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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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Steunkaarten-
actie
Showkorps 
O&V | Nuenen

De Piet 
van Dun
Voedsel-
bankdrive  

Jazz in de 
Garden bij 
Trefpunt met 
Nuenense 
muzikanten

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

KORTINGEN TOT 75%

VR 8 JULI
ZA 9 JULI
Z0 10 JULI

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

COVIP 22:

Toeptoernooi kermis gaat door
Door Edwin Coolen

Na een onderbreking van twee jaar, zal maandag blijken wie het best zijn 
toepniveau vast heeft kunnen houden. Dat doet iedereen op zijn eigen 
manier. Sommige spelen puur op gevoel en aangeboren talent, anderen 
moeten het hebben van training en doorzettingsvermogen. Hoe dan ook: 
het Nuenens Kampioenschap Siertoepen voor Heren zal kermismaandag 
weer plaatsvinden.

Plaats van handeling is natuurlijk 
Café Schafrath met de nieuwe eige-
naren Dave en Nancy. Zij hebben la-
ten weten om in dezelfde trend door 
te gaan, zoals John en Simone dat al-
tijd zo geweldig gedaan hebben. 
Dus met 108 stoelen, 27 tafels, extra 
voorraad, volledige personele be-
zetting en een geweldige sfeer.

De laatste editie van 2019 had als 
winnaar Hans van de Heuvel. Sinds-
dien is de organisatie continu in op-
perste staat van paraatheid geweest 
om meteen in actie te kunnen ko-
men. Er is zelfs overwogen om het 
toernooi te verplaatsen naar Dubai 
in december. Maar op verzoek van 
de FIFA en het nodige smeergeld 

van een sjeik is daar van afgezien zo-
dat daar het WK voetbal door kan 
gaan.
Ook de Nuenense boerenstand ziet 
het belang in van het toernooi. Met 
hen is afgesproken dat er maandag 
geen acties zijn met tractoren in en  
rond het Park. ‘Maar een paar hooi-
balen sluit ik niet uit’, aldus boer 
Janssen die anoniem wenst te blij-
ven. ‘Die kunnen we dan gebruiken 
als extra tafel en stoelen’, aldus de or-
ganisatie. Verder is er ruggespraak 
geweest met de NAVO die indien no-
dig garant staat voor de veiligheid.

Overigens gaat de praot dat er in 
2020 of 2021 een geheime, illegale 
editie heeft plaatsgevonden. Dat 
zou wel verklaren waarom op de uit-
nodiging 30ste editie vermeld staat. 
Want in 2020 of 2021 was er geen 
kermis door corona en dus geen ker-
mistoepen. Fons Linders, voorzitter 
van het bestuur, gaf geen commen-
taar. Politie en openbaar ministerie 
hebben de zaak onderzocht maar 
stuitten tot nu toe op een muur van 
zwijgen.

Maandagochtend zullen de uitver-
koren toepers, een select gezel-
schap van de lijst van 130 Nuenense 
mannen, in alle vroegte klaar staan 
om te gaan strijden om de hoogst 
haalbare eer in Nuenen. 

Deelname is uitsluitend op uitnodi-
ging en mét bretels. Introducees zijn 
in de ochtend niet toegestaan. Daar 
is, letterlijk, gewoon geen plek voor.
Het middagdeel start rond 15.30 uur 
en is zoals gebruikelijk gereserveerd 
voor muzikale artiesten. Ook daar 
bestaat inmiddels een wachtlijst 
voor. Eén artiest zal helaas ontbre-
ken: de vorig jaar overleden zanger 
Mark Elbers. De geboren en getogen 
Nuenenaar met de prachtige stem 
was de laatste jaren vaste gast bij het 
toernooi en zal gemist worden.

Een coronabewijs of thuistest is 
maandag niet nodig. Deelnemers 
worden alleen getest op spelinzicht, 
blufvermogen, kloptechniek en pro-
millage. En wat dat laatste betreft, al-
cohol ontsmet én is een alternatieve 
brandstof, dus zeer verantwoord.

TOEPTOURNOOI 2022
3   STE EDITIE

Toeptoernooi kermis gaat door
Overigens gaat de praot dat er in 

Kijk voor het gehele 
programma de 
achterpagina

Jongerenkoor 
Jocanto in de
H. Clemenskerk, 
Nuenen
Tijdens een jubileum blikken we te-
rug. Op de dingen die goed gingen, 
maar ook op dingen die beter kun-
nen. Durft u uw ogen te openen voor 
het goede, maar ook voor dat wat mis-
lukte? Tijdens de jubileumdienst van 
zondag 10 juli in de H. Clemenskerk in 
Nuenen, aanvang 11.00 uur, kijkt u sa-
men met Jongerenkoor Jocanto hoe 
fouten in het verleden een wegwijzer 
voor de toekomst kunnen zijn.

Filoso� sch Palet
Komende herfst starten Lea Gulikers en Paul van der Waal met een twee-
tal � loso� sche cursussen onder de titel het Filoso� sch Palet. Filoso� e van 
mens tot mens, zonder ingewikkelde termen en theorieën. Dinsdag 12 ju-
li om 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats voor belangstel-
lenden aan de Willem Alexanderstraat 24. Ko�  e staat klaar.

Filosofisch Palet is een fris initiatief om 
gesprek en reflectie over levensvra-
gen en dilemma’s te organiseren. Luis-
teren naar de ander, elkaar laten uit-
spreken – daar is aandacht en ruimte 
voor nodig. Het werkt heel verfrissend 
om verbondenheid te voelen, betrok-
kenheid te delen. Zo krijgt je leven 
kleur. Filosofie van mens tot mens, 
zonder ingewikkelde termen en theo-
rieën. En: reflecteren kun je leren. 

Aan menig tafel op welke plaats dan 
ook, thuis of op het werk, wordt door 
jong en oud gesproken over de grote 
vragen en kleine zorgen van ons da-
gelijks leven. Onderwerpen en dilem-
ma’s te over in deze spannende tijden 
waarin we anno 2022 leven. Wat zijn 
de vertrouwenwekkende antwoor-
den waarmee mensen uit de voeten 
kunnen? Leven en geven....

Op den duur willen we het Filosofisch 
Palet uitbreiden en overal, waar en 
door wie we worden uitgenodigd 
kortlopende cursussen gaan geven. 
Denk aan bedrijven, sportclubs of 
buurtverenigingen. Nodig ons uit en 
we komen langs om een cursus te ge-
ven. Compact en mobiel. We leveren 
schappelijk maatwerk.

Cursus 1 – Lea:
Vijf bijeenkomsten over waarden, 
normen en zingeving aan de hand 
van morele dilemma’s. Tijdens deze 
workshops gaan we met elkaar in ge-
sprek over morele dilemma’s in het 
onderwijs, de sport, de gezondheids-
zorg, technische beroepen en in de 
opvoeding. Natuurlijk is er ook ruim-
te om morele dilemma’s in te bren-
gen en met elkaar te bespreken. We 

leren niet alleen waarden te herken-
nen en inhoudelijk te verkennen 
maar ook wordt ons blikveld ver-
ruimd door de inbreng van voor- en 
tegenargumenten door de deelne-
mers. Reflecteren kun je leren. Verken 
je persoonlijke waarden en toets je 
meningen op valide argumenten. 
Van harte welkom om deze uitdaging 
aan te gaan!

Cursus 2 – Paul:
Vijf bijeenkomsten over zin en sa-
menhang van ons dagelijks leven en 
wereldwijd samenleven. We doen de-
ze workshops aan de hand van social 
media zoals Instagram, Facebook, 
TikTok en Twitter.... Wat zien we op 
ons scherm aan beelden en teksten, 
en: hoe doen we zelf mee? Of niet? 
Daarbij komen levensvragen aan de 
orde zoals: wie ben ik, waar ben ik, 
hoe richt ik mijn leven in, waarom be-

Ittemee in Gerwen  
Ook tijdens de zomer gaat Ittemee 
van Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen door. De volgende is op 15 juli. 

Gezellig samen genieten van een 
3-gangen maaltijd. Meld u tijdig aan. 
U kunt u aanmelden per mail: itte-
mee.wlg@gmail.com of per telefoon: 
06-41102625.  

sta ik en hoe ziet de toekomst eruit? 
We onderzoeken welke waarden op 
het spel staan, en of er dilemma's zijn 
die ons leven zuur maken, of juist 
zoet. Lekker vaag en zweverig, maar 
de antwoorden zijn o zo belangrijk 
voor onze vreugde, gezondheid, vei-
ligheid en ons welzijn.

Om in te schrijven voor de informatie-
bijeenkomst op dinsdag 12 juli graag 
een mail sturen naar filosofischpa-
let@gmail.com. 

Mocht tijdens deze bijeenkomst je in-
teresse gewekt zijn, dan kun je je ter 
plekke aanmelden voor de vijf bijeen-
komsten van de cursus naar keuze. 
Vanzelfsprekend zijn jullie geïnteres-
seerde vrienden, kennissen en fami-
lieleden ook van harte welkom.

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens!
Paul van der Waal en Lea Gulikers
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 AFVALWEETJE:

U kunt gebruikte olie of vet in een lege 
melkpak gratis inleveren bij de milieustraat. 
Wanneer u het inlevert kunnen ze omgezet 
worden in biobrandstof. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

 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,

 4 

 
 
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.  

VERKEERSMAATREGELEN 
TIJDENS DE KERMIS
In verband met het opzetten en afbreken van de attracties 
worden enkele wegen in het centrum tussen woensdag 6 
juli 09.00 uur en woensdag 13 juli 17.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. 
De volgende wegen zijn dan afgesloten:
- Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
- Park, tussen Berg en Boordseweg;
- Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/

Berg. 

Tijdens de kermis zal er geen weekmarkt zijn.

KERMIS IN NUENEN    
VAN 8 JULI T/M 12 JULI
Nuenen viert weer kermis! Vanaf vrijdag 8 juli gaat de ker-
mis na twee jaar weer open.
De kermis wordt rondom het Park geplaatst en draait tot 
en met dinsdag 12 juli. Het Sint Annagilde Nuenen-Dorp 
komt op zaterdagavond 9 juli traditiegetrouw bij loco bur-
gemeester Ralf Stultïens o¡  cieel “de kermis aanzeggen” 
samen met Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten en het 
Sint Catharinagilde Nuenen-Boord. Wij nodigen u uit 
deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de 
Papenvoort 15 om 19.00 uur. 

De organisatie van de traditionele aanzegging van de ker-
mis bij het gemeentehuis aan de Papenvoort 15 is dit jaar 
in handen van het Sint Annagilde Nuenen- Dorp. Deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 9 juli om 19.00 uur. Na de aan-
zegging door de gildehoofdman en een kort woordje van 

de loco burgemeester brengt het gilde een vendelgroet 
aan het wereldse gezag, waarna in optocht wordt vertrok-
ken naar het kermisterrein. Daarna is er een rondgang over 
de kermis en wordt er een drankje gedronken bij twee 
horecagelegenheden in het dorp.

Agenda en tijden:
Datum aanvang Eindtijd Activiteit

8 juli 13.00 uur 01.00 uur 22.00 uur Vuurwerkshow 
9 juli 12.00 uur 01.00 uur 19.00 uur O¡  ciële aanzegging  
10 juli 13.00 uur 00.00 uur  
11 juli 13.00 uur 00.00 uur 18.00 – 20.00 uur Clown Desalles  
12 juli 13.00 uur 00.00 uur 18.00 – 20.00 uur Clown Desalles 

WATERSTOFSULFIDE GAS (H2S) 
IN ONDIEP GRONDWATER IN 
BRABANT
TNO heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van waterstofsulfi de gas in het 
grondwater in Brabant. Dit naar aanleiding van een voor-
val bij een speelplaats in Deurne.

Waterstofsulfi de
Waterstofsulfi de gas ruikt naar rotte eieren. Als gevolg 
hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of 
misselijkheid. Wanneer er relatief veel van dit gas vrijkomt 
kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en 
irritatie aan slijmvliezen, oogleden en luchtwegen.

Plekken in Brabant
De resultaten van het onderzoek van TNO laat zien dat het 
gas op meerdere plekken in Brabant in het grondwater 
kan ontstaan bij het oppompen van grondwater. Met name 
op plekken waar veel organische leemlaagjes aanwezig 
zijn. Dit is ook het geval in Nuenen. Het gas kan vrijkomen 
als je grondwater oppompt van minder dan 40 meter diep.

