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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 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 De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Stimuleringsproject laat 
kinderen laagdrempelig 
kennismaken met sport 
en cultuur
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Wandelroute 
met 
24 panelen

Rullen in music

Felicitaties   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 

De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type 
onderwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl WoensXL

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL 
VOOR MEER INFORMATIE

koopzondag
26 juni 

WOENSXL
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

21% BTW
korting

Tuinmeubelen

*Vernoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Daardoor komt de 
effectieve kassakorting overeen met 17,36% korting.

Open Dag Manege Hooidonk 
Manege Hooidonk organiseert op zondag 26 juni van 10.00-16.00 uur een 
open dag. De Manege is actie aan de Beekstraat 48 in Nuenen. De manege 
beschikt over twee mooie overdekte rijbanen en twee buitenrijbanen. 

We hebben veel hele fijne pony’s en 
paarden die graag bereid zijn de rui-
ters te leren paardrijden. We organise-
ren activiteiten zoals manegelessen, 
buitenritten, dagtochten te paard, 
springlessen, kabouterlessen, ponyda-
gen in de vakanties, ponykampen en 
tienerkampen, avondritten, kinder-
feestjes, wedstrijden…...

Tijdens de open manegedag
Bij Manege Hooidonk is er van alles te 
doen: Je ontmoet de pony's en paar-
den op de manege en kunt ze borste-
len en ritjes met ze maken.
• Je kunt kijken bij de groepslessen.
•  Neem een kijkje bij de demonstraties.
• Kom onze shetlanders aaien en   
 poetsen in de shethoek.
• Kom kijken hoe de paardentand-  
 arts zijn werk doet.
• Kom kijken wat een smid doet.
Je komt tijdens de Open Manegedag 
heel veel te weten over pony’s en 
paarden. Doe ook mee aan de quiz en 
test jouw paardenkennis! 

10.00 uur  Groepsles paarden     
   (volwassenen)
10.00 uur Groepsles pony’s (9-12 j) 
10.30 uur Groepsles paarden     
   beginners (volwassenen)
10.30 uur Groepsles pony’s      
   kabouters (6-7 jarigen)
11.30 uur Demonstratie Carrousel
12.00 uur Demonstratie Springen
13.00 uur Ruiterfitheid
14.00 uur Demonstratie les Pony’s
15.00 uur Demonstratie Viertal Kür   
   op muziek paarden

10.00-16.00 uur  Wedstrijd F proeven
10.00-15.00 uur  Ponyrijden
10.00-12.00 uur  Smid       
     demonstratie
13.00-15.00 uur  Dierenarts/    
     paardendarts

Samen met de instructeurs/mede-
werkers van de manege en met hulp 
van alle vrijwilligers hebben we ge-
bouwd aan een gezellige manege 
waar het goed toeven is. Hier zijn we 
trots op en dit willen we graag aan ie-
dereen laten zien.
www.manegehooidonk.nl

Koninklijke 
onderscheiding voor Ralf Stultiëns
Tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag 16 juni in de raads-
zaal in Het Klooster ontving Ralf Stultiëns een Koninklijke onderschei-
ding in de graad Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maar-
ten Houben verrichtte de uitreiking.

Artist in Residence Vincent in Nuenen presenteert: 

Schilderij ‘Wever en baby in 
kinderstoel’ van Vincent van 
Gogh na 138 jaar weer levend  
Van 26 juni tot 3 juli neemt textielkunstenares Anneke Klein gedurende 
tien dagen plaats achter het weefgetouw uit de 18de eeuw in Nuenen, in 
een tableau vivant van het schilderij van Vincent van Gogh. Gedurende 
deze periode zal Anneke Klein een kunstwerk weven geïnspireerd op Vin-
cent van Gogh. 

Bij tijd en wijle zal een baby de tot-
standkoming gadeslaan vanuit de 
kinder(kak)stoel.  Hetgeen door Vin-
cent in een brief aan Theo als volgt 
werd beschreven: “Als ge ooit komt, 
zal ik U eens in de hutten der wevers 
brengen. De figuren der wevers en 
de vrouwen die garen winden, zullen 
U zeker treffen. De laatste studie, die 
ik maakte is het figuur van een man 
die in t weefgetouw zit, op zichzelf, 
de buste en de handen. Ik ben aan t 
schilderen van een weefgetouw, van 
oud, groenachtig, bruin geworden ei-
kenhout, waarin het jaartal 1730 
staat gesneden. 

Bij het getouw, aan een raampje 
waardoor men een groen veldje ziet, 
staat een kinderstoel, en het klein 
kind zit daarin uren lang te kijken 
naar het heen en weerschieten van 
den weversspoel. Ik heb dat geval 
aangepakt net zooals t in de natuur 
was, het getouw met het wevertje, t 
raampje en die kinderstoel in het 
armzalig vertrekje met leemen vloer.” 
(br. 428). 

Anneke Klein  
Textielkunstenares Anneke Klein ver-
werkt de warmte van garens tot ver-
fijnde weefsels die sociale thema’s 
oproepen. Haar werken ontstaan in 
een groeiend proces, een vertaling 
van het alledaagse en dat wat haar 
raakt. Zoals in de wereld om haar 
heen voegt Anneke Klein, geleid door 
instinct en intuïtie, vormen, structu-
ren en texturen toe. Zo kijkt zij door 

hele wereld uit om hier te komen wer-
ken. Voorwaarde is dat zij zich laten in-
spireren door ‘buurman’ Vincent van 
Gogh. 

Open voor publiek 
Het tableau vivant met daarin Anneke 
Klein achter het weefgetouw is toe-
gankelijk voor het publiek van zondag 
25 juni tot en met zondag 3 juli van 
12.00 uur tot 17.00 uur. Toegang 2 euro 
p.p. Groepen graag vooraf aanmelden 
via  kees@onsnet.nu. 

Ingang werkplaats Berg 34 Nuenen. 
Voor meer informatie: kees@onsnet.nu 
Het kunstwerk wordt na afloop van het 
tableau vivant geveild. De hoogstbie-
dende mag het werk meenemen.  Con-
tactgegevens: Kees Rovers 06 53 35 08 
60. Anneke Klein 06-17 36 11 44 Web-
site: www.oogappelhandweverij.nl       

Ralf Stultiëns is afgelopen vier jaar 
werkzaam geweest als wethouder 
van de gemeente Nuenen. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen dit voor-
jaar is hij verkozen tot raadslid van de 
gemeente Nuenen. Na zijn benoe-
ming voor zijn tweede termijn als 
wethouder is hij bij zijn fungeren als 
raadslid (volksvertegenwoordiger) in 
totaal gedurende twaalf jaar raadslid 
geweest. Dat was in de periode 2006 
– 2018 en van maart 2022 tot juni 
2022. Vertrekkende raadsleden die 
minimaal twaalf jaar in een gemeen-
teraad hebben gezeten krijgen tradi-
tiegetrouw in Nederland een lintje.

een symbolische lens naar de alle-
daagse wereld en stimuleert maat-
schappelijke bewustwording bij haar-
zelf en de kijker. 

Artist in Residence Vincent Nuenen 
Artist in Residence Vincent is een ini-
tiatief van het echtpaar Ingrid en 
Kees Rovers. Zij wonen in Nuenen op 
een steenworp afstand waar Vincent 
woonde (1883-1885). In hun woon-
huis woonde toentertijd de timmer-
man Dorus de Vries, die de lijsten en 
spieramen voor Vincent maakte. 

De voormalige werkplaats van Dorus 
de Vries heeft het echtpaar Rovers in-
gericht als Artist in Residence. Regel-
matig nodigen zij kunstenaars uit de 

Foto: Frank van Welie
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Gebaks- en pizzadozen mogen bij 
het oud papier als deze schoon en 
droog zijn.

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,

      

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
Donderdag 7 juli om 14.30 uur komt de 
commissie Straatnaamgeving in openbare 
vergadering bijeen in het gemeentehuis.

Op de agenda staat: 
- Het vaststellen van nieuwe straatnamen gelegen in de 

woonwijk Nuenen-West.

Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich tot donderdag 7 juli 
om 14.15 uur melden bij de receptie op het gemeentehuis. 

UITNODIGING DIGITAAL 
VRAGENUURTJE OVER 
UITVOERING AFSPRAKEN 
EN AMBITIES REGIONALE 
ENERGIESTRATEGIE (RES)
De eerste Regionale Energiestrategie, de RES 1.0, is vast-
gesteld. De afspraken en ambities uit de RES worden uit-
gevoerd. Gemeenten werken aan projecten. Dit doen ze 
met elkaar en samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners. Die projecten staan in het Sa-
menwerkings- en Uitvoeringsprogramma. Daarin staat 
ook hoe de partijen dat doen. Dit programma wordt deze 
zomer gepubliceerd en daarna actueel gehouden.
Hoe de regio dit aanpakt, licht RES-organisatie Metropool-
regio Eindhoven toe tijdens een digitaal vragenuurtje. 

Datum: Dinsdag 28 juni 2022 19.30 – 21.00 uur 
Plaats: Via Teams 
Aanmelden: Graag uiterlijk donderdag 23 juni via: 
 https://nl.surveymonkey.com/r/FRPJVWG

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Deze week hebben 19 nieuwe bewoners hun intrek geno-
men in de gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouw-
kensakker. Er wonen nu in totaal 36 Oekraïense vluchte-
lingen. Op één na zijn nu alle beschikbare wooneenheden 
in gebruik. Vanwege de samenstelling van de gezinnen die 
opvang behoeven, worden niet alle beschikbare bedden 
in de wooneenheden benut. De Veiligheidsregio bepaalt 
de toewijzing van de beschikbare ruimtes aan de vluchte-
lingen, de gemeente heeft daar geen rol in.

Wilt meer weten over de opvang van Oekraïense vluchte-
lingen in Nuenen? Wij brengen wekelijks een nieuwsbrief 
uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld 
in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. De nieuws-
brieven zijn ook te lezen op onze website www.nuenen.nl.

