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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

NKV korfbal 
verlengt 
contract
hoofdcoach
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Gezamenlijk 
Horecaplein 
Kermis 
Nuenen

Rijwielhandel 
Heico neemt 
afscheid  
na 45 jaar

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

WoensXL

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

koopzondag
3 juli

WOENSXL

Spectaculaire kortingen op 
potterie, bbq’s, tuinmeubelen 
en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

VR 1 JULI
ZA 2 JULI
Z0 3 JULI

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Door Mariët Jonkhout
Corona gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten, maar afgelopen 
vrijdag de 24ste was het dan toch zover. Het Ondernemers Contact Nue-
nen (OCN) kon eindelijk het 40-jarig bestaan vieren, een feit sinds 2020. 
En dat vieren is groots aangepakt.

Ans Kleine Staarman honderd jaar 
Ans Kleine Staarman is vorige week donderdag thuis persoonlijk gefelici-
teerd door de burgemeester wegens een bijzondere mijlpaal; zij werd 
honderd jaar. 

Zij is op 23 juni 1922 in Noordwijk 
aan Zee geboren als Ans Braun. De fa-
milie Braun had daar een drogisterij 
en woonde letterlijk op steenworp 
van de zee. In de oorlogsjaren zijn zij 
noodgedwongen verhuisd naar 
Hoogeveen, waar ze opnieuw een 
drogisterij hadden. Ook Ans ging 
werken in de drogisterij nadat zij in 
1943 haar diploma hiervoor behaal-
de. Na haar opleiding werkt zij in 
Hoogeveen ook op een distributie-
kantoor en vervolgens op een tele-
foonkantoor. 

Op 27 december 1946 trouwde Ans 
met Frans Kleine Staarman. Zij waren 
het eerste bruidspaar in de kapel van 
de paters Karmelieten en als blijk van 
waardering boden de paters een gra-
tis koffietafel aan. Zij zijn daarna gaan 
wonen in het Brabantse Geldrop. In 
dit dorp zijn zij verschillende keren 
verhuisd en kregen zij hun zes zonen. 
Op Sluisstraat 36 begon Ans de 'Dro-
gisterij de Vijzel' die ze vele jaren 
heeft gerund. Haar man was als ver-
tegenwoordiger iedere dag op pad. 
In 1972 verhuisden ze naar Nuenen, 
naar de Herikhof 12. Na het overlij-
den van haar man in 2000 blijft Ans 
daar wonen tot ze als 90-jarige kiest 
voor een woning in de Akkers.

Zingen verlengt je leven
Ans is nog steeds actief en mag graag 
een puzzel leggen met anderen. 
Maar ook als deelneemster aan een 
kaartspel (bridge of rikken) is ze een 
geduchte tegenstandster. Ze is altijd 
reislustig geweest. Zo ging ze in de 
Sovjettijd met haar schoonzus naar 
Moskou, wat toen heel bijzonder 
was. Nog steeds gaat ze regelmatig 
weg met bus of boot. En dichter bij 

huis samen met maatje Piet (van de 
Moosdijk) in zijn 15km/uur wagen.
Zingen is haar lust en haar leven. Ze is 
al jaren lid van twee koren; het Stede-
lijk Helmonds Senioren koor, en van 
het koor De Vrolijke Samenzang uit 
Nuenen, onderdeel van Senergiek. Al 
vorige week dinsdag werd Ans ge-
huldigd in het Klooster. Haar twee ko-
ren traden op en zongen aansluitend 
samen. Naast de toespraken van de 
beide voorzitters sprak ook de voor-
zitter van Senergiek, en de voorzitter 
van de overkoepelende organisatie 
van koren LOVOK.

Op haar verjaardag afgelopen donder-
dag was in de ochtend haar levensboom 
geplant, een Ulmus Laevis (fladderiep), in 
Park Houtrijk.       Foto: Benedicte Schulkes

De avond begon in Het klooster, waar 
zich een groot deel van de leden van 
het OCN had verzameld in de Thea-
terzaal. Hier werden ze getrakteerd 
op een mooie filmimpressie over het 
OCN, waarna avondvoorzitter Rolf 
van der Beek in een knusse huiska-
mersetting, het officiële gedeelte van 
de avond opende. 

Als eerste vroeg hij Jean Smits, in 
1980 de oprichter van het OCN, naar 
zijn beweegredenen dit te doen. De-
ze vertelt, vanuit de zaal, dat er in de 
jaren 70 een soort anti-werkgever-
stendens opborrelde onder kabinet 
Den Uijl en dat dit beslist een tegen-
geluid verdiende.

Vervolgens nodigde Rolf huidig voor-
zitter Erik Jasper Noll en oud-voorzit-
ter Jan Veldsink uit bij hem op de 
bank. Er volgt een aangenaam gesprek 
over ondernemen, over familiebedrij-
ven en over visie en strategie. Hierna is 
de beurt aan de hoofdgast van de 
avond: Z H Prins Bernard van Oranje 
Nassau. Hij oogt ontspannen als hij 
aanschuift om te vertellen over zijn 
stichting Lymph&Co – het goede doel 
van de avond – over zijn ziekzijn, maar 
ook over de Formule 1 en het circuit 
van Zandvoort, dat hij een aantal jaar 
geleden met een compagnon kocht. 

Zijn verhaal is op zijn minst indruk-
wekkend te noemen. Bernard krijgt in 
2014 de diagnose lymfeklierkanker 
en op dat moment stort de wereld in. 
Als vader van drie nog jonge kinde-
ren, besloot hij alles op alles te zetten 
om de ziekte te overwinnen, maar hij 
moest ook reëel blijven en alvast za-
ken regelen, voor het geval dit niet 
zou lukken. “Ik heb niets opgezocht 
over de ziekte, ik ben er blanco in 
gaan staan en ben er vol voor gegaan. 
Pas nadat ik beter was en de stichting 
had opgericht, kwam ik erachter dat 
mijn zeldzame vorm van kanker maar 
een 15% overlevingskans had. Ik heb 
dus geluk gehad en daar ben ik dank-
baar voor. Het heeft me ook met bei-
de benen op de grond gezet en ik doe 
dingen nu wel een beetje anders in 
het leven. Genieten van momenten 
met mijn kinderen bijvoorbeeld.

Het was best vreemd te constateren 
dat lymfeklierkanker best veel voor-
komt, maar dat er geen stichting be-
stond die geld inzamelt voor onder-
zoek hiernaar. Dat was voor mij een 
reden die stichting in het leven te 
roepen en inmiddels financieren we 
onderzoeken over de hele wereld.”

Naast het gesprek over lymfeklierkan-
ker is Rolf toch ook wel benieuwd naar 
het verhaal achter de Formule 1 op het 
Circuit van Zandvoort. Bernard lacht. 
“Ja we hadden het circuit gekocht en 
wat is er dan mooier om daar de For-
mule 1 te laten racen? Echter de orga-
nisatie achter de F1 zag dat helemaal 
niet zitten. Er waren al genoeg races in 
Europa en ze wilden niet eens met ons 
praten hierover. Toen zijn we op een 
maandagochtend naar het hoofdkan-
toor in Londen getogen – zonder af-
spraak – en hebben daar net zolang 
gewacht totdat ze ons toch te woord 
wilden staan. En de rest is history: een 
week later was het contract getekend.”
Het half uur met Bernhard is omge-
vlogen en Rolf moet dan ook het ge-
sprek beëindigen. Maar dit doet hij 
niet voordat Erik Jasper Noll de prins 
een mooie cheque heeft overhan-
digd als Nuenense bijdrage aan 
Lymph&Co. 
De avond krijgt hierna nog een fees-
telijk vervolg. Alle genodigden gaan, 
geëscorteerd door Sambaband Los 
Malandros, in optocht naar restau-
rant Ratatouille, waar in een speciale 
feesttent tot laat in de avond feest 
gevierd wordt.

OCN viert 40-jarig bestaan

Dankbaarheid      
is de kortste weg naar geluk
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Maai- en knipafval van de Japanse 
duizendknoop hoort niet bij het 
groenafval, maar bij het restafval!

 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,
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Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

      
VERKEER
Van maandag 27 juni t/m vrijdag 8 juli 
werken we aan de laatste fase van de werkzaamheden in 
de Opwettenseweg voor het vervangen/aanpassen van de 
riolering en hemelwaterafvoer (Hoek Vorsterdijk – Opwet-
tenseweg). Dit om in de toekomst de wateroverlast te 
beperken. 
Ook in deze fase is de Opwettenseweg ter hoogte van het 
werkvak voor autoverkeer afgesloten. Gedurende de werk-
zaamheden blijven woningen en bedrijven bereikbaar.

JAPANSE DUIZENDKNOOP  
IN NUENEN
De Japanse duizendknoop is een plant die veel overlast 
kan veroorzaken. Hij groeit heel snel en verdringt daardoor 
andere planten. De wortels groeien in kieren, scheuren en 
holle ruimtes en kunnen zo schade aanbrengen aan uw 
woning, schuur of terras. Ook in gemeente Nuenen komt 
de Japanse duizendknoop voor. Voornamelijk in het open-
baar groen, in bermen, watergangen en sommige plant-
soenen. Elk jaar komen er een paar locaties bij. Als ge-
meente bestrijden we de plant door meerdere keren per 
jaar de plant helemaal te maaien en het afval apart af te 
voeren. Zo proberen we de plant uit te putten. Vanwege 
de snelle verspreiding is het belangrijk dat ook u als inwo-
ner of ondernemer meewerkt aan de bestrijding van de 
plant. Belangrijk is dat het maai- en knipafval van de Ja-
panse duizendknoop niet bij het groenafval hoort, maar 
bij het restafval!
Op onze website leest u wat u zelf kunt doen of hoe u 
melding kan doen bij de gemeente:  www.nuenen.nl/ja-
panse-duizendknoop

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
We verwachten deze week de laatste wooneenheid in de 
gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker in 
gebruik te nemen. Er verblijven nu in totaal 36 Oekra-
iense vluchtelingen. 

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluch-
telingen in Nuenen? Wij brengen wekelijks een nieuwsbrief 
uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en ver-
meld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. De 
nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website www.
nuenen.nl.

ROOKMELDERS ZIJN VANAF 1 
JULI VERPLICHT
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in alle woningen in 
Nederland rookmelders op te hangen. Het is belangrijk 
om op elke verdieping in het huis werkende rookmelders 
te hebben en ze goed te onderhouden. Deze verplichting 
bestaat al langer voor nieuwbouwwoningen, maar gaat 
nu ook gelden voor bestaande bouw. Ook als u in een 
huurhuis woont is het verplicht om rookmelders te instal-
leren. Meer informatie over rookmelders vindt u op www.
rookmelders.nl 

SCOOTER VAN DE OPENBARE 
WEG VERWIJDERD
Op 21 juni 2022 is door de gemeente een scooter met 
kentekennummer: FP-947-K van de openbare weg verwij-
derd. Deze scooter is tijdelijk opgeslagen op de gemeen-
tewerf in Nuenen. De eigenaar van de scooter kan het 
voertuig komen ophalen, na telefonisch contact met 
handhaving via 040-2631631 en tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Dit kan tot uiterlijk 27 september 2022, 
daarna wordt het voertuig ter vernietiging afgevoerd. 