Rotte eieren-lucht
De GGD adviseert om geen grondwater te gebruiken als 
het opgepompte water naar ‘rotte eieren’ ruikt. Kraan/
leidingwater is dan, volgens de Provincie, een goed alter-
natief voor het gebruik van grondwater. Zodra u rotte ei-
erenlucht ruikt, stop dan direct met het oppompen van 
het grondwater. Wilt u toch grondwater gebruiken? Laat 
het dan onderzoeken.

VERDUURZAMEN
Gemeente Nuenen vindt energiebesparing en duurzaam-
heid belangrijk. De Energiecoaches van Nuenen (Energie-
Huis Slim wonen) proberen onze inwoners daar onafhan-
kelijke informatie over te geven, dat maakt kiezen een stuk 
eenvoudiger.

Johan (92) heeft na jarenlang twijfelen vorig jaar 11 zon-
nepanelen laten plaatsen. Hij volgt elke dag zijn opbrengst. 
De panelen halen een opbrengst van ruim 3000 kWh per 
jaar. ‘Ik krijg er elke dag energie van en dat op mijn leeftijd’: 
aldus Johan.

ZOMERSPREEKUREN 
ENERGIEHUIS SLIM WONEN: 
NUENEN JULI – AUG (BEHALVE 13 AUGUSTUS)

• Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de biblio-
theek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)

Serviceloket voor een korte vraag: bel of email  
(gesloten van 8-26 augustus) 
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag 

en donderdag 13.00-17.00,
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@

energiehuisslimwonen.nl

   

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Verschillende bewoners van de opvanglocatie hebben 
sinds hun aankomst in Nederland betaald werk gevonden. 
Zij ontvangen daarom nu geen leefgeld meer. Andere be-
woners staan te popelen om aan de slag te gaan. Arbeids-
bemiddeling vindt plaats via Huis naar Werk. Bemoeilij-
kende factor is dat zij in veel gevallen geen andere taal 
dan het Oekraïens spreken. 
Nu de gemeentelijke opvanglocatie in Son & Breugel ook 
geopend is, verdeelt locatiemanager Mirjam de Groot (lo-
catie manager) haar tijd over de twee locaties. Zij is stan-
daard twee middagen per week in Nuenen aanwezig en 
houdt op één daarvan het wekelijkse bewonersoverleg. De 
ochtenden vult ze fl exibel in zodat ze snel kan reageren op 
zaken die op een van beide locaties aandacht vragen.

Wilt u 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.

SPELEN EN BEWEGEN GERWEN: 
START WERKZAAMHEDEN 11 JULI
Na een periode van voorbereiden in goede samenwerking met 
de Dorpsraad Gerwen is het nu tijd voor de realisatie van de 
speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in Gerwen. In de week 
van 11 juli start de aannemer (Gebr. Van den Berk) met de 
werkzaamheden op de locaties De Tip en De Busser. Op loca-
tie De Huikert worden stappalen aangebracht. Eind augustus 
wordt een speeltoestel aangebracht op locatie Goudhoeks-
land. In het najaar worden de bomen en planten aangebracht.

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op de 
gemeentelijke groenstroken en grasvelden. De overlast 
voor het verkeer is daarom beperkt. Percelen en woningen 
blijven bereikbaar. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het Klant Contactcentrum van de gemeen-
te Nuenen via 040-2631 631. Op onze website leest u meer 
over de nieuwe speel- en beweegplekken: 
www.nuenen.nl/spelen-en-bewegen-gerwen
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TNO heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 
waterstofsulfide gas in het grondwater in Brabant. Dit naar aanleiding van een voorval bij een 
speelplaats in Deurne. 
 
Waterstofsulfide 
Waterstofsulfide gas ruikt naar rotte eieren. Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, 
zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Wanneer er relatief veel van dit gas vrijkomt kunnen 
andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden en 
luchtwegen. 
 
Plekken in Brabant 
De resultaten van het onderzoek van TNO laat zien dat het gas op meerdere plekken in 
Brabant in het grondwater kan ontstaan bij het oppompen van grondwater. Met name op 
plekken waar veel organische leemlaagjes aanwezig zijn. Dit is ook het geval in Nuenen. Het 
gas kan vrijkomen als je grondwater oppompt van minder dan 40 meter diep. 
 
Rotte eieren-lucht 
De GGD adviseert om geen grondwater te gebruiken als het opgepompte water naar ‘rotte 
eieren’ ruikt. Kraan/leidingwater is dan, volgens de Provincie, een goed alternatief voor het 
gebruik van grondwater. Zodra u rotte eierenlucht ruikt, stop dan direct met het oppompen 
van het grondwater. Wilt u toch grondwater gebruiken? Laat het dan onderzoeken. 

 
 
 
VERDUURZAMEN 
Gemeente Nuenen vindt energiebesparing en duurzaamheid belangrijk. De Energiecoaches 
van Nuenen (EnergieHuis Slim wonen) proberen onze inwoners daar onafhankelijke 
informatie over te geven, dat maakt kiezen een stuk eenvoudiger. 
	
Johan (92) heeft na jarenlang twijfelen vorig jaar 11 zonnepanelen laten plaatsen. Hij volgt 
elke dag zijn opbrengst. De panelen halen een opbrengst van ruim 3000 kWh per jaar. ‘Ik 
krijg er elke dag energie van en dat op mijn leeftijd’: aldus Johan. 
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ZOMERSPREEKUREN ENERGIEHUIS SLIM WONEN: NUENEN JULI – AUG (behalve 13 
augustus) 

• Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van 
Berckellaan 18) 

 
Serviceloket voor een korte vraag: bel of email (gesloten van 8-26 augustus)  

• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00, 
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 

 

    
 
 
NIEUWSBERICHT OVER DE OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 
Verschillende bewoners van de opvanglocatie hebben sinds hun aankomst in Nederland 
betaald werk gevonden. Zij ontvangen daarom nu geen leefgeld meer. Andere bewoners 
staan te popelen om aan de slag te gaan. Arbeidsbemiddeling vindt plaats via Huis naar 
Werk. Bemoeilijkende factor is dat zij in veel gevallen geen andere taal dan het Oekraïens 
spreken.  
Nu de gemeentelijke opvanglocatie in Son & Breugel ook geopend is, verdeelt 
locatiemanager Mirjam de Groot (locatie manager) haar tijd over de twee locaties. Zij is 
standaard twee middagen per week in Nuenen aanwezig en houdt op één daarvan het 
wekelijkse bewonersoverleg. De ochtenden vult ze flexibel in zodat ze snel kan reageren op 
zaken die op een van beide locaties aandacht vragen. 
 
Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nuenen? Wij brengen 
wekelijks een nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de 
onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze 
website www.nuenen.nl. 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste Service
Advies en Kwaliteit!

4 Slavinken  ...................................... 5,00
4 Procureur schijven  ........... 6,95

Zomerse Curry Burger
......................................................... 100 gram 1,95
“Nuenense Brok”
Langzaam gegaard spek  ................... 100 gram 1,75
3 Runder Minute Steaks  ... 5,95

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

100 gram Leverkaas +
100 gram Achterham  ..................3,50

TOPPER

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-Zuid/West en Lieshout

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

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

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Bijna al onze belegde broodjes gaan Warm de deur uit!
KOOPJE

OP BROOD

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Kou Lou Yuk 5 st.

Chun Kun Loempia

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ananas

20,95

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)

Salon El’leon
Nieuw in Nuenen

Schoonheidsspecialist

Pedicure

Medische pedicure
in opleiding

Er wordt zoveel mogelijk
gewerkt met natuurproducten

Bel voor een afspraak:
Tel. 06 19 16 81 07 

Vincent van Goghstraat 257  
5671 DT Nuenen

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl 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!
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Hier heu r ik thu i s©

Waardig slotconcert 
‘Paulus Schäfer invites’ 
in Gypsy Jazz City Gerwen
Het speciale concert van ‘Paulus Schäfer invites’ op zaterdagavond 2 juli 
in Gerwen is door de gypsyjazz-liefhebbers met veelvuldig applaus ge-
waardeerd. Na het slotnummer werden het toptrio gitaristen en zangeres 
Christien van Helden beloond met een staande ovatie. De gitaristen Olli 
Soikkeli, Matheus Nicolaiewsky en Paulus Schäfer speelden voor het eerst 
samen op het intieme podium van café De Stam.

De Finse sologitarist Olli Soikkeli, Paulus Schäfer en Braziliaan Matheus Nicolaiewsky 
(v.l.n.r.) op het intieme podium van De Stam (fotoCeez)

Paulus Schäfer kreeg afgelopen week-
einde zijn vriend Olli Soikkeli uit Fin-
land op bezoek. Olli kwam speciaal 
voor een optreden naar Gerwen. Hij 
vormde samen met bassist Matheus 
Nicolaiewsky uit Brazilië en met Pau-
lus een toptrio. Na een paar nummers 
van de legendarische Django Rein-
hardt gooiden de drie musici de rem-
men los en trakteerden de bezoekers 
op virtuoze gitaarsolo’s.    

Vanaf september nieuwe 
concerten
Het werd een waardige afsluiting van 
het seizoen ‘Paulus Schäfer invites’. 
De gitarist werkt samen met de stich-
ting Sinti Music aan het nieuwe pro-
gramma concerten dat in september 
van start gaat in De Stam in Gypsy 
Jazz City Gerwen. 
Voor meer informatie, zie www.sinti-
music.nl.

Stickerzwemmers laten zich 
weer van hun beste kant zien
Afgelopen week hebben de twee groepen stickerzwemmen diploma ge-
zwommen voor het onderdeel Survival. Alle niveaus kwamen voorbij, 
waardoor er veel verschillende onderdelen beoordeelt konden worden.

Over een 'boot' heen klimmen, jezelf 
weer goed in het water laten vallen, 
iemand redden met je spijkerbroek 

en zelfs het drijven met de spijker-
broek ging hartstikke goed. Dit heeft 
er voor gezorgd dat alle kinderen van 

allebei de groepen met vlag en wim-
pel geslaagd zijn voor hun Survival 
diploma. Zij zijn er nu helemaal klaar 
voor om zichzelf of iemand anders in 
het water te redden als dit nodig is. 
Applaus voor onze geslaagden, Ian, 
Sam, Pepijn, Noah, Eva, Mira, Gijs, 
Max, Jochem, Eveline en Anna.
Lijkt zwemmen jou nou ook leuk? 
Meld je dan aan voor een proefles 
voor je C-diploma, zwemvaardigheid 
1,2 of 3 en aansluitend de sticker-
zwemdiploma’s! 
recreatief@zpvnuenen.nl

Over tien jaar heeft Eeneind 
(weer) een station
Voorspel de toekomst van Nuenen. Hoe ziet Nuenen eruit over tien, twin-
tig, vijftig jaar? Een interessante vraag. Daar zal menigeen zijn eigen kijk 
op hebben. De ontwikkelingen gaan nu al zo snel, dus eerst maar eens 
tien jaar vooruit kijken. Gemma Eerdmans gaat daarover in gesprek met 
Cor Molenaar, voorzitter van NGN200. Cor hoeft er niet zo lang over na te 
denken. Hij heeft er al een duidelijke visie over. 

Hoe zit het op gebied van wonen
‘Dan heeft er een intensieve bebou-
wing plaatsgevonden. We hebben 
5000 inwoners meer dan nu. Veel jon-
geren waar in het verleden geen 
woonplek voor was, zijn weer terug-
gekeerd.’ Dus de Kloostertuin is be-
bouwd? ‘Ja en de Vinkenhofjes alle-
maal met vier hoog teruggebouwd. 
De natuur daarachter blijft, dus dat is 
heel goed te doen. We hebben die 
sociale woningen gewoon nodig.’

De wegenstructuur
Het doorgaand verkeer moet dan he-
lemaal geweerd zijn. De grote ruit 
komt weer terug. Het doorgaand ver-
keer moét uit Nuenen! Er rijden geen 
auto’s meer op diesel en nog maar 
weinig op benzine. De meeste zijn 
dus elektrisch aangedreven. De ver-
vuiling neemt daardoor flink af. Met 
de uitbreiding van Eeneind komt er 
ook een station, zodat het openbaar 
vervoer veel meer toekomst krijgt.

