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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Zie de puzzelpagina in onze week-
krant voor meer info.
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Een mooi 
moment in de 
H. Clemenskerk

Hennie 
Rooijakkers
wint 
Kermistoepen

GroenExpo 
Bloem & Tuin 
2022

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Zilveren erepenning voor 
Caroline van Brakel
Tijdens haar afscheidsbijeenkomst op 6 juli in Het Klooster, ontving wet-
houder Caroline van Brakel (CDA) de zilveren erepenning van de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Burgemeester Maarten Houben ver-
richtte de uitreiking.

Ir. C.E.P. (Caroline) van Brakel (CDA) is 
de afgelopen 6 jaar werkzaam ge-
weest als wethouder van de gemeen-
te Nuenen. Zij kwam in 2016 van bui-
ten Nuenen, namelijk uit Veldhoven. 
De eerste twee jaar was zij wethou-
der Sociaal domein en de afgelopen 
vier jaar wethouder Ruimtelijke orde-
ning, wonen en mobiliteit. Zij heeft 
bijzondere verdiensten opgebouwd 
voor de Nuenense samenleving. De-
ze zilveren erepenning is een blijk 
van waardering voor haar enorme in-
zet. Caroline van Brakel heeft op 16 
juni de Nuenense politiek verlaten en 
is op dit moment weer wethouder in 
haar woongemeente Veldhoven.

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Prijsvraag voor     
gratis toegangsbewijzen   
GroenExpo Bloem & Tuin
Op vrijdag 22 juli tot en met zondag 31 juli zal op Landgoed Gulbergen 
opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 28e editie. Het 
evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u de komende weken een 
lezersactie aan.
U moet hierbij de adverteerder van 
Rond de Linde noemen die in de toe-
gevoegde 6-hoek staat. Deze is  elke 
week weer anders. Iedere week wor-
den onder de goede inzenders 5x2 
vrijkaarten GroenExpo Bloem & Tuin 
verloot.  

Prijswinnaars krijgen de toegangsbe-
wijzen toegezonden via de e-mail.
Uw inzending moet, voorzien van 
naam en e-mailadres, voor zondag-
avond binnen zijn op: 
bloementuin@ronddelinde.nl

De uitreiking vond plaats bij het Sint-Antoniusschut Eeneind-Opwetten
op het Eeneind te Nuenen waar Gerrit al  35 jaar lid is

Deze Week

Burgemeester Houben speldt bij Gerrit 
van Ginkel de Koninklijke onderscheidin-
gen in de graad Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau op

Een Koninklijke 
Onderscheiding voor onze 
Gerrit van Ginkel
Door Mariët Jonkhout

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd”, zo begint burgemeester 
Maarten Houben het o�  ciële gedeelte van zijn speech, afgelopen vrijdag 
8 juli. Voor hem staat onze hoofdredacteur, liefdevol ‘Mister Rond de Lin-
de’ genoemd, Gerrit van Ginkel, samen met zijn vrouw Marianne en met 
hun kinderen en kleinkinderen. Gerrit, die met een smoesje naar het club-
gebouw van de Sint Antoniusschut op Eeneind was gelokt, was zichtbaar 
ontroerd. En hij was niet de enige die een traantje weg moest pinken.

Gerrit is natuurlijk al sinds jaar en dag 
een BN’er – een bekende Nuenenaar - ,
vertelt de burgemeester. Menigeen is 
hem wel tegengekomen in de func-
tie van speaker bij diverse Nuenense 
activiteiten, zoals de Van Goghloop 
en Halfvasten. Als bestuurslid van de 
Parkblaozers en carnavalsvereniging 
De Waterlanders. Als Deken-schatbe-
waarder en plaatsvervangend Hoofd-

man van ‘De Schut’. Of als pr-man bij 
voetbalclub RKSV Nuenen. En na-
tuurlijk al ruim 21 jaar als hoofdre-
dacteur van deze krant, van Rond de 
Linde. 

In die 21 jaar heeft hij ontzettend 
veel Nuenens nieuws onder de aan-
dacht gebracht. Of het nu ging om 
gemeentenieuws, de gemeentepoli-
tiek of om nieuwtjes uit het vereni-
gingsleven, Gerrit zorgde ervoor dat 
heel Nuenen c.a. op de hoogte werd 
gebracht. Hij liet, zoals de burge-
meester dit zo mooi zei; “Rond de Lin-
de uitgroeien tot hét gedrukte 
nieuwsmedium van Nuenen met een 
oplage van maar liefst 13.700 stuks”.
Nieuws vergaren dat doet Gerrit nog 
steeds, ondanks de tegenslagen in 
zijn leven waar hij de afgelopen jaren 

steeds steviger mee te kampen heeft 
gekregen. Maar hij doet het ook rusti-
ger aan, zodat hij in de komende pe-
riode extra kan genieten van zijn ge-
zin, dat altijd achter hem staat.

Gerrit dit artikel leent zich tot een 
klein persoonlijk woordje. Wij (de vol-
tallige redactie en uitgever van de 
RdL) hopen je nog lang in ons mid-
den te hebben. Om te mogen spar-
ren over Nuenense aangelegenhe-
den en een lekker pilsje te pakken 
tijdens onze redactievergaderingen. 
Het lintje heb je meer dan 100% ver-
diend. Je hebt Nuenen een stukje 
mooier én beslist ook een stukje wij-
zer gemaakt.

Alle liefs!
Je collega’s

Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Achter de schermen is 'Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen' alweer druk 
bezig met de voorbereidingen rondom de intocht van Sinterklaas in Nue-
nen, welke dit jaar op zondag 13 november plaatsvindt.

Helaas hebben onze voorzitter Ria 
van de Leur en penningmeester 
Sjors Driessen (beiden na ruim 10 
jaar inzet) aangegeven aan het ein-
de van het jaar te stoppen met hun 
taken in het bestuur. Daarom zijn wij 
dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden.

Ken jij mensen die het leuk vinden 
om deze taken binnen het bestuur te 
vervullen, laat het ons weten. Ui-
teraard zijn wij ook nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers die ons in de 
voorbereidingen willen helpen, maar 
ook gedurende het hele weekend.
Wij willen ook benadrukken dat, indien 
er geen nieuwe aanmeldingen bijko-
men, het voor ons steeds moeilijker 
wordt om een dergelijke intocht voor 
Nuenen te blijven organiseren. Vele 
handen maken licht werk en het is ook 
nog eens hartstikke leuk en gezellig.
Wil je meer informatie over bestuur 
of vrijwilligers laat het ons weten en 
neem contact op met Sjors Driessen 
via sjors_driessen@hotmail.com.

dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden.

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlage

EEN EN AL POSITIVITEIT MARIETJE VOGELS

TUINIEREN MET VISIE OP DE TOEKOMST BLOEM & TUIN 2022
NGN 200 JUBILEUMTOCHT OLDTIMERS

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   JULI/AUG. 2022-082   GRATIS
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 AFVALWEETJE:

In de vakantie komt de inzamelaar 
wellicht vroeger door de straat dan u 
gewend bent. Zet uw container op tijd 
buiten. 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.

 OPENINGSTIJDEN IN DE    
 ZOMERVAKANTIE

Tijdens de zomervakantie van 1 augustus t/m 2 sep-
tember zijn de balies burgerzaken dagelijks open van 
8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis zelf is dagelijks 
tot 17.00 uur geopend. 

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

 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,

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 
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ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

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

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

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

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

 

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

VERKEER
MINDER RIJSTROKEN BESCHIKBAAR
Er komt een nieuwe tunnel onder de A2/N2(randweg Eind-
hoven tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leen-
derheide) ter hoogte van bedrijventerrein GDC Acht. De 
werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar merkt 
het verkeer momenteel niets van. De tunneldelen worden 
tussen 28 juli en 22 augustus op hun defi nitieve plek ge-
reden. Dan zijn in beide richtingen minder rijstroken be-
schikbaar en moeten weggebruikers rekening houden met 
extra reistijd.

ZOMER TIP OM GAS EN 
ELECTRA TE BESPAREN
EnergieHuis Slim Wonen is een Serviceloket voor én door 
bewoners. Het doel is om u te helpen met slim energiebe-
sparen en gratis voorlichting. EnergieHuis Slim Wonen heeft 
een aantal zomer doe tips om gas en elektra te besparen.

Tip van de week:
 Zorg in de zomer voor een koel huis 

door ’s ochtends je zonwering, gordijnen
 en of rolluiken te sluiten.

INFORMATIEBIJEENKOMST: 
OUDERBIJEENKOMST OVER 
SCHEIDEN
De impact van een scheiding is groot. Zowel voor de schei-
dende partners als hun kinderen.Er verandert veel in 
korte tijd. Veel kinderen die met een scheiding te maken
hebben ervaren angsten, emoties en onzekerheden en 
hebben veel vragen. 
Wat een kind in de scheidingsperiode emotioneel door-
maakt kan van invloed zijn op de rest van zijn of haar leven. 
Reden om er als ouders goed bij stil te staan.

Gratis entree en vrije inloop op maandag 26 september 
van 20.00 - 22.00 uur in ‘t Klooster
Liever anoniem en online volgen? Meld je vóór 19 septem-
ber 2022 aan via: s.damhuis@nuenen.

GRIP-WAGEN
Onlangs was de GRIP-wagen in Nue-
nen. Maar liefst 300 inwoners hebben 
er gratis oude spullen ingeleverd. 
Op 10 en 11 november komt de 
GRIP-wagen weer! 
Verfresten, spuitbussen, chemische 
producten en schoonmaakmiddelen 
mogen niet bij de GRIP-wagen ingele-
verd worden. Voor het vervoer daarvan gelden strenge 
eisen. De afvalinzamelaar beoordeelt of aangeleverde 
spullen aangenomen mogen worden. 

STRATEN VEGEN EN 
ONKRUIDBEHEERSING 
WE ZORGEN DAT HET BUITENGEWOON NETJES BLIJFT!
In Nuenen houden we de buitenruimte netjes door de 
straten te vegen en onkruidgroei te beheersen. De ge-
meente werkt hiervoor samen met de fi rma Blink en met 
het sociaal werkbedrijf WSD. In elke wijk vegen we tien 
keer per jaar. Daarmee houden we de voedingsbodem 
voor onkruid goed weg en krijgt het onkruid geen kans 
om te groeien. We controleren eens per drie weken op 20 
locaties of deze voldoen aan de beeldkwaliteit die we heb-
ben vastgesteld. Komen we een locatie tegen die niet 
voldoet, dan lost Blink dit direct op. 

Weerse� ecten
We houden in de planning rekening met de seizoenen. 
Wanneer de veegmachine in het voorjaar eerder klaar is 
met zijn route zetten we hem in op de bloesemroute. Wij-
ken met bomen die al vroeg, of veel bloesem laten vallen, 
worden dan extra geveegd.
Droog en zonnig weer zorgt voor weinig onkruidgroei. Bij 
regen zal onkruid eerder en sneller groeien. Omdat we de 
gemeente wijk voor wijk aanpakken bestaat de kans dat 
het straatbeeld dan niet altijd voldoet aan de vastgestelde 
beeldkwaliteit. 
In de herfst zetten we meer mensen en materieel in, zoals 
bladblazers om bladeren uit de plantsoenen te blazen. De 
veegplanning wordt zo nodig opgeschaald. Desondanks 
kunnen we bij calamiteiten, zoals een storm, de beeld-
kwaliteit tijdelijk niet meer garanderen.

Planning en routes
Per week rijden we vastgestelde routes. Het is helaas niet 
mogelijk om precies aan te geven op welke dag we in een 
bepaalde straat zijn. De veegwagen neemt de fi etspaden 
steeds mee in de route.

Voor de planning en meer informatie over het materieel 
dat we gebruiken om Nuenen netjes te houden kunt u 
terecht op www.nuenen.nl/vegen 

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is begonnen! Voor veel mensen een fi jne tijd 
waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar 
ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij 
niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.

Gedurende de zomerperiode willen we onze inwoners er 
dan ook extra op alert maken hun woning veilig achter te 
laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voor-
komen.
De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer 
makkelijk doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor 
een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit 
een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de 
woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere 
tijd weg zijn. Wekelijks krijgt u hier een tip. Voor alle tips 
kunt u terecht op onze website: www.nuenen.nl/veilig-
de-zomer-door-1 

Tip 1: Licht de buren in
Uw vertrouwde buren kunnen u helpen om een oogje in 
het zeil te houden en om de woning een bewoonde indruk 
te geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water 
te geven, de auto eens op de oprit te zetten, de gordijnen 
af en toe te sluiten en weer te openen. 
Vertel uw buren daarnaast dat ze bij een verdachte situa-
tie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl 
u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, 
het nummer voor spoed, moeten bellen.

