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Geen vrijwilligers
geen Weverkeshof

BUNGALOWS
GEZOCHT
040 - 209 4104

In 1982 werd het idee geboren om een Dorpsboerderij in Nuenen op te
richten. Een schoolklas van de Bakkerschool in Nuenen en een grote
groep ouders staken de armen uit de mouwen en gingen aan de slag. Het
oude postkantoor uit Zaltbommel werd aangekocht en omgetoverd tot
wat nu ons huidige hoofdgebouw is.
Nu 40 jaar en veel vrijwilligers later is
Weverkeshof een heuse parel aan de
Hooidonkse beek. Reden genoeg om
dit 40-jarig bestaan na 2 jaar coronaperikelen en geen vrijwilligersmiddagen, grootster aan te pakken.
Op zaterdag 16 juli werden al onze
vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in
het zonnetje gezet. Want wat hebben
we geboft met het weer! Onder het
genot van een kop koffie/thee en een
gebakje van de Gebackerij en daarna
een drankje, genoten de medewerkers van onze schitterende ambiance. Ondertussen arriveerden de
muzikanten van Vrij Vrolijk om het
nog gezelliger te maken voordat we
de barbecue aanstaken. Er was ook
nog een quiz waar iedereen bloedse-

rieus aan deelnam. De quiz stond in
het teken van alle activiteiten van
Weverkeshof. Er viel nog e.e.a. te leren voor iedereen. En ondertussen
arriveerde Troubadour Robert om
gezamenlijk het feest af te sluiten.
Het had niet mooier kunnen zijn!
We hebben ongeveer 110 vrijwilligers. Iedereen draagt zijn/haar
steentje bij en doet iets anders. De
dierenverzorgers, tuinmensen, klussenteam, gastvrouwen/heren en het
activiteiten/educatie team. Als al deze mensen niet klaar staan voor Weverkeshof, dan hebben we geen bestaansrecht.
Vandaar het mooie en geslaagde
feest dat werd georganiseerd om iedereen te bedanken. En het was een
succes!

www.makelaarsplein.com

Puzzel
mee

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 1

Win een kadobon ter waarde van
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op
de puzzelpagina in onze weekkrant
voor meer informatie.
Tot ziens op Weverkeshof! Want onze
gasten groot of klein hebben we natuurlijk ook nodig. We vinden het allemaal fijn om onze bezoekers te ontvangen. Daar doen we het immers
allemaal voor! Voor meer informatie
kijk op onze website en korte berichten op Facebook.

PromsFestival@TheLake: alles uit de kast!
Door Nannie van den Eijnden
Nog acht weken tot PromsFestival@TheLake! Zondag 17 juli trokken dirigent, promsorkest, achtergrondzangers, solisten en dansers alles uit de
kast in de laatste repetitie voor de zomervakantie. Muziek, zang en dans
kwamen voor het eerst bij elkaar in De Hongerman: 100 artiesten!!
En zij zorgen samen voor een wervelende show. De drie meiden van
Voice2it uit Eindhoven voeren als
één van de vele solisten een act op
bij een nummer. En de band Batala
uit Tilburg begeleidt één van de
nummers met spectaculaire percussie. Batala speelt dé originele samba
reggae muziek uit Bahia, Brazilië onder leiding van Mark Hofhuis en telt
wereldwijd 1300 leden.
De dansgroep
Anna Heezemans heeft binnen de
organisatie de samenstelling van de
groep dansers op zich genomen en
vertelt: “We hebben twee keer auditie gehouden en gezocht naar een
mix van mensen overal vandaan, die
we een podium willen bieden om te
stralen. Dat is gelukt! We hebben
tien dansers van 15 tot 35 jaar, negen meiden en één jonge man, die
acht dansen uitvoeren.”

ziek. Waar liggen de accenten? Daarop heb ik de choreografie gebaseerd
en accenten in de dans gelegd. Het
is ongebruikelijk dat er bij een festival een dansgroep is, maar dat hoort
wel bij Proms. Proms is show”, zegt
Anna. “De meeste danskleding koop
ik zelf waarbij ik let op stijlvolle
details die de show ‘aankleden’. We maken ook kleding
zelf, mijn moeder helpt daarbij.”

Anna is geen choreograaf van beroep, het is passie. Ze werkt als jurist
gespecialiseerd in familierecht bij de
rechtbank in Arnhem en woont daar.
Maar ze is wel in Nuenen geboren.
“Muziek en dans, dat is wat ons allemaal drijft. We willen iets bijzonders
neerzetten. Ik ben er trots op om
hier deel van uit te maken!”
www.promsfestival.nl

TOT 50% KORTING!

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Niet anders dan u gewend bent, zal
er op deze twee dagen tussen 12.00
en 16.00 uur flink geboden gaan worden op alle vlooien die we de weken
ervoor verzameld hebben.
Tevens zullen de welbekende hapjes
gegeten kunnen worden onder het
genot van een drankje en praatje in
de tent of liever gezien in de zon!
Deze vlooienmarkt is van groot belang voor onze vereniging. Denk aan
onderhoud gebouw, terrein, groepsactiviteiten, gas, water, licht enz. Geld
om te zorgen dat we wekelijks gave
activiteiten kunnen organiseren. Dus
alle hulp is welkom. Dit geldt in het
geven van de vlooien, maar ook in
het traject vooraf kunnen we handen
gebruiken. Vindt u het leuk eens mee
te helpen, meer te zien van onze
scouting of gewoon hard mee te werken?
Meldt u zich dan gerust aan om een
kijkje te komen nemen: vlooienmarktpantarhei@gmail.com

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,

DEZE WEEK:

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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.

SALE
YES, de grootste vlooienmarkt van Nuenen staat weer gepland!!
De organisatie is al druk aan de gang om te zorgen dat deze
editie weer een geweldig evenement wordt. Zaterdag 24 en
zondag 25 september zal deze plaatsvinden.

____________________________

OPENSTELLING IN NUENEN:

Z MER

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei

WEEKDIENSTEN

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

20 t/m 26 juli

PS: Er zijn nog kaarten voor vrijdag 9
septerber.

Choreografie en kleding
Anna heeft de choreografie zelf bedacht. “Tijdens de repetities van het
orkest heb ik opnamen gemaakt en
geluisterd naar de lijnen in de mu-

TEL. 040 - 243 66 66

29-01-2021 15:13

Jubileum
toertocht
oldtimers
groot succes

Kaartverkoop
MARGOT
van start

Bedankt voor het lezen en houd 24 &
25 september alvast vrij! De vlooienmarktcommissie Panta Rhei.

Huisartsenzorg Nuenen
zomervakantie 2022
We wensen u allen een mooie zomer
toe. Zoals u wellicht weet is de bezetting in de huisartsenzorg landelijk erg
krap en de zorgvraag hoog. In Nuenen
speelt dit ook. Noodgedwongen richten wij ons deze zomer met name op
urgente zorgvragen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Bij twijfel over de
urgentie van uw klacht kan u ook
moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl
raadplegen. Nemen deze sites uw twijfel niet weg, bel dan onze assistente.
Het kan zijn dat u langer moet wachten voor een afspraak deze zomer.
Met vriendelijk groet,
de Nuenense huisartsen

Bedankactiviteit
Kindcentrum
Crijns Society
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GEMEENTEBERICHTEN

Gemeente
Nuenen

U kunt uw afval hier gratis kwijt (vergeet uw milieupas
niet!). U kunt natuurlijk ook uw afval tijdelijk even niet
aanbieden.
We begrijpen dat dit erg vervelend is, maar we doen er
alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.
Wij hopen op uw begrip.

Nuenen

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

Tip: meldingen aanzetten Blink Afvalapp
Tijdens vakantieperiodes en dagen van extreme hitte kunnen
er wijzigingen zijn in het ophalen van uw huishoudelijk afval.
Het kan zijn dat de routes van de huis-aan-huis-inzameling dan niet gereden worden (op de tijden) zoals u die van
ons gewend bent.
Wij vragen u daarom tijdens de zomer extra te letten op
het volgende:
• Gebruik de Blink AfvalApp en zet ‘meldingen’ aan.
Mocht er iets veranderen, dan ontvangt u namelijk via
onze app een melding (pushbericht).
• Zet uw afval op de (veranderde) inzameldag vóór 06.00
uur aan de straat.
Zomercampagne Veilig de zomer door
Heeft nog vragen? Neem dan contact op met Blink via
De zomer is begonnen! Voor veel mensen een fijne tijd
www.mijnblink.nl
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.

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.

NUENEN VEILIG

OPENINGSTIJDEN IN DE
ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie van 1 augustus t/m 2 september zijn de balies burgerzaken dagelijks open van
8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis zelf is dagelijks
tot 17.00 uur geopend.

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
HEEFT 100 BESPAAR- EN
ENERGIECOACHES OPGELEID

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 voorHet EnergieHuis Slim Wonen verzorgde dit voorjaar voor komen.
de 2e maal de opleiding Bespaar- en/of Energiecoach. En
wederom was de deelname groot vanuit de 8 samen- De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer
werkende gemeenten in de regio.
makkelijk doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor
een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende
46 Nieuwe Energiecoaches ontvingen 8 juli een certificaat brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit
van deelname. Hiermee groeit het aantal vrijwillige Be- een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de
spaar- en Energiecoaches van het EnergieHuis Slim Wonen woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere
tot boven de 100, zodat iedere deelnemende gemeente tijd weg zijn. Wekelijks krijgt u hier een tip. Voor alle tips
over voldoende coaches beschikt om de inwoners des- kunt u terecht op onze website: www.nuenen.nl/veiligde-zomer-door-1
kundig te informeren.

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.

• Tip 2: Deur op slot
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie
weer. Een insluiper kan dan eenvoudig, zonder in te
hoeven breken, uw woning binnenkomen en er binnen
enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Leg geen
Ook in Nuenen staat een team van deskundige Bespaar- of
kostbare spullen in het zicht en sluit de deuren en raEnergiecoaches klaar om je te helpen met energie bespamen waar u geen zicht op heeft. Ook al gaat u maar
ren en het geven van gratis voorlichting. Huurders en huisheel even naar de buren, boodschappen doen of naar
eigenaren hebben veel profijt bij de onafhankelijke voorboven om bijvoorbeeld de was op te hangen.
lichting door de deskundige coaches van het EnergieHuis
Slim Wonen.