We kijken twintig jaar vooruit
en dan?
Zijn huisartsenpraktijken minder no-
dig, omdat we allemaal een chip in 
ons lijf hebben?
‘Nee, huisartsen zullen er altijd blij-
ven in Nuenen, maar wel in een heel 

andere functie. De mensen zullen na-
melijk een stuk ouder worden’. Nog 
ouder? Dementie en Parkinson zullen 
toenemen.’ Daar zou de wetenschap 
dan toch juist de oorzaak en oplos-
sing voor moeten hebben gevon-
den? ‘Nee, nog niet. Lichaam en geest 
zijn niet helemaal in evenwicht. De 
functie van Akkers zal veranderen. 
Landelijk zal men ervoor zorg moe-
ten dragen, dat de zorg niet uitge-
kleed gaat worden. Oude ziektes 
moeten niet een bron worden van 
waaruit nieuwe ziektes gaan ont-
staan. De mens moet in staat zijn om 
ongestoord, gezellig oud te kunnen 
worden.’

Robotisering
‘Dat zal snel gaan toenemen. Nu zijn 
er al veel functies die niet ingevuld 
kunnen worden. Het geavanceerde 
werk, werk waarvoor je brains nodig 
hebt, daar zijn altijd wel mensen voor 
nodig.’ 
Blijven wij mensen wel mens? ‘Jawel. 
Wij hadden in Nuenen als eerste glas-
vezel. Het was altijd de bedoeling om 
via een apparaatje bij mensen thuis 
(dus nog niet bij mensen in hun arm 
bijvoorbeeld), de gezondheidszorg 
daaraan te koppelen. Dat is over 
twintig jaar zeker het geval. Dan is in 

ziekenhuizen meteen te zien wat er 
met die meneer of mevrouw aan de 
hand is.

Bestaat Nuenen nog over
twintig jaar?
Of zijn we dan toch nog opgegaan in 
Eindhoven of anders wellicht samen-
gegaan met andere gemeenten? ‘Ik 
denk dat we over twintig jaar zijn sa-
mengevoegd. De bestuurskracht en 
bestuurskennis is in een kleine ge-
meente als Nuenen, vind ik, niet op 
orde. Je moet kennis, kracht, kunde 
en doorzettingsvermogen bundelen. 
Dat doen we nu al deels met Son & 
Breugel, maar daar kunnen dan ook 
bijvoorbeeld Geldrop en Mierlo bij. 
Dus nee, over twintig jaar bestaan we 
niet meer als Nuenen. Daar gaat het 
op termijn zeker naar toe.

Laat ook van u horen!!!
Denkt u ook dat de grote ruit toch te-
rug gaat komen? Zo niet, hoe wordt 
dan het verkeersprobleem in Nuenen 
opgelost? Zijn er nog boerenbedrij-
ven om ons heen? Of zijn er over 
twintig jaar alleen nog een paar klei-
ne bedrijfjes waar te zien is hoe het er 
dertig jaar geleden aan toeging? Hoe 
hebben we de huidige woningnood 
opgelost? U heeft vast nog allerlei 
andere onderwerpen waar u wel 
eens uw toekomstgedachte over laat 
gaan. Neem ons daarin mee! En ons is 
NGN200. Op de site hebben we een 
venster waar al die verhalen in ko-
men te staan. De content blijft tot in 
lengte van jaren bewaard. Hoe leuk is 
het om over twintig jaar nog eens te-
rug te lezen wat je in 2022 hebt ge-
schreven over de toekomst van Nue-
nen. 
Wij zijn heel benieuwd naar uw ideeën. 
Schrijf ze op en stuur een mail naar 
info@ngn200.nl 

Zaterdag 9 en zondag 10 juli in heel Nederland

Imkers houden open huis
Gratis toegang en bij jou in de buurt!
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) organiseert voor de elfde 
keer het grootste imkerevenement van ons land: de Landelijke Open Im-
kerijdagen. Komend weekend, 9 en 10 juli, houden imkers op tal van loca-
ties verspreid door het hele land open huis. 

Tijdens deze open imkerijdagen ne-
men onze imkers je mee in de wereld 
van de bijen en laten ze je zien wat 
een imker precies doet en waarom. 
Ook geven zij praktische tips hoe jij 
zelf kunt bijdragen aan een beter 
leefklimaat voor onze bijen. Wil je 
weten waar bij jou in de buurt een 
imker open huis houdt? Kijk dan 
op https://www.bijenhouders.nl/lan-
delijke-open-imkerijdag

Belang van bijen
Insecten en in het bijzonder bijen 
staan volop in de belangstelling. 
Vooral hun leefklimaat en daarmee 
het aanbod van dracht ofwel voedsel 
staat onder druk. Bijen zijn onmis-
baar, met name omdat zij als bestui-
vers van belang zijn voor vele soor-
ten groenten en fruit, maar ook voor 
bloemen, planten en bomen in onze 
natuur. Het is daarom van groot be-
lang onze leefomgeving zo bijvrien-
delijk mogelijk te maken. Bijvoor-
beeld door het planten van allerlei 
bloeiende gewassen waar nectar en 
stuifmeel kan worden verzameld. 
Onze imkers geven jou tijdens de 
open dagen hierover graag informa-
tie en tips!

NBV
Nederland telt ongeveer 10.000 im-
kers waarvan 80% is aangesloten bij 
de NBV. De vereniging is een ledenor-
ganisatie en belangenbehartiger van 
de imkerij richting lokale, nationale 
en internationale overheden   Daar-
naast biedt de NBV opleidingen en 
cursussen aan ten gunste van een 
hoogwaardig kennisniveau van de 
Nederlandse imkerijsector. Innova-
ties die bijdragen aan een toekomst-
bestendige sector worden gestimu-
leerd en er wordt steevast ingezet op 

verbetering van bijengezondheid, 
dracht- en biodiversiteit. Tot slot is de 
imkerijsector een essentiële partner 
van de agrarische sector vanwege de 
inzet van bijenvolken voor bestui-
ving van cultuurgewassen.

Kijk voor een open huis locatie bij jou 
in de buurt op https://www.bijenhou-
ders.nl/landelijke-open-imkerijdag

Wil je meer weten over (het werk van) 
de NBV? Kijk dan op www.bijenhou-
ders.nl

Publieksdag op Jan Paagman 
te Asten
Op vrijdag 8 juli is de Jan Paagman Sterrenwacht weer open vanaf 19.00 
uur voor iedereen die wat meer wil weten over de sterrenhemel en over 
de plaats van onze aarde in het oneindige heelal. Voor deze avond is het 
niet meer nodig om vooraf een afspraak te maken. Iedereen is welkom.

De avond verloopt
volgens een vast programma:
Matt Verhaegh zal een inleidend ster-
renkunde verhaal presenteren. Daar-
na wordt de groep meegenomen 
door Martin Prick naar het Pieterse 
planetarium.  Tenslotte draait Matt de 
koepel open voor een blik op het he-
melgewelf. 

We beginnen om 19.00 uur. Om het 
volledige programma mee te kunnen 
maken adviseren wij u om tijdig aan-
wezig te zijn. De entreeprijs voor vol-
wassenen is € 4,- en voor kinderen tot 
en met 16 jaar € 2,-.

Jan Paagman Sterrenwacht, Ostader-
straat 28, 5721 WC Asten.

Obesitas centraal tij-
dens speciale 
informatieavond 
Catharina Ziekenhuis
Obesitas is een ziekte. Door gene-
tische aanleg voor overgewicht en 
door omgevingsfactoren kan deze 
ziekte bij mensen voor te veel ge-
wichtstoename zorgen. Patiënten 
hebben dan een grotere kans op 
andere ziektes zoals diabetes, 
hoge bloeddruk, kanker en de-
pressie. Een gezonde leefstijl met 
een goed eetpatroon, voldoende 
slaap, afleiding en beweging helpt 
om het gewicht laag te houden of 
te brengen. Maar wanneer dit niet 
zelf meer lukt en de obesitas verer-
gert, dan kan een behandeling de 
volgende stap zijn. 

Meest bekend is een operatie, de zo-
genoemde bariatrische procedure, 
waarbij een maagverkleining, een 
omleiding en veranderingen in darm-
hormonen zorgen voor een langdurig 
effect. Sinds kort worden ook bepaal-
de medicijnen, zoals Saxenda, ver-
goed als aanvullende behandeling.

Informatieavond
Het obesitasteam van het Catharina 
Ziekenhuis houdt op dinsdag 12 juli 
een speciale informatieavond over 
obesitas en over de mogelijke behan-
delingen voor patiënten met ernstig 
overgewicht. Die avond begint om 
19.00 uur en eindigt om 20.45 uur en 
wordt gehouden in de congreszaal 
van het ziekenhuis. 

Tijdens de avond krijgen geïnteres-
seerden uitleg over wat obesitas is en 
wat leefstijl-begeleiding inhoudt. 
Een chirurg legt uit wat er komt kij-
ken bij een operatie en er wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan de 
nieuwe medicijnen, die sinds enige 
tijd beschikbaar zijn om patiënten 
met obesitas te helpen op een ge-
zond gewicht te komen. 

Aanmelden
Tijdens de avond is er genoeg tijd 
voor vragen. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Vooraf aanmelden 
wordt op prijs gesteld en kan via 
www.catharinaziekenhuis.nl/12juli.
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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:

&&
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

Harmonie St. Caecilia Lieshout - 
Mariahout meets Cesar Zuiderwijk
Door Nannie van den Eijnden

De nieuwe theatershow ‘Sounds of Drums’ van Harmonie St. Caecilia Lies-
hout - Mariahout was één groot spektakel. Verrassende drums en melodi-
sche percussie op zeer hoog muzikaal niveau. En met een wel heel spe-
ciale, toffe gast: de wereldberoemde Golden Earring drummer Cesar 
Zuiderwijk!

‘Sounds of Drums’ is normaal gespro-
ken al een muzikaal feestje, maar nu 
deden de Lieshoutse slagwerkers er 
nog een schepje bovenop. Muziek-
centrum ’t Anker in Beek en Donk 
was zaterdagavond te klein voor 
deze wervelende theatershow met 
veel humor, afwisseling en bekende 
pop- en meezingnummers van onder 
andere ‘Doe Maar’. Van pure percus-
sie in het donker met lichtgevende 
drumstokken tot een megaspektakel 
met de zangers George Blanken en 
Jean Louis Finta, Cesar en volledig 
harmonieorkest: het slotnummer ‘Ra-
der Love’ van Golden Earring. Van 7 
tot medio 70 jaar: iedereen trok alles 
uit de kast. Ook de DJ tijdens de after-
party.

Een blik op toen
Cesar vertelde leuke verhalen over 
zijn optredens met Golden Earring. 
En over zijn passie voor drummen, 
die ontvlamde op 13-jarige leeftijd. 
Net na de oorlog geboren was er 
niets. Hij leerde zichzelf spelen op 
een augurkenblik. Speciaal voor deze 
avond had hij een hit uit zijn tijd inge-
studeerd op dit blik. Waarmee hij liet 
zien dat drummen vakmanschap is.

Organisatie
Na afloop vertelde de organisatie dat 
de harmonie pas in januari was be-
gonnen met repeteren. Dat is veel te 
kort voor een show van deze om-
vang. Alleen de air-drumming act 
was vooraf opgenomen, al het ande-
re was live.

De organisatie heeft de smaak te pak-
ken! Onder de naam ‘Sounds of Caeci-
lia’ vind je op de website het volgen-
de spektakel al: een promsconcert op 
4 en 5 november. Bestel je kaarten 

Veel belangstelling voor 
event ‘Overgangsklachten?’
Het event ‘Overgangsklachten?’  was een groot succes. Alles draaide deze 
dag om de overgang en hoe je hier mooi, positief en met minder pijn 
doorheen kunt gaan.

Nynke Wiersma (‘De Overgangsspe-
cialist’) - gaf uitleg over de overgang 
en hoe dit vrouwen kan raken. Ange-
la (‘Mooi bij Angela’) – gaf uitleg over 
de mogelijkheden van permanente 
make-up en Miranca (‘Your Skin’) 
ging in op de gezondheidsvoordelen 
van kleurenpunctuur. Ook waren er 
kraampjes met producten en leuke 
gadgets die ondersteunen bij over-
gangsklachten.

Enkele reacties:
“Ik vond de stap om meteen maar 
een afspraak te maken voor mijn 
overgangsklachten iets te groot, 
daarom ben ik naar de open dag ge-
komen om te kijken of de overgangs-
specialist iets voor mij zou kunnen 
betekenen.”
‘Ik heb veel geleerd over de overgang 
vandaag, erg leuk want als vrouw 
moet je toch weten wat er gaande is 
in je lijf toch?”

“Heel fijn om te horen wat kleuren-
punctuur nu precies is en dat ik ken-
nis heb kunnen maken met Miranca.”
Een deelneemster die haar wenk-
brauwen heeft laten tekenen: “In de 
overgang worden die wenkbrauwen 
dunner. Ik had gehoord van perma-
nente make-up maar twijfelde of dat 
wel iets was voor mij, daarom is deze 
open dag zo fijn.”
Alle deelneemsters kregen een goo-
diebag mee naar huis. Angela, Miran-
ca, Jeroen en Nynke kijken terug op 
een geslaagd event en zijn enthou-
siast over het organiseren van een 
vervolg.