START DEELAUTO’S PARK 
LUISTRUIK IN AUGUSTUS
De interessepeiling voor elektrische deelauto’s in de wijken 
Park Luistruik en Nuenen West is door 137 inwoners inge-
vuld. Hiervan heeft 82% belangstelling voor het gebruik 
van een elektrische deelauto. Bepalend hiervoor zijn de 
lagere kosten van een elektrische deelauto en dat het ge-
bruik ervan duurzamer is. 

Vanwege voldoende belangstelling gaat OnzeAuto 2 elek-
trische deelauto’s plaatsen in Park Luistruik. Het betreft 
een Hyundai Kona (actieradius 430 km) en een Peugeot 
E-208 (actieradius 360 km). De ene auto komt te staan bij 
de brandweerkazerne, de andere op het Vincent van 
Goghplein. Dit zijn tijdelijke locaties; wanneer Park Lui-
struik is voltooid krijgen de auto’s een defi nitieve locatie. 
De auto’s zijn vanaf vrijdag 26 augustus te gebruiken. Om 
een deelauto te gebruiken, dient u zich vooraf aan te mel-
den op de website van OnzeAuto.

Ook onder de bewoners van Nuenen-West is belangstelling 
voor het gebruik van een elektrische deelauto. Bij voldoen-
de aanmeldingen plaatst OnzeAuto ook daar auto’s. De eer-
ste dertig autodelers die zich aanmelden, krijgen een gratis 
rijtegoed van € 25,- om de deelauto eens uit te proberen.

U kunt meer informatie vinden en zich aanmelden op: 
onzeauto.com/samenslimrijden/nuenen. 

                                                

HUISREGELS   
DAGSTRAND 
ENODE
Het wordt weer fi jn (zwem)weer 
de komende dagen! Natuurlijk 
kunt u bij dagstrand Enode terecht 
voor een frisse duik. Houd daarbij 
wel rekening met elkaar, in en bij het water. Lees de huisre-
gels over Enode op onze website: www.nuenen.nl/enode
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START DEELAUTO’S PARK LUISTRUIK IN AUGUSTUS

De interessepeiling voor elektrische deelauto's in de wijken Park Luistruik en Nuenen West is 
door 137 inwoners ingevuld. Hiervan heeft 82% belangstelling voor het gebruik van een 
elektrische deelauto. Bepalend hiervoor zijn de lagere kosten van een elektrische deelauto 
en dat het gebruik ervan duurzamer is. 

Vanwege voldoende belangstelling gaat OnzeAuto 2 elektrische deelauto’s plaatsen in Park 
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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

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

IN DEZOMER-VAKANTIE

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.

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)

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Onze Huzaren salade:
Een Topper!

KOOPJE

SPECIAL

Bij 150 gram gebraden Kipfi let
Bakje gerookte Kipsalade ...... GRATIS!

GEZOND

Ook voor de best belegde broodjes

OP BROOD

Huzaren Salade
“Super lekker, uit de Keurslager Keuken .. 500 gram 4,00

Tartaar “Speciaal”
Heerlijk gekruid Tartaartje  ................... 4 stuks 6,95

Zomerse Curry Burger
......................................................... 100 gram 1,95

Hamburgers
“Puur runds, uit eigen keuken”  ............. 4 stuks 5,95

Gevulde Tortilla’s
.............................................................  2 stuks 5,95

GEMAK

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!

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Rond de Linde 
Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Tuinieren met visie op de toekomst

Op GroenExpo Bloem & Tuin 2022
Hartje zomer is hét moment dat wij in Nederland optimaal van onze tuin 
of balkon genieten. GroenExpo Bloem & Tuin is de beurs met de allerlaat-
ste tuintrends, de nieuwste bloemen en planten, kunst en dit jaar ook ex-
tra aandacht voor verduurzaming. GroenExpo Bloem & Tuin vindt plaats 
van vrijdag 22 juli tot en met zondag 31 juli op Landgoed Gulbergen in 
Nuenen (bij Eindhoven). 

Duurzame trends: Vlinderparadijs 
op uw dak?
Is jouw eigen stukje natuur klaar 
voor de toekomst? Ook dit jaar is er 
aandacht voor vergroening en ver-
duurzaming. Wist je dat er diverse 
soorten dakbegroeiingen zijn? Dat 
je daarmee jouw huis niet alleen 
flink verduurzaamt (natuurlijke iso-
latie), maar dat je er ook nog eens 
een flinke subsidie voor krijgt? Een 
heus vlinderparadijs is zelfs een van 
de vele mogelijkheden!
Ook voor het afkoppelen van het re-
genwater vind je informatie van di-
verse gemeenten en natuurlijk de 
subsidiemogelijkheden die hiervoor 
beschikbaar zijn.
Er is ook speciaal voegsel te koop, 
waardoor het water tussen de tegels 
de grond in gaat in plaats van in het 
riool. En onze gespecialiseerde kwe-
kers en hoveniers vertellen je alles 
over de biodiversiteit en welke keu-
zes voor jouw tuin het beste zijn. 

Kortom; we kunnen steeds bewuster 
met onze tuin om gaan op een 
mooie manier!

Publiekswedstrijd: De mooiste, bij-
zonderste nieuwe bloem of plant?
We starten deze editie met een nieu-
we wedstrijd. Ieder jaar verschijnen 
er diverse nieuwe soorten planten 
en bloemen. Kwekers presenteren 
op de beurs hun nieuwste bloemen 
en planten en onze bezoekers kun-
nen hun stem uitbrengen op hun fa-
voriet. Een publiekswedstrijd die dit 
jaar zijn eerste editie kent. Welke 
bloem of plant ontvangt de pu-
blieksprijs als mooiste plant van 
2022? Kom kijken en stem mee!

In groene sferen 
Ontdek tijdens jouw boswandeling 
de vele planten bij de diverse gespe-
cialiseerde kwekers, geniet van de 
diversiteit in tuindecoraties, krijg 
voorlichting door het IVN (ook ont-
zettend leuk voor kinderen), en krijg 
groene inspiratie, bewonder stijlvol-
le kunst voor in de tuin en de prijs-
winnende foto’s tijdens uw wande-
ling.
  
Even tot rust komen?
Ook dit jaar zijn de foodtrucks aan 
horecapleintjes voorzien van ruime 
terrassen in het bos. Je kunt hier een 
breed scala aan warme en koude 
versnaperingen bestellen.

GroenExpo Bloem & Tuin is ook 
leuk voor de kinderen!
Naast een leuk dagje in de bosrijke 
natuur is er van alles te doen voor de 
kinderen. Een natuurquiz bij het IVN. 
Weet jij antwoord op alle vragen en 
ga jij voor de hoofdprijs? Ben jij de 
allesweter?

Bij atelier ZoZo kunnen kinderen 
bloemen vilten van gekleurde pluk-
jes schapenwol van het merinos-
schaap, of een kleurrijke windhan-
ger. Natuurlijk staan er speeltoestel-
len om lekker te spelen.

Online
Check bloementuin.nl voor infor-
matie over openingstijden, kaartver-
koop en laatste nieuws.
Waar: Landgoed Gulbergen te Nue-
nen (tussen Eindhoven en Helmond) 
Datum: 22 t/m 31 juli van 10.00 tot 
18.00 uur.
Entree: Volwassenen € 15,- Kinde-
ren t/m 14 gratis.
Parkeren auto € 6,- en fiets € 1,-

Onthulling buste van 
mevrouw Van Gogh
De beeldende kunstenaar Peter Nagelkerke heeft een buste gemaakt van 
de moeder van Vincent van Gogh, Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus 
(1819-1907) en deze staat in de voortuin van de pastorie, waar de ouders 
van Vincent van Gogh woonden, aan de Berg 26 in Nuenen.

De officiële onthulling van deze bus-
te zal plaats vinden op zondag 17 juli 
om 16.00 uur. Adres: Berg 26 te Nue-
nen.
Peter Nagelkerke is beeldend kun-
stenaar en grote bewonderaar van 
Vincent van Gogh. Hij is ook de ont-
werper van de bronzen beelden-
groep van de Aardappeleters in het 
Park in Nuenen.
De onthulling van de buste zal plaats 
vinden door enkele leden van de fa-
milie Van Gogh, Peter Nagelkerke, de 
maker van dit kunstwerk, ds. Marlies 

Schulz, de dominee in Nuenen c.a., 
Maarten Houben, burgemeester van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
en Cor Molenaar, voorzitter van de 
stichting NuenenGerwenNederwet-
ten200jaar.
Voordat de onthulling plaats vindt 
zullen enkele van deze personen 
een kort woordje richten tot de aan-
wezigen.

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

Oldtimersevent en wandelen
Zondag 17 juli om 10.30 uur vullen ruim 70 oldtimer voertuigen het 
Park in Nuenen. Al daarvoor stellen de eigenaren hun voertuigen op 
voor Het Klooster. De antieke voertuigen waaronder auto’s, motor-
fietsen, bromfietsen en trekkers van heel uiteenlopend pluimage 
stellen zich dan op voor de start van vier toerritten door de fraaie 
dorpen die onze gemeente rijk is. 

Dit alles vindt plaats in het ka-
der van het 200-jarig bestaan 
van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. De toer-
ritten worden georganiseerd 
door Oldtimer Club Nuenen 
Classics in samenwerking met 
de stichting NuenenGerwen-
Nederwetten200 jaar.
Liefhebbers van fraai mobiel 
erfgoed kunnen vanaf 10.00 
uur hun hart ophalen en zich 

Blokje Om Dichter in Beeld 
Elke derde zondag van de maand dus ook zondag 17 juli, kan er gewandeld worden. De wandeling kan 
onder begeleiding van IVN-gidsen gelopen worden of op eigen gelegenheid. De begeleide wandeling 
start steeds om 13.00 uur. 

Aan de wandeling zijn andere disciplines toege-
voegd. Om meer kleur te geven aan de wande-
lingen heeft het dichterscollectief Nuenen poë-
zie geschreven bij de wandelingen. Beeldend 
kunstenares Marianne Schellekens heeft er 
schilderijtjes bij gemaakt. De dichters lopen 
mee en zullen op de plek die ze beschreven heb-
ben, hun gedicht voorlezen. Ook kunnen de 
schilderijtjes ter plekke bewonderd worden. 
Beeld en woord versterken zo de wandelerva-
ring en leggen de nadruk op zowel landschap als 
op kunst en cultuurhistorische objecten. 

Routekaarten kunnen voorafgaand aan de wan-
deling gratis worden afgehaald bij Jumbo Ton 
Grimberg en bij het Vincentre. Daarnaast wordt 
ook een mapje aangeboden waarin alle wande-
lingen gebundeld zijn. Deze zijn voor € 9,95 te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg, Bruna, Primera 
Risjamo en Vincentre in Nuenen en bij de start 
van elke wandeling.

Wandeling 5 gaat vanuit Opwetten, door het Ec-
kartse Bos en langs de Dommel en heeft een to-
tale lengte van 8 kilometer. De watermolen is 
start- en eindpunt van de wandeling. Parkeerge-
legenheid bij elk startpunt is beperkt, dus kom 
op de fiets!

Topografische Kaart via PDOK

1

2

4

Topografische Kaart via PDOK

Omschrijving: rondwandeling vanuit Opwetten, door het Eckartse Bos en langs de Dommel Wande-
lafstand: 8 km Start 1 : De Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen Horeca H : bij 
startlocatie en onderweg café-restaurant De Herberg op woonpark Eckartdal Opmerking: op som-
mige stukken kan het drassig zijn. Het beste trek je waterdichte schoenen aan. Sommige paden zijn 
in de winter te drassig, vandaar dat er een winter- en zomervariant is gemaakt. 

Routebeschrijving
L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknoop-
punt, grm=geel-rode markering, A  t/m D  corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende 
gedichten op de achterzijde.

1  Vanaf de parkeerplaats op het terrein van de Opwettense watermolen loop je over een houten 
bruggetje richting het waterrad van de molen A . Na bruggetje meteen naar L op graspad langs de 
Kleine Dommel. Over een kleine stuw en door een metalen hek. Het pad, dat een ruime bocht naar R 
maakt, blijven volgen en zijpaden negeren. Langs een houten slagboom. Aan het einde van het pad 
de verkeersweg (Opwettenseweg) oversteken en RD op een onverhard breed pad B . Dit pad voort-
durend blijven volgen tot aan de bosrand. Deze volgen naar R en RD op het brede pad. Met de bocht 
mee naar L en volg gp. Je loopt nu over een kaarsrecht pad. Op kruising, bij wkp 73, RD. 