CORONA GEZONDHEIDSMO-
NITOR JONGVOLWASSENEN
Corona heeft de afgelopen 2 jaar veel invloed op mensen 
gehad. De GGD brengt via online vragenlijstonderzoek de 
impact van corona op gezondheid, leefstijl en het welzijn 
van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar in kaart. Vul 
de vragenlijst in via www.pandemening.nl en maak kans 
op mooie prijzen.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 16-06-2022 EN 20-06-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Donkervoort 55 Plaatsen van dakkapel 
Schepen Smitslaan 2 Verplaatsen van een inrit  
Boord 40 Uitbreiden van de woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Lieshoutseweg 45 Paardensportevenement 
 “Marathon Nuenen 2022”  
De Pinckart 10 Veranderen van de voorgevel 
 en constructie, het aanbren- 
 gen van een hekwerk en re- 
 clame en het veranderen van  
 een uitweg 
Van Rijckevorsellaan 2 Starten van een kapsalon aan  
 huis en veranderen van een  
 uitweg 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 1  Rondrit met oldtimers en 
 wegafsluiting 
De Mosbulten te  Doorkomst wandeltocht
Sint-Oedenrode  
Opwettenseweg, Vorsterdijk, Doorkomst fi etstocht voor 
Europalaan, Boord,  Recreanten en Toerfi etsers
Soesterbeekseweg 
en Hoekstraat   
Rullen 3, 5 en 15 Kleinschalig muziekevenement  
 Rullen in Music  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park 63 Uitbreiding terras Ratatouille 
Opwettenseweg 115 Wijzigen van een aanhangsel ver-
 gunning artikel 30a Alcoholwet
Valkenswaard naar  Doorkomst van de jaarlijkse
Handel en vice versa bedevaart 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
14 juni Nuenen ca. Verordening op de gemeentelijke 
  adviescommissie Omgevings- 
  kwaliteit Nuenen ca., 2023 
15 juni Nuenen ca. Sacramentsprocessie 
15 juni Nuenen ca. Erfgoedverordening 2023  
16 juni Nuenen ca. Verordening werkgeverscom- 
  missie griª  e  
16 juni Nuenen ca. Reglement van orde voor ver- 
  gaderingen en andere werk- 
  zaamheden van de gemeenteraad  

Dit zijn kennisgevingen en geen oª  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de oª  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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RAADSINFORMATIE
29 juni - Oordeelsvormende avond Ruimte
Aanvang 19.30 uur
U bent welkom op de publieke tribune 
in de Raadzaal - Het Klooster

Onderwerpen
- Nota Bouwen in het buiten gebied, richtlijn voor Ruim-

te voor Ruimte initiatieven, 
- Bestemmingsplan Soeterbeekseweg/Blekerdijk (RvR),
- Grondexploitatie ‘De Mijlpaal’

30 juni - Oordeelsvormende avond Algemeen 
Aanvang 19.30 uur
U bent welkom op de publieke tribune in de Raadzaal -
Het Klooster

Onderwerpen
- Jaarrapportages grondexploitaties,
- Jaarverslag en jaarrekening,
-  Tussentijdse rapportages voorjaar 2022

De vergaderingen zijn ook live te volgen via: https://nue-
nen.raadsinformatie.nl/live - of LON TV

DE GRIP-WAGEN (MOBIELE 
MILIEUSTRAAT) KOMT NAAR JE TOE
Op 30 juni en 1 juli kunt u weer kapotte of overbodige 
spullen inleveren bij de GRIP-wagen. Een oud koª  ezetap-
paraat, lege batterijen, kapotte lampjes? U hoeft er niet 
meer voor naar de milieustraat maar kunt ze gewoon gra-
tis inleveren bij de GRIP-wagen. Blink zorgt vervolgens 
voor afvoer naar de milieustraat.

Hoeveel mag u inleveren bij de GRIP-wagen?
Past het in een grote boodschappentas, dan mag het naar 
de GRIP-wagen. Per huishouden mag maximaal een volle 
boodschappentas gebracht worden met klein grof huis-
houdelijk afval. Grote hoeveelheden afval brengt u naar 
de milieustraat. GRIP is alleen voor Nuenense particulieren. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun 
afval.

Wat mag naar de GRIP-wagen?
Bij de GRIP-wagen kun je terecht met kleine hoeveelheden 
grondsto® en zoals:
• Elektrische apparaten, zoals kapotte koª  ezetapparaten 
• Frituurvet in gesloten verpakking
• Piepschuim
• Kleine hoeveelheden hout en puin
• Klein chemisch afval zoals batterijen, accu’s en lampen 
• Vlakglas, zoals spiegels
• Harde kunststo® en, zoals speelgoed
• Metalen
• Cartridges

Verfresten, spuitbussen, chemische producten en schoon-
maakmiddelen mogen niet mee met de GRIP-wagen om-
dat aan het vervoer daarvan strenge eisen worden gesteld. 
De afvalinzamelaar beoordeelt of aangeleverde spullen 
aangenomen mogen worden. 
Kijk op onderstaand schema op welke dag en tijd we in de 
buurt zijn.

Donderdag  30 juni    /    10 november 2022
Heuvel Gerwen   08.00 - 09.00 uur
Koppeldreef (De Kruik) Nederwetten 09.15 - 10.15 uur
E. Driessestraat (Buurthuis Enode)  13.00 - 14.00 uur
L. door de Panakkers  Nuenen 14.15 - 15.15 uur
Avondstop: Heuvel Gerwen 18.00 - 19.00 uur

Vrijdag   1-juli    /   11 november 2022
Hoge Brake Nuenen   08.00 - 09.00 uur
M. Begemannstraat (J.Linders) Nuenen 09.15 - 10.15 uur
Lissevoort (sportpark) Nuenen 13.00 - 14.00 uur
L. v. Nuenhem (t.h.v. Vrouwkensakker) 14.15 - 15.15 uur
Avondstop: Hoge Brake Nuenen 18.00 - 19.00 uur 
   
De volgende keer dat de GRIP-wagen komt is op 10 en 11 
november 2022.
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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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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 maç  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

VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

IN DEZOMER-VAKANTIE

Rond de Linde

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

Overgangsklachten?

Praktijk De Overgangsspecialist Nuenen
www.deovergangsspecialist.nl

Boek een consult en
samen gaan we direct
aan de slag om jou weer
meer jezelf te laten
voelen!

Blijven overgangsklachten je dwarszitten en
weet je niet meer wat je eraan moet doen?

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de best belegde broodjes!

4 Kip Schnitzels
‘Puur kipfi let’ ............................................ 7,95
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Leverkaas ........................ 2,75
Chick en Cheese  ....... 100 gram 2,60
Beierse Frikandel .......4 stuks 6,50
Panchettina  ...................... 100 gram 1,85
4 Gebraden Gehaktballen
..........................................................met jus 6,95

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OP  BROOD

KOOPJE

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl
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Trots op Eeneind!

Wandelroute met 24 panelen
Eeneind was zo’n 200 jaar geleden niet veel meer dan enkele boerderijen 
en een verbindingsweg tussen Nuenen, Geldrop en Eindhoven. Maar na de 
aanleg van de het spoor in 1866 is het Eeneind in snel tempo gegroeid. Er 
kwam een station, een postkantoor, meerdere winkeltjes, cafés en zelfs 
een eigen pompstation. De meesten zijn inmiddels al lang weer verdwenen 
maar als je iets beter kijkt dan zie je dat er minder is veranderd dan op het 
eerste gezicht zou lijken. Dat zit hem niet in de stenen maar vooral in de 
mensen. Het Gilde, Showkorps O&V, Ezeltjesdag, De Cultuurdag en het Sin-
terklaasfeest zijn enkele van de vele mooie activiteiten die nog elk jaar te 
bewonderen zijn op het Eeneind. Sommige al meer dan 100 jaar en dat is 
best bijzonder in een tijd waarin alles steeds beter en sneller lijkt te gaan.

In het kader van de vieringen van 200 
jaar Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
willen we graag de aandacht vesti-
gen op het Eeneind. Dit vrijgevoch-
ten deel van Nuenen  barst namelijk 
van de mooie verhalen en de histori-
sche gebeurtenissen. De wandelrou-
te met 24 fotopanelen met begelei-
dende tekst geeft een mooie indruk 
van Eeneind door de jaren heen. Met 
herinneringen van families die er al 
generaties lang wonen tot aan de 
verhalen van de nieuwkomers. We 
hopen mensen te inspireren en met 
andere ogen naar het Eeneind te la-
ten kijken. Want Eeneind is een 
buurtschap waar je met recht trots 
op kunt zijn!

Openingspicknick voor iedereen
Zaterdag 25 juni 13.00 uur 
We openen Trots op Eeneind met een 
gezellige picknick op het veldje bij 
het Enodegebouw. We hopen dan 
dat jong en oud ‘aanschuift’ om bij te 
kletsen of elkaar misschien voor het 
eerst te ontmoeten. Ook als je niet op 
het Eeneind woont, ben je van harte 
welkom. 
Wij zorgen voor de broodjes en een 
sapje. Je hoeft dus niets mee te ne-
men behalve een stoel mocht je dat 
fijn vinden. 

Als je wilt kun je aansluitend de wijk 
in om de route te lopen. 

Trots op Eeneind is mede mogelijk 
gemaakt door NGN 200.

Duurzame BBQ Lionsclub Nuenen 
voor verduurzaming Weverkeshof
‘Samen voor duurzaamheid’ is het thema voor Lionsjaar 2021-22. En dat 
heeft bijzonder goed uitgepakt voor Dorpsboerderij Weverkeshof. Want 
de ‘Duurzame BBQ’ die Lionsclub Nuenen daar zondag 12 juni organiseer-
de was een groot succes.