Wil je ook meer info over wat je kunt 
doen om je meer jezelf te blijven voe-
len in de overgang? De Overgangs-
specialist: www.deovergangsspecia-
list.nl

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

RAADSINFORMATIE
Op 7 juli om 19.30 uur is er een raadsvergadering in 
de raadzaal in Het Klooster. Tijdens deze vergadering 
wordt de jaarrekening 2021 besproken.

Op 13 juli  om 20.00 uur is er een beeldvormende avond in de raadzaal 
in Het Klooster.

De agendapunten zijn:
 • Omgevingswet en bevoegdheidsverdeling;
 • Masterplan Kloostertuin

U bent welkom om in gesprek te gaan met raads- en burgerleden. U 
hoeft zich niet vooraf aan te melden en kunt zo binnenlopen. De in-
loop vindt plaats op 13 juli van 19.30 uur tot 19.55 uur vóór de beeld-
vormende avond.

Wilt u inspreken?
Meldt u aan voor: 12 juli vóór 12.00 uur via nuenen.nl/invloed-uitoe-
fenen - spreekrecht, of mailen naar gri�  e@nuenen.nl

De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raadsinformatie.
nl/Live en LON TV 

VERGUNNINGEN PERIODE 
28-06-2022 EN 04-07-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Het Puyven 29 Plaatsen van een erfafscheiding 
Olen 50 Uitbreiden van een kinderopvanglocatie 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Papenvoortse Heide 4 Realiseren van 5 schuilgelegenheden 
Olen 23 Renoveren en vergroten van een bedrijfswoning 
Parkstraat 25 Uitbreiden van een bovenwoning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Lies de Kruij� gaarde 14 Beslistermijn voor het plaatsen van een balkon 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vrouwkensakker 17 Ontwerp-omgevingsvergunning VAN het brand 
 veilig Vgebruiken van een opvanglocatie voor 
 vluchtelingen 
Nuenen c.a. Activiteitenbesluit 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Kiosk in het Park 24 uur pizza bakken 
Het voormalige steenoventerrein  Openlucht-tuinbeurs Bloem & Tuin
(Refelingse Heide) van het 
landgoed Gulbergen  
De Huikert 35 Harleyweekend 
Park 25 Vergroten van een regulier terras t.b.v. de kermis 
Eeneind Wandelroute “Trots op Eeneind” 
Parkstraat 1 en 3 Kermis van 8 tot en met 12 juli 
Tussen Zr. Winkellaan  Aanleggen van laag- en middenspanning
en Seitzenhof  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
30 juni Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan aanleg  
  fi etspad ‘Landgoed Gulbergen, herziening fi ets-
  pad Helmond - Eindhoven’

Dit zijn kennisgevingen en geen o¦  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (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

maar vast op www.harmonielieshout.
nl.
Deze harmonie, die al 146 jaar be-
staat, is misschien wel de leukste van 
Brabant…? Ze hebben in ieder geval 
een leuk verhaal. De harmonie is ont-
staan toen de pastoor de kermis ver-
bood. De jeugd moest toch ergens 
z’n vertier vandaan halen…. dan 
maar zelf muziek maken! Met succes!!
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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.

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; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.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.

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

Vakantiebezorger
Week 30 t/m 35
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Vakantiebezorger
Week 30 t/m 35
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 27

Oplossingen wk 26

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

V A L I U M L O T I O N

E N O R S M I E R E

E E T B A A R F A N T A S T

R S I N U Z I T K O U

S P E T O P H E F H E M D

T K R A N S R A F E L E

A C E L E I

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

S O M S R A Z E N E M O E

B O M E A R D D I N N

A T E L I E R E C U A D O R

K N E R O I E R S E

A S B E S T T A L M E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 3 1 4
6 3 9
4 5

2 4 3 5
1 6 3 7

3 9 4 6
8 2

4 6 9
8 1 5 4

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

Horizontaal: 1 Spaanse schilder 6 claimen 12 dikwijls 13 plan 14 Noord-Holland 
16 deel v.e. theepot 18 deel v.e. pet 19 par example 20 graanafval 22 oostzuidoost 24 rekenteken 
25 stuk hout 27 verschoten 29 zwaarlijvig 30 deciliter 31 wees gegroet 33 politieke partij 
35 decibel 37 deel v.h. gezicht 38 eens 39 op welke wijze 40 te weten 41 vaartuig van Noach 
42 voorzetsel 44 nieuwe stijl 45 telwoord 47 robuust 50 drinkgerei 52 Europeaan 54 Engels bier 
56 Europeaan 58 binnen 59 tijdje 61 tweetal 64 deel v.e. mast 65 kostbaar gesteente 
66 gat in een muur 68 slang 69 embleem.

Verticaal: 1 jonge koe 2 centrale verwarming 3 wilde haver 4 verdikt sap 5 sneeuwschaats 
7 dik boek 8 verheven 9 olm 10 selenium 11 middaguur 15 Amerikaans feest 17 bruggeld 
18 varkenshok 19 zeer duister 21 zangnoot 23 koolhydraat 24 mijns inziens 26 tot afscheid 
27 boosaardige vrouw 28 deel v.e. fi ets 29 deo volente 30 bundeltje 32 afgelegen 34 pudding 
36 kleine ronde vrucht 41 voltooid 43 nieuwe maan 46 luitenant 48 reisbenodigdheid 
49 grote opwinding 51 onzes inziens 52 huidplooi 53 niet graag 55 stroperig boomsap 57 bevlieging 
59 brij 60 domoor 62 Algemeen Beschaafd Nederlands 63 koordans 65 junior 67 secretaris-generaal.

AALTEN
AARDEN
AGOOG
ALSMAAR
BEDRAG
BOFKONT
BRASSERIE
COMMIES
DANKDIENST
EIKENBLAD
EXACT
EXPORT
FIETS
FROMMELEN
GAARNE
GEMOED
GEWAAD
GEWEST
GHANA
GROOTEGAST
INTERFACE
JETSKI
KASTRUIMTE
KEIEN
KERNEN
KOKMEEUW
KOMST
LEGGING
NATJE
NOODLOKAAL
OMEGA
SLAGBAL
TAMARINDE
TENNIS
TULBAND
TUNIS
TURBO
VERHOREN
VOUCHER
WANEN
WEREN
ZONKANT

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

65 66 67

68 69

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

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

W A A R D E O O R D E E L
Winnaar: week 25, Mw. M. Baggen, Nuenen

AANGEBODEN:
Hulp in de huishouding.
Tel: 06 - 53 34 19 75.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenVOLOP FIETSEN
OP VOORRAAD
BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

waardebon|RDL

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS 
NAAR 
KEUZE

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 15 juli 2022

KORTING

waardebon. Geldig t/m 15 juli 2022
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Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 27 en 28 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Woongroep de Mijlpaal, hoe  
 staat het ermee?
• Kunstenares Anneke Klein aan
 het oude weefgetouw.
• Hoe om te gaan met acute zorg.
• Feestelijke viering 40-jarig jubi-
 leum OCN in Het Klooster.
• Schrijver Don Croonenberg
 over Zelensky en nepnieuws.

• De tv-uitzendingen van Nue-
 nen 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 raadsvergadering van don-
 derdag 7 juli wordt rechtstreeks 
 door LON TV uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. 

Tevens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 

U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

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

KWF Nuenen dit jaar voor het 
eerst op Bloem en Tuin
KWF is tegen kanker, en vooral vóór het leven. Het leven van iedereen die 
wordt geraakt door deze ziekte. Kanker ontwricht levens. In Nederland 
leven ruim 830.000 mensen met en na kanker. Velen worstelen dagelijks 
met lichamelijke én geestelijke gevolgen. Naast levensveranderend on-
derzoek investeren we in zorg die patiënten, naasten en nabestaanden 
hulp biedt.

Bloem en Tuin
Dit jaar neemt KWF Nuenen voor het 
eerst deel aan Bloem en Tuin. Het 
werven van nieuwe collectanten en 
meer bekendheid geven aan de ac-
ties van KWF Nuenen en landelijke 
activiteiten, is de reden om te kiezen 
voor Bloem en Tuin. Dit evenement 
trekt jaarlijks vele bezoekers.

Nieuwe wegen
KWF Nuenen is op zoek naar andere 
manieren om geld in te zamelen 
naast de jaarlijkse collecteweek (dit 
jaar van 4 tot 10 september en alleen 
nog via QR-code). Bekend is de KWF 
winkelbusjesactie waar verschillende 
Nuenense winkeliers aan meedoen. 

Nieuwe wethouders, raads-
agenda en coalitieprogramma
De gemeenteraad heeft voor de bestuursperiode 2022- 2026 een raadsa-
genda opgesteld. In deze Raadsagenda 2022-2026 staan een aantal the-
ma’s benoemd die de raad graag met prioriteit op wil pakken. De thema’s 
zijn in goed overleg overeengekomen en worden door alle 
zeven fracties in de gemeenteraad onderschreven.

Samen werken aan Nuenen
De raadsagenda is uitgewerkt in 
het Coalitieprogramma 2022-2026. De 
titel Samen Werken aan Nuenen zegt 
iets over de collectieve aanpak die de 
coalitiepartijen voorstaan. De cultuur 
van samenwerken. Het gaat ook over 
doorpakken op (bestaande) dossiers, 
overgaan tot realisatie en samen de 
schouders er onder zetten.

Wethouders
Een nieuwe coalitieperiode betekent 
in dit geval ook dat er nieuwe wethou-
ders aan de slag gaan. Op 16 juni zijn 
Ralf Stultiëns, Bertje van Stiphout en 
Sandor Löwik  benoemd en beëdigd 
als wethouder. Kijk hier voor de  sa-
menstelling van het nieuwe colle-
ge  én de portefeuilleverdeling www.
nuenen.nl/samenstelling-college-bw

Nuenen 

Jaarlijks uitje voor 
de zonnebloem 
Eindelijk na 2 jaar konden de zonnebloemgasten weer deel nemen aan 
een uitje. Dit keer hebben wij gekozen voor een excursie naar de Kame-
lenmelkerij in Berlicum.

Daar aangekomen werd iedereen 
ontvangen met koffie en gebak. Ter-
wijl de mensen hiervan genoten 
werd er een presentatie gehouden 
over het ontstaan van de Kamelen-
melkerij en het omgaan met de ka-
melen.
Daarna volgde een rondleiding door 
de stallen en naar de weiden. De ka-
melen konden geaaid en geknuffeld 
worden. Dat werd door menige gast 
gedaan maar vooral werd er veel ge-
fotografeerd.
Na de rondleiding kon  iedereen even 
uitrusten en men kon proeven van de 
kamelenmelk, gevolgd door een 

heerlijke lunch. Het geheel werd af-
gesloten met een ijsje. Alle gasten en 
vrijwilligers stapten zeer tevreden 
weer in de bus. Veel mensen vonden 
het een aparte ervaring en hadden 
erg genoten.

‘Van ABBA tot Strauss’ 
te horen in het Dommelhuis 
Muziekgezelschap Sonore is een van de verenigingen die de officiële ope-
ning van het Dommelhuis in Son en Breugel muzikaal opluistert. Het 
treedt zaterdag 9 juli op van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Het orkest van 23 muzikanten zal dan 
een breed repertoire ‘Van ABBA tot 
Strauss’ ten gehore brengen. Met dit 
repertoire neemt Sonore de luiste-
raars mee op een muzikale reis: van 
klassiek (Strauss en Verdi) tot het po-
pulaire Halleluja van Leonard Cohen 
en de overbekende melodieën van 
Vera Lynn tot aan lekkere meezingers 
van Nick Schilder (Rosanne), André 
Hazes sr (Bloed, Zweet en Tranen) en 
het melancholieke Het Dorp van Wim 
Sonneveld. Voor elk wat wils dus.  
Het muziekgezelschap heeft een vol-
waardige instrumentale bezetting 
met trompet, klarinet, dwarsfluit, 
saxofoon, trombone, bariton, bas en 
slagwerk. De muzikanten komen uit 
Son en Breugel en uit de regio Eind-
hoven/Helmond, waaronder Nue-

nen. De personele samenstelling met 
zeven vrouwelijke muzikanten mag 
gerust ‘divers’ worden genoemd. Or-
kestleider is Tini van Dommelen, die 
zijn sporen in de muziekwereld in 
deze regio ruimschoots heeft ver-
diend. Hij speelt ruim zestig jaar klari-
net en saxofoon bij verschillende ge-
zelschappen met sterk uiteenlopen-
de genres en repertoires.  
Sonore bestaat inmiddels 31 jaar. De 
‘thuishaven’ van het orkest is in Son 
bij café-restaurant De Zwaan, waar 
het elke woensdag repeteert. Het 
openingsweekend van het Dommel-
huis in Son en Breugel biedt een 
mooie gelegenheid om te zien hoe 
mooi ‘de oude kerk’ is geworden en te 
luisteren naar de muziek van Sonore. 
U bent van harte welkom.   