2  Langs houten slagboom en het pad RD vervolgen. Doorlopen tot driesprong en negeer zijpaden. 
Hier naar L, aangegeven met grm. Het kaarsrechte pad volgen tot een kruising bij een open veld. Hier 
ga je R, volg grm. Je hebt het veld aan je lh. Einde pad, voor een bankje, naar R, volg grm. 1e pad naar 
L. Aan je rh heb je Rioolwaterzuivering Eindhoven. Het pad langs de omheining van de rioolwater-
zuivering volgen en langs een slagboom. Oprit naar Rioolwaterzuivering Eindhoven RD oversteken 
en verder op een voetpad. 1e pad naar R. Na ca. 200 m stroomt de Dommel aan je rh. Het pad langs 
de Dommel blijven volgen en alle zijpaden negeren tot aan een brug. Hier naar R en over de brug. 
Daarna, bij wkp 40, meteen weer R op het pad langs de Dommel. Langs houten slagboom. Vanaf nu 
voortdurend R aanhouden, langs de Dommel blijven lopen en zijpaden negeren. 

3  Na houten slagboom naar R op de verkeersweg. 1e weg naar R op Beemdkant. Je bent nu op 
woonpark Eckartdal. Je loopt langs een parkeerplaats. Aan het einde van Beemdkant, de grote par-
keerplaats RD oversteken. Aan het einde naar L op voetpad. Direct na 2e rood-witte paal naar R op 
Eckartse Beukenlaan. Pad maakt bocht naar L, je hebt de Dommel weer aan je rh. Langs een houten 
slagboom en meteen daarna op kruising, met een brug aan je rh, RD en volg grm (als je niet RD gaat 
maar naar L dan kom je bij café-restaurant De Herberg). Je passeert een klein gemaal aan je lh. Op 
kruising naar R. Meteen op Y-splitsing naar L. Na bankje een pad naar L negeren. Aan het einde van 
het pad, voor een vijver, naar L. L om de vijver lopen (vijver dus aan je rh) C . Aan het einde, bij een 
T-splitsing, naar L. Meteen naar R en door twee paaltjes, volg grm. Kies nu voor de zomer- of winter-
variant.

Zomervariant (blauwe route): op T-splitsing, onder hoogspanningskabels, naar R op kaarsrecht pad. Pad naar 
L negeren. Na ca. 200 m buigt het pad naar L en kom je uit bij de Dommel. Het pad buigt verder naar L. Ter hoogte 
van een bankje vloeit de Kleine Dommel samen met de Dommel D . Pad langs de Dommel voortdurend blijven 
volgen tot aan brug. Hier naar R op fietspad. Ga verder bij 4 . Wintervariant (rode route): op T-splitsing, onder 
hoogspanningskabels, naar L en volg grm. Aan het einde van het pad langs een houten slagboom en naar R op 
fietspad. Ga verder bij 4 . 

4  Brug over de Dommel nemen en RD op fietspad. 1e onverharde pad, na ca. 250 m, naar R, waarna 
je meteen een sloot oversteekt. Vervolgens naar L en meteen weer naar R. Na ca.100 m maakt het 
pad een bocht naar L. Onder hoogspanningskabels door. Meteen daarna op Y-splitsing R aanhouden. 
Nogmaals onder hoogspanningskabels door. Pad, dat een flauwe bocht naar L maakt, blijven volgen. 
Aan het einde van het pad (Dorenweg) naar R op verharde weg (Vorsterdijk). Op kruising naar R op 
Opwettenseweg. Iets verderop naar L door de toegangspoort van de Watermolen van Opwetten. Je 
bent weer terug bij het begin. 

Blokje Om Dichter in Beeld
Een samenwerking tussen Agnes Leijen (routes), Dichterscollectief Nuenen en Marianne Schellekens (schilderijtjes). Een uitgave van 

Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Eric Verkooijen. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

5  Opwetten5  Opwetten

vergapen aan Kreidlers, Kevers, 
Kramers en nog veel meer. De old-
timers vertrekken om 11.00 uur 
voor hun eerste toer door Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

Ze zijn weer terug in het Park om 
13.00 uur en vertrekken om 14.00 
uur voor hun tweede toer door 
onze gemeente. Om 15.30 uur wor-
den de oldtimers tentoongesteld 
rondom het Park in Nuenen.

Henk Westerterp   
draagt de baton over
Afgelopen zondag was het in het Carat Paviljoen in Helmond de laatste 
keer dat Henk Westerterp voor zijn vertrouwde Parkblaozers stond. Na 15 
jaar muzikaal leider te zijn geweest vond Henk dat het tijd was geworden 
om de baton over te dragen aan zijn opvolger. Maar Henk is tijdens het 40 
jarig jubileumfeest de vrijdag daarvoor door zijn muzikanten letterlijk en 
figuurlijk in het zonnetje gezet.

De leden hadden unaniem besloten 
om Henk tot erelid van de Parkblao-
zers te benoemen en hij ontving 
daarom een oorkonde waarop on-
der andere vermeld staat dat Henk 
“loyaal en geheel belangeloos op 
bijzondere wijze een inzet heeft ge-
toond, die ver uitsteekt boven wat 
van leden verwacht mag worden, dit 
als muzikant en muzikaal leider”.

Toen Henk 15 jaar geleden lid werd 
van de Parkblaozers werd hem al 
snel gevraagd om muzikaal leider te 
worden. Henk, zelf trompettist, gaf 
aan geen dirigeerervaring te bezit-
ten, maar hij nam de uitdaging 
graag aan. Nu zijn pensioen in zicht 
is gekomen is het fijn om wat meer 
vrijheid te krijgen, want zo vindt 
Henk dat wanneer je iets doet, dan 
doe je het goed. De woensdagavond 
was voor de Parkblaozers en mocht 
hij een enkele keer niet kunnen dan 
regelde Henk een invaller.
Ook zijn vrouw Monique heeft zich 
al die tijd ingezet om de sociale kant 

van de Parkblaozers te polijsten. Zo 
regelde ze ‘lief en leed aandacht’, de 
onmisbare pauze dranken en de ac-
tualisatie van de website.
Na alle plichtplegingen en uitge-
deelde pluimen bleek het afscheids-
cadeau nog niet te zijn aangeboden. 
De voorzitter corrigeerde dit razend-
snel en Henk en zijn vrouw Monique 
kregen dus alsnog de cheque aan-
geboden voor een weekendje weg. 
Het officiële gedeelte kreeg hiermee 
toch nog een extra plezierig staartje.

Henk Westerterp met het erelidcertifi-
caat wat zojuist door de voorzitter van 
de Parkblaozers is uitgereikt.

Zeven nieuwe energiecoaches 
bij Energiehuis Slim Wonen
Door: Janneke Mes

Vorige week vrijdag ontvingen zeven coaches hun certificaat van het 
Energiehuis Slim Wonen. Dit betekent dat deze heren en dame ingezet 
kunnen worden om mensen voor te lichten omtrent duurzaamheid en be-
sparing rondom energie. 

De zeven nieuwe E-coaches (waarvan zes op de foto) 
samen met twee gediplomeerde E-coaches

De coaches hadden al eerder in een 
cursus van twee avonden kennis op-
gedaan over de kleinere maatrege-
len die leiden tot energiebesparing. 
In de cursus tot energiecoach heb-
ben zij nu ook technische zaken als 
onderwerp gehad. In zeven avon-
den hebben zij geleerd over onder 
meer zonnepanelen, isolatie, venti-
latie en warmtepompen. 
Het Energiehuis Slim Wonen is een 
samenwerking tussen acht gemeen-
ten. Duurzaamheid en energiebe-
sparing staat steeds meer in de be-
langstelling. Mensen zijn zich steeds 
meer bewust dat ze een draai moe-
ten maken in het energiegebruik om 

het milieu en de aardbronnen te be-
schermen. Daarbij zijn de almaar stij-
gende energiekosten ook reden dat 
mensen steeds kritischer kijken naar 
de manier waarop ze in en om huis 
efficiëntere en kostenbesparende 
maatregelen gaan treffen. De vraag 
naar goede, en vooral ook onafhan-
kelijke, voorlichting is groeiende. De 
energiecoaches hebben het dus 
druk met voorlichtingsavonden, in-
loopspreekuren en huisbezoeken. 
Elk half jaar start een nieuwe groep 
mensen met de training tot energie-
coach. Ook interesse om energie-
coach te worden? Bezoek de web-
site; www.energiehuisslimwonen.nl.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

&
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

Showkorps O&V  
bedankt Nuenen  
Afgelopen week heeft wellicht een van de leden van Showkorps 
O&V|Nuenen bij u aan de deur gestaan voor de jaarlijkse steunkaartenac-
tie. Of misschien heeft u de folder met QR-code in de bus ontvangen. Het 
korps bedankt via deze weg graag alle Nuenenaren die hen met een bij-
drage gesteund hebben. 

De opbrengst van deze sponsoractie 
komt ten goede aan onder andere 
uniformen, instrumenten en initia-
tieven zoals Music Kids. Nuenen is 
tegenwoordig helaas te groot om bij 
iedere deur persoonlijk aan te bellen 
en we hebben van enkele bezorgde 
fans vernomen dat de QR-code op 
de folder niet bij iedere bank werkt. 
Mocht u alsnog een bijdrage willen 
leveren dan mag dat natuurlijk nog 
steeds via Showkorps O&V|NUENEN 
IBAN: NL61 RABO 0137 4845 26 

Op weg naar WMC 
Bent u nu benieuwd waar Show-
korps O&V zich nu al die tijd zo hard 
voor inzet met sponsoracties en re-
petities? Kom het korps dan succes 

wensen tijdens de generale repetitie 
op donderdag 21 juli voordat zij op 
23 juli deelnemen aan het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade. De ge-
uniformeerde generale uitvoering 
van de show zal op 21 juli om 20.30 
uur plaatsvinden op het terrein van 
de LONU, Wettenseind. 

Graag tot dan!  

Salon El’leon gestart in Nuenen
Schoonheidssalon, pedicure en medisch pedicure in opleiding Ella Kara-
fanova is sinds kort gestart met haar eigen salon El’leon in Nuenen. Zij is 
gevestigd aan de Vincent van Goghstraat nr. 257.

Ella is van Armeense afkomst en 
heeft daar haar studie gedaan voor 
schoonheidsspecialiste. Ze werkte 
met zelfgemaakte natuurlijke en 
biologische producten. Sinds 1998 is 
Ella in Nederland en probeerde hier 
haar passie weer op te pakken. Haar 
studies in Armenië waren niet toe-
reikend om hier aan de slag te kun-
nen. Door meerdere studies te vol-
brengen in haar vakgebied heeft Ella 
de kwalificaties behaald om hier 
haar eigen salon te kunnen openen 
naar Nederlandse maatstaven.
Zo heeft ze haar diploma schoon-
heidsspecialiste, pedicure en li-
chaamsverzorging behaald en is zij 
nu nog in de eindfase van haar oplei-
ding medisch pedicure, zodat ze al 
haar klanten een goede verzorging 
kan geven. Ella geeft lichaamsmas-
sage (een intensieve massage voor 

de dieper gelegen spiergroepen) en 
hotstonemassage met dieptewer-
king. Een weldaad voor reumapati-
enten).
Daarnaast ligt bij Ella de interesse in 
natuurproducten, waar ze dan ook 
zoveel mogelijk gebruik van maakt. 
Zeker met haar verleden in Armenië 
kan en wil ze hiervan in Nederland 
haar ‘specialisme’ maken en is haar 
streven om alleen nog maar ‘natuur-
lijk’ te werken.

De opening van Salon El’leon is voor 
Ella een droom die uitkomt. Hier kan 
ze nu haar passie uitoefenen. Ella wil 
graag dat haar klanten verzorgd, te-
vreden en met een glimlach naar 
huis gaan. 
Wil u graag eens kennis maken met 
Salon El’leon dan kunt u bellen naar 
06-19168107.

Hennie Rooijakkers 
wint Kermistoepen
Na een pauze van twee jaar door corona, vond afgelopen maandag weer 
het roemruchte Nuenens Kampioenschap Siertoepen voor Heren plaats. 
Decor was natuurlijk Café Schafrath met de nieuwe eigenaren Dave en 
Nancy.

Ruim 100 deelnemers begonnen om 
11.00 uur te spelen. De finale werd 
gewonnen door Hennie Rooijakkers, 
met een tweede plaats voor Rini 
Scheepers. Derde en vierde werden 
Willie van der Velden en Piet Suiker.
Daarna barstte buiten het feest los 
met optredens van onder andere 
Dave en Django Wagner. Voorzitter 
van de organisatie Fons Linders 
stond nog even stil bij de vorig jaar 
overleden zanger Mark Elbers. Mark 
heeft jarenlang opgetreden bij het 
toernooi.
Al met al een zeer geslaagde dag.