De zon had er zin in, misschien wel 
met het oog op het goede doel. Het 
voortreffelijke eten werd gemaakt 
door Lionsleden op basis van ingre-
diënten geleverd door Nuenense on-
dernemers. De feestvreugde werd 
nog verhoogd door het muzikale op-
treden van The Mellowtones, ze 
speelden de pannen van het dak. 
Maar de klapper was de veiling, waar-
voor velen hun vaak persoonlijke prij-
zen hadden aangeleverd. Zowel de 
veilingmeester als de gasten waren 

in topvorm met als klinkend resultaat 
een bijdrage van  € 6.750,- voor 
de verduurzaming van de Weverkes-
hof. De Weverkeshof gaat het be-
drag onder meer   besteden aan de 
aanschaf van zonnepanelen.
Mede namens de Weverkeshof gaat 
bijzondere dank uit naar allen die 
dit mogelijk hebben gemaakt, 
waaronder Evert Tebak keurslage-
rij, Van Vis, Kwekerij Jansen, Tuin-
bouwbedrijf de Haas, Raaijmakers 
Hoeve en 't Nuenens Zuivelhuisje.

Het Blue Planet 
Harp Ensemble 
speelt Waterlelies 
in het park 
Op zondag 26 juni is het zover: het 
Blue Planet Harp Ensemble speelt in 
de Clemenskerk in Nuenen. Het Blue 
Planet Harp Ensemble bestaat uit 
harpistes jonger dan 21 jaar en staat 
onder leiding van hun docente en 
harpiste Inge Frimout-Hei.  Heel toe-
passelijk is de naam ‘Waterlelies in 
het Park', vernoemd naar de plek van 
de kerk en de welbekende waterle-
lies in de vijver ervoor. Natuurlijk ver-
wijst de naam ook naar de bekende 
waterlelies uit De Efteling. Er worden 
liedjes gespeeld uit de Efteling zoals 
de Elfjes en de Paddenstoelen, Fata 
Morgana en de Pirañ a.  
Verder wordt teruggeblikt op ‘De 
Poppenmaker’, het sprookje over de 
poppen die tot leven komen, dat af-
gelopen najaar met groot succes 
werd gespeeld in Het Klooster. Er zul-
len zelfs poppen uit deze voorstelling 
meedoen!  
Als kers op de taart wordt ook nog 
het liedje ‘All is Found' uit de bekende 
Disney-film Frozen II gespeeld. Kort-
om een leuk uitje voor jong en oud 
en ook nog eens gratis toegankelijk 
op zondag 26 juni om 15.00 uur in de 
Clemenskerk in Nuenen. De harpen 
worden gestemd en de jurken han-
gen alweer te wachten: mis dit prach-
tige concert niet!   

Waterlelies
in

het Park

Concert door het Blue Planet Harp Ensemble
Zondag 26 juni 15:00u
Clemenskerk Nuenen

Toegang gratis

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

Rond de Linde 
is op zoek naar 

bezorgers:
Nuenen-Zuiden en 

Lieshout

Zin in een bijbaantje! PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

www.manegehooidonk.nl
BEEKSTRAAT 48, 5673 NA NUENEN

open dag 26 juni 2022
Van 10.00 uur tot 16.00 uur

Een ritje op onze pony’s en paarden
Onze shetlanders poetsen / aaien

Demonstraties kabouterlessen, springen, 
carrousel rijden, viertal kür op muziek

Een kijkje in onze manege
Maak kans op een lesabonnement

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten
Volop tuinplanten

 Zaterdag 25 juni laatste verkoopdag 
van de asperges

Eenjarige perkplanten 25 % korting

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nue-
nen moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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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
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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 aangeleverde 
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. 

© 2022 - “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.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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:

Ons fijne dorp heeft er weer een nieuwe 
onderneming bij in de Parkstraat

Foto Greetje Fimerius

Kleurrijk lint van Handelse 
processie door Nuenen en Gerwen
Al meerdere eeuwen vertrekt op zaterdagochtend in het voorlaatste volle 
weekend in juni, klokslag zes uur, een processie van Valkenswaard naar Han-
del. Het is een voettocht van 40 kilometer naar het Mariabedevaartsoord, Onze 

Lieve Vrouw van Handel. 
De organisatie van deze pelgrims-
tocht is in handen van Broederschap 
der Handelse processie. Dit jaar ver-
trok de processie zaterdag 18 juni uit 
Valkenswaard en een dag later werd 
de terugreis aanvaard. 

De Handelse processie, zoals deze 
bedevaart in de volksmond wordt 
genoemd, bestaat uit een lange stoet 
pelgrims gevolgd door een 20-tal 
paarden met huifkarren. Onder-
steund door een harmonie trekken 
de bedevaartgangers een kleurrijk 

lint door het Brabantse landschap. 
De route loopt door het centrum van 
Nuenen en ook door het dorp Ger-
wen (foto’s Cees van Keulen).

Flessenactie Jongerenkoor 
Jocanto een groot succes 
Afgelopen week trokken de leden van Jongerenkoor Jocanto door de wij-
ken van Nuenen om statiegeldflessen en kratjes in te zamelen. Het was de 
eerste keer sinds de uitbraak van corona dat deze actie weer kon plaats-
vinden. De leden van het Jongerenkoor waren enthousiast om op flessen-
jacht te gaan. De flessenactie is immers de grootste inkomstenbron van 
Jocanto. 

Gypsyjazz-concert in de open 
lucht in Gerwen
In Gerwen is de Masterclass ‘Sinti Jazz Guitar Camp’ vrijdagavond 17 juni 
afgesloten met een openluchtconcert van alle deelnemende gitaristen. In 
groepjes van 4 à 5 beklommen de dertig gitaristen - afkomstig uit elf ver-
schillende landen - het podium achter het Huysven in Gerwen. Ook vier 
toppers onder de gypsy jazzmuzikanten: Paulus en Noa Schäfer, Fapy La-
fertin en Romino Grünholz traden op. Drie van deze musici zijn de leer-
meesters van de masterclass.

Even na elven ’s avonds sloot zange-
res Christien van Helden met ge-
noemd kwartet de meer dan ge-
slaagde muziekweek af. De vele be-
zoekers onderstreepten met een 
langdurig applaus dat ook zij geno-

ten hebben van de muziek in Gypsy 
Jazz City Gerwen.

De Lokale Omroep Nuenen (LON) 
zendt binnenkort een reportage uit 
over dit openluchtconcert in Gerwen.

NIEUW in Het koetshuis:

Van Stralen, coaching counseling 
en training
Mijn naam is Peggy van Stralen en coachen & trainen is niet nieuw voor 
mij. Sinds 2013 heb ik een praktijk in Huizen (NH). Wat wél nieuw is, is dat 
ik dat sinds kort ook in Nuenen mag doen. Ik begeleid mensen die op één 
of andere manier mentaal en/of emotioneel dan wel fysiek zijn vastgelo-
pen. Sinds er een leuke man in mijn leven is, vertoef ik vaak in Nuenen. Als 
geboren en getogen Brabantse voelt deze omgeving heel vertrouwd. Zo 
vertrouwd dat het heel vanzelfsprekend is om mijn praktijk uit te breiden 
en ook hier aan de slag te gaan. Tot mijn grote vreugde mag ik gebruik 
maken van Het Koetshuis. Een prachtig en sfeervol gebouw behorend bij 
het voormalige woonhuis van de ouders van Vincent van Gogh, waar hij 
ook een tijd gewoond en geschilderd heeft. Een bijzondere ruimte om cli-
enten en cursisten te mogen ontmoeten. 

(On)veiligheid
Als rode draad in mijn werk valt op 
dat we (onbewust) altijd op zoek zijn 
naar veiligheid. Voel  je je  veilig (ge-
noeg) om jezelf te kunnen zijn en je 
te verbinden. Of loop je risico? Vaak is 
er sprake van één of meerdere blok-
kades, veroorzaakt door vastgezette 
pijn uit het verleden. Alles wat op die 
pijn lijkt wordt gezien als een onveili-
ge situatie en versterkt de blokkade. 
Deze blokkades staan gegrift in ons 
geheugen en houden ons zenuwstel-
sel in een constante staat van paraat-
heid. Hoe logisch is het dat er dan 
op lichamelijk, geestelijk en/of emo-
tioneel gebied  klachten ontstaan. 
Echter, aan de andere kant is er ook 
een diep verlangen en behoefte om 
gewoon jezelf te kunnen zijn. Gehoor 
en uiting te kunnen geven aan dat 
verlangen is wat ik iedereen gun.

Signalen
Vertel me je verhaal en ik herken de 
signalen. Ze zijn belangrijk, ze willen 
gezien en gehoord worden. Daarom 
heb ik me gespecialiseerd in het luis-
teren naar wat lichaam, gedachten, 
gevoelens en verlangens te vertellen 
hebben. Zodat er  (h)erkenning is en 
actie op ondernomen kan worden 
met als gevolg dat blokkades oplos-
sen en heling ontstaat.

Mijn aanbod om je hierin te begelei-
den is breed: van coaching, EMDR, 
energetische therapie, relatiethera-
pie tot non-dualiteit. Met als doel li-
chaam, geest en dat wat jij in wezen 
bent met elkaar opbouwend en he-
lend te laten samenwerken in jouw 
belang.
Leer door onze gesprekken bij jezelf 
de signalen te herkennen zodat je je-

zelf kunt geven wat je nodig hebt. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst.
Je bent van harte welkom in Het 
Koetshuis, Berg 26a te Nuenen.
Neem contact op als je wilt Stralen.

Informatie
Op mijn website (www.vanstralen.
nu) vertel ik je er veel meer over.

Met stralende groet,
Peggy

(foto Ceez).

Dit jaar werden voor het eerst ook 
kleine petflessen met statiegeld in-
gezameld. Dit vormde een extra uit-
daging voor de organisatie, die er-
voor zorgt dat de flessen van de ver-
schillende winkels worden gesor-
teerd, geteld en ingeleverd. Na even 
oefenen hadden de tellers op de ver-
zamellocatie dit ook in de vingers. De 
inzameling van kleine flessen was 
niet de enige verandering sinds de 
vorige flessenactie. Het Jongeren-
koor kon dit jaar het terrein van paro-
chie Heilig Kruis als verzamellocatie 
gebruiken.  