Spannende gildeactiviteiten 
in Nederwetten
Op zondag 3 juli kwamen de leden van het Sint-Anna Gilde bijeen in hun 
gildehuis De Schutsboom, waarna zij onder tromgeroffel  optrokken naar 
de kerk. De H. Mis werd opgeluisterd door het Gregoriaans Koor dat als 
slotzang het ‘Edele Brabant’ ten gehore bracht. Na het hernieuwen van de 
Eed van Trouw aan Pastor J. Vossenaar werd de terugweg aanvaard naar 
het Gildehuis alwaar iedereen genoot van een zeer uitgebreide en goed 
verzorgde koffietafel, aangeboden door de koning, Adrie van Uden en 
zijn vrouw.

Om 13.00 uur begon het schieten om 
het Koningschap. In het begin bleef 
de houten vogel rustig op z’n plek. 
Enkele schoten later begon hij te 
draaien en te wippen. Pas bij het 
112e schot moest hij zich gewonnen 
geven, het was Adrie van Uden die de 
vogel naar beneden haalde. Hiermee 
schoot hij zich nu tot 1e keizer, sinds 
het bestaan (1614), van het Neder-
wettense Sint Anna Gilde. Daarom 
moest er aansluitend om een nieuwe 
koning geschoten worden. Het werd 
een spannende wedstrijd. Na het 57e 
schot, gelost door gildebroeder Jan 
van Korven, bleef er nog slechts een 
klein veertje op de schutsboom han-
gen. Jan van Rooij slaagde erin dit 
veertje naar beneden te schieten en 
daarom mag hij zich nu koning noe-
men.

Na deze spannende gebeurtenissen 
werd Sjef Teunisse gehuldigd vanwe-
ge zijn 65–jarig lidmaatschap, waar-
voor hij van het gilde een zilveren 
herinneringsschild kreeg aangebo-
den. Sjef was al lid geworden toen hij 
nog een tiener was. Hij was de trotse 
drager van het gildevaandel, bijna 20 

Op de foto van links naar rechts, Giel van Korven dorpskoning, Sjef Teunisse jubilaris, 
Jan van Rooij koning, Adrie van Uden keizer.

jaar lid van de Overheid; koning en 
had ook de functie van schietleider. 
Ook bij de schietcommissie van de 
Kring Kempenland was hij 35 jaar een 
verdienstelijk lid. Geweer schieten 
was zijn grote passie met als hoogte-
punt dat hij Nederlands kampioen 
werd.
Als dank voor al deze activiteiten ont-
ving hij reeds een gouden en een zil-
veren schild van de Kring Kempen-
land. Hij is erelid van ons Gilde en 
heeft een Koninklijke onderschei-
ding en een onderscheiding van de 
Gemeente Nuenen, welke hij met ere 
draagt. Volgens kapitein Bert de Vries 
verdiende Sjef voor dit alles een dik 
applaus en dat kreeg hij dan ook van 
het talrijk aanwezige publiek.

Na deze huldiging werd er geschoten 
om de titel Dorpskoning. Iedereen 
mocht hieraan deelnemen. De huidi-
ge koningin Yvonne van Maasakkers 
moest haar titel overdragen aan Giel 
van Korven. Hij haalde met het 58e 
schot de vogel naar beneden. Al met 
al was het een gezellige boel op het 
zonovergoten gilde terrein in Neder-
wetten.

Maar ook donaties via een uitvaart of 
bij een jubileum zijn manieren om 
geld in te zamelen en naamsbekend-
heid te genereren. Bijvoorbeeld tij-
dens het 50-jarig jubileum van rij-
school Kriegenbergh, waar een 
mooie bijdrage voor KWF werd inge-
zameld.

De winkelbusjesactie wordt met in-
gang van dit jaar anders vorm gege-
ven. De huidige winkeliers die al 
meedoen (Bakker Bekkers, Slagerij 
Tebak, Primera Risjamo, Ri-Jo, Vinnies 
en Jo Klomp) worden hierover tijdig 
geïnformeerd. Mochten andere win-
keliers willen meedoen, dan horen 
wij dit graag!

Wil jij iets betekenen voor KWF Nue-
nen? Denk aan collecteren, helpen 
op Bloem en Tuin en de winkelbus-
jesactie. Heb je interesse in andere 
activiteiten? Dan kun je je melden 
via: kwfnuenen@gmail.com 
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Activiteiten Senioren-
vereniging Lieshout
In het boek ‘Het gewicht van de 
woorden’ krijgt hoofdpersoon Si-
mon Leyland een fatale diagnose. 
Hij zal nog hoogstens enkele maan-
den te leven hebben. Later blijkt 
dat twee dossiers verwisseld zijn. 
Simon Leyland heeft nog een leven 
voor zich. Door deze gebeurtenis-
sen komen de levensvragen naar 
boven: wat heb ik met mijn leven 
gedaan, wie ben ik echt enz. Omdat 
Simon Leyland vertaler is en veel 
talen beheerst, zijn woorden be-
langrijk voor hem. Op donderdag 
14 juli bespreekt de leesclub van 
seniorenvereniging/KBO Lieshout 
deze roman van Pascal Mercier.

Lijkt het u leuk om in een groep een 
boek te bespreken? Kom dan eens 
naar een bijeenkomst van de leesclub. 
De volgende datum is donderdagmid-
dag 14 juli om 14.00 uur in het Zonne-
hof van Franciscushof aan de Ribbius-
straat. U bent van harte welkom.

Fietstocht
Denkt u ook nog aan de Grote Fiets-
dag op dinsdag 12 juli? Samenkomst 
om 10.00 uur bij de Scouting aan de 
Herendijk, vertrek om 10.30 uur. 

Kienen
Kienen 15 juli. Dorpshuis Lieshout. 
Aanvang 19.30 uur, de zaal gaat om 
18.30 uur open.

Inloop
KBO Lieshout is een dynamische se-
niorenvereniging. De vereniging 
zorgt niet alleen voor gezellige en in-
teressante activiteiten maar houdt 
zich ook intensief bezig met belan-
genbehartiging van senioren. Iedere 
dinsdagmorgen is er van tien uur tot 
half twaalf een inloop in het Dorps-
huis waar ook bestuursleden aanwe-
zig zijn. U kunt hier informatie krijgen 
over de vereniging of u aanmelden 
voor een activiteit. 
Loop eens binnen en maak kennis 
met een actieve seniorenvereniging. 

NKV en De Buitentuin gaan 
samenwerking aan
Korfbalvereniging NKV en BSO De Buitentuin gaan per 1 september een 
samenwerking aan voor de komende jaren. De groei in aanvragen voor 
buitenschoolse opvang in Nuenen is de aanleiding voor deze samenwer-
king. Korfbalvereniging NKV heeft de ruimte en de mogelijkheden mid-
dels haar clubhuis om dit te faciliteren.

Vr

1
JUL

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 22 september: NGN 200: Wandelroute “Trots op Eeneind” langs 24 paneelborden
 buurtschap Eeneind
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.

Cultuur Overdag: 
kioskconcert Colney Hatch

14.30 uur 
kiosk Park Nuenen

Cabaret aan de Bosrand
Boerderij Krakenburg

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur

Speeltuin de Kievit

   
PromsFestival@TheLake 

Strandbad Enode 

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 

Nuenen

Nuenen kermis

Muziek op Weverkeshof: 
14.00-17.00 uur
Carel Janssen Weverkeshof, 
Jhr. H. v. Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen

Start wandeltocht 
09.00 uur Runnersclub Lieshout
Clubgebouw Provinciale weg Lieshout

Grote Fietsdag Seniorenvereniging 
Lieshout
10.30 uur
Scouting aan de Herendijk Lieshout

KBO Kienavond
19.30 uur
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Show synchroonzwemmen
Z&PV Nuenen. 09.00 uur
Feel Fit Center Nuenen

Jubileum toertocht 
Oldtimer Club Nuenen Classics 
10.30 uur
Nuenen 

Presentatie van het 
Jeugdtheaterlab van de Lindespelers

19.30 uur 
Het Klooster 

Cultuur Overdag: kioskconcert May 
Maema & Ailig Macleod Moreno

14.30 uur 
kiosk Park, Nuenen

Landelijke Open Imkerijdagen
Kijk op https://www.bijenhouders.nl/lan-
delijke-open-imkerijdag

‘Van ABBA tot Strauss’
12.00 uur
Dommelhuis, Kerkplein 5, 
Son en Breugel

Zo

17
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21
JUL

Z0

21
AUG

Vr

2
SEP
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3
SEP

Info-bijeenkomst Filosofi sch Palet
20.00 uur
Aanmelden: fi losofi schpalet@gmail.com
Willem Alexanderstraat 24, Nuenen

KWF Nuenen is op zoek naar ande-
re manieren om geld in te zamelen 

naast de jaarlijkse collecteweek
Nuenen 

Bedevaart naar Lourdes

Do

8
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9
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Zo

10
JUL

Zo

10
JUL

Di

12
JUL

Di

12
JUL
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15
JUL
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17
JUL

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
Eikenlaan

 (kruising met Lissevoort / Broek)
te Nuenen

8
t/m 
12
JUL

8
en 
9
JUL

Zo

24
JUL

4
t/m 
10
SEP

7
t/m 
12
SEP

9
t/m 
10
SEP

Symbolische aftrap 

Samenwerking EMK
met Kids Society Erica
Met de onthulling van een reclamebord werd afgelopen week de samen-
werkingsovereenkomst tussen voetbalvereniging EMK en Kids Society 
Erica Kinderopvang bezegeld. Erik van Gils, voorzitter en bestuurslid van 
EMK en manager Ine Dielissen met collega Sabine Veeger, plaatsten sa-
men met enkele kinderen van BSO Crijnssociety het sponsorbord als af-
trap van deze mooie samenwerking.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees
Fotografi e: Ceez

Kleurrijk Oog van Nuenen 
zonder bloemen?
Het hout van de bloembakken is gaan rotten. De bloembakken zijn dui-
delijk aan vervanging toe. Een groepje vrijwilligers/bewoners van ’t Oog 
van Nuenen wil de handen uit de mouwen steken, de rotte bloembakken 
opruimen en vervangen door nieuwe. Het gemeentebestuur dreigt er nu 
een stokje voor te steken. Komt er plots een einde aan het kleurrijke Oog 
van Nuenen?

Even terug in de tijd. In 2010 werd in 
Nuenen tussen Berg en Weverstraat 
het wooncomplex ’t Oog van Nuenen 
gerealiseerd. Honderd koopwonin-
gen en 65 huurappartementen rond 
een ruim plein met een ondergrond-
se parkeergarage. Op het plein wer-
den bloembakken geplaatst. Een ge-
schenk van woningbouwvereniging 
Helpt Elkander. Het bestuur van de 
vereniging zette bloembakken in ’t 
Oog om het plein wat kleurrijker te 
maken. Bewoners blij, gemeentebe-
stuur blij, bezoekers blij met die 
prachtige bloemenzee in ’t Oog van 
Nuenen.  
Complimenten voor de vrijwilligers 
die al jarenlang de bloemen verzor-
gen en ook zorgen voor nieuwe bloe-
men. Het gemeentebestuur is in haar 
nopjes met het kleurrijke plein. De 
bloembakken zijn geschonken en de 
bewoners vullen uit eigen zak geld-
potjes voor nieuwe bloemen. Er 
vloeit geen geld uit de gemeentelijke 
schatkist richting het kleurrijke plein-
tje….
Een domper op de feestvreugde: het 
gemeentebestuur laat niet toe er 
nieuwe bloembakken komen te 
staan op het plein. Ik ga mijn licht op-
steken in ’t Oog. Inderdaad: de ge-

meente staat niet toe dat de versle-
ten bloembakken worden vervangen 
door nieuwe. Dat heeft het college 
van burgemeester Maarten Houben 
en wethouder Ralf Stultiëns op 15 
juni laten weten aan de commissie 
van vrijwilligers. Volgens het college 
van B & W is er onduidelijkheid over 
het eigendom en de verantwoorde-
lijkheden met betrekking tot de par-
keergarage en de draagkracht van 
het dak van de parkeergarage. Mooie 
boel daar, vanaf 2010 de tijd gehad 
om een en ander helder op papier te 
zetten. En dan gaat het gemeentebe-
stuur in 2022 bewoners verbieden 
om nieuwe bloembakken te plaatsen 
in ’t Oog van Nuenen. In de Raadsa-
genda 2022 – 2026 staat te lezen: ga 
meer in gesprek met de Nuenense in-
woners. De houding moet zijn van 
kijken wat mogelijk is in plaats van 
enkel aan te geven wat niet mogelijk 
is. Dat lijkt me een prima advies voor 
het gemeentebestuur.
      