BESPAAR- EN
ENERGIECOACHES IN NUENEN

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,

AFVALINZAMELAAR
BLINK SCHAALT AF DOOR
PERSONEELSTEKORT

ZOMERAFSPRAAK ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN
•
•

Teamfoto Bespaar-en Energiecoaches in de gemeente

In
Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus)
Nuenen
Ø op za van 11:00 – 13:00 uur à Bibliotheek Dommeldal
In
Helmond
vanaf
juli – EN
5 augustus
ZOMER TIP
OM1GAS
ELECTRA TE BESPAREN
Het
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat
3 klimaat verandert en dat zorgt voor steeds meer ui-

SUBSIDIEREGELING

De afvalinzamelaar van gemeente Nuenen - Blink - heeft
EnergieHuis Slim Wonen is een Serviceloket voor én door
tersten. Hevige regenval in een korte tijd en lange droge
momenteel een groot tekort aan personeel. Daardoor
bewoners. Het doel is om u te helpen met slim energiePopulaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : periodes komen steeds vaker voor. Het is alweer een
hebben we ook in onze gemeente te maken met problebesparen en gratis voorlichting. EnergieHuis Slim Wonen
lange tijd heel erg droog. Planten zijn futloos en verlangen
men met het inzamelen van afval.
ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan
heeft een aantal zomer doe tips om gas en elektra te benaar regen.
We nemen extra maatregelen door de gemeentelijke bui-ü Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning
sparen.
tendienst medewerkers in te zetten om de afvalinzamelingü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte
Het scoort
is dus een goed idee om regenwater vast te houden
zo goed mogelijk te organiseren. Echter, door de combi-ü Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving
Tip van de week:
in Slim
de tuin
op het moment dat het valt.
natie van vakantie en extra uitval van personeel kan hetü Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie
starten
• Ventileer in de zomer ‘s nachts met open ramen en
De gemeente Nuenen helpt u op weg met een subsidiebetekenen dat we de komende weken minder vaak afval
deuren om uw huis te koelen in plaats van aircogebruik.
regeling. Bezoek onze stand (nummer 81) op Bloem en
kunnen inzamelen. Het is helaas niet uit te sluiten dat afval
Tuin of kijk op onze website www.nuenen.nl/afkoppelen
een keer niet wordt opgehaald de komende weken.
Help mee en breng uw afval naar de milieustraat
U kunt meehelpen door uw PMD, papier en incontinentie
afval naar de milieustraat te brengen in plaats van in de
ondergrondse containers in uw buurt.
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN?

INFORMATIEBIJEENKOMST:
OUDERBIJEENKOMST
OVER
u in aanmerking komen voor een vergoeding
voor aanleg en beheer van
Vanwege de (verwachte) aanhoudende Dan kunt
SCHEIDEN
bomen,
bosschages,
hagen,
poelen,
bloemrijke
randen,
e.d.
hitte werkt de afvalinzameling volgens

AFVALWEETJE:

Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*?

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

U maakt
gebruikt
van de
Stimuleringsregeling
Landschap.
Dit is een provinciale
Dedan
impact
van een
scheiding
is groot. Zowel
voor de scheihet hitteplan. Dit betekent dat de
22 juli t/m 31 jui
partners
als hunenkinderen.
waaraan
de provincie
de gemeente ieder 50 % bijdragen.
afvalinzamelaar al vanaf 06.00 uur start.regelingdende
Er verandert veel in korte tijd. Veel kinderen die met een
Landgoed Gulbergen | Nuenen
Zet het afval vóór 06.00 uur aan de
scheiding te maken hebben ervaren angsten, emoties en
bloementuin.nl
onzekerheden en hebben veel vragen.
weg, dit mag al de avond van tevoren
vanaf 22.00 uur. Dan weet u zeker dat
Wat een kind in de scheidingsperiode emotioneel doorhet wordt opgehaald.
maakt kan van invloed zijn op de rest van zijn of haar leven.
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Reden om er als ouders goed bij stil te staan.
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Zin in een bijbaantje!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie
specialist van
Nuenen en omgeving.

PER D

IRECT

Al 12 jaar ervaring!

Lekker en makkelijk
onze belegde broodjes!
Gemarineerde Karbonades

............................................................. 2 stuks

040 - 843 853 0
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

Kip Poulet ............................ 500 gram

:
ers
DAT
T U kmeld
S
I
W roo jn!
li
zi
1 ju plicht en ze
r
e
P
ver onter Bel?
m
s.
Wij u thui
bij

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers:
Nuenen-noord/West en Lieshout
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

Bart van Moorsel

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

Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
(navigatie nr.4 intoetsen)

Gratis accutest & montage
Tot 50% goedkoper
Zonder afspraak
Garantie

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

....................... 100 gram

“Roomdeeg gevuld met Pulled Porc vlees”

Tapas Trio ............................... per stuk

L

SPECIA

TOP

L

SPECIA

LIG

GEZEL

Voor als het goed moet zijn!

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

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311
 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen
 06 - 34 68 45 55
 afscheidsbegeleider.nl

NIEUW!

BSO de Buitentuin
Per 5 september 2022 biedt Kinderopvang De Buitentuin naast
opvang voor kinderen van 0-4 jaar ook buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4-12 jaar aan. De BSO is gehuisvest in de
kantine van korfbalvereniging NKV op het Wettenseind.
Dus hou jij van sporten, bewegen en buiten zijn?
Meld je dan snel aan!

www.kinderopvangdebuitentuin.nl

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel
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)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Surprise Rol

JE

KOOP

EVERT TEBAK

afscheidsbegeleiding

hans vervuurt

Rond de Linde

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

Gebraden Rosbief ......... 100 gram

TOT ZIENS BIJ

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

Krokante Gehaktbal ..... per stuk

3,95
7,50
2,20
2,95
1,95
6,95

WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN

in
Gespecialiseerdvloeren
et
traditionele park

Laar 1
5674 RC Nuenen
Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

Dé enige
échte
Nuenense
krant
Woensdag
morgen
digitaal op
ronddelinde.nl
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Gratis toegangskaart Bloem & Tuin
voor mantelzorgers
GroenExpo Bloem & Tuin vindt plaats van 22 t/m 31 juli op Landgoed Gulbergen (www.bloementuin.nl). De organisatie heeft een aantal gratis
toegangskaarten ter beschikking gesteld voor de mantelzorgers 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. 09.00-12.30 uur
en ma. t/m do. 13.00-16.00 uur. (Er is
een beperkt aantal kaarten beschikbaar.)
Ben je mantelzorger, maar sta je nog
niet ingeschreven? Haal dan een formulier 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 mantelzorgnieuws en de lokale activiteiten in Nuenen.

ACTIVITEITENAGENDA
Wo

20

Terrasoptreden Keskedee
19.30 uur
Café Schafrath aan het Park te Nuenen

Do

Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675

JUL

21
JUL

Do

21
JUL

Zo

24
JUL

Zo

31
JUL
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19.30 uur Ontmoetingsavond
Ruilkring Lets-Nuenen
Weverkeshof, Jhr. v. Berckellaan 5,
Nuenen
Cultuur Overdag:
kioskconcert Colney Hatch
14.30 uur
kiosk Park Nuenen
Cultuur Overdag: kioskconcert May
Maema & Ailig Macleod Moreno
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag: kioskconcert West Court Jazz
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
Zomeravondconcert Paul Weijmans
19.30 uur
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Cultuur Overdag:
kioskconcert Ierse Sessie
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
Cabaret aan de Bosrand
20.00 uur
Boerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur
Speeltuin de Kievit

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

KWF Nuenen
jaarlijkse collecteweek
Nuenen

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

Cultuur Overdag: kioskconcert
Gertje Raassens
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

PromsFestival@TheLake
Strandbad Enode

Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675

Nationale Open Monumentendagen

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
Eikenlaan
(kruising met Lissevoort / Broek)
te Nuenen

t/m 31 juli:
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Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675

Kaartverkoop MARGOT van start LETS-treﬀen in
Brass Band Nuenen brengt liefdesverhaal Margot Begemann en Vincent
van Gogh tot leven.
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober organiseert Brass Band Nuenen
de muzikale toneelvoorstelling MARGOT over het waargebeurde liefdesverhaal van Margot Begemann en
Vincent van Gogh. Deze voorstelling
– die wordt uitgevoerd in het kader
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar – belooft nu al zeer bijzonder te gaan worden.
Niet veel Nuenenaren zijn bekend
met de exacte inhoud van dit verhaal.
En dat is jammer omdat dit verhaal
ons veel kan leren. Over de Nuenense
samenleving van toen, over de persoon Vincent, over de symbolische
waarde van sommige van zijn werken uit zijn Nuenense periode. Maar
bovenal is het een verhaal over een
onmogelijke liefde. Een waargebeurde “Romeo en Julia”, dat zich heeft afgespeeld in Nuenen, op locaties die
er nu nog allemaal zijn. Denk daarbij
aan Nune Ville, de Pastorie van Van
Gogh en begraafplaats De Oude Toren.
Nuenen heeft soms een dubbel gevoel bij Vincent van Gogh. Deze
vreemde protestantse ‘man van de
wereld’ stapte ons dorp binnen en
zorgde voor opschudding. Het is lastig beoordelen hoe wij gereageerd
zouden hebben. We kennen de omstandigheden niet. Er is daarom bewust gekozen om het verhaal vanuit
Margot te benaderen. Door ons te
verplaatsen in Margot Begemann
zien we wat zij in Vincent zag, wat
Nuenen daarbij ervaren zal hebben.
Bijna 140 jaar na dato helpt Margot
de wereld van nu te kijken naar het
Nuenen en de Vincent van toen.
Waargebeurd liefdesverhaal
Het waargebeurde liefdesverhaal van
Margot en Vincent speelt zich af rond
1880. Margot is 35 jaar, ongehuwd en
woont met 3 oudere ongehuwde
zusters in de pas gebouwde villa
Nune Ville. Ze heeft nog nooit verkering gehad en dus ook nooit een mogelijke bruidegom ontmoet. Ze is
daarover erg ongelukkig maar Margot lijkt zich hierbij neer te leggen.
Maar dan komt Vincent van Gogh
wonen in de Pastorie naast Nune Ville. Na de eerste ontmoeting raakt
Margot onder de indruk van hem. Ze
krijgen gevoelens voor elkaar en
Margot laat zich meenemen door
Vincent in zijn vele wandelingen op
het nabije platteland. In een van die
wandelingen vraagt Vincent Margot
ten huwelijk. Maar bij thuiskomst
ontvangt ze slechts hoongelach van
haar zusters. “Hij heeft geen geld en
geen werk. Dit gaat nooit gebeuren!”.
Verdrietig en teleurgesteld trekt Margot zich terug. Ze wil hoe dan ook
haar leven gelukkig laten eindigen.
En voor het eerst in haar leven neemt
ze haar lot in eigen handen.