Ondanks de goede organisatie en de 
enorme inzet van alle leden en hel-
pende handen, was het niet haalbaar 
om alle wijken van Nuenen te lopen. 
Desondanks is er een prachtig be-
drag van ongeveer € 3.800,- opge-
haald. Huishoudens die voor Jocanto 
hadden gespaard, maar bij wie de 
flessen niet zijn opgehaald, kunnen 

het Jongerenkoor alsnog steunen 
door emballagebonnen in te leveren 
bij Jumbo Ton Grimberg. Dit kan tot 
en met het einde van de maand juni. 
Ook is het mogelijk een donatie over 
te maken naar NL87 RABO 0528 2177 
12 ten name van Jongerenkoor Jo-
canto.  

Jongerenkoor Jocanto wil alle dona-
teurs en helpende handen heel erg 
bedanken en is blij met de samen-
werking met de supermarkten in 
Nuenen. In het bijzonder willen zij 
Jumbo Ton Grimberg en de Albert 
Heijn van Nuenen bedanken voor de 
enorme flexibiliteit en het steunen 
van deze flessenactie. De opbrengst 
van de flessenactie maakt het moge-
lijk om de activiteiten van Jocanto, 
die dit jaar in het teken van het 55-ja-
rig jubileum van het Jongerenkoor 
staan, te bekostigen en de contribu-
tie laag te houden. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage!  GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR: 
Sjoerd van den Boomen Havo, Lorentz Casimir Lyceum Liefs papa, mama, Marit en Bendert 
Levy Bloos Havo,Strabrecht College Danny, Peggy, Nova & Dessa
Luka van den Broek Mavo, Eckartcollege Oma en opa van den Broek
Tessa Braat  Havo, Strabrecht College Papa en Mama 
Roy Vogels Havo, Lorentz Casimir Lyceum Ruud en Miranda Vogels 
Lotte Bastiaansen Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Oma Margriet en opa Peter
Maartje Bastiaansen Mavo, Rooi Pannen Oma Margriet en opa Peter
Tino van Breugel Mavo, Strabrecht College Dikke kus Pierre, Jolanda en Ziva
Tino van Breugel Mavo, Strabrecht College Veel liefs, oma Thea
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Het verhaal van 

de Eindhovense Edo en Lexje Hornemann 
in de theaterzaal van ’t Rozenknopje
Op woensdag 6 juli vertelt Nuenenaar Martijn Docters zijn verhaal over 
de familie Hornemann in de theaterzaal van café ’t Rozenknopje. Martijn 
is initiatiefnemer van Stichting Het Hornemann Huis en reist het hele land 
door om op interactieve wijze lezingen te geven over de gebeurtenissen 
van de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter educatie, maar ook 
om te beseffen dat vrijheid en vrede een belangrijk goed is dat we moe-
ten koesteren. De bedoeling is dat er uiteindelijk een Hornemann Huis in 
Eindhoven komt waar deze familiegeschiedenis blijvend verteld wordt.

Edo en Alexander Hornemann, de 
achterneefjes van Martijn,  zijn op 8- 
en 12-jarige leeftijd - na omzwervin-
gen via concentratiekampen - samen 
met 18 lotgenootjes op gruwelijke 
wijze vermoord. De moord moest 
sporen van medische proeven die 
met de kinderen zijn gedaan, uitwis-
sen. Martijn vertelt over de tijdlijn 
van de jongetjes en die van hun ou-
ders, vanaf het begin van de oorlog 
tot aan hun tragische einde. Tevens 
wordt de link gelegd naar vandaag 
de dag. Denk aan discriminatie, anti-
semitisme, racisme en tolerantie en 
het belang van vrijheid, democratie 
en gelijke rechten.

ACTIVITEITENAGENDA

t/m 31 juli: Fotowedstrijd ‘NGN 200’
 Foto’s inzenden t/m 31 juli naar fotowedstrijdngn200@hotmail.com.
t/m oktober:  15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, 
  ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen 
  14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend. Heemhuis van De Drijehornick
  13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute,verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
  19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van de tennisvelden op  
  sportpark De Lissevoort 
  19.30 uur Kienen, Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
Elke donderdag: 14.00-16.15 uur Kienen, D'n Heuvel te Gerwen 
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
  Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Bridgedrive 
tbv Voedselbank Nuenen 

13.30 uur
Senergiek-ruimte in Het Klooster

BOOST EVENT Orkest GMK 
met De Nieuwe Linde

13.15 + 15.30 uur  
Vrije School Brabant, 

Nuenenseweg 6, Eindhoven 

Doorkomst fi etstocht voor 
Recreanten en Toerfi etsers TWC Weert

Opwettenseweg - Vorsterdijk - Europalaan - 
Boord - Soesterbeekseweg en Hoekstraat

   Jubileum toertocht 
10.30 uur

Oldtimer Club Nuenen Classics 
Nuenen 

Start wandeltocht 
09.00 uur Runnersclub Lieshout

Clubgebouw Provinciale weg Lieshout

Inzamelactie Voedselbank Nuenen 
AH Parkstraat, Jumbo Ton Grimberg, Aldi 
en Jan Linders in het centrum, en bij 
Jumbo en Lidl in het Kernkwartier.

Open Dag Manege Hooidonk
10.00-16.00 uur
Beekstraat 48 in Nuenen

13.00 uur Openingspicknick 
‘Trots op Eeneind’ voor iedereen
op het veldje bij het Enodegebouw

Gerwense Vlooienmarkt 
10.00-14.00 uur
Drumfanfare Jong Leven
Heuvelplein, Gerwen

Schaapscheren
11.00 uur Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Het Blue Planet Harp Ensemble
15.00 uur
 ‘Waterlelies in het park’
Clemenskerk in Nuenen 

Workshop een jeukende huid
19.30-21.30 uur
(aanmelden: info@natuurlijkmaartje.nl)
Weverkeshof Nuenen

Presentatie ‘Vrouw in Meervoud’
20.00 uur

‘De Regenboogkerk’ Nuenen

BOOST EVENT Orkest GMK 
met De Dassenburcht: 19.45 uur

Vrije School Brabant, 
Nuenenseweg 6, Eindhoven

Wette’s Dorpfestijn
de Koppeldreef in Nederwetten.

24
en 
25
JUN

24
t/m 
27
JUN

Za

25
JUN

Graffi ty kunst spuiten
13.00-17.00 uur
Tunneltje van het Stremkespad 
onder de Europalaan

Za

25
JUN

ZO

26
JUN

ZO

26
JUN

ZO

26
JUN

IVN Kids: waterdiertjes
10.00 uur bij de Schoutse Vennen, on-
geveer op de hoek van Breeldere en 
Schoutse Vennen bij de IVN-vlag

ZO

26
JUN

ZO

26
JUN

MA

27
JUN

MA

27
JUN

VR

1
JUL

ZA

2
JUL

ZO

3
JUL
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Martijn stond eerder voor een uitver-
kochte zaal in Pand P. De belangstel-
ling voor dit verhaal was toen zo 
groot dat besloten is om een extra 
avond in te plannen om iedereen de 
gelegenheid te geven hierbij aanwe-
zig te kunnen zijn. De locatie is deze 
keer café ’t Rozenknopje, Hoogstraat 
59 in Eindhoven. Een mooi detail is 
dat 't Rozenknopje op loopafstand 
van het geboortehuis van Edo en 
Lexje ligt.

De zaal gaat om 19.00 uur open en 
om 20.00 uur begint de lezing. Kaar-
ten zijn te koop via info@hethorne-
mannhuis.nl en kosten € 10,- per 
stuk.
Meer informatie over Het Horne-
mann Huis is te vinden op  www.
hethornemannhuis.nl.

Melkboer werft vrouw 
voor Nuenense gemeenteraad….
Hoeveel vrouwen zitten er in de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten? Zes van de negentien raadsleden zijn vrouw. Mannen – vrouwen: 
13 - 6! Terug in de tijd, even niet schrikken: in de afgelopen 75 jaar maakten 
welgeteld 26 vrouwen deel uit van de Nuenense gemeenteraad. De brochure 
’26 Vrouwen in de gemeenteraad van Nuenen c.a. 1946 – 2020’ ontving ik van 
een vriendin van mij. Hoe komen vrouwen in de dorpspolitiek terecht? Via de 
melkboer bijvoorbeeld….
“Onze melkboer Broer van der Linden, die drie keer per week langs de deur 
kwam, zat in de gemeenteraad voor de partij die Arnold Poot had opgericht. 
Hij heeft me in contact gebracht met Poot.” Dat schrijft Antoinette Baan – 
d’Ailly in die brochure.
Antoinette Baan was gemeenteraadslid van 1971 tot 1974. Zij was in Nuenen 
na 1945 de derde vrouw die raadslid werd. Het eerste raadslid was Maria Elisa-
beth (Lies) de Kruiff – ten Bruggecate, die van 1946 tot 1948 in de raad zat. Ma-
ria Cornelia Suzanna (Mies) baronesse van Hardenbroek van de Kleine Lindt 
was de tweede, zij was raadslid van 1951 tot 1953. In die jaren waren het voor-
al mannen die het voor het zeggen hadden in de Nuenense dorpspolitiek. Zo 
zat geen enkele vrouw in de Nuenense raad in de periode van 1953 tot 1971.    
Antoinette Baan, dochter van oud-burgemeester Arnold d'Ailly van Amster-
dam, stapte in de plaatselijke politiek. Van vaste klant van melkboer (en raads-
lid) Broer van der Linden (foto) tot gemeenteraadslid. Eerst nog als kandidaat-
raadslid op de lijst van Arnold Poot bij de verkiezingen in 1970, een jaar later 
werd zij raadslid. 
Arnold Poot, wethouder van 1966 tot 1974, vroeg haar in 1969 of zij op de kan-
didatenlijst van zijn partij wilde komen voor de raadsverkiezingen van 1970. 
Met drie voorkeurstemmen kwam ze niet in aanmerking voor een raadszetel. 
Toen ir. George de Kruiff, een gekozen raadslid van die lijst, in 1971 opstapte, 
kwam Antoinette Baan – d’Ailly wel in de gemeenteraad.  
Raadslid Baan nog even aan het woord: “Over planologie had Poot uitgespro-
ken ideeën. Nuenen was een groeigemeente, het dorp van 8.000 inwoners 
moest groeien naar 70.000 in 2010. Er moesten dus nieuwe wijken gebouwd 
worden. Poot kwam met het idee om die nieuwe wijken aan de doorgaande 
weg te koppelen, zodat je binnen de wijken alleen bestemmingsverkeer kreeg. 
Dat was toen een heel nieuwe zienswijze.” 
Met vrouwen en mannen in de raad op naar een open en transparant gemeen-
tebestuur voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees

Melkboer werft vrouw 
voor Nuenense gemeenteraad….

