-
te, in een aparte compound buiten 
Kebene. In deze leeftijdscategorie wo-
nen zij in aparte individuele hutten. 
Zij worden ook begeleid door onze 
andere personeelsleden van Kebene.

Youngmothers
De jonge moeders zijn minderjarig. 
Kebene wil hen hoop geven. Er wordt 
gezorgd voor de nodige ondersteu-
ning, waarden en zelfvertrouwen. Een 
eerste stap om kind en moeder samen 
te houden en beiden te laten ontwik-
kelen om een zelfstandig en beter le-
ven te kunnen leiden met oog op een 
gezonde toekomst en kansen. Een 
project van maximaal 3 jaar om hen 
weer op het juiste pad te plaatsen om 
hen dan hun eigen weg te laten gaan.

Anja en Eric hebben op Facebook een 
oproep geplaatst voor een verkoop-
actie van wijnen wafels en snoep. 
“Hopelijk kunnen we op deze manier 
een mooi bedrag ophalen voor de 
verschillende projecten” aldus Anja. 
Het echtpaar vertrekt in december 
voor negen dagen om alle projecten te 
gaan bekijken en natuurlijk controle-
ren zij ook of alle donaties die zijn ge-
daan goed en daadwerkelijk besteed 
zijn. Alle giften gaan rechtstreeks naar 
het weeshuis en er blijft niets aan de 
welbekende strijkstok hangen.

Voor meer informatie, bestellingen, 
donaties en support neem vrijblij-
vend contact op met Eric van der Put-
ten via 06-15332251 of via e-mail 
ericvanderputten@ziggo.nl of kijk 
eens op de site www.kebene.com

Bron: Kebene, Eric van der Putten

Brabant-Zuidoost

Mantelzorg inloop 
16 september 
Elke maand ontmoeten mantelzor-
gers elkaar in Dorpsboerderij Wever-
keshof. Als mantelzorger verleen je 
zorg aan iemand in jouw omgeving. 
Het kan steun bieden om mensen te 
ontmoeten die zich in net zo’n situa-
tie bevinden als jij. Een goed ver-
staander heeft maar een half woord 
nodig. Iemand in dezelfde situatie als 
jij begrijpt het vaak maar al te goed. 
Contact met lotgenoten geeft vaak 
herkenning en erkenning. Dit kan 
heel waardevol zijn en kan veel steun 
geven.

Kiki van Luttervelt van het ‘Bijna Thuis 
Huis Latesteyn’ zal op 16 september 
tussen 13.30 uur en 15.30 uur een in-
formatiepraatje houden tijdens de 
mantelzorginloop. ‘Bijna Thuis Huis 
Latesteyn’ is een kleinschalig initiatief 
om terminaal zieken die thuis willen 
sterven, maar waar dat niet mogelijk 
is, een zo huiselijk mogelijke omge-
ving te bieden. ‘Bijna Thuis Huis 
Latesteyn’ tracht de thuissituatie zo-
veel mogelijk te benaderen. Natuur-
lijk is er tijdens de pauze ruime gele-
genheid om elkaar als mantelzorger 
te ontmoeten.

Datum: 16 september
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Dorpsboerderij Weverkes-
hof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 
5, 5671 CH Nuenen
Natuurlijk houden we ons aan de 
RIVM maatregelen. Wil je deelnemen 
meld je dan aan bij het Steunpunt 
Mantelzorg Nuenen: e-mail steun-
puntmantelzorg.nuenen@levgroep.
nl of tel: CMD 040-2831675 en vraag 
naar het steunpunt mantelzorg. 

Wilt u EHBO of reanimatie leren? 
Het kan weer in Nuenen!
De scholen zijn weer begonnen. Binnenkort start ook het nieuwe seizoen 
van EHBO-vereniging Nuenen c.a. We bieden cursussen voor iedereen die 
niet met lege handen wil staan als er wat gebeurt. Juist ook in deze tijd, nu 
we veilig met elkaar willen omgaan en goed voor onze dierbaren zorgen. 
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu al aanmelden. Actuele cursusin-
formatie en lesdagen vindt u op onze website (www.ehbonuenen.nl).

een gelegenheid. Ook daarna zijn er 
opnieuw lesavonden. Informeer ge-
rust naar de mogelijkheden.

• Heeft u reeds een diploma reanima-
tie? Om dat geldig te houden kunt u 
deelnemen aan de herhalingscursus 
op woensdagavond 22 september. 
Ook dan starten we om 19.00 uur. 
De volgende gelegenheid is op don-
derdagavond 28 oktober. Laat uw 
diploma niet verlopen!

Prijzen: EHBO voor volwassenen 
€150,- | EHBO aan kinderen €100,- | 
Reanimatie €40,- | Herhaling reani-
matie €30,-. Cursussen worden mo-
gelijk (voor een deel) vergoed door 
uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u 
dit na te vragen. 
Bovenstaande opleidingen worden 
gegeven in dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
De Koppel 1 te Nederwetten. 
Wilt u meer informatie of inschrijven? 
Kijk op www.ehbonuenen.nl of stuur 
een bericht naar: info@ehbonuenen.nl

U heeft de keuze uit:
• EHBO-cursus voor volwassenen (incl. 

reanimatie en bediening AED), leidt 
op voor het landelijk erkende diplo-
ma van het Oranje Kruis. Deze tien-
delige cursus start in oktober a.s. 

• EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact 
komt met kinderen. Dus oma’s en 
opa’s, papa’s en mama’s, maar ook 
professionals. Deze vierdelige cur-
sus start in november a.s.