Muzikale toneelvoorstelling
Brass Band Nuenen heeft voor deze
gelegenheid gekozen voor een muzikale toneelvoorstelling. Speciaal voor
dit verhaal heeft de Belgische componist Kevin Houben een compositie
geschreven die het verhaal muzikaal
gaat verklanken. Onder leiding van
dirigent Jan Koolen zal Brass Band
Nuenen de emoties in het verhaal
voelbaar maken. Regisseur Geert Niland heeft de artistieke leiding over
het verhaal. Babette Holtmann als
Margot Begemann en Bob Jacobs als
Vincent van Gogh doen de karakters
herleven. Bijbehorende beelden van
Merlijn Passier en Ans Messerschmidt
maken het geheel tot een multimediaal spektakel dat u niet mag missen.
De voorstelling vindt plaats in de
Theaterzaal van Het Klooster. Er zijn 2
voorstellingen: op zaterdag 22 oktober om 20.00 uur en op zondag 23
oktober om 15.00 uur. Voor meer info
en kaartverkoop, kijk op margot-vincent.nl

Maar er was aan het einde van de viering nog een mooi moment. Een van
de drijvende krachten in de werkgroepen ‘Eerste Communie’ en ‘Gezinsvieringen’ Hanneke Schuurmans
ontving uit handen van Pastoor Vossenaar de ‘Vrijwilligersprijs 2022’ van
de Parochie Heilig Kruis. Hij bedankt
haar voor al haar inzet de afgelopen
jaren. Hanneke was zeer verrast door
deze prijs
Hanneke is betrokken bij het verzorgen van de publiciteit op de basisscholen en in onze plaatselijke kranten. Zij plant en organiseert samen
met de leden van de werkgroep zowel de ouderavonden als de diverse
vieringen en zorgt ook voor de afstemming met iedereen die een taak
heeft tijdens de vieringen. Hanneke
heeft wel duidelijk aangegeven dat
er sterk behoefte is aan uitbreiding

SEP

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

Het glasvezelnetwerk van Nuenen heeft een ongeëvenaard aantal gebruikers. Bijna vier op de vijf Nuenenaren maakt gebruik van internet en
televisie via fiber to the home. Nergens in Nederland is dat zo hoog. Dit
netwerk is bovendien geschikt voor veel andere diensten.

De Coöperatie OnsNet Nuenen
(Conn) biedt een aantal faciliteiten
ter ondersteuning van maatschappelijke en/of innoverende projecten.
Naast kennis over het Nuenense glasvezelnetwerk en contacten beschikt
de Conn over financiële middelen die
het aanbiedt ter initiëring en ondersteuning van projecten in het kader
van cultuur, zorg en welzijn.
We nodigen iedereen van harte uit
om projecten of ideeën aan te melden. Om in aanmerking te komen
voor steun, is er een aantal compo-

Daarnaast komen we voor de sociale
contacten, koffie met gebak en het
wijntje, één keer per maand bij elkaar
in Weverkeshof aan de Jhr. v. Berckellaan 5 te Nuenen. Zo ook aanstaande
donderdag, 21 juli, om 19.30 uur.
Loop gewoon eens binnen, je mag
ook altijd iemand meenemen. De
contributie is laag: slechts een luttele
zes euro per jaar.
Voor meer informatie ga naar: www.
letsnuenen.nl.

In editie 28 van deze krant is aandacht besteed aan een mooi moment in
de H. Clemenskerk. Tijdens de viering ontving de stichting Leergeld een
cheque met een mooi bedrag bijeengebracht door de 1e communicanten
van dit jaar.

15 De Conn is op zoek naar
nieuwe projecten en heeft
een energietip

We willen de capaciteiten van het
netwerk zo optimaal mogelijk gebruiken en nodigen daarom iedereen
uit om mee te denken, ideeën te opperen of kant-en-klare projecten in te
sturen.

Wat is LETS ook al weer: een club van
zo’n zestig mensen uit Nuenen die
diensten voor elkaar verrichten zonder de portemonnee te trekken. Voor
verrichte diensten krijg je punten en
met die punten kun je een ander lid
iets bij jou laten doen. Voorbeelden
van die diensten: iemand wegbrengen met de auto, een taart bakken
(bij voorkeur een lekkere), lamp ophangen, helpen bij moeilijke zaken,
tuintje onderhouden, kraan vervangen, kleding verstellen en meer van
dat soort zaken.

Vrijwilligersprijs 2022
Parochie Heilig Kruis voor
Hanneke Schuurmans

Do

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.
20 aug t/m 11 sept. Zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur: NGN 200: Expositie
Ver -f- streken in het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1.
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 Fysioen 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,
Nuenen https://www.levnuenen.nl/agenda
Elke zaterdag:
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Weverkeshof
donderdag 21 juli
om half acht

nenten waaraan minimaal voldaan
dient te worden:
Het project heeft een duidelijke binding met Nuenen CA;
Het project heeft een onmisbaar belang bij connectiviteit;
Het project beschikt over een eigen
uitvoeringsorganisatie;
Het project heeft de potentie om na
de samenwerkingsfase in alle facetten zelfstandig (dat wil zeggen zonder afhankelijk te zijn van de Connfaciliteiten) te functioneren.
Graag ontvangen wij uw plannen en
ideeën en gaan we met u daarover in
gesprek. U kunt via het e-mailadres info@connuenen.nl met de
Conn in contact komen.
KPN-box veel goedkoper in energieverbruik dan Ziggo Mediabox XL
Als Coöperatie OnsNet Nuenen zijn

van beide werkgroepen en hoopt dat
er van de jonge ouders, die een 1e
communicant hebben of vormeling,
iemand zal komen om de groep te
versterken.
Ad Kauwenberg
we mede-eigenaar van het Nuenense glasvezelnetwerk en stimuleren wij het gebruik ervan. Er zijn
meerdere redenen te bedenken om
internet en televisie via glasvezel af
te nemen, maar kort geleden werd
duidelijk dat het u als klant ook veel
scheelt in de energierekening. De
set-top box van glasvezelaanbieders
als KPN is vele malen goedkoper in
stroomverbruik dan de Ziggo Mediabox XL.
Het consumentenprogramma Radar
besteedde onlangs aandacht aan het
energieverbruik van de Ziggo Mediabox XL. De conclusie luidde dat dit
Ziggo-kastje in stand-by modus bijna
10 keer zoveel stroom verbruikt dan
dat van concurrent KPN. Ziggo-klanten kunnen volgens Radar meer dan
€ 100,- per jaar aan stroom besparen
door de Mediabox in te stellen op
ecomodus, maar dan duurt het
steeds een minuut of drie voordat de
televisie aangaat.
Tip van de Conn: in tijden van stijgende stroomtarieven is overstappen
naar glasvezel een makkelijke manier
om te bezuinigen. Glasvezel is snel,
betrouwbaar en wordt door diverse
providers in Nuenen aangeboden.
https://www.connuenen.nl
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21 Nuenense ondernemers
getoetst op toegankelijkheid
De ‘MKB Toegankelijke Route’ is succesvol van start gegaan in Nuenen. In
juni hebben 21 ondernemers deelgenomen aan dit project van Ongehinderd en het programma MKB Toegankelijk van MKB-Nederland, waarbij
lokale ondernemers worden getoetst op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
De toegankelijkheidsinformatie van
de deelnemende ondernemers is gepubliceerd in de Ongehinderd app
en op www.ongehinderd.nl. Met
deze informatie krijgen inwoners en
bezoekers met een beperking inzicht
in waar zij zelfstandig op pad kunnen, kunnen genieten van een kop
koffie of lekker kunnen winkelen.
Daarnaast hebben ondernemers advies ontvangen hoe de toegankelijkheid van hun locatie verder verbeterd kan worden. Vaak kan er met relatief kleine aanpassingen, zoals het
plaatsen van een drempelhulp, het
aanbrengen van contrasterende
markeringen op glazen wanden en
deuren of het wegnemen van obstakels al een enorm verschil gemaakt
worden. Diverse ondernemers zijn direct aan de slag gegaan met de geadviseerde aanpassingen.
“Ik vind het echt heel belangrijk om
goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, omdat hier
veel oudere mensen met een rollator
of een scootmobiel komen. Ik wil
graag dat zij ook naar binnen kunnen. Het kostte weinig inspanning
om de bakkerij toegankelijker te maken. We hebben stickers op de ramen
aangebracht en een nieuwe mat
neergelegd. Er moest toch een nieuwe mat in, dus hebben we gelijk voor
een goed toegankelijke variant gekozen.” – Joke Schepers, ’t Nuenens Bakkertje
Deelnemende ondernemers
Juwelier Thesaurie - José Cuypers
Mode - By Wendy - Geert Bongers
Verswaren - Miekes Kookgoed - Kledingreparatie OZ - De Gebackerij Villa Blooom - Shoeby Nuenen - Expert Van Erp - Riny Van Kessel groente
en fruit - Clean Factory - Primera Marskramer - Café Ons Dorp - Le Souris - Restaurant Auberge Vincent -

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Mariahout. 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 bewerken en/of in te korten en is niet verantwoordelijk 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 schadevergoeding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient
vrij te zijn van rechten.
© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder 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:
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Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats Lija Jewelry – ‘t Nuenens Bakkertje De Maatschoenmaker Egmond