Niels Wouters (W70) 
vierde wethouder 
gemeente Nuenen
Tijdens de ledenvergadering van 
W70 van woensdagavond is Niels 
Wouters voorgedragen als vierde 
wethouder in het nieuwe college 
van de gemeente Nuenen c.a.

Wouters zal de komende weken de 
geijkte procedures doorlopen om bij 
groen licht vervolgens daadwerke-
lijk te worden geïnstalleerd. Wouters 
krijgt de parttime (0,6 FTE) porte-
feuille Sociaal Domein* toebedeeld.
Fractievoorzitter Erik-Jan Post: "Wij 
zijn blij, dat we met Wouters nu 
daadwerkelijk onze tweede wethou-
der kunnen voordragen waarmee 
het nieuwe college van burgemees-
ter en wethouders nu compleet is."
Wouters: “Met veel enthousiasme 
kijk ik uit naar de komende periode 
om samen met mijn nieuwe colle-
ga's in het college, ambtenaren en 
politiek iets moois voor onze inwo-
ners te kunnen betekenen. De ko-
mende periode hebben we een aan-
tal zware opgaven binnen o.a. de 
jeugdzorg en WMO, uitdagingen 
waar ik mij graag voor inzet en wil la-
ten zien wat wij in Nuenen kunnen.“

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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NIEUWSBERICHT OVER DE OPVANG 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Er zijn enkele veranderingen geweest in de opvanglocatie. Er is een 
gezin vertrokken naar zelfstandige woonruimte en daarvoor in de 
plaats is een nieuw gezin gekomen. Er zijn ook enkele vluchtelingen 
gearriveerd die onderdak hebben gekregen bij familieleden die al in 
de Vrouwkensakker wonen. 

De behoefte van de vluchtelingen aan begeleiding blijkt beperkt te 
zijn. De bewoners zijn behoorlijk zelfredzaam en zoeken samen hun 
weg in hun nieuwe woonomgeving. Ze gaan er gezamenlijk op uit 
om boodschappen te doen. Vier bewoners hebben dankzij door het 
Muziekgebouw gedoneerde kaarten met veel plezier een concert in 
Eindhoven bijgewoond. En een grote groep bewoners neemt wekelijks 
enthousiast deel aan de Nederlandse taalles die wordt georganiseerd 
door Taalkabaal Nuenen. Ze spreken al een paar zinnen Nederlands!

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Nuenen? Wij brengen vanaf nu elke twee weken een nieuwsbrief uit. 
Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de on-
derwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te 
lezen op onze website www.nuenen.nl.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 05-07-2022 EN 11-07-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lies de Kruij� gaarde 14 Plaatsen van een balkon 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Schepen Maaslaan Melding voor een straat barbecue 
Pastoorsmast 14 Melding voor een barbecue en activiteiten
Gondelierhof Melding voor een buurt barbecue 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
11 juli 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
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
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

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.
16m2 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
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 28

Oplossingen wk 27

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.

Kruiswoord

P I C A S S O O P E I S E N

I V A A K I D E E O

N H T U I T K L E P P E

K A F S O Z O L M I N

L A T F L E T S D I K

D L A V E T P V V D B

O O G E E N M A A L H O E

T W A R K E A A N N S

E L F S T E R K M O K

L E T N A L E H I E R

I N P O O S P A A R R A

E J A D E B R E S G

S E R P E N T I N S I G N E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 1
9 2 4

8 9 7 5
8 2 9

4 8
6 3 5
4 1 9 3

8 7 2
8 1

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

Horizontaal: 1 mals 6 het geloof verkondigen 11 gemeentepolitie 12 snelle auto 14 ante meridiem 
16 pl. in Israël 18 verlangen 19 afschrift 21 niet-vakman 22 zuurdeeg 24 droefheid 25 grafvaas 
26 wondvocht 27 dun 29 vliegende schotel 30 haringachtig visje 32 geest 34 ajuin 
35 Technische Universiteit 37 loopstok 40 pl. in Noord-Brabant 44 springstof 46 afgemat 
47 honkbalterm 48 uitzinnig 50 schreeuw 52 pak rammel 54 bergplaats 55 boomvrucht 
57 verbinding 58 zich verschaffen 59 symbool voor ijzer 60 toestaan 63 Olympische Spelen 
64 wijze grijsaard 65 pl. in Italië.

Verticaal: 1 deel v.h. lichaam 2 etensrest 3 schaakterm 4 intensive care 5 provincie 6 vorstenverblijf 
7 rijksgrens 8 eikenbast 9 veldvrucht 10 argeloos 11 gunstig toeval 13 zeker 15 bordeauxwijn 
17 deel v.e. camera 20 stukje sigaret 22 tweetal 23 klap 26 scherp werktuig 28 via het lot bepalen 
31 diepe kuil 33 op leeftijd 36 boete 37 danspas 38 vrij 39 deel v.e. breuk 40 zoetwatervis 
41 deel v.h. lichaam 42 eerste man 43 scheut water 45 aansporen 49 muziektempel 51 forse mep 
53 deel v.e. korenhalm 54 riv. in Rusland 56 bestemming 58 troef negen 61 lichamelijke opvoeding 
62 Romanum Imperium.

ALEER
ALSOF
ARSEEN
ASIEL
BOSPAD
CELLO
DERDERANGS
DEREN
DOCTOR
FAKKELS
FORENSISCH
HIDALGO
HOOIZOLDER
ILIAS
KAPER
KERSTMIS
KIENEN
KLETS
KLUUT
KNEEP
KOMPRES
KROONKURK
KRUIM
LANDBOUW
LIEFDEWERK
LOPER
MOREL
OMROEP
ORKESTBAK
PLENSREGEN
POMMADE
PRAALHANS
PUNCH
ROEIDOL
TANKEN
UITLEKKEN
VAALBLAUW
VERHUIZER
VLEKJE
VROEG
ZAGEN
ZLOTY

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

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

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

V O E D I N G S B O D E M Winnaar: week 26, Mw. I. Wilbrink, Nuenen

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

Rolf Benz 
Hoekbank 328
van € 6.134,-
voor € 4.900,-

FSM
Fauteuil Aik
van € 8.680,- 
voor € 6.950,-                                      

Leolux
Hoekbank Guadalupe 
van € 8.285,-
voor € 6.650,-

Leolux 
Fauteuil Indra leder
van € 2.675,-
voor € 2.140,-

Leolux Fauteuil Can-
tate
van € 2.585,-
voor € 2.050,-

VGMP
Tafel Oval
van € 2.935,-
voor € 2.350,-

Rolf Benz
Bank Linea
van € 2.178,- 
voor € 1.634,-

Rolf Benz
Bank Alma
van € 8.253,-
voor € 4.150,-

Bert Plantagie
SchommelstoelLotus
van € 1.183,-
voor € 950,-

Leolux
Bank Felizia 2,5 zits hoog
van € 4.530,-
voor € 3.624,-
Bank Felizia 3 zits laag
van € 4.660,-
voor € 3.728,-

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

www.lineo.nlMA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

SHOWROOM S A L E

Meer S A L E
in de winkel

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

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

BESSEN, RODE en ZWARTE
Vaarle 8. Graag bestellen
Tel. 040-2831509

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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.

Met dubbele gevoelens in deze dagen, maar vooral met dankbaarheid 
voor alles wat zij ons gaf in haar leven, laten wij u weten dat heel 
onverwachts is overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Mini Schrauwen-Vrolijk 
Wilhelmina Clasina Maria

echtgenote van

Johan Schrauwen†

Roosendaal en Nispen, 19 oktober 1935                   Nuenen, 6 juli 2022

 Peter en Irena
 Anne-Marie en Rob
 Gert
 Jonah en Jack
 Martine
 Paul 
 Kleinkinderen

Correspondentieadres: 
Biesveld 2 
5673 BN Nuenen

De crematie vond plaats in besloten kring.

Op de website www.vdstappen.nl kunt u een persoonlijke herinnering 
aan haar met ons delen.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging van Mini 
in de Van Lenthof.

Harrie van Grootel 

Heden overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving, omringd door 
allen die hem lief waren, mijn maatje, onze vader, 
schoonvader en lieve opa 

Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen. 
De vogels vroeg ik voor je te fluiten. 

En de zon stuurt je haar warme stralen. 

5 Eindhoven, 9 maart 1934 c Nuenen, 8 juli 2022 
echtgenoot van 

Annie van Grootel-van Wanrooij 

We hebben afscheid genomen in besloten kring. 

Sparrenlaan 20, 5671 BR Nuenen 

Annie van Grootel-van Wanrooij 
Anita en Rob 
   Sanne 
   Freek 
   Arko i  Durin i 
Frank en Diana 
   Koen en Anne 
   Luuk 
   Ilke 
   Quin i Ben i 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 16 juli 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 17 juli 11.00 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger  pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 16 juli 18.30 uur: geen.
Zondag 1  juli 11.00 uur: Overleden ou-
ders Jan en Miet Dijstelbloem – 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij – van de Kam; Nelli en Ronald 
Eichholtz – van Gils; Josien Vinke – Has-
sing; Gerry van den Nieuwenhof – van 
den Boogaart en Harrie van den Nieu-
wenhof; Greet Bollen – van den Berk; 
Marian Wetzels – Webers; Theo Kuij-
pers.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 17 juli om 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor P. Peters.

Misintenties: 
Overleden familie Mickers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 17 juli om 09.30 uur: viering, 
orgelspel, cantor, voorganger pastor P. 
Peters.

Misintenties:
Helen Messenmaeckers-Faul; Frans 
Raaijmakers en Fien Raaijmakers-Aal-
ders; Fam. Schenkels-van Tien.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 17 juli zal er een doopdienst 
worden gehouden. De voorganger in 
deze dienst is ds. Marlies Schulz. Er 
wordt een collecte gehouden voor de 
Voedselbank 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 koffie 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 14 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Bonaventura, bisschop, 
belijder en kerkleraar.
Vrijdag 15 juli. Geen H. Mis, H. Plechel-

mus, bisschop en belijder; gedachtenis 
van H. Henricus, keizer en belijder.
Zaterdag 16 juli. Geen H. Mis, gedach-
tenis van Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Karmel.
Zondag 17 juli. Zesde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 18 juli. 18.30 uur, H. Camillus 
van Lellis, belijder; gedachtenis van H. 
Symphorosa en haar zeven zonen, 
martelaren.
Dinsdag 19 juli. 18.30 uur, H. Mis, H. 
Vincentius a Paulo, belijder.

Eerste communie  
parochie Heilig Kruis
Enkele weken geleden deden 20 kin-
deren in een feestelijke viering in de 
Clemenskerk in Nuenen hun Eerste 
Communie. Een jaar lang werd hier 
naar toegewerkt door middel van 
ouderavonden, gezinsvieringen en 
werken in groepjes aan de hand van 
een map vol informatie, vragen en 
opdrachten. Ook bezochten we het 
bakkerijmuseum in Luyksgestel en 
was er een middag in Het Klooster 
met IVN. 
Veel ouders van communicanten 
werkten op alle fronten mee om van 
deze gebeurtenis een succes te ma-
ken.

Elk jaar wordt een goed doel vastge-
steld waarvoor dan door de commu-
nicanten geld wordt ingezameld via 
o.a. collectes en een Paasknutsel-
markt. Voor de eerste keer werd er 
ook een loterij georganiseerd: 900 
loten à € 1,- werden verkocht. De 
prijs: een minuut gratis winkelen bij 
de Jumbo in Nuenen.  

De prijs is gevallen op lotnummer 
363. De gelukkige winnaar kan zich 
melden op het secretariaat van de 
parochie. 
Het goede doel dit jaar: Stichting 
Leergeld Nuenen. Ruim € 2000,- 
brachten onze communicanten bij 
elkaar voor het goede doel. Een su-
per resultaat waarvoor hartelijk 
dank! 

Een mooi moment 
in de H. Clemenskerk!
 
Zaterdagavond 2 juli tijdens de gezinsviering in de H. Clemenskerk kreeg 
ik als voorzitter van Leergeld Nuenen een cheque overhandigd ter waar-
de van € 2005,03 door de kinderen die dit jaar de Eerste Communie heb-
ben gedaan. 

In de voorbereiding naar deze, voor 
de kinderen belangrijke keuze in 
hun leven, is er veel aandacht ge-
weest voor wat je voor elkaar in dit 
leven kunt betekenen. Dit werd in de 
praktijk geoefend door de kinderen 
te laten ervaren wat het betekent 
om iets te doen waardoor ook ande-
re kinderen een kans krijgen.
  
Zo werden er flessen ingezameld 
voor een goed doel, een paasmarkt 
mee georganiseerd, een loterij ge-
houden enz. Alles met het doel om 
zo andere kinderen met de op-
brengst daarvan te kunnen laten 
meedoen aan sport en spel en cul-
tuur in ons mooie Nuenen.