ZOMERAFSPRAAK  
ENERGIECOACH EN 
INLOOPSPREEKUREN
• In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering 

van 13 augustus) op za van 11.00 – 13.00 uur » Biblio-
theek Dommeldal. 

• In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus op wo-do-vrij van 
13.00 – 17.00 uur » EnergieHuis, Torenstraat 3. 

Populaire zomer diensten op de website 
www.energiehuisslimwonen.nl:

 Slim starten met je eigen woning QuickScan met ver-
beterplan

 Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw 
woning

 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken 
voor een oª erte

 Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe 
jouw leefomgeving scoort 

 Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een 
goede koeler, zie Slim starten

HELPT U MEE     
HET BUITENGEBIED   
MOOIER TE MAKEN?
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt 
deze grond buiten uw erf*? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, 
e.d. U maakt dan gebruikt van de Stimuleringsregeling 
Landschap. Dit is een provinciale regeling waaraan de 
provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen. 
Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan 
kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze veldcoör-
dinator Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. 06 
-27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl
Voor meer informatie kunt u ook de site van Brabants 
Landschap raadplegen: https://www.brabantslandschap.
nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/
* Bij een agrarisch bedrijf is dit het bouwvlak inclusief 

een zone van 10 m  en bij een burgerwoning de be-
stemming ‘wonen’ inclusief een strook van 10 meter 
daar rondom.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 21-06-2022 EN 27-06-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkakkers (ong.),  Bouwen van een woonhuis
percelen B 6212 en 6209  
De Vroente 30 Plaatsen van een dakopbouw 
De Vroente 28 Plaatsen van een dakopbouw 
Wettenseind 20 Brandveilig gebruiken van een  
 kantine voor een BSO 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Gulberg 3 Wijzigen van 6 woningen
 (gevelwijzigingen en Bouw- 
 besluit) ten opzichte van de  
 vergunning BV06.00279 d.d.  
 24-07-2007 
Heikampen 114 Plaatsen van een dakkapel  
Oranjestraat 9 Plaatsen van een dakopbouw 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Hool 1 Bouwen van een loods 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Eeneind 1 Melding voor het houden van
 een buurtpicknick 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
t.h.v. Kiosk in het Park 24 uur pizza bakken t.b.v.
 Duchenne Heroes en 
 Voedselbank 
Park 63 Toestemming voor het uitbrei-
 den van het terras Ratatouille 
Het Park Kermis op 8 tot en met 12 juli  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
27 juni Nuenen c.a Vastgesteld beeldkwaliteitsplan  
  voor het vastgesteld bestemmings-
  plan bouw woning ‘Buitengebied  
  herziening Rullen ongenummerd  
  (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte,  
  gemeente Nuenen c.a. 

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

• In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus) 
Ø op za van 11:00 – 13:00 uur à Bibliotheek Dommeldal  

• In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus  
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat 3  

 
Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : 

ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan 
ü  Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning 
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte 
ü Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort  
ü Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten 

 

    
 
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN? 
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d. 
U maakt dan gebruikt van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale 
regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.  
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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)

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

IN DEZOMER-VAKANTIE

Rond de Linde

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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 
Kwaliteit en Service!

Hamburgerpakket
4 Hamburgers, 4 broodjes + saus ........ 7,95
Chick en Cheese  ........ 100 gram 2,60

Kip Roerbak reepjes
Diverse soorten  .......................... 500 gram 7,45
Bami met Babi Pangang
........................................................ Per portie 6,50
Beef Rolletje Classic
Biefstuk - Brie - Rode Ui - Rucola .. 100 gram 2,95

KOOPJE

GEMAK

SPECIAL

KOOPJE

Bij 500 gram Gebraden Fricandeau
Bakje Tonijn mayonaise GRATIS

SPECIAL

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 23,50
DRIE-GANGENMENU

€ 26,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Maandmenu juli
VOORGERECHTEN

COURGETTESOEP
OF

BOUILLON MET PANNENKOEKREEPJES
OF

HAMROLLETJES MET PISTACHECREME EN RODE UIENCOMPOTE
OF

SALADE MET KNOFLOOKGARNALEN
HOOFDGERECHTEN

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

KABELJAUWFILET MET HOLLANDAISESAUS
OF

CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS
OF

KIPFILET MET TOMATENTAPENADE EN SPEK
DESSERTS

AARDBEIEN CHEESE-CAKE
OF

COUPE CARAMEL

Expo

Op zondag 10 juli om 15.00 uur opent 
de tentoonstelling 'If you want to see 
what I see, look towards the light' van 
het internationale collectief SOLID. 

De vier kunstenaars onderzoeken het sa-
menspel van licht, materiaal, oppervlakte 
en volume, dat in de beeldhouwkunst een 
belangrijke rol speelt. De werken en het 
overal aanwezige daglicht voegen zich sa-
men tot een totaalinstallatie. 
De expo is t/m 21 augustus dagelijks gra-
tis te bezichtigen tussen 13.00 - 17.00 u.

binnenkort:

do 07 jul 21.00 u
verzot op   
AND THEN CAME FALL
vr 08 jul 21.00 u

ginger blues
FT. JESSIE GORDON
za 09 jul 21.00 u

the smiths presumably
A TRIBUTE TO THE SMITHS
vr 15 jul 20.45 u

krienouwa    
RAMBLE TAMBLE & GOOD SOULS
za 23 jul 21.00 u

baptiste w. hamon  
zo 28 aug 20.45 u

christian death
vr 02 sep 20.30 u

another journey & the 
rushians  
A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
za 17 SEp 21:00 u

Mostly Autumn 
vr 30 sep 21.00 u

voltage 

podium

ELVIS  
Indrukwekkende film over Elvis Presley 

TO OLIVIA  
Over kinderboekschrijver Roald Dahl 

MINIONS  
Hoe Gru superschurk werd 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Rond de Linde 
Dé enige 

échte 
Nuenense 

krant
woensdag

morgen 
digitaal op 

ronddelinde.nl
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Lindespelers Jeugdtheaterlab viert einde coronacrisis op een festival

Hey, jij ook hier?
Na 2 lange coronajaren is eindelijk het festivalseizoen weer geopend! 4 
oude schoolvrienden komen elkaar na 10 jaar toevallig weer tegen op dit 
festivalterrein.

En wat is er van hen geworden? We 
zien een vlogger, een wannabee, een 
veganist en een dromer.
Waarom zijn ze uit elkaar gegroeid? 
In een festivalweekend worden oude 
wonden weer open getrokken en de 
bekoelde vetes vlammen weer op.
Heeft de verbroederende werking 
van een festival een nieuwe verbin-
dende werking?

 

Fotowedstrijd 200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Stuur voor 1 augustus je foto in!
Fotografen opgelet: je hebt nog tot en met 31 juli om foto’s in te zenden 
voor de fotowedstrijd in het kader van 200 jaar Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Meedoen kan in drie verschillende 
categorieën (maximaal twee foto’s 
per categorie, gemaakt tussen 1 ja-
nuari 2020 en 31 juli 2022):
•  Natuur binnen de bebouwde
 kommen van Nuenen, Gerwen en
 Nederwetten
•  Historische monumenten in Nue-
 nen, Gerwen en Nederwetten
• Het getal 200 in het kader van
 Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Wat valt er te winnen?
Alle inzendingen worden beoor-
deeld door de vakjury (John Geven, 
Marie Louise Nijsing en Robert-Jan 
Hoogerbrug). Zij nomineren in elke 
categorie 15 foto’s die in september 
geëxposeerd worden in het Weefhuis 
in Nuenen. Op 16 september wordt 

bekendgemaakt wie de winnaars zijn 
in elke categorie. Zij ontvangen naast 
een juryrapport een Centrum-ca-
deaubon van € 100,- (1e prijs), € 50,- 
(2e prijs) of € 25,- (3e prijs). Er zijn dus 
drie prijzen per categorie. Alle geno-
mineerden ontvangen na de exposi-
tie de afdruk van hun eigen foto op 
aluminium.

Doe mee!
Stuur je foto’s in via fotowedstrijd-
ngn200@hotmail.com. Kijk op www.
ngn200.nl voor het wedstrijdregle-
ment en meer informatie.

MARGOT over haar ware 
liefde voor Vincent
Het is waargebeurd, onder onze ogen. ‘Live’ in ons Nuenense centrum. Ar-
moede , geloof, eenzaamheid en rouw, te oud voor de liefde. “En dan wan-
delt hij het dorp binnen. Iemand die me wel begrijpt en ik hem. Tijdens de 
wandeling laait de passie op. Roddels genoeg, maar niemand aan wie ik 
het echte verhaal kon vertellen. Tot nu. Ze zeggen dat het een emotioneel 
verhaal is dat de wereld over gaat. Terug in Nuenen wil ik voor eenmaal 
mijn emoties herbeleven en dan maar zien wat het met mij doet. En met 
jullie. Ook al zullen jullie hem en mij misschien wel nooit begrijpen. Doe 
in ieder geval een poging!”

Brass Band Nuenen is de maker, pro-
ducent en bedenker van MARGOT.  
Zij hebben dit waargebeurde liefdes-
verhaal van Margot Begemann en 
Vincent van Gogh herontdekt, feiten 
en omstandigheden vastgelegd, zich 
verdiept in de spanning en emotie 
die dit opgeleverd moet hebben. Met 
steun van NGN200 kon vorig jaar de 
Belgische componist Kevin Houben 
al aan de slag met de muziek. Hij le-
vert de unieke compositie die de 
toon zet, zo meeslepend klinkt als 
filmmuziek! Regisseur Geert Niland 
heeft de vorm bedacht en teksten 
geschreven. Babette Holtmann als 
Margot Begemann en Bob Jacobs als 
Vincent van Gogh doen de karakters 
herleven. De bijbehorende filmbeel-
den van Merlijn Passier maken het 
geheel tot een multimediaal spekta-
kel dat u niet mag missen. Het ultie-

me décor in Nuenen, de gebouwen 
staan er nog. 
Het Klooster is de plaats waar we iets 
willen rechtzetten, voor Nuenen en 
de rest van de wereld. Vincent van 
Gogh - ons honoraire lid - is altijd 
neergezet als zonderling figuur. Maar 
klopt dat wel gezien de feiten? Maakt 
onbekend inderdaad onbemind, 
moeten we ons beeld bijstellen, heb-
ben we zelfs iets goed te maken? Je 
kan pas oordelen als je het zelf gezien 
hebt, oog in oog staat met de Nue-
nense geschiedenis van mensen van 
toen, met gevoelens van altijd. Die 
kans heb je nu. 