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Brass Band Nuenen
eert zijn jubilarissen
Jos Pijs & Bart van de Rijt
Op zondagmiddag 17 juli werden onder genot van een heerlijke verenigingsbarbecue van Brass Band Nuenen, de muzikanten Jos Pijs en Bart
van de Rijt in het zonnetje gezet. Leden, ereleden, vrienden en familie
hadden zich hiervoor verzameld bij het verenigingshonk De Notendop.
Spreekstalmeester voor deze gelegenheid was Stefan Prinsen, die voorafgaand aan de huldiging een minuut
stilte hield voor Anja SchoenmakersVerbruggen, die ons helaas enkele
maanden geleden ontvallen is.
Bart van de Rijt 40 jaar:
Als eerste werd cornettist Bart van de
Rijt naar voren geroepen, waarbij
Stefan zijn muzikale levensloop van
40 jaar bij onze vereniging in het kort
vertelde. Bart is in 1982 begonnen
toen de brassband nog onder leiding
stond van Harrie Godtschalk. In zijn
middelbare schooltijd zat hij samen
met Gijs de Brouwer in de klas en samen ‘verdedigden’ zij de eer van de
brassband met verve tegen andere
scholieren die muzikant waren bij andere korpsen.
Bart is vele jaren lang verantwoordelijk geweest voor het muziekarchief
en zat ook in de redactie van het
roemruchte BraVo-verenigingsblad.
Namens de bijna 138 jarige vereniging overhandigde Stefan hem een
fraai ingelijste oorkonde en speldde
hem het jubileumspeldje op van de
FKM.
Jos Pijs 50 jaar of meer?
Daarna was het de beurt aan ons erelid Jos Pijs. Dit jaar vieren we zijn
50-jarig jubileum, dat gebaseerd is
op zijn aanmelding van 1972. Maar
Jos was al ooit eerder begonnen op 9
jarige leeftijd in de jaren vijftig als fanatiek muzikant (op de Corhoorn) Hij
speelde onder het dirigentschap van
Wout Smeulders en repeteerde nog
in de harmoniezaal van Johan van
der Linden (v/h Jehan van Maasakkers).
Maar toen hij rond zijn 22ste ging
trouwen met zijn Marij en zelf een
huis wilde bouwen, trok hij zich terug. In 1972 maakte hij zijn rentree als
alt-hoornspeler. Later verhuisde hij
naar de es-bas. Jos heeft veel gedaan

VERGUNNINGEN PERIODE
12-07-2022 EN 18-07-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Waterhoenhof 21
Verbouwen van de woning en plaatsen van
een aanbouw
Molvense Erven, ter hoogte Kappen van een boom
van huisnummer 63A
Van Maerlantstraat 2
Aanleggen van een inrit
Berg-Broekdijk-Gerwenseweg Plaatsen van een kunstwerk
Papenvoort 26
Starten van een Bed & Breakfast
Olen 23
Gebruiken van een bijgebouw als
meergeneratiewoning
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Vroente 53
Dakopbouw
Maerdonk 10
Aanbouw aan de zijkant van de woning
Schepen Smitslaan 2
Verplaatsen van een inrit
Hool 1
Bouwen van een loods
Boord 40
Uitbreiden van de woning
Donkervoort 55
Plaatsen van een dakkapel
Sophiastraat 9
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning
Helsestraat 1
Gebruiken van een bijgebouw als tijdelijke
(meergeneratie)woning
Hool 15C
Het anders situeren van de te bouwen woning
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Parkstraat 12A
Het plaatsen van een geldautomaat in een
bestaand kozijn

voor de vereniging, zoals het beheer
van het muziekarchief, bestuurslid en
samen met Jo Westerhof; het beheer
van de spaarkas. Het was daarom ook
welverdiend dat hij in 2014 is benoemd tot erelid van onze vereniging. Hoewel Jos bij ons geen Es-bas
meer speelt, zijn we erg blij met zijn
blijvende interesses en betrokkenheid bij onze vereniging. Namens de
Brassband overhandigde Stefan ook
Jos een prachtige oorkonde en een
gouden FKM-speldje.
Feest
Na de huldigingen werd het feest
door jong en oud voortgezet met gezellige nadronk dat werd gecomplementeerd met een overheerlijke barbecue.

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Berg 2, Berg 4
Vervangen van kozijnen
Europalaan 2
Het wijzigen van de verkooptijden voor
brandstoffen buiten de openingstijden van
het tankstation
Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
De Mosbulten
Wandeltocht op 5, 6 en 7 augustus

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
14 juli

Locatie
Nuenen c.a.

Omschrijving
Anterieure overeenkomst wijziging
bestemmingsplan ten behoeve van aanpassing
bedrijfsactiviteiten aan de Pastoorsmast 3 - 5

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

Brass Band Nuenen wil beide
jubilarissen van harte feliciteren!

Schilderijen expositie NGN 200
Vanaf 20 augustus t/m 11 september is de Expositie ver-ƒ-streken in het
Weefhuis aan de Lucas van Hauthemlaan 1 te Nuenen vrij toegankelijk op
alle zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 17.00 uur.
De tentoonstelling is in het kader van
NGN 200 en toont voornamelijk het
werk van Nuenense amateurschilders uit de afgelopen 200 jaar (tot
1975) en vooral van schilderachtige
herkenbare plekken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Uiteraard vanwege het 200 jarig bestaan van onze
gemeente.
De stichting NGN 200 kreeg voor de

organisatie van deze tentoonstelling
de medewerking van: Schilderscollectief Atelier Nuenen, heemkundekring De Drijehornick, het Vincentre
en de LON.
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Nijntje, oftewel
de paashaas,
is niet meer....

Energiecoaching
voor en door bewoners
Het EnergieHuis Slim Wonen verzorgde dit voorjaar voor de tweede maal
de opleiding Bespaar- en/of Energiecoach. 46 nieuwe Energiecoaches
ontvingen 8 juli een certificaat van deelname.
Hiermee groeit het aantal vrijwillige
Bespaar- en Energiecoaches van het
EnergieHuis Slim Wonen naar ruim
honderd, zodat iedere deelnemende gemeente over voldoende coaches beschikt om de inwoners deskundig te informeren.
Bespaarcoaches helpen huurders en
woningeigenaren met eenvoudige
maatregelen om energie te besparen. Dit is ook hard nodig met de stijgende energieprijzen. Energiecoaches gaan een stap verder op technisch gebied. Zij ondersteunen huis-

eigenaren met een concreet verbeterplan om door isolatiemaatregelen en zelf opgewekte energie de eigen woning stapsgewijs te verduurzamen.
Toename vraag naar informatie
De vraag naar deskundige onafhankelijke voorlichting verdubbelt.
Vooral de gratis ‘Woning QuickScan’
met verbeterplan op de website is
zeer populair. Ook het aantal persoonlijke afspraken met Energiecoaches is sterk toegenomen en de vrije
inloopspreekuren worden zeer goed
bezocht.

Coaches bezoeken graag mensen
thuis. Ieder huis is anders en de coaches kunnen op maat informatie en
(onafhankelijk) advies geven over
bijvoorbeeld de energietransitie,
ventilatie, isolatie. Ze hebben de
mogelijkheid om een warmtescan te
maken of CO2-uitstoot te meten.
Door deze manier van voorlichting
kan men elkaar helpen en dat is nodig in deze tijd waar een tekort aan
vakmensen is.
De coaches kunnen voorlichting geven aan een gehele buurt of wijk en
er is ook samenwerking met Buurkracht. Het Energiehuis verwelkomt
graag nieuwe coaches om de grote
vraag te kunnen bedienen en bewustwording van energiebesparing
en duurzaamheid te vergroten.
Bespaar- en Energiecoaches in
Nuenen
Ook in Nuenen staat een team van
deskundige Bespaar- of Energiecoa-

ches klaar om huurders en huiseigenaren te helpen met energie besparen
en het geven van gratis voorlichting.
Afspraken en inloopspreekuren in
de zomermaanden (zie Contact op
de website)
• Vrije inloopspreekuur, wo-do-vrij
13-17.00 uur, Torenstraat 3 Helmond
• Persoonlijke afspraak met een Energiecoach, Torenstraat 3 Helmond
• Zomerinloopspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 uur, bibliotheek
Nuenen (H. v. Berckellaan 18).
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor
en door bewoners van acht gemeenten in de regio; Asten, Deurne, Gemert Bakel, Geldrop Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Bekijk alle lokale initiatieven via
onze website en kies 'In jouw gemeente’ of 'In mijn buurt'. Meer weten: info@energiehuisslimwonen.nl
of www.EnergieHuisSlimWonen.nl

Bedankactiviteit Kindcentrum
Crijns Society
Veel, veelzijdig en met veel plezier leren is ons schoolmotto. Al jaren geloven wij op de Crijnsschool dat deze visie een positieve invloed heeft op
sfeer, resultaten en samenwerking met ouders/verzorgers. En daarom
werden ze op vrijdag 15 juli eens flink in het zonnetje gezet!
Veel van onze activiteiten worden
ondersteund door enthousiaste ouders/verzorgers die altijd bereid zijn
om een handje te helpen. Dat bleek
dit jaar maar weer eens toen de
schoolreis in het water dreigde te vallen omdat de bestelde bussen er niet

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Fotowedstrijd

waren… in een mum van tijd werd
vervangend vervoer geregeld en vertrok iedereen naar de goede bestemming. Dat kan volgens ons alleen op
de Crijns!
Reden genoeg voor een feestje:
We vierden dat we een fijn jaar achter
de rug hebben, dat onze kinderen
ontzettend veel geleerd hebben. We
vierden de samenwerking tussen
school en ouders/verzorgers.
’s Morgens werden in alle groepen
heerlijke hapjes klaargemaakt (waarbij de kinderen coöperatief samenwerkten en ook veel meervoudige intelligenties aangesproken werden).
Na de kleine pauze mochten de ouders/verzorgers een kijkje in de klas
nemen waarna ze, in de speelzaal,

Hier heur ik thuis

In het kader van de feestelijkheden rondom
Nuenen Gerwen en Nederwetten 200 jaar één
gemeente.
Is fotografie jouw passie en woon je in Nuenen,
Gerwen of Nederwetten? Dan nodigen en dagen wij je uit om mee
te doen aan de fotowedstrijd die IVN Nuenen en Heemkundekring
De Drijehornick samen met stichting NGN 200 organiseren in het
kader van het 200-jarig bestaan van onze gemeente.
Categorieën
Als amateurfotograaf kun je tussen 1 april en 31 juli 2022 eigen foto’s inzenden in 3 verschillende categorieën (maximaal 2 foto’s per categorie):
1. Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen
en Nederwetten
2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Deze foto’s moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022.
Expositie genomineerde foto’s. Alle inzendingen worden beoordeeld
door een vakjury die bestaat uit John Geven, Marie Louise Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineren in elke categorie 15 foto’s die in het
derde en vierde weekend van september geëxposeerd worden in het
Weefhuis in Nuenen. Op 16 september wordt bekendgemaakt wie de
winnaars zijn.
Zij ontvangen naast een juryrapport een Centrum-cadeaubon van € 100,(1e prijs), € 50,- (2e prijs) of € 25,- (3e prijs). Er zijn dus drie prijzen per categorie.
Alle 45 genomineerden ontvangen na de expositie de afdruk van hun eigen
foto op aluminium. Doe je mee? Op de website www.ngn200.nl vind je het
wedstrijdreglement en alles wat je verder moet weten over de fotowedstrijd.
Foto's kunnen gestuurd worden aan: fotowedstrijdngn200@hotmail.com.