Fotografi e: Ceez

Prokkelweek in Nuenen 
groot succes
Vorige week maandag 13 juni eindigde de Prokkelweek van 2022, een 
week vol prikkelende ontmoetingen tussen mensen met een (verstande-
lijke) beperking én iemand zonder. Stichting Meedoen Nuenen organi-
seerde verschillende activiteiten waarbij haar deelnemers in zogenaamde 
Prokkelstages een ontmoeting hadden met verschillende organisaties. 

Zo kregen ze een rondleiding bij de 
Jumbo waarbij ze eierkoeken moch-
ten bakken, een rondleiding bij de bi-
bliotheek, hielpen ze mee met boe-
ken sorteren en hielpen ze mee in de 
tuin en de herberg van de dorpsboer-
derij en de weekmarkt. Stuk voor stuk 
heel leerzame ervaringen, waarbij 
zowel de deelnemers als degenen 
waarmee ze prokkelden elkaar beter 
hebben leren kennen. En dat is waar 
het bij het Prokkelen om gaat.

Stichting Meedoen Nuenen wil graag 
nogmaals de medewerkers van Jum-
bo Ton Grimbergen, bibliotheek 
Dommeldal, dorpsboerderij De We-
verkeshof en de weekmarkt in de 
Parkstraat bedanken voor hun harte-
lijke ontvangst en waardevolle bij-
drage aan de Prokkelweek, onze 
deelnemers hebben genoten!

Volgend jaar juni organiseren we 
weer een Prokkelweek. Eén week als 

voorbeeld en inspiratie voor de rest 
van het jaar, waarin we aandacht vra-
gen voor integratie en participatie 
van mensen met een (verstandelijke) 
beperking. 
Wil je hier als ondernemer of organi-
satie ook graag aan meewerken, 
neem dan contact met ons op via 
www.meedoennuenen.nl

Vroegboekkorting 
Volksuniversiteit 
Eindhoven
Hebt u altijd al een andere taal wil-
len leren? Interesse in filosofie, 
kunst of geschiedenis? Uw creatie-
ve talenten ontplooien? 

In de derde week van september 
start het nieuwe seizoen. Volksuni-
versiteit regio Eindhoven heeft een 
breed aanbod met meer dan twee-
honderd cursussen. Bijna twintig ver-
schillende talen op diverse niveaus, 
van Arabisch tot Zweeds, creatieve 
cursussen en workshops, zoals aqua-
relleren en handlettering, cursussen 
op het gebied van persoonlijke ont-
wikkeling zoals Feng Shui en Gelaat-
kunde, maar ook kunst en cultuur, 
geschiedenis, filosofie, bridge, reani-
matie, klassieke muziek, wijnkennis, 
eetbare planten en wilde medicinale 
kruiden en nog veel meer. 

De hele maand juli geldt een vroeg-
boekkorting van 3%. Neem eens een 
kijkje op onze website. Er is vast iets 
bij dat u interesseert.
Vragen? Bel of mail gerust! info@vu-
eindhoven of 040-7820810. 
Of kom langs op de Kanaaldijk-Zuid 
11, Eindhoven (ma t/m do, 10.00-
12.30 uur).
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Kerkberichten

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Pagina 7 - kerkberichten fam adv

Tim Cocu c 
echtgenote van 

c Eindhoven, 17 juni 2022 5 Renkum, 4 augustus 1932 

Riet Cocu-Hesseling 

Tot het einde toe zoveel mogelijk zelfstandig, 
met de hulp van veel lieve en zorgzame mensen om haar heen, 

is rustig ingeslapen onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en superoma 

Twee mensen in een kleine kamer. 
Zij zegt: "Dag mam" en streelt zacht haar gezicht en dan... 

Die laatste blik in haar gebroken ogen, 
het diepe heimwee naar het nieuwe licht. 

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA t.a.v. familie (Riet) Cocu-Hesseling 

Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven 

Gerola en Joop 
Lisanne en Erik, Toby k 
Mark en Roos 

Jolanda en Kees 
Ingrid en Ronnie, Noor, Jort 
Ellen, Finn, Cas 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 25 juni 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor P. Peters.
Zondag 26 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor P. Pe-
ters.

Misintenties:
Zaterdag 25 juni 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 26 juni 11.00 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaar-
dag); Jan Billekens; Greet Bollen – van 
den Berk; Héléne de Rooij – Reesink; 
Stephan Nagelkerke; Kees van Ginne-
ken; overleden ouders van Ginneken 
– de Kort.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 26 juni om 11.00 uur: viering, 

parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties: 
Maria Donkers – van Stiphout. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 26 juni om 09.30 uur: viering, 
orgel met cantor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 26 juni is er in De Regen-
boog een dienst van Schrift en Tafel. 
De voorganger is ds. M. Schulz.  Deze 

dienst zal via livestream ook thuis te 
volgen zijn. Zie daarvoor de web-
site  www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding.  Er wordt een collecte gehou-
den voor een project van ZWO in Sy-
rië. Na de dienst is er - onder het ge-
not van een kop koffie of thee - ruim-
te voor ontmoeting en onderling ge-
sprek. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 23 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 24 juni. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur gezongen H. Mis, Feest van het 
Allerheiligste Hart van Jezus.
Zaterdag 25 juni. Geen H. Mis, Ge-
boorte van de H. Johannes de Doper.
Zondag 26 juni. Derde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 27 juni. 18.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand.
Dinsdag 28 juni. 18.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van de H. Petrus en Paulus, apos-
telen.
Woensdag 29 juni. 07.15 uur H. Mis, 
H. Petrus en Paulus, apostelen.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

IVN Kids: waterdiertjes
Op zondag 26 juni gaan we met IVN 
Kids Nuenen onderzoeken wat er in 
een ven leeft en groeit. We zullen van 
alles zien, zoals kikkertjes, water-
vlooien, watertorren, larven van libel-
len en misschien wel kleine salaman-
ders!  Onze natuurgidsen heten kin-
deren en (groot)ouders van harte 
welkom. 

Wil jij alles weten over wat er in het 
water leeft? Kom en laat je verrassen! 
We verzamelen om 10.00 uur bij de 
Schoutse Vennen, ongeveer op de 
hoek van Breeldere en Schoutse Ven-
nen bij de IVN-vlag. Uiterlijk om 12.00 
uur is de activiteit afgelopen. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis. Trek regenlaarzen 
aan (tip!) en neem een eigen schep-
netje mee als je dat hebt.

Blijf overeind, 
voorkom vallen!
Woensdag 8 juni was er weer een 
“KWIEK” georganiseerd door VVN 
Nuenen. Dit wordt jaarlijks gedaan 
om alle ouderen en minder mobiele 
inwoners in de gemeente Nuenen te 
helpen, instrueren en wegwijs te ma-
ken binnen de mogelijkheden die 
Nuenen biedt. Genoeg en regelmatig 
bewegen is belangrijk. Fysiothera-
peut Kwiek neemt deel aan dit initia-
tief. Er staan daar een aantal fietsen 
en scootmobielen om uit te probe-
ren. Er werden tips, trucs en handig-
heidjes gedeeld en uitgelegd om de 
mobiliteit te vergroten en te behou-
den voor deze groep. Het was een ge-
slaagde middag. Een leuk en behulp-
zaam initiatief van VVN in samenwer-
king met de Nuenense ondernemer. 
Mocht u iemand tegenkomen die te-
gen een probleem rijdt of loopt 
schroom dan niet om even te helpen.

Gemeente Nuenen 

Rullen in music
U bent van harte welkom bij dit nieuwe evenement georganiseerd door 
bewoners van het Rullen. Zij stellen op 3 juli vanaf 13.00 uur hun huiska-
mers ter beschikking zodat u kunt genieten van drie bijzondere 
concerten.

De concerten worden gegeven door:
Eddie Franken, gitaar * Hoeve de Rul-
len, Rullen 3
Otine van Erp, accordeon * Hoeve 
van Maasakkers, Rullen 5
Inge Frimout-Hei, harp * De Heyde-
hoeve, Rullen 15

Deze musici zijn zeker geen onbe-
kenden in Nuenen; zij zijn allen o.a. 
als docent verbonden aan de mu-
ziekscholen in onze regio en geven 
regelmatig concerten. Eddie Franken 
is afgestudeerd als docerend en uit-
voerend gitarist aan het Brabants 
Conservatorium. Hij heeft diverse 
prijzen gewonnen waaronder de Ne-
derlandse gitaarprijs en was gastso-
list op het Poolse gitaarfestival in 
Lublin. Otine van Erp studeerde 
eveneens aan het Brabants conserva-
torium en na een carrière die haar 
langs internationale podia voerde is 
zij nu actief in het cultuuronderwijs. 
Ook is zij de drijvende kracht achter 
diverse festivals.

De Nuenense Inge Frimout-Hei stu-
deerde aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Zij geeft regel-
matig in binnen- en buitenland con-
certen met harp en zang. Inge is com-
poniste en ze zal zeker enkele eigen 
werken ten gehore brengen. De mu-
sici spelen individueel in één van de 
huiskamers. Elk concert duurt een 
half uur, waarna u wisselt van locatie 
en u de gelegenheid krijgt om alle 
concerten bij te wonen. De locaties 
liggen op loopafstand van elkaar. Na 
afloop van de concerten is er van 
16.00 tot 17.00 uur een gezamenlijke 
afsluiting in de tuin van Hoeve de 

Rullen (nr. 3). De toegang tot Rullen 
in Music is uitsluitend mogelijk met 
vooraf bestelde en betaalde toe-
gangskaarten.