Ook benieuwd wat een waarge-
beurd, persoonlijk, Nuenens verhaal 
met jou doet? Houd de website mar-
got-vincent.nl in de gaten. De kaart-
verkoop start snel!

Pizzamarathon

Kiosk 2-3 juli voor Duchenne Heroes 
Kom pizza’s bestellen van John’s Kitchen met Team Power4Kids.
Heb je tussen zaterdag 2 juli 16.00 en zondag 3 juli 16.00 uur trek in een 
lekkere pizza? Zelfs midden in de nacht? Dat kan! In die 24 uur bakt John 
van John’s Kitchen in de kiosk in het Park zijn welbekende overheerlijke 
pizza’s voor het goede doel. Het gehele bedrag dat hij dat etmaal ophaalt, 
gaat naar Duchenne Heroes.

Indrukwekkende 7-daagse
fietstocht: 700 km voor Duchenne
John krijgt ondersteuning van Team 
Power4Kids. Dat bestaat uit de Nue-
nense Jaap Woudsma en Carola Stork 
en de Eindhovense Frank Gruiters. 
Jaap en Frank gaan vanaf 11 septem-
ber in 7 dagen maar liefst 700 kilome-
ters fietsen met Duchenne Heroes. 
Jaap: “Voor mij is dit de vijfde keer dat 
ik meedoe. Het is een sportieve uit-
daging, maar vooral indrukwekkend. 
Je trekt een week op met ongeveer 
300 deelnemers en 150 vrijwilligers. 
Daar zitten veel ouders bij van jon-
gens met Duchenne. Sommigen 
daarvan hebben hun zoon al moeten 
begraven, dat is natuurlijk heel triest.”

Wat is Duchenne Spierdystrofie?
Wanneer je geboren wordt met Du-
chenne Spierdystrofie, breken je 
spieren langzaam af. Hierdoor vallen 

kinderen met Duchenne vaak en 
kunnen ze niet goed rennen. Rond 
het 10e levensjaar raken de meeste 
bovendien al afhankelijk van een rol-
stoel. Ook de ademhalingsspieren la-
ten het mettertijd afweten. Uiteinde-
lijk stopt de hartspier, wat Duchenne 
een fatale ziekte maakt. Het treft 
vooral jongens (99,9%), die vaak de 
30 jaar niet halen. Duchenne is nu 
nog ongeneeslijk, de spierafbraak is 
niet te stoppen en daarmee is de di-
agnose een doodvonnis. De tijd 
dringt dus voor iedere patiënt. Tijd 
voor meer onderzoek en verbeterde 
behandeling is dringend noodzake-
lijk. Een van die evenementen om 
geld op te halen is Duchenne Heroes.

Hoe werkt het pizza’s bestellen 
2 en 3 juli?
Deze week vind je in de Nuenense 
horeca, winkels en supermarkten de 

John`s 
Kitchen 

               t`s a ind o  ma i  
               Pizza`s, pasta`s, tapas and more…. 

speciale flyer met de bestellijst en 
alle informatie of kijk op www.johns-
kitchen.nl:
-Maak je keuze en bestel online via 
info@franksmtbwereld.nl
-Nadat je besteld hebt, krijg je een 
QR-code of een tikkie om te betalen
-Je kunt kiezen voor half afgebakken 
pizza (voor thuis) of direct op te eten 
-Ophalen na overleg vanaf zaterdag 
2 juli 16.00 uur tot zondag 3 juli 16.00 
uur 

De pizza’s zijn €10,- per stuk. Tijdens 
de pizzamarathon worden er ook piz-
za’s live gebakken in de kiosk, om di-
rect op te eten of om mee te nemen. 
En er is een mogelijkheid voor een 
‘Chefs Table’, een VIP-behandeling 
voor 4-8 personen.

Kijk voor meer informatie ook op 
www.duchenneheroes.nl en de face-
bookpagina https://www.facebook.
com/duchennepower4kids

Werkgroep Leefbaar 
Gerwen, zorgen voor 
elkaarook in de  
zomermaanden!
Elke eerste maandag van de 
maand is er een creatieve inloop 
bij WLG in D’n Heuvel in Gerwen 
van 13.30  tot 15.30 uur. Ook tij-
dens de zomermaanden! Mensen 
kunnen tijdens deze middagen on-
der het genot van een kopje koffie 
met elkaar creatief bezig zijn. 
Kaarten maken, breien, haken, 
borduren of tekenen, het kan 
allemaal.

Samen krijg je nieuwe ideeën en kom 
je  tot de mooiste resultaten. Tegen 
een kleine vergoeding zijn er materi-
alen beschikbaar om kaarten te ma-
ken. Voor andere creatieve bezighe-
den zoals borduren en breien wor-
den bezoekers gevraagd zelf spullen 
mee te nemen. Als er een workshop 
met een thema is, worden de materi-
alen wel geregeld. Aanmelden is niet 
nodig. Natuurlijk bent u ook van har-
te welkom als u niet creatief bezig 
wilt zijn en alleen voor de gezellig-
heid komt.

Walking Sports brengt 
senioren in beweging: 
‘talent is niet nodig’
Woensdagochtend 6 juli organiseren Actiefnuenen (onderdeel van LEV-
groep Nuenen), NKV Nuenen, RKSV Nuenen en Sportiefwelzijn samen 
met vrijwilligers voor de eerste keer een beweegochtend die in het teken 
zal staan van Walking Sports.

Van 09.30 tot 11.30 uur zijn senioren 
die van bewegen houden van harte 
welkom op de sportvelden van NKV 
om kennis te komen maken met Wal-
king Sports.  Uiteraard wordt er eerst 
gestart met een kopje koffie waarna 
er gezamenlijk de warming up ge-
daan zal worden om vervolgens met 
aangepaste spelvormen, op een rus-
tig tempo, aan de slag te gaan met 
walking football en walking korfbal. 
De ochtend wordt afgesloten met 

een Zumba Gold workshop die gege-
ven zal worden door Dansschool 
Sanjani.

Inschrijven voor deze ochtend kan 
via www.actiefnuenen.nl

Voor vragen kun je contact opnemen 
met Claudia Sweegers, combinatie-
functionaris LEV Nuenen, telefoon 
06- 11518194 of via de mail: 
claudia.sweegers@levgroep.nl

NUENEN

‘Hey, jij ook hier’ is het verhaal van le-
vens die veranderen. Veranderen de 
vetes en vriendschappen mee? In 
deze presentatie van het Jeugdthea-
terlab van de Lindespelers zie je het 
antwoord.

Kom naar theater het Klooster op 
zondag 17 juli om 19.30 uur. De toe-
gang is gratis!

In september start een nieuw seizoen 
van het Jeugdtheaterlab. Gedurende 
het schooljaar maken middelbare 
scholieren van 12-18 jaar een geheel 
nieuwe voorstelling op basis van ei-
gen improvisaties, onder begelei-
ding van een ervaren theaterdocent.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan 
zeker kijken tijdens deze presentatie 
en maak kennis met het jeugdthea-
terlab van de Lindespelers. Na de 
voorstelling kun je met je vragen te-
recht bij leden van de Lindespelers. 
Vanaf augustus kun je je opgeven 
voor het nieuwe seizoen.

Meer weten? Kijk op www.lindespe-
lers.nl

Foto: Walter Engels

Hier heu r ik thu i s©
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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:

Rijwielhandel Heico neemt 
afscheid na 45 jaar 
Deze week is de laatste week dat Heinz aan het werk is in zijn rijwielhan-
del Heico die hij 45 jaar geleden met zijn vrouw Cobie begon. 

De plek waar zoveel Nuenenaren hun 
brommer en fiets hebben gekocht of 
laten repareren. Generaties heeft 
Heinz Stachuletz voorbij zien komen, 
ook voor zomaar een praatje of een 
bakkie. Afgelopen week kwamen al 
twee postbodes hem hartelijk be-
danken voor alle reparaties die Heinz 
aan hun fietsen heeft geschonken; 
"Heinz, je bent een kanjer, je had al-
tijd tijd voor ons en je wist als geen 
ander hoe belangrijk voor ons de fiet-
sen zijn voor ons werk!" Ook vertel-
den zij dat zij met hem over de jaren 
regelmatig lief en leed hebben ge-
deeld, over en weer. In alle beschei-
denheid nam Heinz het cadeau en 
waardering aan. 

De tijd van gaan is aangebroken. 
Heinz gaat het rustiger aan doen en 
zal het stokje overdragen aan Reinald 
en Esther van den Nieuwenhof, eige-
naren van de bedrijven Fietsskuur en 
Bonteboel. Aanstaande zaterdag 
sluit Heinz de deur en zal er opge-
ruimd en verbouwd worden. Eind au-
gustus zal de nieuwe zaak geopend 

worden en tegen die tijd zullen we in 
Rond de Linde uitgebreider aandacht 
besteden aan Heico, Fietsskuur en 
Bonteboel, en hun bijzondere con-
nectie samen. 

Wordt vervolgd!

Flora: nieuwe inwoner in 
onze gemeente
Hoera, een meisje! Nieke en Frans Fonville zijn de trotse ouders van Flora. 
Dat er een meisje geboren is staat te lezen op de voorzijde van de woning 
aan de Leonard Donkerslaan 13 in Gerwen. Flora: welkom in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten (fotoCeez). 

Charlie 
Op 9 juni zijn 
Steven en Da-
nique aan de 
Papenvoortse 
Heide 2 trotse 
ouders gewor-
den van zoon-
tje Charlie. Jax 
is als grote 
broer superblij 
met zijn lieve 
kleine speel-
maatje.

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

Wandeling met 
GroenLinks-PvdA
Aanstaande vrijdag is het de eer-
ste vrijdag van de maand, tijd voor 
onze maandelijkse wandeling 
door een deel van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. 