©

onthaald werden op die heerlijke
hapjes én op een paar vrolijke optredens van de kinderen.

Bedankt lieve ouders/verzorgers van
de Crijns! Fijne vakantie allemaal en
graag tot volgend schooljaar.

Priamore viert 25 jarig bestaan
Onvergetelijke feestavond
Ruim een half jaar na de werkelijke datum heeft muziektheater Priamore
het 25-jarig bestaan gevierd. Na de coronaperiode is het koor weer volop
bezig met de voorbereiding van o.a. de Kerstconcerten, maar eerst moest
het heugelijke jubileum gevierd worden.
Maar liefst zes jubilarissen werden
gehuldigd omdat ze van het begin af
aan lid waren: te weten Anneke Rijf,
Wies Huizing, Ger Schoemaker, Toon
en Mientje Jaspers en Yvonne Maas.
Zij werden in het zonnetje gezet met
bloemen en een Erelidmaatschap.
Met het zingen van het lijflied ‘wij zijn
samen Priamore’ werd het bestuur
toegezongen voor het vele werk dat
zij voor het koor doen. Rond de klok
van 18.00 uur werd een geweldig
koud en warm buffet geopend, samengesteld door Regi met hulp van
andere leden en dit was perfect. De
complimenten waren dan ook niet
van de lucht. Nu de inwendige mens
was versterkt, kopje koffie of thee
met wat lekkers er achteraan, werden
we verrast met een quiz over uiteenlopende zaken. De presentatrice Inge
Jacobs wist in een mum van tijd de
hele groep in de juiste stemming te
krijgen. Op professionele wijze stelde
zij 5 groepen samen en op ‘fanatieke’
wijze werden de vragen en opdrachten uitgevoerd. Het was geweldig. En
zoals altijd bij Priamore, als het gezellig is vliegt de tijd. Het was 22.30 uur
voordat iemand op de klok gekeken
had. Een spontaan ontstane polonaise was een van de laatste activiteiten
maar unaniem waren de reacties

“wat was het weer gezellig” . En dat is
het ook altijd bij Priamore. Hard werken om iets goeds te brengen en na
afloop van de repetitie even natafelen.
Mocht je dit aanspreken, kom dan
vrijblijvend eens kijken en luisteren
op een repetitieavond. En vooral
mannenstemmen zijn heel welkom
(vrouwenstemmen natuurlijk ook).
Op donderdag repeteren we in het
Gemeenschapshuis Enode van 19.45
uur tot 22.00 uur of neem contact op
met het secretariaat Peter van der
Kamp 040-2838202.

Zelfhulpgroep voor mensen met
een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) zoekt een
tweede contactpersoon.
Zelfhulp is een mogelijkheid om met
lotgenoten in contact te komen. De
deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een groep
kunnen deelnemers hun ervaringen
delen, elkaar steunen en van elkaar
leren. Door het deelnemen aan een
zelfhulpgroep krijg je erkenning en
begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten
met anderen over hetzelfde probleem helpt!
De zelfhulpgroep is bedoeld voor
mensen die dagelijks worstelen met
de symptomen van ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS). De deelnemers werken samen aan hun herstel en acceptatie en mogen aansluiten voor, tijdens en na een behandeltraject.
Samen met de eerste contactpersoon worden jullie kartrekkers van
deze groep. Je deelt jouw ervaringen
rondom het hebben van een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis en
vindt (h)erkenning, steun en begrip
bij elkaar. Daarnaast bewaak je het
groepsproces en ben je aanspreekpunt voor onze organisatie en mensen die zich aanmelden voor deze
groep.
Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep
of om je aan te melden kun je contact
opnemen via mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
/0402118328.
Voor meer informatie over Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website:
www.zelhulpnetwerk.nl

Sleutels verloren
Maandag ben ik mijn sleutelbos verloren op Enode: twee sleutels, een
blauw label en een blauwwit Nike
schoentje aan elkaar. Mocht iemand
ze gevonden hebben, reageren graag
via eindredactie@ronddelinde.nl
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zondag 24 juli 11.00 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 24 juli 11.00 uur: Lies Beekmans – van Stekelenborg; Héléne de
Rooij – Reesink; Jeanne Straathof –
Scholtens.
Mededelingen
Vanaf 22 juli tot en met 2 september
geldt weer de vakantieregeling in
onze parochie. Dat wil zeggen dat
het secretariaat alleen geopend is
op dinsdag en vrijdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur. En op zaterdagavond is er géén viering.
De tussenopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie op Kalimantan bedraagt € 165,-. De actie
loopt tot eind augustus, dus u kunt
nog meedoen. Het bankrekeningnummer is: NL 32 RABO 0137 4042
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis
Nuenen c.a. met omschrijving: gift
voor zuster Bonnie.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 24 juli om 11.00 uur: viering,
orgelspel, voorganger pastor J. Deckers.

Misintenties:
Diny Leenen – Konings; Pastoor Jan

van Dooren, vanwege verjaardag;
Maria Donkers – van Stipdonk, vanwege verjaardag; Overleden fam. De
Groot – Vrijaldenhoven.
Mededelingen
Afgelopen week is op 88-jarige leeftijd mevr. Diny Leenen – Konings van
De Bogerd 3, overleden. Donderdag
21 juli om 11.00 uur is de uitvaart in
de kerk in Gerwen.
De tussenopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie op Kalimantan bedraagt € 165,-. De actie
loopt tot eind augustus, dus u kunt
nog meedoen. Het bankrekeningnummer is: NL 32 RABO 0137 4042
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis
Nuenen c.a. met omschrijving: gift
voor zuster Bonnie.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 24 juli om 09.30 uur: viering,
orgelspel, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Helen Messemaeckers-Faul; Pastoor
Jan van Dooren.
Mededelingen
De tussenopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie op Kalimantan bedraagt € 165,-. De actie

Zomeravondconcert in het
Van Gogh Kerkje door Paul Weijmans
Op zondag 7 augustus is er in het
Van Gogh Kerkje een ‘Zomeravondconcert’ door Paul Weijmans. Op
deze avond zullen weer verstillende pianoklanken klinken.
Al improviserend word je tijdens het
concertje meegenomen in het ‘eigen’
karakter van zijn pianospel. Elk jaar is
er zo’n zomeravondconcert met muziek. We gaan op reis, zoeken naar
rust en ruimte, vinden van sferen.
Klanken die doen denken aan Bach,
Pärt, of aan Glass en soms een beetje
ten Holt. Maar vooral de eigen klank

van de pianist, met zijn muziek als ‘a
piece for peace’.
Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de ‘Wilde Ganzen’.

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse
column verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

Ik wil graag weer de oude worden
Jacqueline, de dochter van Petra, is bij een noodlottig ongeluk om het leven gekomen. Ze was op de fiets onderweg naar haar werk toen ze werd
aangereden door een automobilist. Het was een kort berichtje in de krant,
maar voor Petra een gebeurtenis die haar leven in één klap veranderde.
Petra ervaart het als volgt: “We waren zozeer één, dat haar dood voelt alsof mijn been is geamputeerd. Ik ben er door uit evenwicht geraakt. Ik huil
op de gekste momenten, ik kan me niet meer concentreren, ik heb nergens zin in. Ik ken mezelf niet meer terug.”
Dat is precies wat zo’n ingrijpend
verlies doet. Het brengt mensen fundamenteel uit evenwicht.
Gelukkig zit in ieder mens van nature ook de drang om het evenwicht te
herstellen. Ook Petra wil graag weer
de oude worden. Daar zit echter
haar misvatting. Het is onmogelijk
om nog de oude te worden. Het
evenwicht is dermate verstoord dat
je er als mens door verandert. Je
wordt dus nooit meer de oude. In
plaats daarvan word je de nieuwe.
Toen Petra zichzelf kon toestaan te
werken aan de nieuwe versie van
zichzelf, ontstond de ruimte die nodig was om op zoek te gaan naar een
nieuw evenwicht. Petra ging experimenteren met een andere invulling
van de dag, zocht afleiding en stond
af en toe stil bij Jacqueline. Zo ontdekte ze dat ze Jacqueline niet vergat als ze met iets anders bezig was
en leerde dat verwerken niets te maken heeft met vergeten. Petra merkte wel dat de beleving van het verlies verandert en dat het tijd en ener-

gie kost om daarmee bezig te zijn.
Op den duur verdwenen de concentratieproblemen en kon ze weer gelukkige momenten ervaren.

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.

loopt tot eind augustus, dus u kunt
nog meedoen. Het bankrekeningnummer is: NL 32 RABO 0137 4042
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis
Nuenen c.a. met omschrijving: gift
voor zuster Bonnie.