Want de gemeente is er voor de bur-
gers en zorgt goed voor haar inwo-
ners. Mijn motto: op naar een open 
en transparant gemeentebestuur 
voor alle inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.

Hierdoor krijgen de kinderen van de 
Buitenschoolse Opvang van de Nue-
nense locaties van Kids Society Erica, 
exclusieve toegang tot de sportfacili-
teiten van EMK.

Sport, spel, bewegen, kunst, cultuur 
en vrijetijdsbeleving zijn wezenlijke 
onderdelen van het BSO-aanbod bij 
Kids Society Erica.
Het partnerschap met EMK zal voor 

de kinderopvangorganisatie een be-
langrijke extra impuls geven aan met 
name sport, spel en bewegingsmo-
gelijkheden vanuit de BSO.
Voetbalvereniging EMK zal de sa-
menwerking met Kids Society Erica 
mogelijkheden bieden om kinderen 
te enthousiasmeren voor hun mooie 
club en sportpark.
Bovendien verwerft de club er een 
nieuwe sponsor mee.

De Buitentuin heeft al jarenlange er-
varing met een kleinschalig kinder-
dagverblijf. Vanuit dit succes komt 
vaak de vraag of het ook mogelijk is 
om aan de kinderen een BSO aan te 
bieden. De Buitentuin kenmerkt zich 
met name door haar kleinschaligheid 
en om het feit dat de opvang zoveel 
mogelijk georiënteerd is op activitei-
ten in de buitenlucht.   Zo wordt er 
veel in de openlucht gespeeld en zijn 
alle activiteiten gericht op het bui-
tenzijn. Dit unieke concept spreekt 
vele ouders en de kinderen aan.
De buitenschoolse opvang zal vol-
gens hetzelfde concept als de kinder-
opvang gaan werken. Het clubhuis 
en het omliggende terrein van NKV 

COLLECTEWEEK 
RODE KRUIS
12 t/m 18 juni 2022

Scan de QR-code en doneer 
direct of gebruik IBAN: 

NL05RABO 0142 9095 80

Geef en maak onze 
lokale hulp mogelijk!

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

biedt daar uitstekende mogelijkhe-
den toe. Het clubhuis is sinds vorig 
jaar compleet gerenoveerd en van 
alle nieuwe gemakken voorzien. Het 
omliggende terrein met een sport-
veld, beachveld en bebossing, biedt 
veel mogelijkheden om het concept 
van de Buitentuin te ondersteunen 
en te continueren in de toekomst.

De BSO zal open zijn op maandag, 
dinsdag en donderdag. Indien ge-
wenst kan uw kind op dinsdagavond 
en donderdagavond   meteen aan-
sluitend meetrainen met de korfbal-
lende  jeugd van NKV.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een 
plaatsing van uw kind dan kunt u een 
e-mail sturen naar  info@kinderop-
vangdebuitentuin.nl of naar bestuur@
nkvkorfbal.nl
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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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 9 juli 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Dec-
kers.
Zondag 10 juli 11.00 uur: viering, Jo-
canto, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 9 juli 8.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie.
Zondag 10 juli 11.00 uur: Noor van 
der Linden – Beltz en Nelly van der 
Linden; Piet Joosten; Eef van Brakel; 
Antoon van der Linden, Francien van 
der Linden en kleindochter Kim; 
Laurentien Schilling – Corvers; Jac 
Hamers.

Mededelingen
In verband met de Nuenense Kermis 
is het secretariaat aanstaande maan-
dag en dinsdag gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 10 juli om 11.00 uur: viering, 
voorganger pastor P. Clement.

Misintenties: 
Pastoor Jan van Dooren, vanwege 
sterfdatum; Johannes Raijmakers en 
Johanna Rooijakkers; Petrus Raijma-
kers; Wilhelmus Rooijakkers en Elisa-
beth Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; 
Sjef en Lena Saris – Swinkels; Henk 
Leenen; Overleden fam. Knoops; 
Hann de Brouwer – Coolen, wegens 
sterfdatum.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 10 juli om 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor P. Clement.

Misintenties: 
Piet Coolen; Pastoor Jan van Dooren.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 10 juli zal in de kerkdienst voor-
gaan: ds. Marlies Schulz. Er wordt een 
collecte gehouden voor het Educa-
tiefonds Vluchtelingen Nuenen. U 
kunt de dienst ook thuis volgen via 
livestream. U kunt die vinden via 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding,
Na afloop van de dienst wordt er kof-

fie en thee geschonken en kunnen 
we elkaar ontmoeten. U bent 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 7 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, Zoete Lieve Vrouw van 
Den Bosch; gedachtenis van H. Cyril-
lus en Methodius, bisschoppen en 
belijders.

Vrijdag 8 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Elisa-
beth, koningin van Portugal, weduwe. 

Zaterdag 9 juli. Geen H. Mis, H. Martela-
ren van Gorkum, nu 450 jaar geleden.

Zondag 10 juli. Vijfde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 11 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pius I, paus en mar-
telaar.

Dinsdag 12 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes Walbertus, abt; gedachte-
nis van H. Nabor en Felix, martelaren.
Woensdag 13 juli. 07.15 H. Mis.

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').

Steunkaartenactie
Showkorps O&V | Nuenen
Deze week vindt de jaarlijkse steunkaartenactie van Showkorps O&V | 
Nuenen weer plaats. Wellicht is een van onze leden al bij u aan de deur ge-
weest of heeft u de folder met QR code al ontvangen. 

De opbrengst van de steunkaartenac-
tie komt onder andere ten goede aan 
onze interne opleiding, uniformen en 
instrumenten, en initiatieven zoals 
Music Kids. Zo kunnen wij blijven 
voortbestaan en nog vele jaren eve-
nementen zoals carnaval, konings-
dag, de avondvierdaagse en vele an-
dere gebeurtenissen in ons mooie 
Nuenen muzikaal ondersteunen. Heeft u ons gemist of de folder met 

QR-code niet ontvangen? De code 
vindt u ook bij dit artikel, dus scan 
deze met de camera van uw telefoon 
en kies een bedrag om ons te steu-
nen. U mag natuurlijk ook zonder 
deze QR-code een bijdrage doen op 
de bankrekening van de vereniging:
Showkorps O&V|NUENEN
IBAN: NL61 RABO 0137 4845 26
Wij danken u bij voorbaat voor uw 
gift en hopen u snel te zien bij een 
van onze optredens!

Waterlelies in het park
Op zondagmiddag vond het concert plaats van Blue Planet Harp Ensem-
ble in de Clemenskerk in Nuenen. Docent Inge Frimont-Hei kan trots zijn 
op haar leerlingen. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar speelden sa-
men. De verbinding tussen de leerlingen is groot. In prachtige jurken za-
ten ze op het podium. 

Het publiek, dat in grote getale aan-
wezig was, heeft kunnen genieten 
van het samenspel en solo’s van de 
oudere leerlingen. 
Ze speelden muziek uit de Efteling, 
nummers uit Jacobite Train uit de 
Harrie Potter film, Phantom of the 
Opera, Late Night & Fiesta en muziek 

uit het sprookje De poppenmaker, 
met levensgrote bewegende pop-
pen uit het succesvolle optreden in 
Het Klooster vorig jaar oktober.

Het was een geslaagde middag waar 
iedereen met veel plezier aan terug 
zal denken. 

PYROMANIE 
Drie auto’s in de as 
De geur van benzine en gas 
Jammer dat het in “mijn straatje” was 
Gelukkig was er water om te geven  

De parkeerplaatsen zijn nu opvallend 
leeg 
Op het trottoir rest slechts een zwar-
te veeg 
Als spoor van iemand die niet in mijn 
achting steeg 
Laten we verder gaan met leven  

©Joke van Overbruggen      

GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR: 
Kas van Rijssel Vwo Technasium, Eckartcollege Goed gedaan jochie!! Oma Nellie

Muziek op Weverkeshof
Op zondag 10 juli is er weer muziek op Weverkeshof.
Van 14.00-17.00 uur komt Carel Janssen bij ons muziek maken. Carel is 
muziek leraar en geeft o.a. gitaarles. 

Traditiegetrouw sluit Carel zijn lessei-
zoen bij Weverkeshof af. Samen met 
verschillende leerlingen komt hij dan 
voornamelijk gitaarmuziek ten geho-
re brengen. Bij mooi weer kan dit bui-
ten in de tuin. En anders in onze ge-
zellige huiskamer.

Tot ziens op Weverkeshof! En zoals al-
tijd is de toegang gratis en bij binnen 
optreden: kom op tijd want vol = vol.
Voor meer informatie over Weverkes-
hof, kijk vooral eens op onze website.

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

KunsT met een grote T
Tijdens KunsT met een grote T krijgen kunstenaars met 
relatie tot Nuenen, Gerwen en Nederwetten de gelegen-
heid om hun werk te exposeren in ruimtes die in het cen-
trum van Nuenen liggen, van het Nuenens College tot 
aan het gemeentehuis. De manifestatie vindt plaats op 1 
en 2 oktober, dit jaar in het kader van NGN200. Er hebben 
zich nu ruim 40 kunstenaars aangemeld maar inschrij-
ving is nog mogelijk tot 1 augustus 2022. 

Schilders, beeldhouwers, ... schrijf je in! 

Het aanbod van kunst is heel divers: schilderijen (diverse 
technieken), fotografie, beelden van hout - steen - brons - 
keramiek, etsen, lichtkunst, textiel artwork, grafiek, ge-
dichten,...en wat te denken van digitale kunst? 
De opbrengst gaat geheel naar Stichting Leergeld.
Via de website: www.kunstmeteengrotet.nl kan er wor-
den ingeschreven.

M. RaessensT. Bergman
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Jazz danslessen 
gaan weer
van start
Dansdocente Carmelien de Haan-
Houben gaat vanaf  maandag 5 
september  weer van start in Het 
Klooster met jazz-moderne dans-
lessen voor vrouwen vanaf 30/40 
jaar.

Ze heeft haar opleiding gehad aan de 
Engelse RAD (Royal Academy of 
Dance) en de Rotterdamse dansaca-
demie.
Daarna danste ze in de musicals van 
Annie MG Schmidt en het Ballet van 
Vlaanderen. Ze heeft met de dans en 
muziekgroep “Pandora” educatieve 
dansvoorstellingen gemaakt voor 
scholen.
Van 1988 tot 2021 gaf ze balletlessen 
bij balletgroep “Bloesem” in Mierlo. 
Ook gaf ze jazz/moderne danslessen 
in Geldrop.

Met veel plezier geeft ze sinds 2016 
jazz dans aan een enthousiaste groep 
vrouwen in de balletzaal van Het 
Klooster in Nuenen.
Heb je zin om, te ervaren hoe leuk het 
is om te dansen, meld je dan aan voor 
een proefles.

De lessen zijn altijd op maandag-
avond van 20.00 tot 21.00 uur in de 
balletzaal van Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen.

Aanmelden bij: 
carmelienhouben@icloud.com

Zomerspreekuren en ZomerDoeTips 
EnergieHuis Slim Wonen
Zomerspreekuur en inloopspreek-
uren in Helmond 1 juli - 5 augustus:
• Zomer Inloopspreekuur op wo-do-
vrij 13.00-17.00 uur EnergieHuis, To-
renstraat 3
• Zomerspreekuur op  Afspraak met 
Energiecoach in EnergieHuis, Toren-
straat 3.

Zomerinloopspreekuren Nuenen 
juli-aug (behalve 13 augustus)
• Zomerspreekuur elke zaterdag
11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. 
Hugo van Berckellaan 18).