Deze keer nodigen we u van harte uit 
om met GroenLinks-PvdA mee te 
wandelen door het buitengebied, 
het Rullen deze keer. De nota Bou-
wen in het buitengebied staat deze 
maand op de agenda van de raad. Tij-
dens de wandeling bespreken we op 
welke voorwaarden we zouden kun-
nen bouwen in het buitengebied, 
hoe we het landschap mooi kunnen 
houden en of de regeling Ruimte 
voor Ruimte uitwerkt zoals ie be-
doeld is.
Wij nodigen u van harte uit met ons 
mee te wandelen. Uw plannen, idee-
en, opmerkingen of vragen, we ho-
ren ze graag.
We starten onze wandeling om 19.30 
uur bij de tip in het Rullen, waar De 
Huikert en Rullen samenkomen. 
Graag tot vrijdag 1 juli. Woningmarkt in beweging

Duurdere huurmarkt is ‘uitwijkmarkt’
Het gaat in de publiciteit natuurlijk vaak over de stijgende huur- en verkoop-
prijzen en sinds kort ook over de oplopende hypotheekrente. Dat is logisch, 
want dat heeft allemaal direct gevolgen voor je portemonnee. Toch blijft an-
dere informatie daardoor nog wel eens onderbelicht. Een voorbeeld is de pre-
sentatie van de uitkomsten van het grootschalige Woononderzoek dat de 
woonsituatie en de woonwensen van de Nederlandse huishoudens in beeld 
brengt. Dat onderzoek wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze 
maand werden de resultaten van het recente onderzoek gedeeld.
Een belangrijke uitkomst is de toename van het aantal private huurwoningen. 
Vooral het vrije huursegment nam in omvang toe: met 56% van 415.000 naar 
638.000 woningen. Ook het aandeel van middenhuurwoningen groeide. De 
onderzoekers wijzen erop dat die woningen vooral gezien moeten worden als 
een tijdelijke oplossing voor een specifieke doelgroep: jonge alleenstaanden 
en stellen met een hoog inkomen. “Deze mensen willen doorstromen naar 
een koopwoning. Het is als het ware een uitwijksegment voor de koopmarkt. 
De vraag naar koopwoningen is groter dan ooit gemeten. Van de huishoudens 
die actief op zoek zijn, wil 61% een koopwoning”, zei een van de onderzoekers 
bij de presentatie van de resultaten. 
En het aantal huishoudens dat op zoek is naar een andere woning is enorm 
groot: 3,2 miljoen huishoudens wil binnen twee jaar verhuizen en daarvan zijn 
er 1,7 miljoen echt actief op zoek. Het aantal verhuizingen is met 3% toegeno-
men. En dat in een markt waarvan we allemaal weten hoe krap die is! Door het 
krappe aanbod is wel de doorstroming van huur- naar koopwoning afgeno-
men. Vooral huishoudens met een hoog inkomen maken die overstap.

Voor mij zijn deze onderzoeksresultaten wel een bevestiging 
van wat ik al wist. Voor veel Nederlanders gaat het bezit-

ten van een eigen woning weliswaar niet boven alles 
(gezondheid staat voorop), maar het staat toch wel 
heel hoog genoteerd. Eigen haard is goud waard. 
Het zou goed zijn om hier bij de programmering van 
de woningbouw toch rekening mee te houden. Na-
tuurlijk blijft een goed en evenwichtig aanbod van 
huurwoningen belangrijk, maar laat de nieuwbouw 

van koopwoningen – ook in het lagere prijssegment – 
niet versloffen.   

     
<< Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 

in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars.>>

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR: 
Naut  Havo, Lorenz Casimir Lyceum Liefs, Pa & Ma Wick en Mijntje
Kas van Rijssel Vwo Technasium, Eckartcollege Liefs mama, Rens en oma Nelle

Gezamenlijk Horecaplein 
Kermis Nuenen
Na twee jaar van afwezigheid zullen tijdens de kermis in Nuenen Café Ons 
Dorp en Café René weer een gezamenlijk horecaplein organiseren van 
vrijdag 8 t/m maandag 11 juli.

Ieder met zijn eigen terras, maar met 
een gezamenlijk podium vol top-
optredens.

Vrijdag 8 juli LIJN 7
Deze feestband met zijn roots in Nue-
nen behoeft eigenlijk geen verdere 
toelichting. Hoewel hun agenda voor 
2022 al helemaal vol was, maken ze 
voor de kermis in Nuenen een uitzon-
dering. Met een repertoire dat alle 
kanten op gaat, weten zij iedereen te 
vermaken. Vanaf 21.30 uur zullen zij 
onder het motto ‘gas erop, dak eraf’ 
zorgen voor een spetterende ope-
ning van het kermisweekend.

Zaterdag 9 juli DE HEEREN VAN
Voor de vaste bezoekers van het ho-
recaplein geen onbekenden, drie jaar 
geleden wisten ze al te zorgen voor 
een heus feestje. Deze partyband, 
bestaande uit drie heren, zorgt dat 
niemand stil kan blijven staan en dat 
meezingen vanzelf gaat. Vanaf 19.00 
uur staat onze DJ voor jullie klaar 

waarna De Heeren Van het muzikale 
stokje zullen overnemen.

Zondag 10 juli SEVENTIES SUNDAY 
SURPRISE
Deze middag beginnen we om 16.00 
uur met optredens van o.a. de lead-
zangers van de band TILT, afgewis-
seld met een unieke surprise band. 
Zij brengen je terug naar de jaren ze-
ventig en tachtig; back in time met 
kermiskrakers uit vervlogen tijden.
De avond wordt afgesloten door 
onze DJ die ons vanaf 21.30 uur qua 
muziek weer langzaam in het heden 
brengt. Kortom een echte familiedag 
voor jong en oud!

Maandag 11 juli NUNENTALER 
SCHURZENJAGER
Deze band is meer dan Après-Ski, 
compleet met blazerssectie en twee 
leadzangers weten zij moeiteloos 
ook in de zomer een super feest te 
bouwen. Vanaf 21.00 uur zullen zij 
VOL GASS en met GUTE STIMMUNG 
voor jullie klaarstaan. Heb je behoef-
te om in je lederhosen te komen? Dat 
mag!
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2 juli laatste
gezinsviering
Op 12 juni hebben twintig kinde-
ren in Nuenen hun eerste commu-
nie gedaan. Voor deze kinderen 
was er na afloop vrijwel zeker een 
feestje en cadeautjes, maar ze heb-
ben ook geleerd dat niet ieder kind 
het zo rijk heeft. Daarom hebben 
zij ook cadeautjes geschonken 
voor andere kinderen. Deze ca-
deautjes worden op 2 juli gegeven 
aan Oekraïense kinderen die in 
Nuenen en omgeving verblijven. 

Met vele acties hebben de kinderen 
ook geld ingezameld. De opbrengst 
wordt tijdens de dienst bekend ge-
maakt en geschonken aan het geko-
zen doel, Stichting Leergeld t.b.v. de 
kindervakantieweken.
Hebt u wellicht een lot gekocht voor 
de loterij? De winnaar van 1 minuut 
winkelen bij Jumbo Grimbergen 
wordt ook tijdens de dienst bekend 
gemaakt. Bent u de winnaar, maar 
zijn u kasten altijd goed gevuld? In 
dat geval kunt u ook de Voedselbank 
heel blij maken. 
Kortom, een dienst waarin veel ge-
beurt en wij een mooi communiejaar 
afsluiten. Zaterdag 2 juli, 18.30 uur, H. 
Clemenskerk Nuenen.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees
Fotografi e: Ceez

Gratis tips voor gemeente…..
Moet u ook tweemaal jaarlijks bloed af laten nemen? En uw plasje inleve-
ren? Dat kan mooi tegelijk, dus twee vliegen in één klap. Het is min of 
meer verplicht voor controle van uw lijf en leden. Hopelijk ben u goed ter 
been, want het Nuenense Klooster bereiken met rollator, rolstoel of scoot-
mobiel is géén fluitje van een cent.  

Diverse tips voor onderwerpen voor mijn column druppelen wekelijks binnen. 

Hier een paar gratis tips van meedenkende lezers
Maandagmiddag jongstleden werd het trottoir nabij Het Klooster versperd 
door een drietal groene GO-scooters. Neen, geen scootmobielen. Een me-
vrouw op een scootmobiel moest van het trottoir rijden, maakte handig een 
chicane en bereikte de voordeur van Het Klooster. Daar op weg naar de prik-
post van Diagnostiek voor U (DVU), de lift in naar de eerste etage. Urine netjes 
ingeleverd en ‘graag een nieuw potje voor de volgende plas’. Jammer maar he-
laas, die potjes levert DVU niet meer. De scootmobielmevrouw werd verwezen 
naar het Medisch Centrum aan de Berg. Daar werd ‘vroeger’ bloed geprikt en 
was ook het inleveradres van het potje met plas. Beter toegankelijk en alles on-
der één dak.   
Reactie van een vaste bezoeker na de verhuizing naar Het Klooster: “Het Klooster 
aan Park 1 te Nuenen waarin Diagnostiek voor U tegenwoordig plaats heeft geno-
men kan absoluut niet tegen de oude locaties Groenvinkhof of bij Apotheek aan 
de Berg tippen! Het Klooster, wachtkamer en behandelkamer mag zeker een verf-
beurt en wat gezelliger aanzien krijgen.” Niet meer nodig, want DVU gaat volgen-
de maand verhuizen van Het Klooster naar de Vincent van Goghstraat. Hopelijk is 
dat wel goed toegankelijk….
Een mondige burger wilde een gratis tip geven aan het gemeentebestuur. Te-
lefonisch lukte dat voor geen meter. Een nogal lange wachtrij: telefonische 
(on)bereikbaarheid…. 

Tip: 
gooi een loket open op het gemeente-
huis waar burgers terecht kunnen met 
vragen en tips! Want de gemeente is er 
voor de burgers en zorgt goed voor 
haar inwoners. Mijn motto: op naar een 
open en transparant gemeentebestuur 
voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten.

Inzamelactie voor 
Voedselbank succes
Twee dagen voedsel inzamelen bij 
alle supermarkten in Nuenen is afge-
lopen weekend een groot succes ge-
bleken. Zelfs 5% meer dan vorig jaar.

“Het was best spannend. In deze tijd 
is de prijs van het levensonderhoud 
sterk gestegen. Dus moesten we af-
wachten of die stijging terug te vin-
den zou zijn in een minder aantal ge-
kochte producten. Gelukkig is dat 
niet het geval. Nuenen heeft dit jaar 
royaal gegeven, ongeacht de prijs. En 
daar zijn we heel blij mee”, zegt coör-
dinator Paul Krijne. Met het verzame-
len van deze lang houdbare produc-
ten kan Voedselbank Nuenen tot in 
het voorjaar van 2023 weer vooruit. 
Tenslotte bedankt coördinator Paul 
Krijne alle vrijwilligers, die hebben 
geholpen en natuurlijk ook de super-
markten voor hun medewerking!

ACTIVITEITENAGENDA

t/m 31 juli: Fotowedstrijd ‘NGN 200’
 Foto’s inzenden t/m 31 juli naar fotowedstrijdngn200@hotmail.com.
 Uitslag is op 16 september tijdens opening van de expositie in het  
 Weefhuis. Meer informatie op ngn200.nl.
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, 
 parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
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, parkeerplaats aan de vijverzijde  
 bij het gemeentehuis.
 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.