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Bernhardstraat 4, Nuenen | 040 284 1550 | www.vdstappen.nl

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 24 juli begint om 10.00 uur onze
zondagse eredienst. Daarin zal voorgaan ds. L. Wieringa uit Nuenen. Het
thema van de dienst is: ‘Hoe kunnen
wij leven in een tijd van transitie?’ Er
wordt een collecte gehouden voor
de Noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nuenen. U kunt de dienst
ook thuis volgen via livestream. Om
die te vinden gaat u naar www.pgnnuenen.nl/verbinding. Daarna gaat
u naar ‘kerkdienstgemist.nl. 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 decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 juli. 17.30 uur Lof;
18.30 H. Mis, H. Laurentius van
Brindisi, belijder en kerkleraar; gedachtenis van H. Praxedes, maagd.
Vrijdag 22 juli. 19.00 uur Eerste H.
Mis van Eerwaarde Heer De Bruyn, H.
Maria Magdalena, boetelinge.
Zaterdag 23 juli 09.00 uur H. Mis, H.
Apollinaris, bisschop en martelaar;
gedachtenis van H. Liborius, bisschop en belijder.
Zondag 24 juli. Zevende zondag na
Pinksteren. 10.30 gezongen Hoogmis.
Maandag 25 juli. 18.30 H. Mis, H. Jacobus de Meerdere, apostel; gedachtenis van H. Christophorus, martelaar.
Dinsdag 26 juli. 18.30 uur H. Mis, H.
Anna, moeder van de H. Maagd Maria.
Woensdag 27 juli. 07.15 uur H. Mis,
gedachtenis van H. Pantaleon, martelaar.
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').

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

040 84 48 630
Van Veldekestraat 28, Nuenen - Oranjelaan 54, Beek en Donk
www.degroofuitvaart.nl www.crematoriumtlaar.nl

Harrie Vermeltfoort overleden
- een mooi mens minder
Tot ons grote verdriet ontvingen wij het bericht dat ons raadslid Harrie
Vermeltfoort op vrijdag 15 juli is overleden. Een toch plotseling bericht
waar we al een hele poos bang voor waren. Harrie was al geruime tijd ernstig ziek en heeft in zijn ‘’extra tijd’’ nog volop kunnen genieten van zijn
gezin en iedereen die hem lief was.
Harrie is geboren op 1 juni 1959. Op
de elfde van de elfde in 1997 wordt
hij samen met zijn vrouw lid van onze
carnavalsvereniging. Hij zet meteen
de steek op zijn hoofd als raadslid. Hij
is tot zijn dood lid gebleven van de
Raad van Elf. Na diverse taken binnen
de vereniging te hebben gedragen
kreeg Harrie pas echt bekendheid bij
het grote publiek toen hij in 2006 samen met zijn zwager en beste vriend
Theo de scepter zwaaide over ‘t Narregat als Prins Diezel. Bij de Gerwense
senioren is Harrie geen onbekende.
Zo was hij opperspreekstalmeester
tijdens de Seniorenmiddag waarbij
hij veel mensen blij heeft kunnen maken met het omroepen van het juiste
BINGOnummertje.
Zaterdag 25 juni hebben we als
vereniging nog bij hem in de achtertuin een toast op hem gedronken,
een moment waarbij hij zichtbaar
aangedaan was. Een moment als blijk

Gilde jubilarissen
Een gildejaar van het St. Annagilde Nuenen-dorp loopt van Nuenen kermis tot Nuenen kermis. Een nieuw gildejaar wordt traditiegetrouw geopend op kermismaandag. Dus ook dit jaar ging de hoofdtamboer op
maandag 11 juli in alle vroegte alle gildebroeders langs om ze op te trommelen om gezamenlijk het gildejaar te gaan openen op het gildeterrein
aan de Pastoorsmast.
De opening van het jaar is ook altijd
aanleiding om jubilarissen te huldigen. Ook dit jaar was dat het geval.
De gildeheer – geestelijk raadsman
van het gilde – Pastor Hans Vossenaar, de huidige Koning Koen de
Brouwer en de leden Martin van
Rooij, Martijn Machiels en Twan van
de Mortel konden terugkijken op een
twaalf-en-half jarig lidmaatschap. Ka-

pitein Gijs de Brouwer kon hen onder
lovende woorden de bronzen gildeonderscheiding opspelden. Helaas
ontbreekt Twan op de foto want er
zijn er die op kermismaandag toch
moeten werken. Met een goede koffietafel aangeboden door Jan Vereijken en het verschieten van enkele
puisten begon het gilde aan haar
413e gildejaar.

De nieuwe Petra staat anders in het
leven. Ze staat meer stil bij wat ze
echt belangrijk vindt. En Jacqueline?
Die draagt ze op haar huid. Haar
naam staat getatoeëerd op haar onderarm. Dat geeft Petra het gevoel
dat de verbinding met haar dochter
blijft, op een manier die bij de nieuwe Petra past.

van waardering voor hem en de strijd
die hij de afgelopen jaren gestreden
heeft. We gaan aan Harrie een mooi
en fijn mens missen. Iemand die altijd
in was voor een grapje of zelf onderdeel uitmaakte van iemand anders
zijn grap.
Harrie ontzettend bedankt voor jouw
bijdrage aan onze vereniging!
Wij wensen Petrie, Maartje, Sjors, hun
aanhang, kleindochter Melle en alle
vrienden en familie die hem dierbaar
waren ontzettend veel sterkte met
het verlies van Harrie.
Het bestuur en de leden
van CV De Narre-Kappen.

Laat Nuenen
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws,
zakelijk nieuws en al het nieuws wat u
vindt dat Nuenen moet weten.
Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Gevonden
Gevonden in Gerwen: oplader voor
oortjes. De eigenaar kan reageren
via een mailtje naar: c.beks@onsnet.
nu.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale
therapie bij verlies. Naast individuele
begeleiding verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over verliesverwerking en is hij als docent verliesverwerking verbonden aan de Academie voor
Integrale Menswetenschappen.
T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Vlnr.; Martijn Machiels, Koen de Brouwer, Martin van Rooij, Pastor Hans Vossenaar.
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Kioskconcert met Colney Hatch Voetpad naast Vogelenzang
Colney Hatch is een Venlose band die in de eerste helft van de zeventiger
blijft Dorpsraad Lieshout
jaren muzikaal actief was. De muziek was een mengeling van rock, funk
en R&B, typisch de sound van ‘eighties & nineties’, met veel eigen composities van de hand van toetsenist Ben Fikkers.
bezig houden

hoorlijk stuk over de (versmalde) rijweg, om verderop weer uit te komen
bij de voetpaden van de oorspronkelijke bebouwde kom. Deze situatie
wordt door de bewoners als vreemd,
maar vooral ook als gevaarlijk aangemerkt.

In 1976 kwam er een einde aan het
bestaan van de band die bestond uit
twee gitaristen, een bas, drummer,
toetsenist en percussionist. Echter de
muzikanten bleven op allerlei fronten muzikaal actief en in 2009 werd
het idee geopperd een reünieconcert te geven, daaruit vloeide weer
dezelfde passie uit voort als voorheen. Colney Hatch was terug. Op dezelfde weg als voorheen, maar uitgebreid met trompettisten, trombones
en saxofonisten waarmee de muziek
extra glans kreeg.

Onveilig?
Navraag bij de gemeente leert dat
bewust voor deze beëindiging is gekozen. Zo zou er “te weinig ruimte beschikbaar zijn” en zou er “geen voetpad zijn om op aan te sluiten”. De gemeente adviseert voetgangers dan
ook ter plekke gebruik te maken van
de (versmalde) rijbaan of het onverharde pad door het naastgelegen
beukenbosje. Omdat signalen bleven
binnen komen over deze onveilige situatie heeft Dorpsraad Lieshout een
enquête gehouden bij alle buurtbewoners, zowel aan de NieuwenhofNoord zijde als aan de Vogelenzang
zijde.

En nu komen ze naar Nuenen. Met
hun optreden op zondagmiddag 24
juli trappen zij de serie kioskconcerten af.
De kioskconcerten worden georganiseerd door Cultuur Overdag. Kom in

Het plotseling eindigende voetpad langs de Vogelenzang blijft de Dorpsraad Lieshout bezig houden. Ondanks een motivatie van de gemeente
voor deze keuze blijven er veel op- en aanmerkingen binnen stromen en
is inmiddels wel duidelijk dat het overgrote deel van de aanwonenden de
situatie behoorlijk gevaarlijk vindt. Dorpsraad Lieshout heeft het signaal
opgepikt en deze meningen netjes in kaart gebracht voor een formele terugkoppeling naar de gemeente: de huidige situatie is immers véél te gevaarlijk om zo te laten.

de periode van 24 juli t/m 4 september iedere zondagmiddag, van 14.30
– 15.30 uur luisteren bij de kiosk in
het park in Nuenen naar mooie muziek. Tip: breng een kleedje/stoeltje
mee.
Digivaardige
tekstschrijver gezocht
Naast berichten in deze krant informeren Cultuur Overdag en Cultuur
Avonduur liefhebbers van film en muziek ook via een website, Facebook,
Instagram en een digitale Nieuwsbrief. Om dit optimaal te blijven doen
zoeken we een vrijwilliger die daarbij
wil helpen. Ben je enthousiast, leergierig? Heb je (enige) kennis van Mailchimp, WordPress en Paint.Net (of Procreate of een ander tekenpakket)? Of
lijkt het je leuk om dat te leren? Kun je
pakkende teksten schrijven, in goed
Nederlands? Dan komen we heel
graag met je in contact.
Ook creatieve talenten die een (maatschappelijke) stage zoeken worden
van harte uitgenodigd om te reageren!
Mail bij interesse naar info@cultuuroverdag.nl Er wordt snel contact met
je opgenomen.