We waren als Stichting Leergeld 
Nuenen dan ook blij verrast dit jaar 
uitgekozen te zijn om met dit geld 
kinderen uit bijstandsgezinnen te 
kunnen laten meedoen. Gezien het 
hoge bedrag zullen we hiermee zo-
veel mogelijk kinderen van gezin-
nen die hiervoor in aanmerking ko-
men mee gaan laten doen aan de 
Kindervakantieweek van dit jaar.
Als bestuur van Leergeld Nuenen 
danken we een ieder   maar voor-
al  de kinderen die dit mooie gebaar 
mogelijk gemaakt hebben.
 

Namens het Bestuur,
Peter Hendrickx

Voorzitter

Pauselijke onderscheiding en 55 jaar 
bestaan van het jongerenkoor  
Op zondag 10 juli jongstleden is de heer Ad Kauwenberg voor zijn grote ver-
diensten voor de parochie Heilig Kruis, pauselijk onderscheiden. 

Woensdag 20 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Hieronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares.
 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
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').

Oproep: Nuenenaren met hobby's
Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan gewone 
Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit hebben. Fotogra-
feer je bijvoorbeeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga je 
magneetvissen, dan vinden we dat leuk om daar meer over te weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen wij bij je 
langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen. Wellicht inspireer je 
hiermee ook andere Nuenenaren!

Voor een volle kerk en in aanwezig-
heid van zijn familie werden hem de 
versierselen behorende bij de onder-
scheiding Pro Ecclesia Et Pontifici, op-
gespeld door pastoor Hans Vosse-
naar. 
De dienst kreeg een extra feestelijk 
karakter doordat deze op een klin-
kende wijze werd verzorgd door het 
jongerenkoor Jocanto. 

Met als thema van de dienst  ‘Een te-
rugblik voor de toekomst’ werd te-
vens het 55-jarig bestaan van het 
koor gevierd. Ook het koor werd 
door pastoor Vossenaar uitgebreid 
in het zonnetje gezet en hij overhan-
digde hierbij een geldcheque als ca-
deau.   
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Gratis toegangs-
kaart Bloem & Tuin 
voor mantelzorgers
GroenExpo Bloem & Tuin vindt 
plaats van 22 t/m 31 juli op Land-
goed Gulbergen (www.bloemen-
tuin.nl). De organisatie heeft een 
aantal gratis toegangskaarten ter 
beschikking gesteld voor de man-
telzorgers in Nuenen.

Als je bij het Steunpunt Mantelzorg 
ingeschreven staat en hier interesse 
in hebt, dan kun je per mantelzorger 
2 toegangskaarten afhalen. Dit kan 
in het CMD: ma. t/m vr. 9.00-12.30 
uur en ma. t/m do. 13.00-16.00 uur. 
(Er is een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar.)

Ben je mantelzorger, maar sta je nog 
niet ingeschreven? Haal dan een for-
mulier op in het CMD of vraag het op 
per mail via steunpuntmantelzorg.
nuenen@levgroep.nl

Als mantelzorger verleen je zorg aan 
iemand in jouw omgeving. Dit kan 
een ouder, kind, buur, kennis, vriend 
zijn. Het is meer dan gebruikelijke 
zorg, vaak langer dan 3 maanden en 
voor 8 uur per week of meer.

Inschrijven is kosteloos. Je blijft dan 
op de hoogte van interessant man-
telzorgnieuws en de lokale activitei-
ten in Nuenen.

Jeugdtheaterlab heeft plaats 
voor nieuwe deelnemers
Na de zomer starten de Lindespelers een geheel nieuw Jeugdtheaterlab. 
In het nieuwe seizoen kunnen middelbare scholieren van 12-18 jaar ken-
nis maken met toneel, in een rol kruipen en nieuwe vrienden maken.
Onder begeleiding van ervaren theaterdocenten en begeleiders maken 
jonge spelers met hun eigen tekstbijdragen een complete 
theatervoorstelling.

In de afgelopen jaren maakten we 
succesvolle voorstellingen die we 
meerdere dagen speelden in de the-
aterzaal van Het Klooster. Verschil-
lende deelnemers zijn lid geworden 
van de vereniging en maken nu vol-
wassen theaterstukken voor een 
breed publiek. Er is dus ruimte voor 
nieuw talent!
Iets voor jou? Zondag 17 juli presen-
teert de huidige groep de voorstel-
ling ‘Hey, jij ook hier?!’
4 oude vrienden hebben elkaar 10 
jaar niet gezien en treffen elkaar toe-
vallig op een festival. In de voorstel-
ling zitten improvisatiescenes, mo-
nologen, muziek en zelfs dans.
We zien een dromer, een vlogger, 
een wannabee en een veganist. 
Waarom zijn ze uit elkaar gegroeid? 

Vlammen de oude ruzies weer op of 
verbroederen zij op het festivalter-
rein?
De voorstelling begint om 19.30 uur 
in de theaterzaal van Het Klooster en 
duurt een uur. De toegang is gratis.
Zin in een leuke voorstelling? Kom 
dan kijken! Na afloop vind je op het 
plein oud-spelers van het Jeugdthe-
aterlab die je kunnen vertellen hoe 
leuk het is, en wat er van je wordt 
verwacht als je mee wilt doen.
In september start het nieuwe sei-
zoen van het Jeugdtheaterlab. Met 
een nieuwe regisseur, nieuwe idee-
en voor een voorstelling en nieuwe 
deelnemers. Na de zomervakantie 
kun je je opgeven.
Of kijk alvast op  www.lindespelers.
nl/jeugd-theaterlab

Kienavond Lieshout
Vrijdag 15 juli organiseert KBO lies-
hout voor iedereen die wil een kien-
avond die gehouden wordt in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout.

De prijzen die u kunt winnen bestaan 
uit goed gevulde boodschappentas-
sen, koffiepakketten en geldbedra-
gen.
Aanvang 19.30 uur, de zaal gaat om 
18.30 uur open.
Wij nodigen u en u buurtgenoten 
van harte uit, en zien u graag op deze 
kienavond.

Sjors sportief voor ouderen
In het kader van Sjors Sportief zijn het niet alleen kinderen die mee kun-
nen doen aan sportieve activiteiten maar ook ouderen worden gestimu-
leerd om meer te gaan bewegen.

Op woensdag 6 juli lieten de Zumba 
Golden Girls o.l.v. Sanne Theesink 
zien hoe leuk dansen op muziek kan 
zijn en gaven zij een presentatie op 
de sportvelden van de korfbalclub.

Dat dansen goed is voor de conditie 

ondervond ook het senioren voet-
balteam van Nuenen. Zij had net 
voor de Golden Zumba girls laten 
zien hoe je tot op hoge leeftijd kunt 
blijven voetballen maar had nog 
energie over om even met de Gol-
den Zumba girls mee te dansen.

Bril gevonden
We hebben een zwarte bril gevon-
den op het trottoir van de rotonde 
op de Europalaan. Het vinden van 
deze bril is ook gemeld bij ´gevon-
den en verloren voorwerpen´ van de 
overheid. Wij zouden graag deze bril 
teruggeven aan de rechtmatige ei-
genaar. De eigenaar kan contact op-
nemen met: 06 104 933 18.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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
 13.00 uur Kwiek beweegroute in groepsverband. Verzamelen bij Fysio-
 en ergotherapie Kwiek, V. v. Goghstraat 139, Nuenen
 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 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5,  
 Nuenenhttps://www.levnuenen.nl/agenda
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

 

   

Honing slingeren 
11.00-15.00 uur Weverkeshof, 
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

IVN/Blokje Om Dichter in Beeld
13.00 uur wandeling
startpunt Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203

Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur

Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675 

Cultuur Overdag: kioskconcert May 
Maema & Ailig Macleod Moreno

14.30 uur 
kiosk Park, Nuenen

Zomerwandeling rondje Roosdoncken
09.00 uur parkeerplaats van begraaf-
plaats De Roosdoncken naast Broek-
dijk 7 in Nuenen

Do

21
JUL

Do

21
JUL

Do

18
AUG

Zo

21
AUG

Vr

2
SEP

Onthulling buste van
mevrouw Van Gogh
16.00 uur
Berg 26 te Nuenen

Do

8
SEP

Zo

17
JUL

Zo

17
JUL

Zo

17
JUL

Zo

17
JUL

Zo

17
JUL

Zo

17
JUL

Wo

20
JUL

Zo

24
JUL

4
t/m 
10
SEP

7
t/m 
12
SEP

KBO Kienavond
19.30 uur
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Vr

15
JUL

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

Zo

17
JUL

Jubileum toertocht 
Oldtimer Club Nuenen Classics 
10.30 uur
Nuenen 

Zo

17
JUL

Terrasoptreden Keskedee
19.30 uur 
café Schafrath, Park te Nuenen

Presentatie van het 
Jeugdtheaterlab van de Lindespelers
19.30 uur 
Het Klooster 

Terrasoptreden Keskedee
19.30 uur
café Schafrath, Park te Nuenen

Cabaret aan de Bosrand
Boerderij Krakenburg

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur

Speeltuin de Kievit

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

Nuenen

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

naast de jaarlijkse collecteweek
Nuenen 

Bedevaart naar Lourdes

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
Eikenlaan

 (kruising met Lissevoort / Broek)
te Nuenen

Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur 

Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675

Za

3
SEP

REMCO CAMPERT
Vastgeklonken aan de sigaret
Vond hij het leven “vurrukkulluk”

Dat laat niet onverlet
Dat hij geen schepper was van 
slechts een stuk

Degene die schrijft, bestaat
Zijn poezie was de bevestiging van 
een daad

Als “Vijftiger” viel hij de dichtkunst  
aan
Met Jan Mulder schreef hij CaMu

Verdwaald tussen heden en verle-
den is hij gegaan
Zijn nalatenschap kunnen we gaan 
lezen, nu

©Joke van Overbruggen

Zomerwandeling  
rondje Roosdoncken
Op zondagochtend 17 juli kun je met onze natuurgidsen Jannie en Annie 
mee op pad met een heerlijke zomerwandeling in de omgeving van wind-
molen De Roosdonck.

 Foto bloemenweide (Annie de Bruijn)  Foto molen De Roosdonck (Walter Engels)

Hou je van bloeiende planten? Dan 
moet je zeker meegaan. Tijdens de 
ca. twee uur durende wandeling 
wordt volop aandacht besteed aan 
de geweldige bloemenpracht. Klap-
rozen, kamille, ganzenbloemen en 
korenbloemen geven kleur aan de 
molenbiotoop. Bij het ijsbaantje kij-
ken we uit naar meer zeldzame plan-

ten. Op de bloeiende planten aan 
het pad De Roosdonken zijn veel in-
secten te verwachten.
De wandeling start om 9.00 uur op 
de parkeerplaats van begraafplaats 
De Roosdoncken naast Broekdijk 7 
in Nuenen, einde ca. 11.00 uur. Deel-
name is gratis en vooraf aanmelden 
is niet nodig.

Zelfhulpgroep PTSS
 
Deze Zelfhulpgroep heeft door (vroeg)kinderlijk trauma heeft ruimte voor 
nieuwe deelnemers

Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen en elkaar steunen. 
Het heftige trauma dat je als kind 
hebt meegemaakt hoort tot je leven. 
Over veel belevenissen uit je leven 
kun je gemakkelijk met anderen pra-
ten, maar een (vroeg)kinderlijk trau-
ma is niet voor iedereen herkenbaar 
of voor te stellen hoe het voor jou 

moet zijn geweest en wat voor im-
pact het op je leven heeft gehad.
Je verhaal doen bij lotgenoten bete-
kent dat je verhaal wordt begrepen. 
Je zult (h)erkenning, begrip, empa-
thie en steun ervaren. ‘Een half 
woord’ is vaak al voldoende.

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



ROND DE LINDE week 28 Donderdag 14  juli 2022

Pagina 9 - sport

 

Sport BSO Nuenen 
start nieuwe locatie
Vanaf 5 september zal Sport BSO Nuenen ook buitenschoolse opvang 
gaan bieden vanuit het gebouw van de scouting Panta Rhei aan de Pas-
toorsmast 12 in Nuenen. Door de enthousiaste reacties en de wachtlijst 
die is ontstaan op de locatie bij RKSV Nuenen willen we graag meer kinde-
ren laten genieten van deze unieke buitenschoolse opvang.
 