Nuenen kermis

Info-bijeenkomst Filosofi sch Palet
20.00 uur 

Aanmelden: fi losofi schpalet@gmail.com
Willem Alexanderstraat 24, Nuenen

KBO Kienavond
19.30 uur

Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

   Cultuur Overdag:
 kioskconcert Colney Hatch 

14.30 uur
kiosk Park Nuenen

Cultuur Overdag: kioskconcert May 
Maema & Ailig Macleod Moreno

14.30 uur 
kiosk Park, Nuenen

KBO Kienavond
19.30 uur 
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

16.00 t/m zondag 3 juli 16.00 uur 
Pizzamarathon: John van John’s 
Kitchen bakt in de kiosk in het Park

Bridgedrive 
tbv Voedselbank Nuenen 
13.30 uur
Senergiek-ruimte in Het Klooster

Extra concert 
Paulus Schafer invites
20.30 uur
Cafe De Stam Gerwen

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

Taizé Vesper
19.30 uur
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Gildeactiviteiten Nederwetten
13.00 uur

Gildetuin Eikelkampen Nederwetten

Walking Sports
09.30 tot 11.30 uur
Sportvelden van NKV

Inschrijven via www.actiefnuenen.nl

Wandelen met GroenLinks- PvdA
19.30 uur Start: de tip in het Rullen 
waar De Huikert en Rullen
samenkomen

Vr

1
JUL

BOOST EVENT Orkest GMK 
met De Dassenburcht: 19.45 uur
Vrije School Brabant, 
Nuenenseweg 6, Eindhoven
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Rullen in music
Vanaf 13.00 uur
Rullen 3, Rullen 5, Rullen 15
rulleninmusic@gmail.com

Jubileum toertocht 
Oldtimer Club Nuenen Classics 

10.30 uur
Nuenen 

Zo

17
JUL

Presentatie van het 
Jeugdtheaterlab van de Lindespelers

19.30 uur 
Het Klooster 

Do
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JUL
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8
t/m 
11
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Start wandeltocht 
09.00 uur Runnersclub Lieshout

Clubgebouw Provinciale weg Lieshout

Zo

17
JUL

Bedankt allemaal!

Jullie waren Vantesstic!
Eind mei was het eindelijk zover: de rolstoelbus voor Tess kon worden 
opgehaald!

Sleutel gevonden
Afgelopen week heb ik een sleutel ge-
vonden. De eigenaar kan contact op-
nemen middels tel.nr. 06 141 354 25.

De bijenveldjes van Nuenen
Samen met een mede-wijkbewoonster onderhoud ik al een jaar of vijf het 
bijenveld aan de Vallestap (er zijn in Nuenen 22 van dit soort veldjes). 
Want ja, ook zo’n ‘wild’ bloemenperk moet onderhouden worden: zorgen 
dat de planten niet over de stoep of straat hangen en niet te hoog worden 
in verband met de verkeersveiligheid, weghalen van woekerplanten die 
de rest verdringen en zwerfafval verwijderen).

Meestal als we zo bezig zijn, levert 
dat verschillende leuke gesprekken 
met voorbijgangers op, over de plan-
ten die er groeien en de insecten die 
er te zien zijn, en krijgen we fijne 
complimenten over het resultaat! 
Het gebeurt maar hoogst zelden dat 
we een afkeurende blik zien en een 
opmerking krijgen over ‘al dat on-
kruid’. Al met al is het leuk en dank-
baar werk; het is er een gezoem en 
gevlieg van jewelste en daar is het 
uiteindelijk om te doen!

Helaas komt er af en toe wel eens ie-
mand, die de bijenveldjes als een 
pluktuin beschouwt, een bezoekje 
brengen. Zo was daar vorige week 

een dame met een schaar en een zak 
druk in de weer. Ik kon mijn ogen bij-
na niet geloven: ze knipte bloemen 
af, zonder steel, en stopte ze in de 
zak. Ik liep naar haar toe en zei dat het 
toch echt niet de bedoeling was om 
de bloemen af te knippen. “Wat ma-
ken die paar bloemen nou uit; deze 
veldjes zijn toch voor iedereen?” 
Klopt: voor iedereen! Wel alleen om 
naar te kijken en er op die manier van 
te genieten. Maar…. eigenlijk zijn ze 
bedoeld als fourageplaats voor de in-
secten. En die hebben niet veel aan 
onthoofde planten!

Marie-José Knegtel
Vallestap 90 Nuenen

Na anderhalf jaar van acties beden-
ken en uitvoeren kon de bus worden 
aangeschaft. Nadat we ruim ander-
half jaar geleden te horen kregen dat 
onze kleine Tess SMA type 2 heeft en 
waarschijnlijk nooit zelfstandig zal 
kunnen lopen, hebben we ervaren 

dat er heel veel gulle mensen met 
een warm hart bestaan die door mid-
del van hulp met acties en heel veel 
gulle giften ervoor hebben gezorgd 
dat de rolstoel bus er is die het leven 
van Tess en haar ouders een heel stuk 
aangenamer zal maken.

Wie had kunnen denken dat we zo 
ver zouden komen? Na de eerste ac-
tie, (worstenbroodjes verkoop bij 
Jumbo Ton Grimberg), de flessenac-
tie van Fenne in Son en Breugel, de 
veilingen die online verkocht werden 
met opbod, de donatiepotten die 
maandenlang in verschillende win-
kels in Nuenen mochten staan! En de 
finale: onze Vantesstic actiedag vorig 
jaar in juli die door de spinningmara-
thon, loterij, belangeloze optredens 
van artiesten en heel veel hulp van 
vrijwilligers er voor zorgde dat we 
weer een groot bedrag konden toe-
voegen aan de pot voor de bus!  En 
nu was het dan eindelijk zover dat de 
bus kon worden aangekocht.
Zonder hulp van heel veel mensen en 
de vele giften van iedereen was dit 
nooit gelukt! Daarom nogmaals aan 
iedereen die hier aan heeft meege-
holpen namens Tess en ons allemaal:

Dank je wel!
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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.
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Taizé Vesper in het Van Goghkerkje
Zondag 3 juli om 19.30 uur is er weer een Taizé Vesper in het van Gogh-
kerkje waarbij we elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van 
een Taizé Vesper. Het thema is ‘Alles is mij vertrouwd’. De sfeer van de ves-
per zal ‘liefdevol’ zijn, het uiten van vreugde, maar de vesper geeft ook 
momenten van inkeer en bezinning.

Wij voeren 
actie voor 
goede huis-
artsenzorg
Van maandag 27 juni tot en met 
vrijdag 1 juli voeren de praktijken 
in Nuenen, samen met alle andere 
huisartsen in Nederland, actie om 
aandacht te vragen voor de druk 
op de huisartsenzorg. 

Dat doen we in het belang van al onze 
patiënten. We vinden dat in Neder-
land iedereen terecht moet kunnen 
bij een huisarts. Maar dat staat onder 
druk. De werkdruk in de huisartsen-
zorg is hoog en wanneer we patiën-
ten verwijzen naar het ziekenhuis en 
de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten. 
Ook in Nuenen is dit zeer actueel. Op 
dit moment hebben alle huisartsen in 
Nuenen een patiëntenstop, een zeer 
onwenselijke situatie! 

We willen:
-  meer tijd hebben voor onze pa-
 tiënten;
-  minder drukte in de avond-, nacht- 
 en weekenddiensten;
-  betaalbare huisvesting voor alle
 huisartsenpraktijken;
-  dat de wachtlijsten in ziekenhui-
 zen, de ggz en jeugdzorg worden
 opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met 
veel huisartsen en medewerkers naar 
het Malieveld in Den Haag voor een 
manifestatie. Daarom zijn onze prak-
tijken die middag gesloten. Voor 
spoedgevallen zijn we wel bereik-
baar.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk 
op www.huisartseninactie.nl/doe-
mee/ hoe u dat kunt doen.

Bedevaart naar Lourdes
Wat hebben we genoten van de Lourdesreis in mei. Maar dat kunt u ook!! 
Want in september gaan we weer. Mensen gaan naar Lourdes om steun te 
zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot 
van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om 
bezinning.

We gaan van 7 t/m 12 september met 
het vliegtuig naar Lourdes. We vlie-
gen vanaf het vliegveld in Maastricht. 
We gaan vanaf Den Bosch en Eindho-
ven met een bus naar het vliegveld. 
Tijdens onze reizen naar Lourdes 
wordt u een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. U kunt – ge-
heel vrijblijvend – deelnemen aan 
vieringen, processies, verdiepings-
momenten, wandelingen door Lour-
des en excursie naar de Pyreneeën.
De Lourdes-groep Bisdom ‘s Herto-
genbosch verzorgt in samenwerking 
met het Huis voor de Pelgrim al 25 
jaar bedevaarten naar Lourdes. De 
groep bestaat uit vrijwilligers die 

voor u vele hand- en spandiensten 
verrichten tijdens de reis en in Lour-
des. De bedevaartreis is daardoor ge-
schikt voor jong en oud, ziek en ge-
zond Deelnemers die veel zorg nodig 
hebben kunnen in het Zorghotel Ac-
cueil Notre Dame verzorgd worden 
door onze eigen Nederlandse vrijwil-
ligers van het Huis voor de Pelgrim. 
Wilt u informatie over de Lourdesreis 
neem dan contact op met: Joke 
Hoekman 06-42347729 of Wilma 
Caiffa 06-12157507 (na 18.00 uur) 
Veel informatie kunt u vinden op 
onze website: www.lourdes-groep.nl 
En op de facebook pagina Lourdes-
groep.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 2 juli 18.30 uur: viering, 
voorgangers pastores J. Vossenaar, R. 
van Eck en P. Peters.
Zondag 3 juli 10.30 uur: Oecumeni-
sche viering, piano/zang, voorgan-
gers uit beide kerken.

Misintenties:
Zaterdag 2  juli 18.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 3 juli 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits ( vanwege sterfdag); Piet van 
Heeswijk; Martien Habraken; Willy 
Sluijter – de Leeuw; Ria Vossen – 
Bronts; Lucia Roijakkers  en overle-
den ouders Roijakkers – Raaijmakers 
en broers en zussen; Wies van Grins-
ven – Raaijmakers; Bertha Saris – de 
Louw; Mies van Grotel – Verberne; 
Piet en Jo van der Linden – Coolen, 
vanwege 60-jarig huwelijk.

Mededelingen
Op zondag is er een extra collecte 
voor de Gezamenlijke Diaconieën.