Kaarten
U kunt uw toegangskaart van € 15,- 
p.p. voor deze concertmiddag bestel-
len bij voorkeur via de mail: rullenin-
music@gmail.com. Als dit niet moge-
lijk is, kunt u een sms of app sturen 
naar 06 1294 1978. 

U kunt uw kaarten betalen door het 
bedrag over te maken naar; NL 56 
RABO 0349 6490 30, t.n.v.: H.G.O.M. 
Berkers, o.v.v.: Rullen in Music 2022. 
Het aantal plaatsen is beperkt i.v.m. 
de ruimtes. Als u meerdere kaarten 
bestelt, graag aangeven met wie u bij 
de concerten (in dezelfde groep) wilt 
worden ingedeeld. Na aanmelding 
ontvangt u de betalingsgegevens en 
uw toegangsbewijs met uw persoon-
lijke programma en op welke locatie 
u wordt verwacht (en parkeerinfor-
matie). Uw toegangsbewijs is inclu-
sief koffie/thee voor aanvang van het 
eerste concert en een consumptie na 
afloop.

Nadere informatie kunt u vinden op 
Facebook, pagina: ‘Rullen in Music’.
De opbrengst van het concert komt 
ten goede aan: ‘Kindervakantieweek 
Gerwen 2022’.

Traditionele schaapscheren 
op Weverkeshof
Vroegere tijden herleven aanstaande zondag 26 juni tijdens het schapen 
scheren op Weverkeshof. Dit is al een jarenlange traditie op Weverkeshof. 
Met al die warme dagen zullen de schapen wel blij zijn om van hun vacht 
verlost te worden. 

Het scheren en/of knippen lijkt soms 
een beetje pijnlijk voor het schaap, 
maar dat is niet zo. Ze worden overal 
een beetje gekriebeld. En dat vinden 
ze best fijn. Niet scheren is namelijk 
geen optie: dan komen er vieze bees-
ten in de wol, die vinden het daar lek-
ker warm, maar het schaap kan daar 
erg ziek van worden. Zodra het weer 
een beetje warmer wordt is het sche-
ren dus een feest voor de schapen. 
De dagen ervoor moet de zon volop 
hebben geschenen, want dan is de 
wol los en makkelijk te scheren. Scha-
pen scheren vraagt een combinatie 
van fysiek overwicht op het dier, rus-
tig en gedecideerd optreden en han-
digheid met het scheerapparaat of 
(voor de ambachtelijke scheerders 
onder ons) met de schaapscheer.

Tondeuse en schaar
Onze scheerders, te weten Peter van 
Haastrecht en John Groenen, zijn 
zeer bedreven in het scheren met 
een scheerapparaat, een tondeuse 
en schaar. Het is altijd weer spannend 
om dit te zien. Voordat de scheerap-
paraten werden uitgevonden wer-
den alle schapen met een schaar ge-
knipt. En daarvoor werden schapen 
geschoren met een scherpe steen! 
Dat moet veel en zwaar werk zijn ge-
weest.
Iedereen is welkom op zondag 26 

juni vanaf 11.00 uur. Sommige van 
onze schapen zijn al geschoren. Dus 
kom op tijd, want klaar is klaar. Bij re-
gen wordt er niet geschoren. Dat kan 
helaas niet. Dan is de vacht te nat en 
wordt de huid van het schaap be-
schadigd. Meld u bij de schaap-
scheerders als u wol wilt kopen, want 
dat is ook mogelijk. De entree is, zoals 
altijd, gratis en in de gezelligste huis-
kamer van Nuenen of op het terras is 
het met een passende versnapering 
altijd goed toeven.
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Stichting Connected to Namibia- 
Nuenen bestaat 15 jaar
In juni 2007 is de  Stichting Connected to Namibia ( CTN)- Nuenen opge-
richt. Terugkijkend hebben we veel projecten opgestart en afgerond 
waarbij onze doelstelling “onderwijsfaciliteiten voor de kansarmen in Na-
mibië” voorop staat. We hebben intussen ongeveer 1,5 miljoen euro op-
gehaald en besteed aan de projecten. Op onze website www.connected-
tonamibia.nl kunt u lezen welke projecten zoal gefaciliteerd zijn.

Samenwerking in Namibië
Om de continuïteit van onze doel-
stelling te garanderen, zijn we een sa-
menwerkingsverband aangegaan
met Eduvision (www.eduvisionnam.
org) in Namibië. Sinds 4 jaar zorgen 
zij ervoor dat scholen via internetver-
binding met het hoofkantoor, onder-
wijs op afstand kunnen volgen in de 
vakken: natuurkunde, biologie, wis-
kunde en scheikunde.  Voor deze vak-
ken zijn te weinig gediplomeerde on-
derwijskrachten beschikbaar. 

Op deze manier kan men aansluiten 
op het gegeven programma wat af-
gestemd is op het schoolcurriculum. 
De resultaten zijn tot nu toe erg posi-
tief en meer kinderen hebben met dit 
programma hun eindexamen ge-
haald.

Nieuw project
Om nog meer scholen met Eduvision 
te laten kennismaken, moeten scho-
len bepaalde faciliteiten, zoals inter-
netverbinding, laptops e.d. hebben.  

We praten dan over ongeveer 
€ 20.000,00 per school inclusief de 
maandelijkse bezoeken van een van 
de leerkrachten van Eduvision aan de 
school.

Namibië is een groot en dunbevolkt 
land. De scholen liggen ver uit elkaar. 
Gelukkig dragen veel Namibische 
grote bedrijven hun steentje bij want 
men wil graag goed ontwikkelde 
mensen in hun bedrijf hebben.

Vorig jaar hebben we voor ruim 
€ 2500,00 aan sieraden verkocht 
waarvan de opbrengst besteed  is 
aan het aanleggen van schooltuinen. 
Dit jaar (ons 15-jarig bestaan) wor-
den door de verkoop van de sieraden 
zoveel mogelijk scholen voorzien van 
computerborden.

Extra openingstijden 25 en 26 juni 
sieraden met een missie
We willen het komend weekend, te-
vens de atelierdagen, op 25 en 26 
juni, graag iets extra’s doen. Voor ie-

Sacramentsprocessie trok 
door Gerwen
Zondagmiddag 19 juni trok van twaalf tot twee uur een sacramentspro-
cessie door het kerkdorp Gerwen. De vorige processie was in 2019 en na 
de coronaperiode liepen er dit jaar veel gelovigen mee in de rondgang 
onder leiding van de Priesterbroederschap Sint-Pius X. 

Zondagmorgen werd er eerst een 
hoogmis opgedragen in de oude 
Sint-Clemenskerk. Daarna trokken de 
kerkgangers in processie door Ger-
wen. Bruidjes en kruisridders, een 
zangkoor en onder de baldakijn pa-
ter Carlo de Beer met de monstrans 
met daarin de hostie. 

Langs de route waren op twee plaat-
sen altaren opgericht. Aan de Dun-
gense Kant en aan het Laar ter hoog-
te van de jeu-de-boulesbaan D’n Bus-
ser. De processie trok aardig wat be-
kijks en werd vastgelegd op foto en 
film. Bijgaand de impressie van foto-
graaf Cees van Keulen uit Gerwen.

Ook voor Oekraïense vluchtelingen geldt in Nuenen

‘Alle kinderen mogen meedoen!’
Donderdag 2 juni is de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne in Nuenen 
aangekomen. Voor een goede opvang is er veel werk verzet om deze men-
sen hier een ‘thuis’ te geven. Dit betekent ook dat de kinderen uit Oekraï-
ne geholpen moeten gaan worden om hier mee te kunnen doen zowel op 
school, in sportverenigingen en andere sociale activiteiten.

Daarom bieden wij als Stichting Leer-
geld Nuenen alle kinderen van Oe-
kraïense vluchtelingen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid om 
gebruik te maken van onze diensten 
zoals betalen van abonnementen 
van sportverenigingen, aanschaf van 
sportkleding, indien mogelijk zwem-
lessen, bruikleen van fietsen, in over-
leg bruikleen van laptops voor on-
derwijs op afstand, etc.

Om dit mogelijk te maken stemmen 
we dit af met de locatiemanager voor 
de opvanglocaties in Nuenen. Maar 
het kan ook zijn dat er particulieren 
in Nuenen zijn die Oekraïense vluch-

telingen in huis hebben. Aarzel dan 
niet om deze bij ons aan te melden. 
Dat kan via onze website www.leer-
geldnuenen.nl. of per mail via leer-
geld@onsnet.nu 

Peter Hendrickx
Voorzitter 

Inzamelactie 
Voedselbank 
De jaarlijkse inzamelactie voor de 
Voedselbank Nuenen vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 
juni bij zes supermarkten: AH Park-
straat, Jumbo Ton Grimberg, Aldi 
en Jan Linders in het centrum, en 
bij Jumbo en Lidl in het 
Kernkwartier.

Coördinator Paul Krijne zegt: “Bij de 
ingang van de supermarkt staat ie-
mand van de voedselbank. Elke be-
zoeker van de supermarkt ontvangt 
dan ons boodschappenlijstje. 

Op deze lijst staan alle producten 
waar men de voedselbank het meest 
mee helpt. Het zijn producten die 
lang houdbaar zijn. Het maakt niet 
uit of het nu om rijst, limonadesiroop, 
spaghetti of crackers gaat. Wij kun-
nen met al deze producten een jaar 
vooruit. Bij de uitgang staat weer ie-
mand van de voedselbank die graag 
de extra boodschappen in ontvangst 
neemt”.

Voedselbank Nuenen hoopt dat de 
Nuenenaren flinke inkopen doen in 
dit weekend. Het zijn onzekere tijden 
en dan is het een geruststellende ge-
dachte voor onze klanten als er voor 
het komende jaar voldoende lang 
houdbare producten op voorraad 
zijn.