Hierdoor wordt het weer mogelijk 
kinderen een plek te bieden die nu 
op een wachtlijst zijn geplaatst en is 
er weer plaats voor nieuwe aanmel-
dingen. Op deze nieuwe locatie is er 
plaats voor maximaal 22 kinderen 
op de maandag, dinsdag en donder-
dag zodat de kleinschaligheid ook 
hier wordt gewaarborgd. Voor de 
woensdag is er nog plaats op de lo-
catie van RKSV Nuenen. Groot voor-
deel is dat het gebouw op een steen-
worp afstand ligt van de locatie bij 
de RKSV Nuenen waardoor ook de 
kinderen van de nieuwe locatie ge-
bruik kunnen maken van de facilitei-
ten bij de RKSV Nuenen.
De Panta Rhei beschikt over een 
mooie accommodatie met kamp-
vuurcirkel en een avonturenberg in 
een mooie uitdagende maar veilige 
omgeving tussen de bossen, bij de 
sportvelden, skate en crossbaan. De 

kinderen kunnen zich na een lange 
schooldag hier echt uitleven, ren-
nen, sporten en zichzelf zijn. Bij 
Sport BSO Nuenen krijgt elk kind de 
ruimte die hij/zij nodig heeft met 
alle voorzieningen binnen handbe-
reik. De nadruk ligt op sport en be-
wegen maar we gaan ook voor na-
tuurbeleving en avontuur. Lekker 
chillen, eten, drinken en knutselen 
kan natuurlijk ook in de mooie bin-
nenruimte van de Panta Rhei. Dit al-
les onder toezicht van professionele 
pedagogisch medewerkers met rui-
me ervaring in de buitenschoolse 
opvang en met sport achtergrond.
Niks moet en alles mag, hoe gaaf is 
dat!

Voor meer informatie over deze bui-
tenschoolse opvang zie www.sportb-
sonuenen.nl of mail of bel naar: info-
sportbsonuenen.nl / 0647374167.

Wilt u EHBO of reanimatie leren? 
Het kan gewoon in Nuenen!
De zomervakantie staat voor de deur. Wanneer de scholen weer open-
gaan, start ook het nieuwe seizoen van EHBO-vereniging Nuenen c.a. We 
bieden cursussen voor iedereen die niet met lege handen wil staan als er 
wat gebeurt. Belangstellenden kunnen zich al aanmelden.
Actuele cursusinformatie en lesdagen vindt u op onze website (www.eh-
bonuenen.nl).

U heeft de keuze uit:
-EHBO-cursus voor volwassenen 
(incl. reanimatie en bediening AED), 
leidt op voor het landelijk erkende 
diploma van het Oranje Kruis. Deze 
tiendelige cursus start in oktober a.s.
-EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact 
komt met kinderen. Dus oma's en 

opa's, papa's en mama's, maar ook 
professionals. Deze vierdelige cursus 
start in november a.s.
-Cursus Reanimatie en AED-bedie-
ning voor iedereen! Leer deze be-
trekkelijk eenvoudige vaardigheden 
in slechts 1 avond, met theorie maar 
vooral praktijk. U beheerst de reani-
matietechniek en kunt met een ge-

Kwiek de zomer door

rust hart een AED van de muur halen 
én bedienen. We starten op donder-
dagavond 22 september om 19.00 
uur. De training duurt tot 23.00 uur.
Bent u verhinderd op die datum? 
Donderdag 13 oktober is er weer 
een gelegenheid. Ook daarna zijn er 
opnieuw lesavonden. Informeer ge-
rust naar de mogelijkheden.

Heeft u reeds een diploma EHBO aan 
kinderen? Om dat geldig te houden 
kunt u deelnemen aan de herha-
lingscursus op donderdagavond 15 
september. We starten om 19.00 uur.
Heeft u reeds een diploma reanima-
tie? Om dat geldig te houden kunt u 
deelnemen aan de herhalingscursus 
op woensdagavond 21 september. 
Ook dan starten we om 19.00 uur. De 
volgende gelegenheid is op donder-
dagavond 20 oktober.
Laat uw diploma niet verlopen!
Prijzen: EHBO voor volwassenen 
€ 150,- | EHBO aan kinderen € 100,- | 
Reanimatie €40,- | Herhaling reani-
matie of EHBO aan kinderen € 30,-. 
Cursussen worden mogelijk (voor 
een deel) vergoed door uw zorgver-
zekeraar. Wij adviseren u dit na te 
vragen.
Bovenstaande opleidingen worden 
gegeven in het Nuenens College, 
Sportlaan 8 te Nuenen.
Wilt u meer informatie of inschrij-
ven? Kijk op www.ehbonuenen.nl of 
stuur een bericht naar: info@ehbo-
nuenen.nl

CarProf Gebr. Schenkels Nuenen  
steunt jonge verkeersslachtoffers
Op 11 juli heeft garageformule CarProf een cheque van € 19.574 overhan-
digd aan  Fonds Slachtofferhulp. Dit bedrag komt geheel ten goede 
aan TrafVic Kids, een wereldwijd uniek project waarbij kinderen die een 
dierbare verliezen in het verkeer een rouwbehandeling op maat krijgen. 
CarProf steunt dit project sinds 2020. Samen met haar leden, waaronder 
CarProf Gebr. Schenkels Nuenen, is er al € 80.817 opgehaald.

Trauma
In Nederland verliezen jaarlijks hon-
derden kinderen een dierbare door 
een verkeersongeval. Hoe zij hier-
mee omgaan en wat ze nodig heb-
ben om hun leven weer op te pak-
ken is wereldwijd nog nauwelijks 
onderzocht. Kinderen ervaren daar-
door langer de negatieve gevolgen 
van het trauma. Met TrafVic Kids, een 
project van Fonds Slachtofferhulp 
dat op basis van wetenschappelijk 
onderzoek van de  Rijksuniversiteit 
Groningen  en de  Universiteit 
Utrecht  wordt uitgevoerd, krijgen 
deze kinderen een rouwbehande-
ling op maat.

Veilige auto
Naast steun aan jonge slachtoffers 
zet CarProf zich met de APK-actie in 
voor meer verkeersveiligheid. “Een 
auto met voldoende bandenprofiel 
kan door een kortere remweg bij 
een noodstop een verkeersongeval 
voorkomen. Ook goed werkende 
remmen en ruitwissers zijn essenti-
eel. Met deze APK-actie willen we de 
relatie tussen goed onderhoud en 
veiligheid op de weg benadrukken”, 
aldus het autobedrijf. Bij elke APK 
doneert het autobedrijf samen met 
CarProf € 0,50 aan TrafVic Kids. De 
actie loopt door tot eind 2022, bekijk 
de tussenstand op www.carprof.nl.

Oververhitting en afkoeling
Er was vorige week heel wat publiciteit over de kwartaalcijfers van de NVM. 
Het beeld was deze keer: eindelijk weer wat meer woningaanbod, maar nog 
steeds behoorlijke prijsstijgingen, al vlakt die stijging iets af. Wij publiceren 
elk kwartaal een regionale marktanalyse en concludeerden daarin dat de 
oververhitte markt in Eindhoven en omgeving eindelijk weer een klein beet-
je afkoelt. Sommige marktwatchers slaan dan enigszins door en waarschu-
wen nu al weer voor een ijzige koude op de woningmarkt. Maar je zou na-
tuurlijk ook kunnen zeggen dat die oververhitting ervoor zorgde dat veel 
woningzoekers in de kou bleven staan. En dat de afkoeling hen nu hopelijk 
iets meer kansen gaat bieden. 

Wij zijn de laatsten om te ontkennen dat alle markten op dit moment in onze-
kerheid verkeren door de stijgende prijzen en oplopende rente en inflatie. Al-
leen de arbeidsmarkt lijkt zich hieraan te onttrekken, dat wil zeggen: ie-
dereen houdt er rekening mee dat de krapte op die markt aanhoudt en dat 
werkenden en werkzoekenden voorlopig in een ijzersterke positie verkeren. 
Dat kan dan wellicht op termijn een voordeel zijn voor de woningmarkt, waar 
de hypotheekrente oploopt. Inkomenszekerheid en stijgende inkomens 
voor veel mensen kunnen helpen de markt toch gaande te houden. Met rui-
mer woningaanbod en minder sterk stijgende prijzen, kan de koper op de 
woningmarkt dan weer wat terrein winnen op de verkoper.

Ook de stikstofprobl ematiek draagt uiteraard bij aan de onzekerheid op de 
markt. Niet alleen kan die de voortgang van de nieuwbouw verder bemoeilij-
ken, ook de markt voor agrarisch vastgoed draait daardoor slechter. Er wer-
den vorig jaar volgens recente NVM-cijfers minder agrarische bedrijven ver-
kocht, maar de verkoop- en grondprijzen stegen wel door. De gemiddelde 
prijs voor agrarische grond steeg vorig jaar met 5,7% naar ruim € 67.000 per 
hectare. Landelijk wonen blijft intussen onverminderd populair. De krapte in 
de Randstad en misschien ook de corona-ervaringen drijven veel mensen 
naar de landelijk gelegen woonboerderij. Met als gevolg dat de krapte en de 

prijzen ook daar sterk toenamen. De gemiddelde transac-
tieprijs voor een landelijk gelegen woning kwam vorig 

jaar op € 738.000, ruim een ton hoger dan een jaar 
eerder (+20%). Van alle verkochte woonboerderijen 
buiten de Randstad werd 20% door een Randstede-
ling gekocht. Bedragen en cijfers om eens over na te 
denken als u de komende vakantie toevallig door 
het buitengebied in uw eigen of een andere regio 

fietst. Hopelijk weten we het hoofd toch koel te hou-
den en houden de we de oververhitting buiten de deur.  
    

<< Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars.>>

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Weekend vol jubileum- 
activiteiten bij BCL 
Het (bijna) laatste weekend van het seizoen 2021/2022 stond bij Badmin-
ton Club Lieshout volledig in het teken van jubileumactiviteiten. Op za-
terdag is de jeugd op stap geweest en hebben zij een leuke survivaltocht 
gehad … boven in een koeienstal. Op zondag was de hele vereniging aan 
de beurt tijdens een gezellige fietstocht, vooraf gegaan door een leerza-
me les over “duiven en bijen”.

De koeiensurvival was écht boven de 
koeien!

Jubileumactiviteiten
Het hele jaar 2022 staat voor Badmin-
ton Club Lieshout in het teken van 
het 50-jarig jubileum. Gedurende het 
hele jaar organiseert de vereniging 
evenementen en uitstapjes in dat ka-
der. Ter afsluiting van het seizoen 
werden er zelfs twee in één weekend 
georganiseerd. Na de zomervakantie 
volgen onder andere nog een uitwis-
seling met een andere sportvereni-
ging, een leuke speelavond voor de 
jeugd en (natuurlijk) een grote feest-
avond. Die feestavond is overigens 
ingepland op zaterdag 15 oktober 
2022: de datum dat de vereniging 
exact 50 jaar bestaat.

Koeiensurvival
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout is op de zaterdag op koeiensur-
vival gegaan. Begeleid door Diony 
Janssen, Barbara van Riemsdijk en 
Rudi van Maaren zijn ze eerst naar 
Boerdonk gefietst, waar ze ter plekke 
stevig werden in gegespt. Ze moes-
ten immers via een klimparcours 
door de nok van de koeienstal klim-
men en daarbij staat de veiligheid 
voorop. Voor de oudere jeugd waren 
er wat extra handicaps aangebracht. 
Al draaiend aan een rad kon je zo-
maar geblindoekt het parcours moe-
ten afleggen of mocht je maar één 
hand gebruiken. Ook werden deelne-
mers aan elkaar verbonden, waar-
door de moeilijkheid almaar steeg. 
Aan het einde van het parcours 
wachtte wél steeds de verlossing: 
met een mooie lange kabelbaan kon 
de afdaling steeds in volle vaart wor-
den uitgevoerd. Al-met-al een leuk 
jubileum-uitje, waar zowel de jonge 
als de wat oudere jeugd van heeft ge-
noten.

Fietstocht
Op zondag mocht de hele vereniging 
komen opdraven voor een fietstocht 
door “het Laarbeekse land”. De fiets-
tocht werd voorafgegaan door een 

clinic bij imker Kees van Kollenburg, 
die de fijne kneepjes van het houden 
van duiven én het houden van bijen 
heeft toegelicht. Vooral de spectacu-
laire duikvlucht-op-commando van 
de losvliegende duiven maakte veel 
indruk op de deelnemers. Na de clinic 
vertrokken de deelnemers in kleine 
groepjes om al fietsend het mooie 
parcours van ca. 30 km. af te leggen. 
Als extra spelelement was een foto-
herkenning ingebouwd waar de 
deelnemers selfies moesten nemen. 
Uiteraard leidde dit tot dolle situa-
ties, waar de deelnemers zo’n opval-
lend mogelijke selfie probeerden te 
nemen. De fietstocht eindigde bij de 
gastvrije familie Janssen, die ook nog 
eens hun zwembad ter beschikking 
stelde aan de jeugd, die er dankbaar 

gebruik van maakte. De senioren lie-
ten zich bij de inmiddels aangesto-
ken barbecue ook niet onbetuigd en 
zorgden voor een gezellige afsluiting 
van de eerste helft van het jubileum-
jaar. Nadat de prijzen voor de leukste 
selfies waren uitgereikt werd er nog 
wat nagepraat en geborreld.