De opbrengst van de extra collecte voor 
Túcuru bedroeg in Nuenen € 203,24. 
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 3 juli om 11.00 uur: viering, 
Parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte voor 
Túcuru bedroeg in Gerwen € 84,70. 
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 3 juli om 09.30 uur: Gildevie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Leden en overleden leden van het st. 
Annagilde.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor Túcuru bedroeg in Nederwetten 
€ 79,20. Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De kerkdienst van zondag 3 juli is een 
oecumenische dienst, waarin het ker-
kelijk seizoen gezamenlijk wordt af-
gerond. Dit vindt plaats in de H. Cle-
menskerk en begint om 10.30 uur. 
Voorgangers zijn pastoraal werker 
Rita van Eck en ds. Marlies Schulz. Er 
wordt een collecte gehouden voor 
het Educatiefonds Vluchtelingen 
Nuenen. Na afloop van de dienst is er 
op het plein voor de kerk ‘Met de kerk 
aan tafel’, waarbij koffie en taart zal 
worden verzorgd. Van deze dienst is 

geen livestream uitzending. Van har-
te 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 30 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van de 
H. Paulus, apostel.
Vrijdag 1 juli. Geen H. Mis. Eerste vrij-
dag van de maand; Onze Lieve Vrouw 
Visitatie; gedachtenis van de H. Pro-
cessus en Martinianus, martelaren. 
Zaterdag 2 juli. Geen H. Mis. Eerste 
zaterdag van de maand. Feest van 
het Kostbaar Bloed van Onze Heer Je-
zus Christus.
Zondag 3 juli. Vierde zondag na Pink-
steren. 08.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. 
Maandag 4 juli. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 5 juli. 18.30 uur H. Mis, H. An-
tonius Maria Zaccaria, belijder.
Woensdag 6 juli. 07.15 uur H. Mis.

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

Dwèrse repetitie 
Kinderkoor Nuenen
De laatste repetitie van Kinderkoor Nuenen was wel op een heel bijzon-
dere plek: in het voormalige atelier van Vincent van Gogh. De kinderen 
vonden het keigaaf dat ze hier mochten repeteren op uitnodiging van do-
minee Marlies Schulz.

Dirigente Steffie Robben maakt van 
samen zingen en muziek maken ie-
dere keer een feestje! 

Wil je een keer meedoen? Je bent van 
harte welkom als je tussen 6 en 14 

jaar bent en graag zingt of een instru-
ment bespeelt, zoals piano, keyboard 
of gitaar. Stuur een mailtje naar: kin-
derkoor@parochienuenen.nl of stuur 
een berichtje via de Facebookpagina 
Kinderkoor Nuenen.

Zondag 26 juni jl. overleed
onze vader, grootvader, broer en vriend

ir Meijnardt Scheers
Philippus Meijnardt Christaan

3 juli 1941     26 juni 2022

Stedenbouwkundige
Architect

Universitair docent TU Delft
Reserve Luitenant-Kolonel der Genie

Sophie en Martijn Dekker - Scheers
Roosmarijn, Buster

Philip Scheers en Hester Blankenstein
Charlotte, Quinten, Tibe, Julia, Emma

Eva Piña Uribelarrea

Wij nemen van Meijnardt in besloten kring afscheid.

Correspondentieadres:
Els Barnhoorn, Els Uitvaartzorg

t.a.v. fam.Scheers
Postelstraat 14

5091 AW  Oostelbeers

We zingen uit het liedboek ‘Adem in 
ons’. De liederen kunnen gezongen 
worden: zowel in de originele taal als 
in het Nederlands. We zoeken dan sa-
men naar momenten van rust, we le-
zen mooie teksten en luisteren naar 
mooie piano-improvisatie en verstil-
lende muziek. Rust, nadenken en 
even tot jezelf komen. Het zoeken 
van een rustpunt in het leven van al-
ledag ….

Een Vesper zoals we gewend zijn. Om 
samen te zijn in deze tijd.
De collecte is voor een klein project 
van de Wilde Ganzen, dit keer voor 
opleiding in de medische zorg in Si-
erra Leone.

De eerst volgende Taize Vesper, na de 
zomerperiode, is zondag 4 septem-
ber. Op zondag 7 augustus is er een 
Zomerconcert verzorgd door Paul 
Weijmans. De collecte is na afloop, 
bestemd voor de Wilde Ganzen.

De Vesper begint zondagavond 3 juli 
om 19.30 uur. Voorafgaand aan de 
vesper is er pianomuziek. Verdere in-
formatie over de vesper kunt u opvra-
gen bij Alice Steenbergen: alice.
steenbergen@hotmail.com.

U bent van 
harte welkom.
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Cabaret aan de bosrand en 
tussen de dieren
Klapstoelkabaret strijkt neer op landgoed van de Kapellerput en Boerde-
rij Krakenburg. Comedy bijwonen aan de bosrand van een landgoed of op 
een boerderij,  deze zomer kan het. Op 17 juli strijkt pop-up openluchtpo-
dium Klapstoelkabaret neer bij Hotel Kapellerput in Heeze en op 2 sep-
tember op Boerderij Krakenburg in Nuenen.

Kapellerput, aan de rand van het na-
tuurgebied Strabrechtse Heide, en 
Boerderij Krakenburg, die dagbeste-
ding en kinderopvang biedt, zijn en-
kele van de bijzondere plekken waar 
het buitenpodium voor cabaret en 
kleinkunst deze zomer naartoe reist.

Op het podium zijn telkens optredens 
van twee artiesten uit de Klapstoel-se-
lectie te zien, die bestaat uit cabare-
tiers die stuk voor stuk al festivals en 
prijzen wonnen. Zo treden bij Kapel-
lerput cabaretiers Pieter Verelst en 
Musa op. Ook Kiki Schippers, Anne 
Neuteboom, Bovenste Knoopje Open, 
Thijs van de Meeberg, Vlamousse, 
Luan Buleshkaj, Lonneke Dort en Ra-
mon Chatrer zullen deze zomer bij 
Klapstoelkabaret te zien zijn.

Het is de derde keer dat Klapstoelka-
baret – een initiatief opgericht tij-
dens coronatijd door Korthals Stuur-
man Theaterbureau – er met cabaret, 

Extra concert ‘Paulus Schäfer invites’

Trio topgitaristen op podium 
De Stam Gerwen
Topgitarist Olli Soikkeli maakt op zijn reis van New York via Parijs naar 
Finland een tussenstop in ons land voor een optreden in café De Stam in 
Gerwen. De Finse gitarist speelt samen met bassist Matheus Nicolaiewsky 
(Brazilië) en met sologitarist Paulus Schäfer. 

Gerwenaar Paulus Schäfer (rechts) met sologitarist Olli Soikkeli…..(foto Ceez)

Het concert is zaterdagavond 2 juli, 
aanvang 20.30 uur. Bij het ter perse 
gaan van deze editie zijn er nog toe-
gangskaarten beschikbaar. 

Paulus Schäfer invites
Paulus Schäfer verzorgt regelmatig 
gypsy jazz optredens op het intieme 
podium van De Stam in zijn woon-
plaats. Dit extra concert van ‘Paulus 
Schäfer invites’ op zaterdagavond is 
speciaal omdat deze drie topmusici 
nog nooit samen hebben gespeeld. 
Een extra kans dus voor muzieklief-
hebbers om drie topgitaristen in ac-
tie te horen en te zien. 

Gitarist Olli Soikkeli (Finland)
De Finse gitarist Olli Soikkeli treedt 
op in diverse jazzclubs, onder meer in 
de Blue Note Jazz Club in New York. 
Hij speelt graag in de stijl van gy-
psyjazz-icoon Django Reinhardt en 
draait zijn hand niet om voor een 
stukje bebop. De Fin is ook liefhebber 
van de Braziliaanse choro-muziek.

Bassist 
Matheus Nicolaiewsky (Brazilië)
De van oorsprong Braziliaanse bas-
sist Matheus Nicolaiewsky is thuis in 
vele muziekstijlen waaronder samba, 
bebop en popmuziek. Hij studeerde 
jazz en klassieke muziek aan het Ko-
ninklijk Conservatorium Den Haag. 
De muzikale en persoonlijke klik van 
Matheus met Paulus Schäfer is groot. 
Hij heeft met zijn spel een sterke on-

dersteunende functie, maar hij zal za-
terdagavond gegarandeerd ook 
weer een aantal voortreffelijke solo's 
laten horen. Deze musici staan be-
kend om hun virtuoze gitaarspel en 
zaterdagavond kunnen concertgan-
gers daar getuige van zijn.  

Kaarten reserveren
Reserveer nu uw plaatsen à € 15,00 
door een mail te sturen naar chris-
tien@sintimusic.nl. Bij bevestiging 
van uw reservering is uw plaats ver-
zekerd. Voor meer informatie, bel 
met 06 5396 5925.

Braziliaan Matheus Nicolaiewsky treedt 
op in De Stam   (foto Ceez)

Gilde activiteiten in Nederwetten
Op zondag 3 juli 2022 zal het jaarlijkse geweerschieten worden gehou-
den. Het St. Annagilde nodigt u uit om hieraan deel te nemen.
De wedstrijden worden gehouden op het Gildeterrein aan de Eikelkam-
pen te Nederwetten.

Onze koning Adri van Uden en onze jongste gildebroeder Kyrill de Waal

Vanaf 13.00 uur wordt er door de Gil-
deleden geschoten om de titel Gilde-
koning.
De huidige koning, Adrie van Uden, 
heeft zich twee aaneengesloten peri-
odes tot koning geschoten.
Als dit hem nu voor de derde maal 
lukt dan mag hij zich Keizer noemen.
Om ongeveer 14.30 uur start het 
schieten voor de dorpskoning c.q. 
koningin, hieraan mogen geen gilde-
broeders deelnemen.
Er wordt met het geweer geschoten 
op een houten vogel die 17 meter 
hoog op de schutsboom staat.
Daarna volgt het viertal schieten op 
de wip.
Stel zelf je viertal samen. Aanmelden 
kan ter plaatse.

Ook hieraan mogen geen gildebroe-
ders deelnemen.
Het belooft een spannende middag 
te worden, dus meld je aan om deel 
te nemen aan de wedstrijden of kom 
gewoon gezellig kijken.
De entree op het gildeterrein en ook 
deelname aan de wedstrijden is gra-
tis.
Iedereen is van harte welkom vanaf 
13.00 uur op het Gilde-terrein aan de 
Eikelkampen te Nederwetten.
Misschien wil je na de Gildesfeer ge-
proefd te hebben zelf ook lid worden 
van het Gilde.
Onlangs is Kyrill de Waal ingeboond 
als Gildebroeder.
Hij is er trots op de jongste Gilde-
broeder te zijn.

spoken word, stand-up comedy en 
muziek op uit trekt. Het idee voor 
Klapstoelkabaret is in de lente van 
2020, tijdens de eerste lockdown, 
ontstaan. Door middel van een mo-
biel podium konden cabaretiers en 
kleinkunstenaars in de buitenlucht 
blijven optreden toen de theaters ge-
sloten waren. Het publiek nam zelf 
een klapstoel mee.