Serviceloket voor een korte vraag: 
bel of e-mail (gesloten van 8-26 au-
gustus)
• Telefonisch Energiespreekuur 085-
0410041: dinsdag en donderdag 
13.00-17.00
•  E-mail Serviceloket: voor een korte 
vraag via info@energiehuisslimwo-
nen.nl

10 ZomerDoeTips om gas en elek-
tra te besparen
• Zorg in de zomer voor een koel huis 
door ’s ochtends je zonwering, gor-
dijnen en of rolluiken te sluiten
• Ventileer in de zomer ‘s nachts met 
open ramen en deuren om je huis te 
koelen in plaats van aircogebruik
• Douche niet langer dan 5 minuten 
en koop een besparende douchekop
• Vervang alle gloei- en halogeenlam-
pen door ledlampen en bespaar 70% 
elektriciteit
• Isoleer nu je huis (muren, dak, glas, 
vloer) en bespaar 20-35% in de win-
termaanden
• Vervang nu oud dubbel thermo-
pane glas door HR++ isolatieglas en 
voorkom 10-15% warmteverlies, en 
ervaar 4 graden extra comfort in de 
wintermaanden
• Zet in de zomer de cv op 17 graden 
zodat die ene koude dag/nacht geen 
gas verbruikt wordt
• Doe via de website de gratis Woning 
Quickscan inclusief je eigen Verbeter-
plan
• Maak tussen 1 juli tot 5 augustus 
een zomerafspraak met een deskun-
dige Energiecoach of bezoek het zo-

mer inloopspreekuur op wo-do-vr 
van 13.00 tot 17.00 uur in het Ener-
gieHuis, Torenstraat 3 Helmond
• Profiteer van de 15-30% isolatie- en 
warmtepomp subsidie , het lage 9% 
tarief op isolatie-arbeidsloon en de 
btw-teruggave bij de aanschaf van 
zonnepanelen.

Populaire diensten op de website 
www.energiehuisslimwonen.nl:
• Slim starten met je eigen woning 
QuickScan met verbeterplan
• Slim verder met slimme bespaar 
maatregelen voor jouw woning
• 15-30% isolatie Subsidies bekijken 
en bedrijf zoeken voor een offerte
• Hoe woon jij? Check je plek en zie 
via ´Slim´ verder hoe jouw leefomge-
ving  scoort 
• Hoe verkoel je jouw huis deze zo-
mer, schaduw is een goede koeler, zie 
Slim starten.

Aangepast Zomerrooster en
dienstverlening
Ervaring leert dat er in de zomer-
maanden minder beroep wordt ge-
daan op het EnergieHuis Slim Wonen. 
Daarom werken we met een aange-
past zomer rooster. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren gaan we niet 
helemaal dicht, want eigenlijk zou je 
juist nu moeten regelen dat je er in 
de winter warmpjes bij zit. Zeker ge-
zien de lange wachttijden bij installa-
tiebedrijven. 

Zomerrooster; 1 juli – 26 augustus zijn er 
geen themabijeenkomsten; 1 juli – 5 au-
gustus afspraken, inloopspreekuren en 
serviceloket volgens aangepast rooster; 
8 augustus – 26 augustus is het Energie-
Huis Helmond voor bezoek gesloten. 

Meer informatie: www.energiehuisslim-
wonen.nl of email info@energie 
huisslimwonen.nl.

Dorpsraad Lieshout vraagt
hulp om openbaar gebied
netjes te houden
Iedereen in Lieshout heeft wel eens te doen met ´openbare werken´. Ie-
dereen heeft wel eens een losliggende tegel geconstateerd of is wel eens 
verrast door de afsluiting van een route. Dorpsraad Lieshout wil er graag 
op wijzen dat de gemeente Laarbeek hier prima communicatieroutes 
voor heeft aangelegd, zodat de inwoners van Lieshout opmerkingen over 
alle zaken die het openbaar gebied betreffen op de juiste plaats neer kan 
leggen.

ken- speelt dan ook een belangrijke 
rol in het welbevinden van de inwo-
ners. Een fijn, schoon en net dorp 
draagt absoluut bij aan de leefbaar-
heid in het dorp. Dorpsraad Lieshout 
roept de inwoners dan ook op om za-
ken die het openbare gebied betref-
fen steevast door te geven aan de ge-
meente. Dat kan eenvoudig via www.
laarbeek.nl.
Op die wijze is de gemeente maxi-
maal geïnformeerd en kan ze makke-
lijker de benodigde acties nemen. 
Wilt u hulp bij het aankaarten van dit 
soort opmerkingen? Neem dan con-
tact op via info@dorpsraad-lieshout.
nl of kijk op www.dorpsraad-lies-
hout.nl en de Dorpsraad helpt u 
graag naar het juiste loket.

Openbare werken nodig ? Meld het bij de 
gemeente.

Rullen in Music
Zondagmiddag 3 juli was het druk op het Rullen. Per auto, met de fiets en 
te voet kwamen velen uit Nuenen, maar ook uit Breda en Brussel, naar het 
Rullen om te genieten van de  huiskamerconcerten in drie prachtige boer-
derijen. Het was uitstekend georganiseerd, iedereen wist al snel de woon-
kamer  te vinden voor het eerste concert. Tussen de concerten liepen de 
bezoekers naar de volgende locatie.  Tijdens de wandeling werd genoten 
van de authentieke omgeving, het bijzondere cultuurhistorische karak-
ter van het Rullen met vergezichten tot de kerk van Gerwen en Nuenen.

In de Heydehoeve speelde Inge Fri-
mout-Hei op haar indrukwekkende 
pedaalharp. Het zal de eerste keer 
zijn dat in deze boerderij een harp  in 
de huiskamer stond. Inge begon haar 
concert met een eigen compositie 
over de zee bij Mont St. Michel en 

bracht de bezoekers vervolgens met 
haar muziek naar Schotland en Ier-
land. Het slot emotioneerde het aan-
wezige publiek met een lied dat zij 
speciaal voor dit huiskamerconcert 
heeft geschreven over het Rullen. 
Wellicht is  het Rullen het eerste 
buurtschap van Nuenen dat een ei-
gen lied heeft. De slotregel: “geniet 
van alle rust van dat hele fijne plekje 
bij het Rullen” was natuurlijk een ode 
aan de brandkuil.
In de boerderij aan deze brandkuil 
speelde Eddie Franken op zijn gitaar. 
Hij had ervoor gekozen om ook com-
posities te spelen die niet speciaal 
geschreven waren voor gitaar. Alle  
werken speelde hij zonder bladmu-
ziek!  Zichtbaar genoot hij om weer 
voor publiek te mogen spelen. Het 
was muisstil in de woonkamer. Een 
virtuoos gitarist die de liefde voor gi-
taar en muziek op het publiek over-
bracht.   Jammer dat het concert 
slechts een half uur duurde, want 
daarna moest gewandeld worden 

naar de volgende locatie.
Een solo concert door een accordeo-
nist is er niet zo vaak. Daarom een 
verrassende keuze om Otine van Erp 
uit te nodigen om een huiskamer-
concert te geven. Als je tijdens het 
concert je ogen sloot, bij het eerste 
werk van F. Couperin, dan leek het 
alsof een heel orgel de huiskamer 
vulde.  Daarna hoorde je de zachte 
klanken van een ‘piano’. Met het werk 
van Satie was de huiskamer een schip 
dat deinde met de stroom mee. Hoe 
toepasselijk bij de boerderij was het 
derde deel van dat werk: “zo zwaar als 
een zeug, licht als een ei“.

Bij elk concert een ovationeel ap-
plaus van het publiek en wat is het 
jammer dat het al voorbij is. In de tuin 
bij Hoeve de Rullen werd onder het 
genot van een drankje nog nageno-
ten. Veel waardering voor het prach-
tige programma uitgevoerd door de 
musici,  de geboden gastvrijheid 
door de eigenaren van de drie boer-
derijen en voor de hulp van buurtge-
noten. De eerste uitvoering van Rul-
len in Music was een groot succes, la-
ten we hopen dat het een vervolg 
krijgt. Uniek dat dit op het Rullen kan! 

Jazz in de Garden bij Trefpunt 
met Nuenense muzikanten
Zondag 10 juli wordt op het nieuwe terras van het Trefpunt in Eindhoven 
een middag georganiseerd boordevol diverse stijlen jazzmuziek met op-
tredens van onder andere de Falcon Town Jazz Band en combo Full House.
                                                                                                                                                                                                                                        
De Falcon Town Jazz Band bestaat uit 
zeven ervaren musici, die bekende 
Dixieland nummers spelen. Het or-
kest dat regelmatig optreedt in de re-
gio, bestaat al meer dan 25 jaar en 
staat borg voor een middag gemak-
kelijk in het gehoor liggende, swin-
gende instrumentale en vocale Dixie-
land muziek. 
De combo Full House speelt een uit-
gebreid repertoire swingmuziek 
voornamelijk uit de jaren dertig en 
veertig met uitschieters naar het 
Franse chanson en enkele heden-

daagse Engelse componisten. Dit al-
les aangevuld met Cha cha cha’s en 
Bossa’s.
Alles bij elkaar zorgen beide orkesten 
voor een muzikale jazzmiddag die u 
beslist niet mag missen! Hopelijk op 
een zonnig terras. Bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar de grote zaal. 

Zondag 10 juli 14.00 - 17.00 uur, Jazz 
in de Garden
Het Trefpunt,  Belgiëplein 20 in Eind-
hoven.
De toegang is gratis. 

Casual Blue 
Een enthousiaste club muzikanten uit Nuenen die het iedere keer weer 
een feest vinden om in een gezellige sfeer gewoon lekker muziek te 
maken. 

Het repertoire bestaat uit een mix 
van top 2000 muziek maar ook num-
mers uit de jaren 60 en 70 komen 
voorbij.  Goed in het gehoor liggende 

muziek voor iedereen. Op vrijdag 15 
juli zijn wij te gast op de kiosk in Son 
en Breugel,  aanvang  19.00 uur tot 
20.45 uur.



ROND DE LINDE week 27 Donderdag 7 juli 2022

Pagina 11 - sport

SPORT

De Piet van Dun
Voedselbankdrive  
Afgelopen zaterdag hield Bridgeclub Senergiek voor de zevende maal de 
Voedselbankdrive. In zijn voorwoord memoreerde Jan Hoeve, voorzitter van 
Bridgeclub Senergiek, de bijna vier jaar geleden overleden Piet van Dun. 

Piet was o.a. bestuurslid van de Voed-
selbank en van de Bridgeclub Sener-
giek. Hij was de initiatiefnemer van 
de Voedselbankdrive. Ter nagedach-
tenis aan Piet heeft het bestuur van 
de Bridgeclub Senergiek onlangs be-
sloten de Voedselbankdrive voortaan 
te noemen: de Piet van Dun Voedsel-
bankdrive.  
Aan het eind van de drive op zater-
dag 2 juli kon voorzitter Jan Hoeve 
750 euro overhandigen aan Jan Kees 
Lemkes, voorzitter van Voedselbank 
Nuenen. “Elk jaar zijn we weer heel 
blij met deze royale gift”, zei hij. 
De afgelopen twee jaar met corona 
waren spannend. Zouden er meer 
klanten komen, hoe zou de aanvoer 
van voedsel verlopen, zouden er nog 
voldoende vrijwilligers zijn? “Achteraf 
gezien hebben we ons goed kunnen 
redden. Maar dat had ook heel an-
ders kunnen uitpakken. We hebben 
wel meer monden moeten voeden. 
Gelukkig konden we dat goed op-
vangen, mede dankzij eerdere op-
brengsten van deze bridgedrive. 
Door de introductie van de Piet van 
Dun Voedselbankdrive ontstaat er nu 
nog meer continuïteit”, aldus Lemkes. 

Chris Kisters 
uit Nuenen
zesde bij NK 
wielrennen
De talentvolle wielrenner Chris 
Kisters uit Nuenen sprintte naar 
een eervolle zesde plaats bij het 
Nederlands Kampioenschap Weg-
wielrennen voor junior-mannen.

Zaterdag 2 juli startten 120 jonge 
renners voor het NK wegwielrennen 
over 147 kilometer in het Overijsselse 
Enter. De renners reden de wedstrijd 
met een uurgemiddelde van 44 kilo-
meter. De sterke Elmar Abma uit Wol-
vega bleef met één seconde voor-
sprong uit de greep van het sprinten-
de peloton. De 16-jarige Chris Kisters 
veroverde de zesde plaats door voor 

TV Wettenseind  verlengt 
met Tennisschool Coen
Op 27 juni jl. hebben Dennis Ringeling, Technische Commissie TV Wet-
tenseind en Coen van Gool, Tennisschool Coen in onderling overleg be-
sloten om de lopende samenwerking die eigenlijk pas in september 2024 
zou aflopen open te breken en te verlengen met maar liefst drie jaar.
Hierdoor blijft Coen nog tot september 2027 als hoofdtrainer verbonden 
aan de vereniging.