Wilt u meer bewegen in de buiten-
lucht? Onder begeleiding, alleen 
of in een groepje?
 
Volg dan de KWIEK stoeptegels op 
de route in het centrum van Nuenen 
en train uw balans, kracht en 
uithoudingsvermogen. Leuk om te 
doen en goed voor uw lijf! 
Elke dinsdag wordt om 13.00 uur de 

beweegroute in groepsverband af-
gelegd. Ook in de zomervakantie 
gaat de wandeling door bij tempera-
turen onder de 30 graden. Dus kom 
gratis meedoen! 
Verzamelen bij Fysio- en ergothera-
pie Kwiek, Vincent van Goghstraat 
139, Nuenen.
Contactpersoon: Ellen Raessens, 06 
331 831 14.
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Dorpsraad Lieshout attendeert 
op actie Oranjefonds
Met de actie ´Reuring in de buurt´ wil het Oranjefonds de mensen weer 
wat dichter bij elkaar brengen. Na de lockdowns, de gesloten buurthui-
zen en de 1,5 meter afstand wil het fonds bijdragen om bewoners weer te 
activeren en samen te laten komen. Tussen 1 juni en 15 september kan 
dan ook een aanvraag ingediend worden voor een financiële ondersteu-
ning voor een event om die buurtbewoners weer wat dichter bij elkaar te 
brengen: een heel mooi gebaar, vindt de Dorpsraad Lieshout en zij wil de 
inwoners van Lieshout dan ook graag attenderen op deze mogelijkheid.

Reuring in de buurt
Lev-netwerker, jongerenwerker en 
gast-lid van de Dorpsraad Lieshout 
Bart Heldens kent de samenleving in 
Lieshout door-en-door. Ook hij ziet 
de gevolgen van de lockdowns, ge-
sloten gemeenschapshuizen en be-
perkingen van bezoekmogelijkhe-
den, waardoor ´elkaar ontmoeten´ 
niet meer vanzelfsprekend is. De ge-
zelligheid in buurten en in het dorp 
is verdwenen en de onderlinge con-
tacten tussen buurtbewoners en 
buurtorganisaties zijn enigszins ver-
waterd. Samen zaken organiseren 
was immers lange tijd niet mogelijk. 
Hoogste tijd, vindt Bart dus ook, om 
elkaar weer op te zoeken en weer 
wat ´reuring in de buurt´ te organi-
seren. 

Oranjefonds
Het Oranjefonds wil dit kalenderjaar 
écht een boost geven aan het (op-
nieuw) kennismaken in de buurt. 

Events die hiervoor bedoeld zijn 
kunnen tussen 1 juni en 15 septem-
ber dan ook (financiële) ondersteu-
ning vragen bij het Oranjefonds. Ui-
teraard verbindt het fonds er enkele 
voorwaarden en criteria aan die te-
rug te vinden zijn op de site van het 
Oranjefonds (via www.oranjefonds.
nl en dan via ´geld aanvragen´ naar 
´reuring in de buurt´). Via die site kan 
dus ook een concrete aanvraag in-
gediend worden, waarbij vragen ge-
steld kunnen worden via reuring@
oranjefonds.nl. Als verdere onder-
steuning organiseert het Oranje-
fonds ook enkele kennisdagen met 
workshops over ‘wat wel werkt en 
niet’ bij het stimuleren van onder-
ling contact en de inzet van sociale 
media om een event zichtbaar te 
maken.

Hulp nodig?
Dorpsraad Lieshout staat voor het 
verder optimaliseren van de leef-

Jongerenwerker Bart Heldens wil ook 
graag meer ‘reuring in de buurt’.

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• gastvrouw/gastheer voor de ontvangstruimte  Werktijden i.o.: van 9.30-13.15 u. en/of van 13.15-17.30 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunoudervrijwilliger info: hans.vankleef@levgroep.nl  T: 06-40730799 
• vrijwilliger om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o.____________________________________________________________________________

LEVgroep - VIA-vrijwilligers info: sandy.kruijzen@levgroep.nl T: 06-41042267
• Vrijwilligers om cliënten van het maatschappelijk werk te ondersteunen en persoonlijke aandacht te 

geven____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding ____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fietsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fietsen op een duo-fiets.____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden i.o.____________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Meer info: www.voedselbanknuenen.nl
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk ____________________________________________________________________________

Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking. ____________________________________________________________________________

Het Goed Nuenen Info: bp.vankoll@hetgoed.nl of T: 040-3035107
• vrijwilliger voor de Kringloopwinkel. Tijden in overleg. ____________________________________________________________________________

Voetbalvereniging RKSV Info: joepjanssen1958@gmail.com T: 06-41666085
• beheerder die namens onze vereniging alles rondom de kleedlokalen en velden in de gaten houdt en 

regelt. ____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

VacaturebankVacaturebank  vrijwilligersvrijwilligers 2828

Glunderende gezichten 
in het zwembad! 
Afgelopen maandag en zaterdag waren speciale momenten. Er werden 
namelijk weer diploma’s uitgereikt. Diploma’s waar de kinderen de afge-
lopen maanden ontzettend hard voor hebben gewerkt.  

Als eerste waren de kinderen voor 
zwemvaardigheid 2 en 3 aan de 
beurt. Naast schoolslag, borstcrawl 
en rugcrawl, komt bij zwemvaardig-
heid 2 en 3 ook de vlinderslag aan 
bod. Vaak een moeilijk onderdeel, 
maar deze kinderen beheersten het 
prima. De kinderen deden ontzet-
tend hard hun best en lieten alle on-
derdelen keurig zien. Dit resulteerde 
in mooie zwemvaardigheid 2 diplo-
ma’s voor Thijmen, Jeske, Tim, Sofi-
an, Sara, Milan, Floor, Veerle, Jens, 
Robbe en Milou en een zwemvaar-
digheid 3 diploma voor Arlyn, Rink, 
Shane, Gijs, Wiebe en Pleun. Het 
feestje was echter niet compleet 
zonder Fiore en Féline die op zater-
dagochtend het ABC-rijtje compleet 
maakten door hun C diploma aan de 
collectie toe te voegen. Wij zijn trots 
op al onze zwemmers. Van harte 
gefeliciteerd!  

Lijkt zwemmen jou nou ook leuk? 
Meld je dan aan voor een proefles 
voor je C-diploma, zwemvaardig-
heid 1,2 of 3 en aansluitend de stic-
kerzwemdiploma’s!   

Waardeloos groenbeheer
 
Dagelijks loop ik met mijn honden over de Bakertse landweg. Het fiets/
wandelpad vanaf de Opwettenseweg naar de school Het Mooiste Blauw. 
Afgelopen winter zijn daar een stuk of twintig jonge eikenbomen ge-
plant. Er waren open stukken ontstaan bij de aanleg van het pad en ande-
re grondwerkzaamheden. Twintig jonge boompjes van naar ik schat een 
jaar of tien, twaalf oud. Geplant in goede tuinaarde, vastgezet met twee 
boompalen om ze stevig op hun plaats te houden en ook met een kraag 
van kunststof om bij water geven het water vooral rond de boom te hou-
den. Alleen: dat water geven gebeurt niet. De boompjes lopen in eerste 
instantie nog wel uit. Dat doen ze op hun eigen sap, dat in de bomen aan-
wezig is en op het vocht dat nog in de kluit zit.

Daarna zijn ze afhankelijk van water krijgen. Ze zijn buiten hun kluit nog niet 
geworteld en kunnen dus geen vocht uit de grond halen. Het is te vergelijken 
met een plant in een pot. Die moet ook af en toe water krijgen. Je denkt dat 
er op enig moment wel zo'n trekker met zo'n waterton verschijnt. Helaas 
niets van dat alles. ondertussen zijn er al 18 van de 20 bomen dood en die an-
dere 2 zullen het loodje nog wel leggen. Schandalig. Niet alleen wat kosten 
betreft, maar ook het respectloos omgaan met levende natuur. En bomen 
zijn o zo belangrijk in ons klimaat.
Hetzelfde gebeurde al langs de Europalaan, waar men jaren bezig is geweest 
met een fatsoenlijke bomenrij te krijgen. Ieder jaar vielen er jong geplante 
boompjes uit vanwege gebrek aan water en ieder jaar werden ze weer ver-
vangen, net zolang tot ze allemaal aangegroeid waren. Wat een smijten met 
geld!!!
Ook bij Jo van Dijkhof gebeurde iets gelijks. Honderden Rododendrons kre-
gen voor het eerst water toen ze al lang gehemeld waren. Ik heb er nog een 
foto van.
En wat het snoeien van bomen betreft kon gemeente te Nuenen er ook wat 
van.
De bestaande eiken langs bovengenoemd pad zijn enkele jaren geleden 
dusdanig geschandaliseerd dat ze nog jaren nodig hebben om een beetje 
hun normale vorm terug te krijgen. En onlangs is een hele serie bomen 
(haagbeuken) aan het Keizershof compleet van takken ontdaan. Helemaal 
kaal en plat midden in de zomer. Niet alleen zijn die bomen (bladeren) erg 
belangrijk voor de CO2-opname, maar ook raken die bomen compleet in de 
stress. Ze lopen wel weer uit, omdat die boom denkt dat het lente is, het blad 
dat eraan komt krijgt geen herfstkleur, maar is diep in de herfst nog frisgroen 
en bevriest dan ook meestal.
Degene die binnen de gemeente Nuenen voor het groenbeheer verantwoor-
delijk is, snapt er niet veel van. Hij krijgt van mij een dikke onvoldoende.

 
Tinus Coolen, Boomliefhebber

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

Ingezonden brieven

Honing slingeren op Weverkeshof
 
Zondag 17 juli van 11.00 tot 15.00 uur Honing slingeren op Weverkeshof. 
De imkers van Weverkeshof gaan weer honing slingeren en iedereen die 
hier bij wil zijn mag komen kijken en een beetje proeven.  Onze imkers ne-
men er naast het slingeren ook de tijd voor wat meer te vertellen over de 
bijen en honing. 

De honing die we gaan slingeren is 
vooral Lindehoning. Waarom Linde-
honing zullen jullie je afvragen. Het 
antwoord is eigenlijk heel simpel: als 
de natuur loopt zoals die moet lopen 
(en dat is vaak niet zo hoor) bloeit de 
linde vanaf half juni tot half juli. In die 
periode is het bijna de enige ‘grote’ 
bloei. Uit ervaring weet de imker dat 

onze bijen dan heel veel nectar van 
de lindebloesem naar de bijenkast 
brengen. Van nectar maken de bijen 
honing. Dus als het weer een beetje 
mee zit in die periode, dan hebben 
we veel lindehoning.
Als het bijenjaar begint in februari-
maart hebben de bijen de dracht 
van hazelaar en wilgen. In april-mei 

baarheid in Lieshout. Omdat events, 
die in het kader van ‘reuring in de 
buurt’ georganiseerd kunnen wor-
den, zeker bijdragen aan deze leef-
baarheid wil ze deze actie graag on-
der de aandacht brengen. Zij roept 
dan ook op om plannen voor events 
te delen met het Oranjefonds om te 
zien of deze financieel ondersteunt 
kunnen worden. Het fonds is immers 
beschikbaar en goed gevuld: maak 
er gebruik van! Indien u hierbij hulp 
nodig heeft kunt u ook altijd contact 
opnemen met de Dorpsraad via 
www.dorpsraad-lieshout.nl: zij hel-
pen u graag op weg.

bloeien de fruitbomen waar de bijen 
dan hun stuifmeel en honing van-
daan halen. De tussenperiode mei-
juni is vooral voor de acacia’s, kas-
tanjebomen en de vlier. Vanaf juni 
komt de voor de honing belangrijke 
dracht van de linde. Natuurlijk halen 
de bijen in alle perioden honing uit 
alle tuinen in Nuenen, maar de bo-
men en struiken hebben de meeste 
bloemen.  Uit de kasten die wat ver-
der van de lindebomen staan halen 
we bloemenhoning. Bloemenho-
ning is honing die afkomstig is van 
allerlei soort dracht bij elkaar: plan-
ten, struiken en bomen uit alle tui-
nen en straten van Nuenen.