Prijsvraag voor
gratis toegangsbewijzen
GroenExpo Bloem & Tuin

Nieuw voetpad
Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Nieuwenhof-Noord is de
grens van ‘de oude bebouwde kom’
van Lieshout een stukje naar het
noordwesten opgeschoven. De nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord valt daarmee dan ook binnen die verschoven
bebouwde kom. Inmiddels nadert

deze nieuwe wijk haar voltooiing en
wordt de infrastructuur netjes in orde
gemaakt. De gemeente Laarbeek
heeft inmiddels de bestrating van de
(verlengde) Vogelenzang opnieuw
aangelegd en naast die bestrating
een voetpad gelegd. Vreemd genoeg
stopt dat voetpad plots en moeten
de nieuwe wijkbewoners een be-

De plotse beëindiging van het voetpad aan de Vogelenzang leidt zichtbaar tot gevaarlijke situaties. Dorpsraad Lieshout wil deze graag opgelost hebben.

BCL op vakantie
De sporters van Badminton Club Lieshout houden vakantie. Zij hebben
hun rackets opgeborgen om uit te rusten tijdens een welverdiende zomerstop. Op woensdag 20 juni hebben zij hun laatste speeldag gehad en
op 7 september nemen zij de rackets weer op tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2022/2023.

Vakantie
Na enkele jubileumactiviteiten voor
de jeugd en voor de senioren én enkele clinics voor diverse groepen van de
basisscholen is er nu écht een eind gekomen aan de wekelijkse speelavonFLOWER
& GARDEN
Op vrijdag 22 juli tot en met zondag 31 juli zal op Landgoed
Gulbergen
den van Badminton Club Lieshout
opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 28e
editie. Het voor het seizoen 2021/2022. De laatste
GROENEXPO
evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
was op 20 juni en pas op
BLOEM & TUINspeelavond
woensdag 7 september zullen de badSpeciaal voor de lezers van Rond de
mintonners hun racket weer tevoor25 juli t/m 1 augustus
Linde treft u de komende weken een
schijn halen. Niet iedereen zal daarop
lezersactie aan.
wachten: badminton is immers een
Landgoed Gulbergen | Nuenen
U moet hierbij de adverteerder van
bloementuin.nlzeer geschikte sport om op de camRond de Linde noemen die in de toeping te bedrijven en zo een beetje in
gevoegde 6-hoek staat. Deze is elke
vorm te blijven tijdens de zomerstop.
week weer anders. Iedere week worNieuwe leden
den onder de goede inzenders 5x2
Vanaf 7 september zijn nieuwe leden
vrijkaarten GroenExpo Bloem & Tuin
dan ook weer welkom bij Badminton
verloot.
Club Lieshout. Heb je zin om ook
eens een shuttle in verenigingsverPrijswinnaars krijgen de toegangsbeband te slaan? Noteer dan 7 septemwijzen toegezonden via de e-mail.
ber in je agenda en kom op die avond
Uw inzending moet, voorzien van
naar Sporthal ‘de Klumper’ aan de Panaam en e-mailadres, voor zondagpenhoef in Lieshout. De jeugd speelt
avond binnen zijn op:
dan vanaf 18.30 uur en de senioren
bloementuin@ronddelinde.nl
vanaf 20.00 uur.
Loop gerust binnen en als je je sportde
kleding mee brengt kun je meteen
mee doen! Je hoeft dan overigens
niet meteen lid te worden en mag altijd twee keer gratis mee spelen.
Daarna moet je wel besluiten om lid
Op 28 April is Mees van den Berg geboren. Hij is daarmee de 4de generatie van
te worden. Ook een racket hoef je
den Berg.
niet meteen aan te schaffen: ook
deze kun je lenen van de vereniging
zodat je eerst kunt proberen of badminton iets voor jou is.

Deze Week

Rabobank Inloopdagen
Overigens worden op de woensdagen
14 en 28 september weer de jaarlijkse
‘Rabobank Inloopdagen’ gehouden
waardoor iedereen kennis kan komen
maken met de badmintonsport in het
algemeen en Badminton Club Lieshout in het bijzonder. Dankzij de ondersteuning van Rabobank HelmondPeel Noord kan dat volledig kosteloos.
In die periode valt ook de landelijke
‘Week van het Badminton’ (19 t/m 25
september) én de ‘nationale sportweek’ (16 t/m 25 september), waarin
deze sport in het hele land gepromoot
wordt. Ook dat is weer een goede aanleiding om eens bij Badminton Club
Lieshout binnen te lopen.
Badminton Club Lieshout wenst iedereen een héle fijne zomervakantie
en hoopt u terug te zien ná de zomer!

4 Generatie voor Oudprins
Willem d’n derde van ‘de Dwèrsklippels’

de Buitentuin
Oproep!

Nuenenaren met hobby's

2022 biedt Kinderopvang De Buitentuin naast
Rond de Linde wil elke maand aandacht
gaan besteden aan gewone Nuenenaren die
een bijzondere hobby of activiteit hebben. Fotografeer je
bijvoorbeeld ijsvogeltjes, verzamel je gloeilampen, of ga
je magneetvissen, dan vinden we dat leuk om daar meer
over te weten.

deren van 0-4 jaar ook buitenschoolse opvang
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!

n 4-12 jaar aan. De BSO is gehuisvest in de
Vader Thijs van den Berg (31 jr) met Mees,
Wil van den Berg (89 jr, prins carnaval in 1977) en Ton van den Berg (60 jr).

Goede aansluitingen noodzakelijk
De resultaten van deze enquête spreken boekdelen. 87,2% (!) van de respondenten vindt de situatie ronduit
gevaarlijk en vindt dat de voetpaden
van de Vogelenzang en/of Floreffestraat aan dienen te sluiten op de
nieuwe voetpaden. Veel respondenten geven ook aanvullende opmerkingen over “te hard rijden” dat in
combinatie met de voetgangers op
de rijbaan tot nog meer gevaarlijke
situaties leiden.
Gelukkig heeft Dorpsraad Lieshout
steeds goed functionerend en gestructureerd overleg met de gemeente over dit soort lastige verkeerssituaties en zal ze dan ook de
uitkomsten van dit lokale onderzoek
delen met de gemeente en aandringen op een snelle en complete oplossing. Een goede aansluiting van de
nieuwbouwwijk en het bestaande
dorp is immers van cruciaal belang
voor de leefbaarheid: óók voor de
voetgangers.

Programma LON-TV
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt meerdere
keren per week ververst met nieuwe onderwerpen. De volgende
onderwerpen zijn in de loop van
week 29 en 30 (onder voorbehoud) in de uitzending van Nuenen Nú te zien:
Hoe om te gaan met acute zorg
• Gesprek met de burgemeester
over de laatste 4 maanden
• Oekraïense dames aan het werk
bij De Kruik in Nederwetten
• De nieuwe bewoners van Refelingse Erven 17 in de serie ‘Nieuwe Nuenenaren’
• De Parade van Old Timers in kader van NGN200
• De afscheidsmusical van basisschool de Wentelwiek
• Onthulling beeld moeder van
Gogh
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú zijn te bekijken om 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream op
www.omroepnuenen.nl.
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en
oude LON-opnames bekijken.
U kunt alle reportages ook apart
bekijken op You Tube, Facebook,
via www.youtube.com/lokaleomroepnuenen en op de LON app.
Op welke TV- kanalen kunt u
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36);
met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op
www.omroepnuenen.nl
Hebt u een idee of een tip voor
een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur dan een e-mail
naar tv@omroepnuenen.nl
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Nog één feestje dan
Het seizoen is goed afgesloten met het een mooie avond diplomazwemmen voor zwemvaardigheid 1. Er mochten namelijk 24 prachtige diploma’s worden uitgereikt!

Borstcrawl, rugcrawl, dolfijnslag, een
hoekduik, koprollen achteruit .. alles
kwam voorbij. En alles beheersten de
kinderen hartstikke goed. Alle 24
hebben ze laten zien dat zij helemaal
klaar waren om het zwemvaardigheid 1 diploma te verdienen. Lieve
Beau, Tom, Pim, Casper, Sietse, Loek,
Jolijn, Lisa, Lisette, Dominik, Costa,
Julian, Dawid, Gor, Eline, Fiene, Rens,
Sofia, Mick, Lily, Floris, Rutger, Julian
en Djaline van harte gefeliciteerd
met dit fantastische resultaat. Wij zijn
super trots op jullie!
Lijkt zwemmen jou nou ook leuk? Na
de zomervakantie hebben we weer
plaats in alle groepen, dus meld je
dan aan voor een proefles voor je Cdiploma, zwemvaardigheid 1, 2 of 3
en aansluitend de stickerzwemdiploma’s! Mailen kan naar recreatief@zpvnuenen.nl

Snorkelaars geslaagd
voor brevet

Sjoelen is gaaf 				
wint 7e editie van het OBKK
Afgelopen zaterdag, 16 juli, werd op het met zonovergoten veld van
HSCN de alweer 7e editie van het OBKK (Open Brabantse KUBB Kampioenschap) gespeeld.
Maar liefst 31 teams uit heel Nederland kwamen in actie om te strijden
om de felbegeerde wisseltrofee. Na
een zinderende strijd, trok uiteindelijk ‘Sjoelen is gaaf’ aan het langste
eind door in een allesbeslissende
match de koning als eerste om te
werpen.
‘Sjoelen is gaaf’ speelt al jaren mee in
de hogere regionen, maar winnen
was hen tot nu toe nog niet eerder
gelukt. Maar nu wel en dit betekent
dat HSCN voor de tweede keer in zeven jaar van de troon is gestoten. Zij
gaan ongetwijfeld voor een revanche
in 2023.

Op de laatste dag van het seizoen
zijn vijf van onze jeugdige snorkelaars geslaagd voor hun examen
‘Snorkelen Beginners’. Daarmee
hebben ze bewezen dat ze alle basisvaardigenheden voor het snorkelen onder de knie hebben. Van
harte gefeliciteerd!
Door coronabeperkingen gehinderd
was er wat vertraging bij de start,
maar door hard werken en onder begeleiding van onze instructrice Katinka is het ze toch gelukt om deze mijlpaal te bereiken. Met een ‘schredesprong’ in het water gaan, goed klaren van bril en oren, hoekduiken, slepen en buddybreathing; ze kunnen
het allemaal. Applaus voor Gip, Isa,
Kaat, Milan en Sep.