Coen van Geel (links) en Dennis Ringeling bezegelen de samenwerking. 

Dennis Ringeling, Technische Com-
missie TV Wettenseind is blij dat we 
nu al het contract van Coen hebben 
opengebroken en hebben verlengd.
Coen is sinds september 2021 hoofd-
trainer op onze vereniging en we zijn 
als bestuur zeer tevreden over de 

diensten en ondersteuning van Ten-
nisschool Coen.
Bij TV Wettenseind zoeken we altijd 
naar langdurige samenwerkingen en 
als het van beide kanten goed bevalt 
is deze verlenging na een jaar hier 
een mooi voorbeeld van.

Nieuwe teams Badminton Club 
Lieshout al samengesteld
Met nog enkele speeldagen te gaan is Badminton Club Lieshout al volop 
bezig met het komende seizoen. In dat seizoen 2022/2023 zal de vereni-
ging met twee teams gaan deelnemen aan de nationale competitie. BCL-1 
zal gaan spelen in de 9de divisie en BCL-H1 zal haar krachten gaan meten 
in de 2de Herenklasse, waar met veren shuttles gespeeld wordt.

Mixteam
BCL-1 heeft afgelopen seizoen voor 
het eerst aan de competitie deelge-
nomen. Het jonge team wilde graag 
in de 9de divisie starten, maar werd 
vanwege een tekort aan inschrijvin-
gen ingedeeld in de 8ste divisie. In 
die klasse zijn de tegenstanders dui-
delijk sterker en daarom wist BCL-1 in 
dit seizoen weinig punten te halen.

Komend seizoen heeft het team weer 
inschrijving aangevraagd in de 9de 
divisie. Als ze daar ook werkelijk inge-
deeld gaan worden kunnen ze het 
geleerde in het vorige seizoen op de 
baan laten zien en meer wedstrijd-
punten binnen halen. Komend sei-
zoen zal BCL gekoppeld zijn aan 
sponsor BouwBaar Bouwmanage-
ment en bestaan uit Tim van Bom-
mel, Ainara Vandegard, Carolien van 
den Biggelaar, Richard Essers en Roel 
de Laat.

Herenteam
BCL-H1 heeft een geweldig seizoen 
achter de rug. In de reguliere compe-
titie werd het team kampioen van de 
derde afdeling en mocht het, als af-
delingswinnaar, uitkomen tegen de 

BCL-H1 is nogmaals in het zonnetje gezet vanwege de behaalde titel “Nederlands Kam-
pioen bij de clubteams”.

Synchroonzwemmen 
geeft weer een show 
op 17 juli!
We kunnen met veel plezier weer 
zeggen dat er dit jaar een show 
wordt gegeven door onze syn-
chroonzwemsters van Z&PV Nue-
nen. De meiden hebben hard ge-
traind afgelopen jaar en zullen ver-
schillende dansjes opvoeren op 
verschillende stijlen van muziek. 

In de dansjes wordt er afgewisseld 
tussen beenfiguren en armfiguren. Er 
zijn ook verschillende lifts in de dans-
jes verwerkt, dit betekent dat er een 
zwemsters helemaal uit het water 
wordt gegooid of getild. De meiden 
hebben de haren in een knot, make-
up op en mooie showbadpakken 
aan. Sommige showbadpakken zijn 
helemaal of deels zelf gemaakt. Zoals 
je leest is het een heel spektakel, dat 
je niet wil missen. Naast dat er een 
show wordt gegeven door de zwem-
sters is er ook een grote loterij aan-
wezig waar je bijna altijd prijs hebt, 
aangezien er zoveel prijsjes zijn zoals 
cadeaubonnen, etenswaren en leuke 
hebbedingetjes. 
De show is op zondag 17 juli om 
09.00 uur en duurt iets minder dan 
een uurtje, de aanvang is vanaf 8:45 
uur en de entree is gratis. Kom je 
meegenieten met ons? Dan zien we 
jullie graag op 17 juli in het Feel Fit 
Center Nuenen.

Tot slot zegde Jan Hoeve toe, dat 
bridgeclub Senergiek volgend jaar 
weer de Piet van Dun Voedselbank-
drive zal organiseren. 

Nuenenaar Senn Lindeman 
doet zijn armen over elkaar; 
buit is binnen: en dat is zes!
Nee, verrassend was het niet meer, wel des te knapper. Want karter Senn 
Lindeman rijgt de zeges in het Nederlands kampioenschap Rotax Max 
aaneen. De achtjarige Nuenenaar won zondag op circuit De Landsard in 
Eindhoven de zesde van zes NK-races tot dusver in de Micromax-klasse. 
En dat terwijl hij op vrijdag nog ziek was! 

De manier waarop hij over de finish 
van zijn thuiscircuit denderde, viel op 
en er sprak op een leuke manier zelf-
vertrouwen uit. Met de armen over 
elkaar snelde hij naar zijn zesde zege 
op rij. “Ik vond het gewoon leuk om te 
doen, eigenlijk”, zei een trotse Senn 
die na toptijden in de vrije trainingen 
zich op poleposition had gekwalifi-
ceerd. 
“Ik heb alle races in het NK tot nu toe 
gewonnen, maar het was vandaag 
wel een beetje moeilijk. In de prefina-
le reden ze op mijn bumper. In de 
laatste rondes gelukkig niet meer en 
kon ik de race winnen.” Door dat re-
sultaat mocht hij ook de finale vanaf 
poleposition starten. 

Die race verliep voor Senn nog beter. 
“Ik heb de eerste plek ook in de eer-
ste ronde vastgehouden en daarna 
ben ik weggereden. Ik heb de hele 
race niet achteromgekeken. Dat doe 
ik nooit”, zei hij triomfantelijk. 

Of hij het niet een beetje saai begon 
te vinden, altijd maar winnen? “Nee 
hoor”, zei hij opgewekt. “Winnen is al-
tijd even leuk. Op welke baan maakt 
me niet uit, als ik maar win. De baan 
was best wel snel vandaag. En het is 
een leuke baan om op te rijden. Het is 
veel sturen en ook best lang volgas.” 

Vrijdag was hij niet op de baan ver-
schenen omdat hij ziek was. “Ik had 
keelpijn en buikpijn en hoofdpijn”, 
legde hij uit. “Ik ben daarom zaterdag 
pas hier gekomen. Toen voelde ik me 
al een stuk beter. En nu voel ik me 
nog beter.” Wel moest hij zaterdag 
even inkomen, bekende hij. “De eer-
ste paar trainingen gingen niet zo 
goed. Ik had ook nog een beetje 
koorts. Gelukkig gingen de laatste 
paar trainingen wel goed.” Op zon-
dag hadden Senn en zijn team de af-
stelling van zijn Birel-kart perfect 
voor elkaar.
Het bleek de basis voor een perfect 
weekeinde. Met opnieuw twee zeges 
op zak kan hij met nog meer zelfver-
trouwen vooruitblikken op zijn ko-
mende races. De belangrijkste daar-
van voor komende maand is de Rotax 
Max International Trophy in Le Mans. 
Daar komt de Rotax Max-top uit de 
hele wereld naartoe. 

Vanzelfsprekend kijkt Senn ernaar 
uit. “Ik heb er één keer gereden, vori-
ge week. Dat was om te trainen. Ik 
vond de baan vet. Ik kon er iets van 
vijftien seconden volgas, dat was su-
perlang. Ik weet niet wat ik daar moet 
verwachten. Maar ik ben wel heel be-
nieuwd. Ik heb er echt heel veel zin 
in!”

in de groep van 60 renners te eindi-
gen. Een prima prestatie van deze 
eerstejaars junior uit Nuenen.

Nuenenaar Chris Kisters: 6de bij het NK.
(fotoCeez)

winnaars van de andere afdelingen. 
Ook die onderlinge kampioenen-
strijd wist het team te winnen waar-
door ze Nederlands kampioen zijn 
geworden in de Heren-klasse, waar 
met nylon shuttles gespeeld wordt. 
Komend seizoen promoveert het 
team om die reden naar de tweede 

herenklasse waar met veren shuttles 
gespeeld wordt. Een grote verande-
ring en een duidelijke stap voor-
waarts. Komend seizoen zal BCL-H1 
gekoppeld zijn aan sponsor Bouw-
Center Swinkels en gevormd worden 
door Christian Klumpers, Ruud van 
Vijfeijken, Laurence Roijackers, Je-
roen van der Heiden, Bert Manders 
en Wouter van Vijfeijken. 

BCL-H1 is tijdens de speelavond van 
Badminton Club Lieshout nog eens 
hartelijk gefeliciteerd met het beha-
len van het Nederlands Kampioen-
schap. Uit handen van penningmees-
ter Ingrid Bergé ontvingen de spelers 
“celebrations”: het behaalde resultaat 
was immers het vieren waard.  
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Kermis Nuenen 2022
van 8 t/m 12 juli

De winkels in het centrum blijven bereikbaar!

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

Nuenen 

DE ATTRACTIES:
Happy wheel
Free style wip
Trampoline 
Euroball / Blasta
Lucky duck
Lijntrek/Jut
Adventureride
Fotoschietsalon
Mini cars
Gebak/spin
Kinderzweef + studio
Bussensport
Break Dance
Snacks
Mario jump 
Scape spiegeldoolhof
Luna park
Churros/Curly chips
Le Grand Carrousel
SaedtAutoscooter
Polypmjh sipke
Lucky cranes en big one
Amazone
Flying Jumbo
Jackpot + Pinkdate

Het Sint Annagilde Nuenen-Dorp komt op zaterdagavond 9 juli traditiege-
trouw bij locoburgemeester Stultïens officieel ‘de kermis aanzeggen’ sa-
men met Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten en het Sint Catharinagilde 
Nuenen-Boord. Na de aanzegging door de gildehoofdman en een kort 
woordje van de locoburgemeester brengt het gilde een vendelgroet aan 
het wereldse gezag, waarna in optocht wordt vertrokken naar het kermis-
terrein. Daarna is er een rondgang over de kermis en wordt er een drankje 
gedronken bij twee horecagelegenheden in het dorp. Wij nodigen u uit 
deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort om 
19.00 uur. 

Vrijdag 8 juli:
13.00 uur: Kermis open.

21.30 uur:  LIJN 7
De 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. 
Zij zullen onder het motto ‘gas erop, 
dak eraf’ zorgen voor een spetteren-
de opening van het kermisweekend.

22.00 uur: Vuurwerkshow

Zaterdag 9 juli: 
12.00 uur: Kermis open.

19.00 uur: De organisatie van de tra-
ditionele aanzegging van de kermis 
bij het gemeentehuis aan de Papen-
voort 15 is dit jaar in handen van het 
Sint Annagilde Nuenen-Dorp. Na de 
aanzegging door de gildehoofdman 

en een kort woordje van de locobur-
gemeester brengt het gilde een ven-
delgroet aan het wereldse gezag, 
waarna in optocht wordt vertrokken 
naar het kermisterrein. 
Daarna is er een rondgang over de 
kermis en wordt er een drankje ge-
dronken in een horecagelegenheid. 

19.00 uur: Staat er en DJ klaar op het 
horecaplein.

21.30 uur:  DE HEEREN VAN
Voor de vaste bezoekers van het hore-
caplein geen onbekenden, drie jaar 
geleden wisten ze al te zorgen voor 
een heus feestje. Deze partyband, be-
staande uit drie heren, zorgt dat nie-
mand stil kan blijven staan en dat 
meezingen vanzelf gaat. 

Zondag 10 juli: 
13.00 uur: Kermis open.

16.00 uur: 
SEVENTIES SUNDAY SURPRISE
Deze middag begint om 16.00 uur 
met optredens van o.a. de leadzan-

gers van de band TILT, afgewisseld 
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 een 
DJ die ons vanaf 21.30 uur qua mu-
ziek weer langzaam in het heden 
brengt. Kortom een echte familie-
dag voor jong en oud!

Maandag 11 juli: 
13.00 uur: kermis open.

18.00-20.00 uur: ‘Clown Desalles’ be-
zoekt de kermis en vermaakt groot 
en klein.

20.00 uur:
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. 

Dinsdag 12 juli: 
13.00 uur: kermis open

18.00-20.00 uur: Clown Desalles, be-
zoekt wederom de kermis en ver-
maakt groot en klein. Natuurlijk is er 
volop gelegenheid om met hem op 
de foto te gaan.

Programma