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Gerwen in Stroomversnelling
Een kleine dertigtal inwoners schoven 16 juni jl. aan bij de eerste 
informatieavond over het verduurzamen van de woningen in Ger-
wen. Udo Holtappels van Groep5700 begeleidde de avond en leg-
de uit welke onderwerpen die avond de revue passeren. Be-
leidsmedewerker Barbara de Jonge van de gemeente Nuenen was 
de eerste spreker van de avond. Zij stond stil bij de vragen: waarom 
bewandelen we de komende jaren het duurzaamheidspad? Hoe 
kan de gemeente dit samen met de bewoners vormgeven? Wat 
kunnen we bieden? Hoe kunnen we helpen?

aan woningeigenaren en huur-
ders die energie willen besparen 
en met hun woning aan de slag 
willen gaan. Inwoners kunnen 
hun eigen woning beter leren 
kennen door bijvoorbeeld een 
keukentafel gesprek met een 
energiecoach, een warmtescan of 
via de quickscan op de website: 
www.energiehuisslimwonen.nl

Zelf aan de slag
Op de vraag hoe mensen zelf aan 
de slag kunnen gaan werd goed 
gereageerd. Er werd onder ande-
re gesuggereerd om het voorma-
lige eco-team weer op te starten. 
Daarnaast werd ook enthousiast 
gereageerd op een gesprek met 
een energiecoach, waar ook de 
buren bij kunnen aansluiten. Zo 
wordt verduurzamen ook nog 
eens gezellig! 

De volgende bijeenkomst staat 
gepland op 15 september. Als u 
ook meer wilt weten en aan de 
slag wil met uw woning, reserveer 
deze datum dan vooral alvast in 
uw agenda. Overigens hoeft u in 
de tussentijd niet stil te zitten. Op 
de website van het Energiehuis 
Slim Wonen staan al simpele 
energiebesparingstips en elke za-
terdagochtend is er een inloop-
spreekuur van de energiecoaches 
van 11.00 tot 13.00 uur in de bi-
bliotheek van Nuenen.

Daarna gaf Jos Habraken, promo-
tor duurzaamheid bij de gemeen-
te, een voorbeeld van een wijk 
waar men al aan de slag is met 
verduurzamen: de Boschhoeve. 
Een vraag naar hulp van de ge-
meente is in die wijk omgezet in 
een begeleidingsproces om de 
buurt te helpen hun woning gas-
loos te verwarmen.

Verduurzamen is een puzzel
De avond kreeg al snel een inter-
actief karakter door de vragen die 
in de zaal leven. Wat is verduurza-
men? Energie besparen, klimaat-
adaptatie of biodiversiteit, het is 
het allemaal. De weg naar het ver-
duurzamen van de woning is een 
puzzel waar iedereen zijn stukje 
aan bij kan dragen. Niet alles 
hoeft in één keer, maar het kan 
stapsgewijs gedurende de jaren. 

Ieder in zijn eigen tempo. Techni-
sche oplossingen helpen, maar 
ons gedrag aanpassen hoort daar 
ook bij. Alle beetjes helpen.

Vervolgens kwam energiecoach 
Hans Hendriks aan het woord. Hij 
is een van de vier vrijwillige ener-
giecoaches uit Gerwen. Hij legde 
uit van welke diensten bewoners 
gebruik kunnen maken bij het 
energieloket: Energiehuis Slim 
Wonen. Het Energiehuis Slim Wo-
nen geeft onafhankelijk advies 

dere koper hebben we een attentie. 
Bij besteding van € 20,00 of meer 
mag men uit een speciaal rek gratis 
een extra sieraad uitzoeken.

Openingstijden zijn op beide dagen 
van 12.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Bloemhoefstraat 17, Neder-
wetten.
In juli en augustus is het atelier geslo-
ten en zijn we alleen open op af-
spraak via e-mailadres: Info@connec-
tedtonamibia.nl

Een fijne vakantie voor iedereen!
Toos Verbruggen, voorzitter CTN

Ronde Tafel Nuenen schenkt 
speeltoestellen aan Weverkeshof
De Ronde Tafel Nuenen en Weverkeshof werken al lange tijd prettig sa-
men waardoor een innige vriendschap is ontstaan. Enkele jaren geleden 
werden de geliefde varkens Hannes en Tinus al geschonken aan de dorps-
boerderij. Nu zijn er sinds kort ook een duo-wip en een ezel-wip geplaatst. 
Leuke speeltoestellen voor jonge kinderen, aangeschaft met het geld dat 
de Ronde Tafel onlangs voor de Weverkeshof heeft opgehaald.

Josselin Volkers, die namens de Ron-
de Tafel Nuenen een cheque van 
€ 7.735 uitreikte aan projectleider 
Theo van Lieshout en voorzitter van 
Weverkershof Paul Koppelman, laat 
weten: "Met ons jaarlijkse champag-
neproject ondersteunen we al jaren-
lang Nuenense goede doelen die bij-
dragen aan het welzijn van kinderen. 

Weverkershof is bij uitstek een plaats 
waar kinderen naar hartenlust kun-
nen spelen en leren. Dat maakt het 
voor ons een logische plek om bij te 
dragen".
Voor volgend jaar kunnen goede 
doelen die zich richten op het welzijn 
van kinderen zich nog melden bij de 
Ronde Tafel Nuenen. 
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BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Een geweldige gebeurtenis:
de Avondvierdaagse in Nuenen!
Door Reina Perdijk

Wat hebben we hem gemist, onze Avondvierdaagse. Twee jaar op een rij 
was het niet mogelijk deze verantwoord te organiseren. Maar afgelopen 
week was hij in volle glorie terug! Maar liefst 1150 aanmeldingen, 150 be-
geleiders, wat spookwandelaars, 10 EHBO-ers, 20 verkeersregelaars en 
30 personen van de organisatie waren 4 dagen op de been. En dat was ge-
nieten van start tot finish.

Dinsdagavond ging het festijn van 
start. Het veld bij HSCN vol kinderen 
in hun schoolshirt huppelend, ren-
nend, handstand en radslag oefe-
nend. En een opgewonden herrie! 
Daartussen vele volwassenen om de 
uitgelaten kinderen op hun wandel-
tocht te begeleiden. Het weer was 
prima. Het startschot klonk en daar 
gingen ze op weg om hun 4 dagen 5 
km, 8 km of 12 km lange tocht te vol-
brengen.

Wat een enthousiasme, wat een 
sfeer! Ook de stempelposten waren 
een feestje. Mag ik 3 stempels, of 5 en 
ik heel veel? Armen en voorhoofden 
opgeheven naar de stempelaar, die 
zich gedurende 3 kwartier met veel 
plezier een slag in de rondte stempel-
de. Daarna was de meute voorbij en 
keerde de rust weer terug.

De sponsoren hadden zich ook van 
hun goede kant laten zien. Dinsdag 
kregen de deelnemers een krenten-
bol van Bakker de VOCHT, woensdag 

een appel van JUMBO - de Smidse, 
donderdag komkommertjes van Kids 
Society ERICA en vrijdag bananen 
van JUMBO - Kernkwartier.

Vrijdag tegen het einde van de wan-
deling verzamelden de wandelaars 
zich op het grasveld bij de vijver bij 
het gemeentehuis om van daaruit de 
feestelijke afsluiting te beleven: 
Showkorps O&V voorop en daarach-
ter de bijna eindeloze stoet Avond-
vierdaagsewandelaars om langs de 
Akkers een glorieuze intocht te ma-
ken in het Park. Langs de kant vaders 
en moeders, opa ’s en oma ‘s, tantes 
en ooms, allen met bloemen en ver-
sierselen om de wandelaars te huldi-
gen. Toevallige voorbijgangers, be-
woners van huizen langs de route, ie-
dereen kwam kijken om dit feest mee 
te maken. Heel Nuenen leek aanwe-
zig.

Na het ophalen van de medailles 
bleef het nog lang gezellig druk in 
het Park. De terrassen zaten vol. Het 
weer was prachtig, de sfeer opper-
best.

Dank je wel organisator WSV Nuenen 
voor deze geweldige happening.

Kampioenen NKV korfbal

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 25 en 26 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Installatie van drie nieuwe 
wethouders

• Finale Sinti Jazz Guitar Camp
• Lintje voor schrijver Jan van 

Schagen
• Feestelijke viering 40-jarig 

jubileum OCN in Het Kloos-
ter

• Boek van Don Croonenberg 
over nepnieuws

• In de serie ‘Lokale Midden-
stand’: ijssalon Italia

• In de serie Vrijwilligerswerk: 
Heleen Brons

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

De veldcompetitie is ten einde. Natuurlijk heeft dit voor enkele 
teams van NKV korfbal weer het kampioenschap opgeleverd. 
Deze competitie wederom 3 teams die dit wisten te realiseren!

Ook al zijn het niet dezelfde teams 
die nu kampioen zijn geworden, 
voor sommige teams is het wel rou-
tine aan het worden. 

Onze jongste jeugd, althans die in 
competitieverband spelend, is na-
melijk, net als in het najaar en in de 
zaal, wederom kampioen geworden. 
Dus, voor de derde keer op rij. Alle 
wedstrijden van de 3 competities 
werden zelfs in winst omgezet. Hul-
de aan deze jongens en meisjes!
Ook voor de C zag het er lang naar 

uit dat ze dit huzarenstukje uit zou-
den halen. Maar, helaas werd de laat-
ste wedstrijd niet in winst omgezet. 
Hierdoor kwam de nummer 2 langs-
zij en ging het kampioenschap in 
rook op. Was iedereen soms door de 
hitte bevangen!?

Het 2e team dat kampioen is gewor-
den, is het op een na jongste team, 
oftewel de E2. Ook hier is het routine 
aan het worden, maar zij kunnen net 
niet tippen aan de F met het 2e kam-
pioenschap op rij. Dit keer was het 

een afgetekend kampioenschap met 
ruime overwinningen. Ga zo door!

Het laatste team dat kampioen is ge-
worden, zijn de ‘oudjes’ van het der-
de. Zij moesten de laatste wedstrijd 
winnen. Na een goede start werd de 
tegenstander nog even hoop gege-
ven door die terug te laten komen tot 
1 punt, maar gelukkig kon snel weer 
een ruimere voorsprong worden ge-
nomen en kwam de overwinning en 
daarmee het kampioenschap eigen-
lijk nooit in gevaar.