Lijkt het jou ook leuk om te leren
snorkelen, meld je dan aan via het
contactformulier op onze website:
https://www.zpvnuenen.nl/Contact.
Medio september willen we weer van
start gaan.
Goed om te weten: wij geven ook

snorkellessen aan volwassenen. Ga je
samen met je kinderen op vakantie,
leer dan samen de fijne kneepjes van
het snorkelen. Je verliest geen tijd
meer met tobben aan de waterkant
of op de boot; je kunt meteen van
start met het verkennen van de onderwaterwereld.

Jubileum toertocht oldtimers
groot succes
Door Caroline van Nes
Afgelopen zondag was het een drukte van belang in en rondom het Park,
voor de jubileum toertocht voor oldtimers, georganiseerd door de Oldtimer Club Nuenen Classics. Voor Het Klooster stonden talloze bijzondere
oude voertuigen in twee rijen opgesteld, om te worden bewonderd door
het publiek. Dat was in grote getalen aanwezig en iedereen genoot van al
het moois dat te zien was.
Onder het toeziend oog van een
commentator met microfoon, die
vrijwel ieder voertuig wist te benoemen, reden de deelnemers onder de
boog door, om de eerste rit te beginnen. Ongeveer halverwege ging het
helaas mis: de boog was net niet
hoog genoeg voor de grote bulldozer, die de boog raakte wat tot gevolg
had dat deze inzakte. Jammer, maar
het mocht de pret niet drukken want
na enig oponthoud ging de colonne
weer verder.
82 voertuigen
Een van de deelnemers was Bas, hij
reed mee met zijn Snoek: “Ik heb er
heel veel zin in en ik verwacht een
hele mooie route door het Nuenense
landschap. Ik vind het vooral leuk dat
het Park afgezet is en dat alle auto’s
en andere voertuigen nu in het Park
een plaatsje hebben kunnen vinden.
Het is goed georganiseerd en mooi in
het centrum van het dorp, bijzonder.”

Foto’s: Ceez & Caroline van Nes

Jan Bekkers van de organisatie was
ook tevreden: “Uiteindelijk hebben
zelfs 82 voertuigen ingeschreven,
dus er is veel animo voor deze tocht.
Prachtig weer en veel mensen ook
die komen kijken naar al die bijzondere voertuigen, hartstikke mooi.”
Motorfietsententoonstelling
De ruim honderd jaar oude motorfietsen, die bij de veldwerkplaats
stonden, hadden veel bekijks. Ook
nadat alle voertuigen vertrokken waren voor de rit, was het er druk met
belangstellenden, die vragen stelden
en vooral veel foto’s maakten.
Veel mensen reden zowel ‘s ochtends
als ’s middags mee. Terwijl men de
ochtendrit met een lange sliert voertuigen reed, was de middagrit wat
vrijblijvender, omdat niet iedereen
na de lunch tegelijk gestart was. Het
was een zeer geslaagde dag, volgens
een van de deelnemers “zeker voor
herhaling vatbaar”.

De winnaars ‘Sjoelen is gaaf’
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KUNSTSTOF SCHUTTING

180 cm hoog p.m. € 204,VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,-

Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
ERVAREN ARTS verricht
F E E S T J E ? HUUR: rijbewijskeuring bij u
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; thuis! Tel. 040-2844993.
Abraham/Sarah € 35,-; Muziekinstallatie € 30,-; Partytent LINDEBLAADJES per E-MAIL
vanaf € 25,-; Verwarming, opgegeven, worden NIET GEDrankkoelers, tafels en stoe- PLAATST indien niet vooruit belen etc. Bezorgen mogelijk. taald is. Er volgt geen tegenbericht.
Mulders Verhuur, Bruhezerweg
49, Helmond, 0492-510855 of
06-27175412. www.ikgeef- CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
eenfeestje.nl
en (koi)vijver. Telefoon 0402434706 of 06-1058 7405.
Pedicure: Alta Grace Ik Voor particulier en bedrijf.
kom ook aan huis! Laat je
extra verwennen met gelakte nagels / voet-massa- ANDO ONTZORGT DOOR:
ge. Cadeaubonnen te ver- Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerkkrijgen! Tel: 06-50571183. zaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerOP ZOEK NAAR LEUK bedekking / oude spullen.
VRIJWILLIGERSWERK? Tel: 06 28832682. www.
Wij zoeken medewerkers ando-verhuisservice.nl
bij museumcafé bij Museum
Klok & Peel in Asten voor
dagdelen in de weekends. Tijdelijke opslag?
Interesse? Neem contact
op met Bram Nugteren:
0493-691865 of info@museumklokenpeel.nl

dagvlinder
Week 29

Kruiswoord
1

NUENEN

Week 30 t/m 32

NEDERWETTEN
Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl
De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

TE HUUR 4-persoons
Chalet vlak bij het strand in
Zeeland op Walcheren. Nog
vrij in augustus en september.
Tel: 06 - 39 72 44 56.
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50
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Verticaal: 1 schoeisel 2 grote bijl 3 als boven 4 twijg 5 slijmerig dier 7 gein 8 nauw 9 centigram
10 houten omheining 11 molentrechter 12 bevroren neerslag 14 rustbank 17 Zuid-Amerikaanse thee
18 wezen 21 laaghartig 23 dit is 24 Aziaat 27 snelschrift 28 prikkende plant 30 terdege 31 roofvogel
33 sjaal 35 deel v.h. hoofd 38 gezichtsveld 40 grote waterbak 41 modder 42 contra
44 voorstelling in de slaap 46 uitroep van pijn 48 invetten 50 vorstentitel 51 ambtskleed
54 pausennaam 55 bepaald lidwoord 57 duinpan 58 barenspijn 60 telegraaf restant
62 Militaire Politie.
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Horizontaal: 1 onlangs 6 doortrapt 12 voetbalterm 13 griezel 15 lokvoer 16 toiletgerei 18 insect
19 uitblinker 20 gram 22 broodje 25 en volgende 26 houtsoort 29 blauwwit metaal 30 tragedie
32 deel v.e. trap 34 deel v.e. viool 36 vierde Griekse letter 37 deel v.d. voet 39 ijverig 41 wintersport
43 afgod 45 glibberige vis 47 heisa 49 symbool voor chroom 50 dierengezicht 52 laatstgenoemde
53 inhoudsloos 55 samentrekking v.h. middenrif 56 aanbieding 58 welke persoon 59 claxon
61 vals 63 cement 64 schrijfgerei.
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ICT-ER AAN HUIS helpt
graag met uw: KPN / Ziggo
(TV/Audio) instell.; installatie
en versnellen (nieuwe) computer en aankoop advies en
of levering. Tel. 040-2952567
/ 06-23854915.
TE HUUR Tijdelijke opslagruimte in Stiphout.
16m2 en 36m2. Inlichtingen: W. Schrama Tel: 06
- 51 22 16 15.
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www.abonne.nl

GEZOCHT:
Vakantiebezorger
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Lieshout

040 - 209 72 41
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AFBIKKEN
AFPOEIEREN
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in ALARM
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ARMEN
52
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BEKEN
58
BIERTAP
T H E P B N M E D I A W E T R BINGO
62
S Z W E E T A P P E Z E G E W DAARNAAST
DEELS
A S K M E I S A P A T R E I B DOMEIN
A E R A A W Z H G E G I L R N ERKER
ETAPPEZEGE
N A F P O E I E R E N G D P N FENOMENAAL
Sudoku
R E L A A N E M O N E F B S I GEGIL
GELDBEDRAG
A S J P K A T E R N K M E S E GEWELD
A N E K R U K L H B K T D A M GOOIEN
D O B R E V K O O R I I R R O GRASSPRIET
GRENADINE
L E Z E L I U M P M B N A G D GRIEF
E J R G D T K N B N F L G O N HEMEL
JEUGDROMAN
W K J E U G D R O M A N R O E KATERN
E O E N K L E P J E S M I I V KIEKJE
KLEPJES
G L S E G R E N A D I N E E E KURKEN
S V L I N D E R K A S L F N L LEVEND
MEDIAWET
MEEGAAN
MUILEZEL
NEVEL
OPNAME
WIN EEN WAARDEBON
PEIZE
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 REGEN
ROOKVERBOD
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TAPAS
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TIMBRE
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: VLINDERKAS
VLOKJE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
WILGENHOUT
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
ZWAAR
Winnaar: week 27, Dhr. L. Renders, Nuenen
ZWEET
J A C H T TA F E R E E L

Woordzoeker
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binnenkort:

„INSPIREREND, KLEURRIJK & GEZELLIG : GENIETEN IN GROEN“

FLOWER & GARDEN

podium

GROENEXPO

zo 28 aug 20.45 u

BLOEM & TUIN

christian death
vr 02 sep 20.30 u

another journey & the
rushians

Landgoed Gulbergen | Nuenen

22 t/m 31 juli

Expo

A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
vr 16 sep 19.30 u

hellmouth

THE GREAT OLD ONES + THE SPIRIT E.A.
za 17 sep 21.00 u

10 dagen tuininspiratie opdoen in een unieke bosrijke omgeving.

mostly autumn
vr 23 sep 21.00 u

Kom ook naar de leukste, inspirerendste en groenste tuinbeurs!

the humps

www.bloementuin.nl

CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

voltage

vr 07 okt 20.45 u

3js

za 08 okt 20:00 u

navarone

RonddeLinde

KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze kortingsbon, ontvangt u € 2,50
korting op de entreeprijs van € 15,- aan de entreekassa van

Tot en met 21 augustus loopt de tentoonstelling 'If you want to see what
I see, look towards the light' van het
internationale collectief SOLID.
De vier kunstenaars onderzoeken het samenspel van licht, materiaal, oppervlakte
en volume, dat in de beeldhouwkunst een
belangrijke rol speelt. De werken en het
overal aanwezige daglicht voegen zich
samen tot een totaalinstallatie.
De expo is t/m 21 augustus dagelijks gratis te bezichtigen tussen 13.00 - 17.00 u.

za 15 okt 21.00 u

airbag

film

ELVIS

Indrukwekkende film over Elvis Presley

SPEAK NO EVIL

Fedja van Huêt schittert in Deense thriller

PICCOLO CORPO

Moeder op zoek naar wonder voor haar kind

GROENEXPO BLOEM & TUIN.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties
en is geldig voor max. 2 personen.

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