Veel mensen vinden lindehoning erg 
lekker; hij smaakt fris zoet met een 
vleugje muntsmaak. Het is ook een 
van de laatste grote bloeiers in de zo-
mer en ideaal voor de bijen om hun 
wintervoorraad aan honing op orde 
te krijgen. Na half juli is er niet meer 
zo’n massale bloei als van de linde en 
beginnen de bijen ook met hun 
voorbereidingen voor de winter. Wel 
heel erg vroeg als je beseft dat onze 
grote vakantie dan net is begonnen.

Het honing slingeren begint op 17 
juli om 11.00 uur. De honingraten 
zijn dan al uit de bijenkast gehaald, 
daarna volgt het ontzegelen van de 
afgesloten honingcellen. En dan  
gaan de raten in de honingslinger 
(een soort handmatige centrifuge) 
en wordt de honing uit de ramen ge-
slingerd. Iedereen is uitgenodigd 
om te komen kijken hoe dat slinge-
ren in zijn werk gaat en je mag ook 
wat honing komen proeven.
Hoeveel honing het gaat worden dit 
jaar is voor een deel de verrassing 
van de natuur en dus voor ons.

Tot ziens op Weverkeshof en zoals al-
tijd is de toegang gratis!
Voor meer info kijk op onze website 
https://weverkeshof.nl en voor korte 
en acute berichten op Facebook. 
 

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl
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 Wettes Dorpsfestijn
Eindelijk konden we na twee jaar weer los en konden de plannen voor het 
Wettens Dorpsfestijn uit de koelkast worden gehaald. Het was een heer-
lijk weekend vol sfeer, gezelligheid en leuke activiteiten. Vrijdag werd af-
getrapt op muzikaal gebied. Aan coverband Bart & Alex en DJ Vince Smix 
de lastige taak om het publiek op de dansvloer te krijgen. En dat lukte ze! 
Met een interactief optreden en een stukje improvisatie werd er heerlijk 
meegezongen en gedanst tot het einde van de avond.

 
In een benauwd klimaat ging zater-
dagmiddag de kindermiddag van 
start. Met een aantal vrijwilligers 
konden kinderen spelletjes spelen 
en zich uitleven op de springkus-
sens. Met een bezoekje van Clown 
Loeffie was de middag helemaal ge-
slaagd. De vrolijke clown had flink 
wat goocheltrucs in petto en heeft 
haar handen ‘stukgevouwen’ aan 
ballonfiguren. Na een paar uurtjes 
opruimen en opbouwen was het 's 
avonds tijd voor de pubquiz. In een 
tent vol met teams werden er vragen 
in verschillende categorieën afge-
vuurd. Tussendoor konden er sma-
kelijke versnaperingen verdiend 
worden door praktijkopdrachten. 
‘Verzamel zoveel mogelijk groene 
kledingstukken op je tafel’, luidde 
een opdracht, wat vol enthousiasme 
werd uitgevoerd: Schoenen, broe-
ken, en sokken werden op tafel ge-
gooid, maar ook hier en daar wat on-
dergoed! Aan het fanatisme kon het 
deze avond niet liggen. Team 'Neef 
Erik en consorten' sleepte de be-
faamde trofee binnen, en zullen vol-
gend jaar hun titel verdedigen.
 
Het toppunt van het festijn was zon-
dag. De parkeerplaats achter brasse-
rie 'de Kruik' was omgetoverd tot 
zandstrand, waar kon worden gevol-
leybald. Met een lekker muziekje, 
goed publiek en fanatieke deelne-
mers was de middag zeer geslaagd. 
Uiteindelijk ging het team ‘Rondje 
van de Organisatie’ met shirtsponsor 
'Metaalwerk vd Velden' er met de 

winst vandoor in een zinderende fi-
nale. De weergoden waren ons 
goedgezind en de sfeer tijdens het 
toernooi was top. 
Maandag werd er weer volop ge-
kaart in de tent. Fanatieke rikkers 
waren opgetrommeld om het tegen 
elkaar op te nemen om de felbe-
geerde 'Jan Elbers wisseltrofee' in de 
wacht te slepen. Naast de oude gar-
de was er ook veel jonge aanwas die 
de kneepjes van het rikken onder de 
knie probeerden te krijgen. Toch was 
het de ervaren Wim Raaijmakers die 
er met de trofee vandoor ging. 
Tijdens het weekend kon iedereen 
lootjes kopen voor de loterij. De prij-
zen werden aangeboden door de 
sponsoren van het Dorpsfestijn. Aan 
het einde van de middag werden de 
winnaars van de loterij bekend ge-
maakt. Dankzij de vele vrijwilligers 
van het mooie Wettes Dorpsfestijn 
hebben we weer een geweldig 
weekend neergezet! Dank aan alle 
bezoekers en vrijwilligers en tot vol-
gend jaar!

Vrijwilligers in het zonnetje 
bij TV Wettenseind
 
Een succesvolle vereniging draait op vrijwilligers. Bij een tennisclub zijn 
er mensen nodig die de bar draaiend houden, het groen op het paviljoen 
onderhouden, zorgen dat de banen in topconditie zijn, de jeugdactivitei-
ten opzetten, sportieve en gezellige toernooien organiseren en de leden-
administratie op orde houden. Al deze lieve mensen, die hun werk belan-
geloos voor de vereniging doen, werden vrijdag 1 juli getrakteerd door 
het bestuur van TV Wettenseind op een spelletjesavond.
 
Onder het genot van een lekker stuk 
gebak, feestelijke borrelhapjes en 
een smakelijk drankje gingen onze 
vrijwilligers vol goede moed en met 
het nodige competitiegevoel aan de 
slag.  Ze moesten in teams laten zien 
dat ze zowel snelle denkers, bou-
wers en puzzelaars zijn. Dit zijn na-
tuurlijk bij uitstek eigenschappen 
die goed van pas komen bij het af en 
toe chaotische geregel op de club. 
Het werd een erg leuke avond waar-

bij veel gelachen werd (en soms ge-
vloekt op de moeilijkere puzzels) en 
waarmee TV Wettenseind duidelijk 
heeft gemaakt dat we onze vrijwilli-
gers ontzettend waarderen!

Wedstrijd 
synchroon 
zwemmen
Afgelopen zondag, 10 juli, is er een 
wedstrijd geweest voor het syn-
chroonzwemmen in Sittard. Op 
deze wedstrijd heeft Aisha meege-
zwommen op het age 2 niveau. 

Ze moest 4 verschillende figuren la-
ten zien om haar diploma te halen. 
De verplichte figuren de Ariana en 
de Rio moest ze eerst laten zien. 
Daarna de figuren, die pas de don-
derdag van te voren bekend werden 
gemaakt, de Zwaardstaart en de Al-
batros. Bij de Ariana had ze een hele 
mooie 5,7 gehaald en bij de Rio zelfs 
een 5,9. Dit had ze nog nooit ge-
haald en ze heeft een mooi persoon-
lijk record neergezet. Aisha moest 45 
punten behalen om haar diploma te 
halen. Ze heeft haar diploma dik ver-
diend want ze heeft 50,0408 punten 
behaald. We willen vanuit Z&PV 
Nuenen synchroonzwemmen Aisha 
van harte feliciteren met deze pres-
tatie. 
De trainingen op maandag gaan er 
voor haar iets anders uitzien, ze mag 
namelijk nu voor junioren gaan trai-
nen. Hier gaat ze vooral werken aan 
nog moeilijkere figuren en aan haar 
kracht zodat ze dus hoger komt te 
staan.
Wil je kijken hoe deze figuren in de 
dansjes zijn verwerkt? Kom dan deze 
zondag 17 juli om 09.00 uur kijken 
naar de show in het Feel Fit Center 
Nuenen. Als het je leuk lijkt en je 
hebt zwemdiploma’s a, b en c, dan 
kun je na de vakantie een proefles 
meedoen. Aanmelden: stuur een 
mail naar synchroonzwemmen@zp-
vnuenen.nl.

V.l.n.r.: Mirthe (trainster) en Aisha

Regen van persoonlijke records 
voor zwemmers Z&PV Nuenen

Feestelijke afsluiting 
Jeugdcompetitie 
TV Wettenseind
Het was een mooie voorjaarscompe-
titie voor de jeugd van TV Wet-
tenseind. Maar liefst drie teams wer-
den kampioen in hun klasse. Natuur-
lijk hebben ook de kinderen die 
geen kampioen werden, ontzettend 
hard hun best gedaan en goed ge-
speeld. Op de vraag wat ze het leuk-
ste vonden aan tennissen in de com-
petitie antwoordden de kinderen 
dat het niet om winnen ging, maar 
om het spelplezier. Sportiviteit ten 
top!
 
Om te laten zien hoe trots we op al 
onze tenniskanjers zijn, werd het 
einde van de competitie feestelijk af-
gesloten met een barbecue in de 

zon, georganiseerd door onze 
jeugdcommissie. Tijdens dit feestje 
werden de kampioensteams nog 
eens extra in het zonnetje gezet 
door onze voorzitter Erwin van Dijk. 
De rest van de middag werd er volop 
gespeeld op en rond de tennisba-
nen. 

Door Martin de Wildt

Tijdens de 4e ronde van de solo 
competitie regende het persoonlij-
ke records voor de zwemmers van 
Z&PV Nuenen. Totaal werden door 
16 zwemmers maar liefst 29 PR’s 
scherper gezet, met Kaelyn Schou-
ten als grootverdiener met 5 per-
soonlijke records

50 meter nummers
Op de kortste afstanden van de wed-
strijd wisten Gor Gasparyan 
(50school), Ines Keijers (50rug), Kae-
lyn (50vlinder), Dominik Skula (50vrij) 
en Julian van Kuringen (50vrij en 
50vlinder, sneller te zwemmen dan 
voorheen. Gor deed dat op zijn af-
stand zelfs met maar liefst 13 secon-
den, van 1.02.99 naar 49.41

100 meter nummers
Julie van Nispen verbeterde haar 
100m schoolslag en op de 100wissel 
was er nog een PR voor Gor, net als 
voor Fin Horrocks, Arlyn Schouten, 
Kaelyn (naast ook de 100vlinder), 
Ines Keijzers (ook 100vlinder), Dawid 
Skula, Rink Vlemmix en Koen van den 
Wildenberg. Daarbij was het Rink 
met de grootste verbetering, van 
1.51.88 naar 1.29.32.

200 meter nummers
Verdubbelen we de afstand nog een 
keer dan komen we nogmaals Julie 
en Kaelyn tegen op de 200vrij en een 
enorme verbetering van Koen op de 
200rug, van 3.10.14 naar 2.36.23.

400 meter nummers
En de lijst is compleet met de per-
soonlijke records voor Fin, Julie, Ar-

lyn, Kaelyn, en Rink op de 400vrij. 
Daarbij zwommen Fin, Arlyn, Kaelyn 
en Rink hem voor het eerst en dus 
komt de grootste verbetering hierbij 
op naam van Julie met bijna 6 secon-
den.

Mantelzorg inloop 21 juli: 
Wat is de Wmo?
Elke maand ontmoeten mantelzorgers elkaar. Als mantelzorger verleen 
je zorg aan iemand in jouw omgeving. Het kan steun bieden om mensen 
te ontmoeten die zich in net zo'n situatie bevinden als jij. 

Op donderdag 21 juli geeft Johan 
van de Ven, Wmo-consulent bij de 
gemeente Nuenen, meer informatie 
over de Wmo (Wet maatschappelij-
ke ondersteuning). Voor welke on-
dersteuning kun je terecht en hoe zit 
het met je eigen kracht en netwerk?
Tijdens deze middag is er ook ruime 
gelegenheid om elkaar als 
mantelzorger te ontmoeten.

Datum: donderdag 21 juli
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen

Aanmelden is niet verplicht; het is 
wel fijn als we weten dat je komt. 
Stuur een mail naar Steunpunt Man-
telzorg Nuenen: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl of tel: 
CMD 040-2831675.
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ZOMERKNALLERS
1+1 GRATIS

Reuze vlijtige lies
Of Impatiens Walleriana, is 
verkrijgbaar in diverse kleuren. 
2.49

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla, is de 
‘gewone’ en meest verkochte tuin-
hortensia. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. In 23cm-pot. 14.99
hortensia. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. In 23cm-pot. 14.99

Phalaenopsis
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen,
 in diverse kleuren. 9.99
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen,
 in diverse kleuren. 9.99

Olijven en palmenOlijven en palmen
25% KORTING

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Kalanchoë in schaal
Makkelijke tuinplant, bloeit 
de hele zomer. In 23cm- pot, 
in diverse kleuren. 6.99

1+1
GRATIS

ZOMERKNALLERSZOMERKNALLERS

25% KORTING

Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8
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TUINMEUBELEN
Opruiming

Groente- en kruidenplanten
1+1 GRATIS