Op donderdag 30 juni zullen de kam-
pioenen worden gehuldigd tijdens 
het jaarlijkse afsluitende mix-toer-
nooi. Daarna kan iedereen tot eind 
augustus van een welverdiende va-
kantie gaan genieten.

Foto’s: Frank van Welie

Medailles en finales voor 
Z&PV Nuenen tijdens NK
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen langebaan (50m) hebben de 
zwemmers van Z&PV Nuenen in totaal 11 finale plaatsen en 4 medailles 
behaald. 

Foto: NK ploeg Z&PV Nuenen

Finaleplaatsen
Een week na de Junioren kampioen-
schappen was het nu tijd voor de se-
nioren om hun NK af te werken. In 4 
dagen behaalden ze daarbij het 
zwembad in Amersfoort totaal 11 all-
in finale plaatsen. Robin Goossens wist 
in op de 200m schoolslag de finale te 
halen, waarin ze als 7e aantikte. Max 
Peters tekende eveneens voor 1 finale 
plaats, waarin hij als 12e eindigde.

Voor Alexander Nijst waren er 2 finale 
plaatsen, op de 50 en 100m vlinder-
slag, met als resultaat respectievelijk 
een 16e en 11e plaats. De overige fi-
nale plaatsen werden verdeeld tussen 
Nikita van der Ouden en Bram 
Zwetsloot, met ieder 4 finale plaatsen. 
Voor Nikita was de 7e plaats op de 
400m wisselslag haar hoogste klasse-
ring, voor Bram was dat de ondankba-
re 4e plaats op de 100m schoolslag.

Medailles
Bram tekende echter wel voor totaal 4 
medailles in zijn eigen leeftijdscate-
gorie. Bij de heren senioren 1 & 2 (ge-
boortejaar 2002-2003), haalde hij drie 
maal een zilveren medaille (50, 
100school en 200wissel) en eenmaal 
brons (200school).

Estafettes
Voor de overige zwemmers waren er 
nog geen finale plaatsen, ondanks 
een dik persoonlijk record voor Lars 
Diesch op de 200school. Zijn hoogste 
klassering was 21e, net als voor Tessa 

Loos op de 50school. Merel Phaff te-
kende voor plek 22 op de 50rug, ter-
wijl Milan Meurs 10e werd op 100rug 
bij de senioren 1 & 2. Daarnaast wa-
ren ze een essentieel onderdeel in 
de top 10 klasseringen van de esta-
fettes. Milan, Bram, Alexander en 
Max werden 7e op de 4x100wissel 
en 10e op 4x100vrij. Bij de dames 
waren het Nikita, Robin, Anneloes 
Peulen, Julie van Nispen en Robin 
die 12e werden op de 4x100wissel 
en eveneens 10e op hun 4x100vrij.

Nuenen blijft samenwerken met Sjors Sportief en Sjors Creatief

Stimuleringsproject laat kinderen laagdrempelig 
kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in de ge-
meente Nuenen. Die twee zijn de boegbeelden van het gelijknamige 
sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2014 van start ging. Het pro-
ject maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en 
vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen en cultuur-
instellingen in Nuenen.

Dansen, hockey, judo, turnen, bok-
sen… Dankzij Sjors Sportief kunnen 
basisschoolleerlingen in Nuenen 
sinds 2014 vrijblijvend ontdekken 
welke sport het beste bij ze past. Ook 
kunnen ze hun creatieve talenten le-
ren kennen, maar dan met Sjors Crea-
tief. Aan zijn hand kunnen kinderen 
zich namelijk inschrijven voor onder 
andere proeflessen tekenen, schilde-
ren, koken en muziek maken.

Kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn 
een initiatief van de gemeente Nue-
nen in samenwerking met de regio-
nale sportverenigingen, cultuurorga-
nisaties en andere activiteitenaan-
bieders, vertelt Claudia Sweegers, 
combinatiefunctionaris bij LEV Nue-
nen. “Als gemeente vinden we het 
belangrijk dat zoveel mogelijk kinde-

ren kennis kunnen maken met sport 
en cultuur. Sjors maakt het voor ba-
sisschoolleerlingen mogelijk om het 
veelzijdige aanbod aan sport- en cul-
tuuractiviteiten in onze gemeente te 
ontdekken. Zónder dat ze daarbij 
meteen ergens lid hoeven te wor-
den.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland 
heeft de Sjors-formule zich al bewe-
zen. Een gebruiksvriendelijk digitaal 
inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kin-
deren zich heel eenvoudig – en vaak 
gratis – kunnen inschrijven voor 
proeflessen bij een sportvereniging 
of cultuurinstelling. Tegelijkertijd 
biedt het de aanbieders van sport en 
cultuur een uitgelezen kans om nieu-
we, jonge leden aan zich te binden.

Proeflessen en activiteiten 
aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van 
het schooljaar gepresenteerd in een 
kleurrijk digitaal Sjorsboekje. Deze 
‘bewaargids’ wordt dit jaar online ver-
spreid onder alle basisschoolleerlin-
gen in Nuenen. “Om de kinderen een 
zo veelzijdig mogelijk aanbod te bie-
den, roepen we sportverenigingen 
en cultuurinstellingen op om zich bij 
dit mooie project aan te sluiten”, al-
dus Sweegers. “Op de website www.
actiefnuenen.nl  kunnen aanbieders 
hun proeflessen en activiteiten heel 
eenvoudig aanmelden. Hopelijk 
doen ze dat de komende weken mas-
saal, zodat we dit project met elkaar 
tot een groot succes kunnen maken.”
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! 
Laat je extra verwennen 
met gelakte nagels / 
voet-massage. Cadeau-
bonnen te verkrijgen! Tel: 
06-50571183.

Gestelsestraat 59, Aalst - Waalre  |  

 kussen
cadeau*

Auping

Ontvang bij aankoop van een Auping matras een kussen cadeau.

*  

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 25

Oplossingen wk 24

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

O R K E S T B E K E N D

S P A T E L G O O I E N

E T S R O T B E K S P A

K I K T E D E R I O A

S E S A M S M S K N O T S

E P L A N T T O R E N T

M A I N E P A N D A

S A B E E L T A N T E G

T O N E N O I R T E R R A

A V R S N O E K N A P

R A P B A T D A M O D E

T A R B O T D O E L E N

L O B B E S K E T S E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 3 7
6 9 4 3 5

6 1
8 7 2

2 5
4 2 3

9 3
1 9 7 3 4

5 2 1

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

Horizontaal: 1 haarwasmiddel 6 deel v.e. schip 11 ijzerhoudende grond 12 Chinese staatsman 
14 elektrisch geladen deeltje 15 middelbaar onderwijs 17 laatste wilsbeschikking 20 hectare 
21 gelukje 23 insect 24 vlies 25 zangstuk in een opera 27 Frans lidwoord 28 Europese Unie 
29 eensporig geluid 30 genotmiddel 32 ziekte 34 zangnoot 35 domina 37 keet 40 vieze geur 
44 pl. in Limburg 46 Oude Testament 47 Eerwaarde Heer 48 donkere kamer 50 bovenste dakrand 
51 leerkracht 54 vogeleigenschap 55 nummer 56 onnozelheid 58 bevel 59 muzieknoot 
60 pl. in Gelderland 61 miskleun 63 spraakgebrek 64 oppoken.

Verticaal: 1 scherpe saus 2 als onder 3 voorzetsel 4 gein 5 buitenlijn 6 grappenmaker 7 pastelgroen 
8 niet scherp 9 United Nations 10 ski-onderdeel 13 oude vochtmaat 16 gehoororgaan 18 rustteken 
19 tijdvak 20 vrouwtjeskip 22 in goede conditie 24 geheel gevuld 26 broer van Mozes 
29 deel v.h. jaar 31 pratende vogel 33 gravin van Holland 36 bekende 37 waterdoorlatend 
38 populaire groet 39 uiteinde v.e. schip 40 langharige jachthond 41 geurige drank 42 toverheks 
43 controleren 45 stomp 49 houten wig 51 zacht en sappig 52 sneu 53 bordspel 56 Ned. omroep 
57 dicht 59 muzieknoot 62 fl orijn.

AANZET
AEROSOL
AFNEMER
AGAAT
AGAVE
ALWEER
AUGURK
BEZOEKUREN
BLADERDEEG
DAGPAS
DATEN
DECAAN
DISPUUT
EFFECTBAL
EMELT
ENGTE
FYSIEK
GAMEN
GEESTDRIFT
GEKTE
GOKSITE
GRAFGIFT
HAARMODE
HEEROOM
HEVIG
HOEVE
HONDENKOOI
KERSTZANG
KLUIS
KOKET
KUCHEN
LAKMOES
LAMEL
NIEUWKOMER
OFFREREN
RIVIERA
ROTKREUPEL
SCENE
STATUTEN
TOKKELEN
VAGEBOND
VETGEHALTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

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

N P N A D I E N P E L M B F N

E S R O M R A A P A R M A I E

B R E E W N O I D A A K S U K

B A K V E T E O S A E E S R E

E K A H S K L I M B V L I D T

S C H I C A N E Z A H E N M S

M A R K T N H A G T L O N E E

E B J S E C N T B T S T O L T

U D R T S E I E I F S S C D S

R E B U G U L U A L A X A P S

E E B A R U N N A M D A B L E

N F L E K S L E F I U L H I R

L P H K O K R E T S E E M C T

E U E D R O O W S I U R K H S

K N E R R A A L E M M O R T M

P L A AT J E S A L B U M
Winnaar: week 23, Dhr. P. Oosterholt, Mariahout.

TE HUUR Appartement 
van 87m2 in Lieshout. 
Inlichtingen: W. Schrama
Tel: 06 - 51 22 16 15.

Mededeling opheffing 
Vereniging Het W.I.N.
De vereffenaars van de 
Vereniging Het W.I.N. 
in liquidatie maken be-
kend dat met ingang van 
20 juni voor een periode 
van 2 maanden de ge-
gevens van de Vereni-
ging Het W.I.N. ter in-
zage liggen bij de KvK.
Vereffenaars Vereniging 
Het W.I.N. in liquidatie