• Cursus Reanimatie en AED-bedie-
ning voor iedereen! Leer deze be-
trekkelijk eenvoudige vaardighe-
den in slechts 1 avond, met theorie 
maar vooral praktijk. U beheerst de 
reanimatietechniek en kunt met 
een gerust hart een AED van de 
muur halen én bedienen. We star-
ten op donderdagavond 23 sep-
tember om 19.00 uur. De training 
duurt tot 23.00 uur. 

• Bent u verhinderd op die datum? 
Donderdag 14 oktober is er weer 
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 36

Oplossingen wk 35
G V T H C A N R E M O Z

A S I N R E P E W D E R

S E H T N G E L V L V E

L N M O O R D W A P E N

E E W U P A T A K I R E

K G D W K P E R J G D P

R A A L I P E T E I I O

I L A A N I F N O R N S

C N N D N G O A B A G E

T D I D A T R R M K E L

S C H E M A P O I B N F

E D C R E D A K R I N G

V E L D B E D

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

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

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

T A R R E S T A N T D

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5
7 6 8 4

8 7 4 2
9 5 2 7

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

4

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

Horizontaal: 1 miniboompje 6 hijstoestel 12 perceel 13 vrucht 15 halfbloed 18 pl. in Frankrijk 
20 in verband met 21 snelle trein 23 herkauwer 24 vlug 26 grond 28 temer 29 afstamming 
31 volstrekt niets 33 mannetjesbij 34 Ned. voetbalclub 36 staat in Amerika 38 Japans gerecht 
41 vogel 43 knuppel 45 schop 47 elektrisch geladen deeltje 49 onbeschoft 51 vreemde munt 
52 land in Afrika 55 slachtoffer 58 teken 59 touw (Indonesisch) 60 rechtop 61 pooldier.

Verticaal: 2 versiering 3 vochtig 4 pasvorm 5 jongere broer of zus 7 april (afk.) 8 nakomeling 
9 soort hert 10 godsspraak 11 vriend (Spaans) 14 riv. in Frankrijk 16 bijbelse fi guur 17 weefsel 
18 bakplaats 19 thans 22 Geneeskundige Dienst 25 Germaanse godheid 26 loods 27 aftrek 
28 gezichtsveld 30 met andere woorden 32 kledingstuk 35 land in Azië 36 mannelijk dier 
37 oorspronkelijk bewoner van Peru 38 onbuigzaam 39 bedekte spot 40 op elkaar 42 vrouwelijk dier 
44 ondernemingsraad (afk.) 46 Duitse omroep 48 zangstuk 50 afhangend stuk vel 
53 één en ander (afk.) 54 riv. in Oostenrijk 56 kunstproduct 57 Spaanse uitroep.

AFFICHE
BENEN
BIZON
BOZIG
DELTA
ERUPTIE
ESCALOPE
FUSIE
GOLFTAS
GROOT
HOOGMOEDIG
INRIT
KLEUR
LENGTE
LEVENSMOE
MIGRAINE
MOSTERDGAS
NEVEL
OLYMPIADE
OOGST
OOIEVAAR
ORGEL
PEREN
PROTHESE
RESTITUTIE
SMOOR
SPORT
TYCOON
VROUW
ZONET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

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

Winnaar: week 34, Dhr. / Mw. B. van Lierop.

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

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

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

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

Ben jij degene die het fijn 
vindt om iedere maandag 
voor onze lieve, middel-
grote hond te zorgen? Ze 
is heel aanhankelijjk en 
rustig. We horen het graag 
via tel.nr. 06- 49073237. ‘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.

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Yogatherapie lessen, 
volg 3 kennismakingslessen 

van 75 minuten. 
Kosten €37,50

Info:
Corina van Dommelen  

’t Hofke 59  
5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

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

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

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

Scheppen voor 
schoon water:  
help jij ook mee?
Waterschap De Dommel roept alle Waterbazen uit 
Midden-Brabant op om te helpen met zwerfafval ra-
pen op en rond het water. Door te ‘Scheppen voor 
schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van 
(plastic) afval en houd je het water schoon. De actie 
start op 13 september en loopt tot en met World 
Cleanup Day op 18 september. Er zijn 100 Schone 
Schepperspakketten beschikbaar voor Waterbazen 
die zwerfafval ruimen in het Dommelgebied.

Schone Schepperspakket 
Wij zijn blij met elke Waterbaas die meehelpt om het 
water in de natuur schoon en afvalvrij te houden. Om 
het opruimen in deze week makkelijker en leuker te 
maken worden er 100 Schone Schepperspakketten 
verdeeld. In dit pakket zitten onder andere hand-
schoenen, vuilniszakken en een schepnetje. Wil jij zo’n 
pakket? Vraag dan snel een pakket aan via: dommel.
nl/schone-scheppers.

Deel je opruimactie 
Door mee te helpen opruimen draag je bij aan het we-
reldwijde ‘plastic soep’ probleem. Daar zijn wij trots op! 
Daarom laten wij graag zien wat voor een geweldige 
Waterbazen wij in ons gebied hebben. Deel je opruim-
actie via sociale media met deze hashtags: #Schone-
ScheppersWDD #WatEenWaterbaas. Wie weet zetten 
we jouw werk wel in het zonnetje!

Landelijke actie
Er is ook een landelijke actie voor Waterbazen die 
meehelpen opruimen. Om aan deze actie mee te doen 
download je de gratis app Litterati en gebruik je de 
code WATERBAZEN. Registreer je zwerfafval in de app 
en help mee om te zien waar welke soorten afval het 
meest voorkomen. Onder de app-gebruikers worden 
mooie prijzen verloot.

Door mee te helpen opruimen draag je bij aan het wereld-
wijde ‘plastic soep’ probleem
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