Het concept werd zo omarmd dat 
Klapstoelkabaret deze zomer terug-
keert. Het mobiele podium maakt 
het mogelijk om cabaret naar unieke 
locaties te brengen. Gedeeltelijk ge-
beurt dit in samenwerking met thea-
ters, maar ook plekken waar normali-
ter nooit theater te zien is, zijn in de 
speellijst opgenomen. 

“We brengen het festivalgevoel naar 
het publiek toe”, aldus Hanneke 
Braam, creatief producent bij Kort-
hals Stuurman Theaterbureau. “En in-

troduceren zo talentvolle cabaretiers 
aan een nieuw publiek.”

Klapstoelkabaret is van juni tot en 
met september door heel Nederland 
te zien. Kijk op www.klapstoelkaba-
ret.nl voor de speeldata en tickets. 

Met Anne Neuteboom, Kiki Schip-
pers, Thijs van de Meeberg, Vlamous-
se, Musa, Luan Buleshkaj, Ramon 
Chatrer, Pieter Verelst, Lonneke Dort 
en Bovenste Knoopje Open.

Speeldata 8 juni t/m 18 september 
2022 op verschillende plekken.
Producent Korthals Stuurman Thea-
terbureau.
Meer informatie:
www.klapstoelkabaret.nl.

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Waar staan wij over 25, 50, 100 of 200 jaar?
• Durf jij het aan om een reis door de tijd te maken?

• Kijk jij door een virtuele bril naar de toekomst?

• Hoe denk jij dat ons leven er over een tijdje uit zal zien?
We zijn heel benieuwd naar jouw visie!
Deel je verhaal met ons en stuur dit naar: info@ngn200.nl

Op de website van NGN200 is al even het venster ‘Voorspel de toekomst!’ geopend. Inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden uitgenodigd hun idee over hoe Nuenen er over pakweg 50 
jaar uitziet in te leveren. Dan zetten wij het op de website. Bij het stuk van Godfried Schijven en Ad 
van Oorsouw die deze uitdaging al zijn aangegaan. 

Voorspelling van de toekomst voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Wij, Godfried Schijven en Ad van Oorsouw, allebei bijna 90 jaar, durven de uitdaging van Nuenen 
Gerwen Nederwetten 200 jaar wel aan. Wij voorspellen de toekomst van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten…..

W I E   V O L G T … … … ?   

Petrie Vermeltfoort benoemd 
tot erelid van De Narre-Kappen
Tijdens de traditionele, zomerse barbecue van CV De Narre-Kappen werd 
even een uitstapje gemaakt naar huize Vermeltfoort. Natuurlijk om Petrie 
en haar man Harrie te groeten en een hart onder de riem te steken. Hij is al 
geruime tijd ernstig ziek. Tijd voor een goed gesprek, compleet met een 
goed potje bier en goede bami. Maar dat was niet de enige reden voor 
een toast. Petrie legt, na maar liefst 24 jaar in het bestuur te hebben geze-
ten, haar functie als bestuurslid neer. En dat laten we niet zomaar voorbij 
gaan!

Petrie werd samen met Harrie lid van 
onze club in 1997. Een jaar later werd 
ze secretaris in het bestuur en dat 
bleef ze tot 2015. Ze was Dame van 
de Raad / Goei geklede Dame van 
1997 tot 2022, bestuurslid vanaf 1998 
tot 2022, actief in de Jeugdcommis-
sie vanaf seizoen 1998 en natuurlijk 
vrouw van Harrie als Prins Diezel in 
seizoen 2005-2006.
Om het jeugdcarnaval in ’t Narregat 
weer een swoeng te geven stapt Pe-
trie vanaf seizoen 1998 in de jeugd-
commissie. Hier bleek ze een vast 
plekje te hebben gevonden. Naast de 

taken binnen het bestuur en de 
jeugdcommissie deed ze er van alles 
bij. Denk aan de invulling van de car-
navalsmis en de organisatie van het 
carnaval bij de Akkers. En dan al die 
dingen die er tussendoor nog even-
tjes bijkwamen. Ze werd het ‘’Manus-
je van alles’’, ‘’inkoper van eten en 
drinken’’, ‘’Sligro-rijder’’, ‘Doe ik wel ff’-
mevrouwtje, ‘’Haal ik thuis wel ff’-ty-
petje en een ‘’Laat ik onze Harrie wel 
ff brengen’-tante. Dit laatste overi-
gens tot regelmatig chagrijn van Har-
rie.
In het verleden werd er wel eens ge-

sproken over ‘’Papa-carnaval’’ maar 
met de staat van dienst die Petrie 
heeft binnen onze vereniging kun-
nen wij haar gerust ‘’Mama-carnaval’’ 
noemen.
Het is voor onze vereniging vrij onge-
bruikelijk om zo midden tussen de 
carnavalsseizoenen in iemand in het 
zonnetje te zetten. Maar vanwege de 
onzekerheid rondom de gezondheid 
van Harrie is dit moment naar voren 
gehaald.

Beste Petrie: ontzettend bedankt 
voor al jouw inzet! Het bestuur heeft 
daarom besloten om Petrie te benoe-
men tot erelid van CV De Narre-Kap-
pen. Petrie ontving de gouden ver-
enigingsspeld van CV De Narre-Kap-
pen uit handen van President van de 
Raad van Elf Harold Hendriks.

Activiteiten
KBO Lieshout
Elke eerste en derde vrijdag van de 
maand organiseert KBO Lieshout 
een kienavond. U kunt mooie prij-
zen winnen: goedgevulde bood-
schappentassen, koffiepakketten 
en geldbedragen. In juli kienen we 
op de vrijdagen 1 en 15 juli. Aan-
vang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur. Locatie Dorpshuis, 
Grotenhof 2 Lieshout. U bent van 
harte welkom met uw familie, 
vrienden en buurtgenoten. 

Fietsen 
Op 6 en 20 juli kan iedereen fietsen 
met KBO Lieshout. Het vertrek is om 
half 10 bij het Dorpshuis. Aanmelden 
is niet nodig. 
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Finale en taart voor Nikita 
van den Ouden bij NK sprint
Door Martin de Wildt

Bij de Nederlandse Sprint kampioenschappen heeft Nikita van den Ou-
den van Z&PV Nuenen de finale gehaald op de 100m wisselslag. Daarin 
werd ze uiteindelijk 6e van Nederland, maar haar 1.04.70 was wel vol-
doende voor een lekkere slagroomtaart.

Halve en hele finales
De Nederlandse Kampioenschappen 
Sprint zijn de enige kampioenschap-
pen waarbij er halve en hele finale 
gezwommen worden. De snelste 16 
van de ochtend zwemmen in de mid-
dag de halve finale, waarna de snel-
ste 8 twee uur later de finale zwem-
men hierdoor werd het programma 
van Nikita afgelopen weekend be-
hoorlijk druk, want op 4 van haar 5 af-
standen haalde ze de halve finale en 
op de 100wissel stootte ze zelfs door 
naar de finale. Daarin werd ze uitein-
delijk 6e, maar door voor het eerst 
onder de 1.05.00 te zwemmen ver-
diende ze een slagroomtaart van de 
trainer.
Ook Robin Goossens (50ss, 100ws), 
Lars Diesch (50ss), Tessa Loos (50ss), 
Alexander Nijst (50vl) en Merel Phaff 
(50ru) wisten de halve finale te halen, 
maar voor hen bleef de finale net bui-
ten bereik. Anneloes Peulen, Wouter 
Sijmons en Julie van Nispen bleven 
op hun 50vrij buiten de top 16.

Estafettes
Naast de individuele afstanden wer-
den er ook nog 6 estafettes gezwom-
men, waarvan Z&PV Nuenen er aan 5 
deelnam. Helaas leverde de 4x50wis-
sel dames een diskwalificatie op, 
maar de dames en heren 4x50vrij 
(met een persoonlijk record voor 
startzwemmer Jeroen Schelling) en 2 
gemengde estafettes zorgden voor 
een 11e en driemaal een 7e plaats 
van Nederland in de eindrangschik-
king.

Clubkampioenschappen
Na drie weken Nederlandse kam-
pioenschappen staan er nog 2 wed-
strijden op het programma. Komend 
weekend wordt er in Deurne ge-
zwommen en op 10 juni is het tijd 
voor de clubkampioenschappen van 
Z&PV Nuenen. Wil je komen kijken? 
De wedstrijd in FeelFit de Drietip be-
gint om 14.00uur en toegang is gra-
tis.

De NKsprint ploeg van Z&PV Nuenen

NKV korfbal verlengt 
contract met hoofdcoach
Komend jaar gaan wij, de Nuenense Korfbal Vereniging NKV, nogmaals 
een poging wagen om met ons vaandelteam het kampioenschap binnen 
te halen, onder leiding van de huidige trainer/coach van de selectie. Wij 
zijn verheugd te kunnen laten weten dat het contract met hoofdcoach 
Dennis Beemsterboer nogmaals voor een jaar is verlengd.

Tijdens het zaalseizoen werd na een 
verkorte competitie, vanwege coro-
na, bijna promotie naar de 2e klasse 
gerealiseerd. Helaas strandde dit in 
de laatste beslissende finalewedstrij-
den, die werden verloren. Komend 
jaar hopelijk een normale competitie, 
zonder ingrepen vanwege corona, 
waarbij zeker een nieuwe kans voor 
de huidige trainer/coach van de se-
lectie hoort. De chemie tussen de 
spelers en de coach is nog steeds 
zeer goed.

Afgelopen donderdag werd het con-
tract getekend en na afloop van de 
training door voorzitter Christian 
Everhardus voor het oog van de ca-
mera formeel aan Dennis Beemster-
boer overhandigd.
Geïnteresseerd in korfbal, wij nodi-
gen je van harte uit om een keer mee 
te doen. Korfbal is er voor elke leef-
tijdscategorie. Voor meer informatie, 
stuur een berichtje naar ktc@nkv-
korfbal.nl en wij nemen z.s.m. con-
tact met je op.

Transfernieuws uit Nederwetten 
Nederwetten versterkt de selectie met een 6-tal spelers. Waar halverwe-
ge vorig seizoen basisklant Radi al aansloot, krijgt deze zomer de selectie 
echt een flinke boost! We stellen de mannen even aan u voor. 

Gustavo Müller 
Deze Braziliaanse goddelijke kanarie 
is woonachtig in Eindhoven en hij 
komt het beste uit de voeten op links-
achter of op het middenveld. Via 
Google en Facebook is Gustavo (39) 
in Nederwetten terecht gekomen en 
naast zijn ambities op het veld wil hij 
ook graag Nederlands leren. “We 
gaan voor een mooi seizoen met een 
top 5 klassering!” aldus de ambitieu-
ze Gustavo. 

Joey Ruhl 
Als je aan onze tegenstanders vraagt 
wie ze kennen uit Nederwetten, dan 
zal het in veel gevallen over ‘de twee-
ling’ gaan. Robbert en Dennis van Es 
hebben inmiddels de nodige wed-
strijden in de benen. Dat het echte, 
betrokken, Nederwettenaren zijn ge-

worden wordt maar weer eens bewe-
zen door de komst van Joey (23). Joey 
is een vriend van de twins en na en-
kele malen meegetraind te hebben 
sluit hij deze zomer definitief aan. 
Joey: “Ik hou van goed voetbal, zie 
mezelf vooral als aanvaller en ik kom 
naar Nederwetten voor de goede 
sfeer en de fanatieke groep. We willen 
dit jaar zo hoog mogelijk eindigen.” 

Victor Hugo Taglieber 
Victor (30) is een echte Braziliaanse 
Sambavoetballer. De vergelijking 
met de echte Ronaldo is misschien 
wat overdreven, maar kom gerust 
eens genieten op ons sportpark, 
want Victor stelt nooit teleur. Vorig 
jaar kwam Victor via Facebook te-
recht bij Nederwetten 3 en dit jaar wil 
hij wat fanatieker aan de slag. Wil je 

Boven van links naar rechts: Joey Ruhl, Eduardo Vieira Falcao, Gustavo Müller
Onder van links naar rechts: Victor Hugo Taglieber, Alard Renders, Cedric Santos

nog wat kwijt Victor? “Jazeker! Het 
weekendje op Texel was geweldig én 
spreek me gewoon in het Nederlands 
aan!” 

Eduardo Vieira Falcao 
De boomlange spits en vleugelspeler 
doet meer denken aan Peter Crouch 
dan aan de baltovenaars die we ken-
nen uit Brazilië. Echter is Eduardo (29) 
een veelzijdige speler met goed over-
zicht in combinatie met een voor-
beeldige wedstrijdinstelling. “Team-
spirit is voor mij het belangrijkste” 
geeft Eduardo desgevraagd aan. 
Sinds hij vorig jaar bij Nederwetten 3 
neerstreek heeft hij het erg naar zijn 
zin in Nederwetten. “Ik voel me hier 
gewoon erg thuis”. Eduardo is ook be-
zig met Nederlandse les en we voor-
spellen dat hij een graag geziene 
gast in het Piet Renderspaviljoen zal 
worden. 

Cedric Santos 
Ook Cedric (26) zal een vleugje Kaap-
verdische Samba toevoegen aan de 
Nederwettense selectie. Hij staat te 
boek als een sterk gedreven manne-
tje, die je minimaal drie keer tegen-
komt. Cedric kan uit de voeten op het 
middenveld en op de buitenste ach-
terhoede posities. “We gaan met Ne-
derwetten de bovenkant van de 
ranglijst bestormen”. Buiten het veld 
hoopt Cedric dat hij coach Mario Plu-
gers beter zal gaan begrijpen, qua 
Nederlands welteverstaan.  

Alard Renders 
Onze Alard (16) behoeft voor de mees-
te mensen natuurlijk geen nadere in-
troductie. Trots poserend onder het 
kunstige naambord van onze kantine 
staat de nieuwste Renderstelg klaar 
om in de voetsporen van opa Piet en 
vader Piet te treden. Net als vader is 
Alard ook keeper en hij heeft reeds zijn 
debuut gemaakt bij ons vaandelteam. 
Alard is bij eerste doelman Jordy in de 
leer en de twee hebben een goede 
‘klik’. Alard: “Voor nu wil ik proeven aan 
de sfeer van ons gezellige team en 
vooral veel leren. Over een paar jaar wil 
ik de vaste doelman van Nederwetten
worden”.

Wandelen in de
vakantiemaanden 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
Ook tijdens de vakantiemaanden 
kan men 2 keer per week wande-
len bij WSV Nuenen. De startloca-
tie voor de zondagmorgen- en 
woensdagavondwandeling bij de 
Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand juli de par-
keerplaats aan de vijverzijde bij 
het gemeentehuis. 

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

Voor nadere informatie: www.wsv-
nuenen.nl. Ook kunt u mailen naar 
het secretariaat: secretariaat-wsv@
outlook.com.

Gala Juventud
Na een uitstel van twee jaar was het op vrijdag 17 juni eindelijk zover; het 
eerste Juventud gala.

Om 20.00 uur verschenen de eerste 
jongens en meiden in hun beste gala 
outfits en met passend vervoer. Het 
meest originele vervoer van de 
avond was één van de presentatoren 
met zijn vriendin, namelijk op de bak-
fiets! Nadat alle genodigden over de 
rode loper waren gelopen en de gast-
heren iedereen welkom hadden ge-
heten, kon het officiële programma 
beginnen.
Er waren drie categorieën: Beste 
Scheidsrechter, Beste Team en meest 
Talentvolle speler en speelster. Voor 
iedere categorie waren drie genomi-
neerden.
De meest talentvolle speler en speel-
ster werden gekozen door de aanwe-
zigen.
De prijswinnaars zijn:
• Stan van Erp als de beste scheids-
 rechter.

• Onze JO16-1 als het beste team
 dit seizoen.
• Jeffrey Chi werd als beste speler
 JO16 gekozen.
• Quinn Donkers werd als speler
 JO18 gekozen.
• Amy de Laat werd als speelster
 MO19 gekozen.

Zij kregen alle drie een gouden 
schoen uitgereikt!
Natuurlijk werden ook de kam-
pioenen van onze JO18-1 officieel 
gehuldigd.
Hierna konden we allemaal lekker 
kletsen over een leuk seizoen en een 
drankje drinken op de muziek van DJ 
Daan Gevers.
Iedereen bedankt voor de leuke en 
gezellige avond, wie weet tot vol-
gend jaar op de volgende editie, 
Jeugdcommissie Juventud

Casual Blue
Casual Blue, een enthousiaste club 
muzikanten uit Nuenen die het iede-
re keer weer een feest vinden om in 
een gezellige sfeer gewoon lekker 
muziek te maken. Het repertoire be-
staat uit een mix van top 2000 mu-
ziek maar ook nummers uit de jaren 
60 en 70 komen voorbij.  Goed in het 
gehoor liggende muziek voor ie-
dereen.
Op vrijdag 15 juli 2022 zijn wij te gast 
op de kiosk in Son en Breugel,  aan-
vang  19.00 uur tot 20.45 uur.
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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.

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

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

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
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VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

IN DEZOMER-VAKANTIE

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

TE HUUR Tijdelijke op-
slagruimte in Stiphout.
16 m2 en 36m2.   
Inlichtingen: W. Schrama
Tel: 06 - 51 22 16 15.

ZO. 3 JULI GRAVER-
SPEKTAKEL Gezellige 
vlooienmarkt 6 straten vol.
Kerstroosstraat Valkens-
waard. Gratis entree 9-16u.
Info: 06 - 20 29 98 24. 
www.timmermanseve-
nementen.nl

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

renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 26

Oplossingen wk 25

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

S H A M P O O K O M B U I S

A O E R M A O I O N L

M O T E S T A M E N T H A

B O F T E R M I E T V E L

A R I A L E E U M O N O

L T A B A K K W A A L M

R E D A

K L O O D S S T A N K N

E P E N O T E H D O K A

N O K M E E S T E R L E G

N R N A I V I T E I T G A

I S O L E P E S O F A

S L I S S E N R A K E L E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 9
4 1 2 7

7 5 9 1
4 1 6
9 5

9 7 1
1 3 7 2

3 1 7 5
2 5

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

Horizontaal: 1 geneesmiddel 6 huidverzorgingsartikel 12 kortaf 13 insect 15 te nuttigen 
18 dagdromer 20 muisarm 21 machinepistool 23 lage temperatuur 24 vochtdeeltje 26 drukte 
28 onderkleding 29 bloemenring 31 losse draad 33 tennisterm 34 dakbedekking 
36 tussen (in samenst.) 38 eerder dan gedacht 41 niet altijd 43 tieren 45 loopvogel 
47 projectiel 49 Duitse omroep 51 riv. in Oostenrijk 52 werkplaats 55 land in Zuid-Amerika 
58 Romeinse keizer 59 Europese taal 60 onbrandbare stof 61 dralen.

Verticaal: 2 ouderwets 3 boogbal 4 voormalig Perzië 5 Amerika (afk.) 7 grootmoeder 8 kleurnuance 
9 een beetje 10 godsspraak 11 in het begin 14 muziekstuk 16 ratelpopulier 17 vlinderlarve 18 trots 
19 optelling 22 Zuid-Holland 25 deel v.e. kasteelmuur 26 schande 27 tekortschieten 
28 zandgrondgewas 30 optreden 32 tovergodin 35 rookgerei 36 onmetelijk 37 vreemd 38 toespraak 
39 werkplaats 40 stijl 42 wilde haver 44 zuster 46 oostnoordoost 48 Ierland 50 tweegevecht 
53 koeienmaag 54 godin v.h. morgenrood 56 Amerikaanse geheime dienst 57 lichaamsdeel.

AFDAK
AKKERLAND
BENEN
CHARISMA
CLUSTER
CODEX
COKES
CORNER
DOENER
DONKER
DONSDEKEN
DONZIG
DROMERIG
ECHTGENOOT
EDITOR
EYELINER
FANFARE
FUNDEREN
GEREI
GUNNEN
HEDERA
HERFSTDAG
JAARGELD
KAMERTJE
KLAUW
KRUIEN
LANCET
LAREN
LIAAN
LOTEN
MOEDIG
NAADJE
NAGELNIEUW
ONHOUDBAAR
PARTERRE
PHOENIX
RAMPENFILM
RUITJE
RUMBA
STRAND
TAROK
VLAAI

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

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

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

B E S C H E R M E N G E L
Winnaar: week 24, Dhr. H. Stoop, Lieshout.
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Vakantiebezorger
Week 30 t/m 35
GERWEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl
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Vakantiebezorger
Week 30 t/m 35
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

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

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

MULTI PRINTEN
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20:30 DJ
21:30 LIJN 7Gas erop, dak eraf!

VRIJ
DAG

8 JULI

ZATERDAG

9JULI

ZONDAG

10
JULI

MAANDAG

11
JULI 18:00 DJ

20:00 De NünentalerSchürzenjäger

va 16:00Seventies Sunday Surprise

Terug in de tijd met de kermishits van toen

Kent u deze nog - nog - nog???

Met diverse optredens (Band & Zangers)

20:00 DJ
21:00 de heeren van

Feestband

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!




