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Showkorps O&V Wereldkampioen
2nd division show op WMC Kerkrade

WONING
VERKOPEN?

Op zaterdag 23 juli is Showkorps O&V | Nuenen wereldkampioen geworden in de tweede divisie show tijdens het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Met een prachtige 87,17 punten haalden zij niet alleen het wereldkampioenschap binnen maar gingen er ook vandoor met de prijzen
voor Best Music, Best Visual, en Best Overall Effect.
Na maanden repeteren was het zaterdagochtend om 8 uur eindelijk zover, de leden van Showkorps O&V
vertrokken richting Kerkrade vergezeld door diverse supporters. Daar
aangekomen was er een tijdslot op
een mooi sportpark gereserveerd om
nog even de laatste puntje op de i te
zetten en alles op scherp te zetten.
Daarna op naar het stadion om de
uniformen aan te trekken en nog
even in te spelen.
Onder een stralend blauwe hemel
mocht het korps om 13.00 uur het
wedstrijdveld betreden. De eerste
noten klonken, de eerste stappen
werden gezet, en de show ‘Africa’
werd geweldig neergezet. Het publiek beloont het korps met een

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 2

Puzzel mee

daverend applaus en dan is het wachten op de uitslag.
Aan het einde van de dag begint dan
eindelijk de finale. Eerst worden de
uitslagen van de mars-wedstrijden
en de jeugddivisie bekend gemaakt,
dan is het de beurt aan de tweede divisie. De andere korpsen halen mooie
punten, maar met 87,17 punten is
Showkorps O&V | Nuenen de overduidelijke winnaar van de klasse en

mag zich de komende jaren wereldkampioen tweede divisie show WMC
noemen. Ook ontvingen zij de prijzen voor Best Music, Best Visual, en
Best Overall Effect.
De kampioenen keerden in feeststemming en zeer voldaan terug naar Nuenen waar er bij Ons Dorp geproost
werd op een zeer succesvolle WMC.

28e Groenexpo Bloem & Tuin

Heerlijk vertoeven in bosrijke omgeving
Bloem & Tuin doet zijn naam eer aan. De vele planten en bloemen die te
bewonderen zijn, zijn een lust voor het oog. Niet alleen echte bloemen en
planten zijn te bewonderen (en te kopen) maar ook kunstbloemen zijn
verkrijgbaar. Daarnaast kun je op Bloem & Tuin o.a. ideeën opdoen voor
de aanleg van je tuin (met of zonder zwembad), tuinmeubelen bekijken,
meedoen aan een workshop of uitleg krijgen van IVN Nuenen.

IVN Nuenen geeft uitleg over de natuur
en over de activiteiten die ze verzorgen.

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

Het is een heerlijke wandeling onder
de bomen. De paden zijn goed begaanbaar (rolstoelen zijn verkrijgbaar bij de ingang) en de stands nodigen uit om even rond te snuffelen
of een praatje te maken met de
standhouder. Ook iets verder weg
van de ingang zijn er nog mogelijkheden om wat te eten of te drinken,
even pauzeren en genieten van de
omgeving geeft weer energie om de
wandeling weer op te pakken.

lourful Dutch Nature’ (georganiseerd
door John Geven Fotografie en
Bloem & Tuin Evenementenburo). De
Groenexpo Bloem & Tuin bezoekers
mogen hun winnaar kiezen uit de getoonde foto’s. Bij de uitgang kan de
bezoeker aangeven welke foto volgens hem/haar heeft gewonnen.

De kronkelige bospaden, groene tuinen, geurende bloemen, zoemende
beestjes en mooie open plekken tijdens Bloem & Tuin zorgen voor een
dagje rust. Het is genieten van de natuur en van al het moois de standhouders dit jaar weer te bieden hebben. Kortom, een aanrader!

Z MER

SALE
TOT 50% KORTING!

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

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

TEL. 088 - 876 51 51

‘s
Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:

Bij de uitgang worden de foto’s van de
fotowedstrijd ‘Colourful Dutch Nature’
nogmaals getoond.

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.

WOENSXL

27 juli t/m 2 augustus

Tijdens de wandeling kom je 40 foto’s
tegen gemaakt ten behoeve van de

Spoedpost Anna-ziekenhuis,
Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

OPENSTELLING IN NUENEN:

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

Op Landgoed Gulbergen vindt Groenexpo Bloem & Tuin voor de 28ste
keer plaats t/m 31 juli 2022.
https://bloementuin.nl

SPOEDPOST

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

FIJNE
VAKANTIE
koopzondag
31 juli

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

____________________________

TEL. 040 - 243 66 66

WoensXL

25 juli t/m 1 augustus
De dag starten metGulbergen
een kop koffie
Landgoed
| Nuenen
bloementuin.nl
6e editie van
de fotowedstrijd ‘Co-

Dit jaar is er weer veel aandacht besteed aan de opstelling van alle stands.

WEEKDIENSTEN

Win een kadobon ter waarde van
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nuenen. Zie de puzzelpagina in ons weekkrant voor meer info.

BLOEM & TUIN

Voorbij de kassa waan je je op een vakantieplek ergens ver weg van je eigen woonplaats. Links bij de ingang
kun je munten kopen om koffie/
thee/iets lekkers te kopen in de stand
die er vlakbij staat.
En rechts van de ingang is een terras
onder de bomen opgesteld om rustig de dag met een kop koffie te beginnen. De ideale combinatie voor
de start van een dagje Bloem & Tuin.

Kunst of echt?

29-01-2021 15:13

Swingend
middagje in
zonovergoten
Nuenens Park

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

14 ondernemers
ontvangen
Keurmerk
Toegankelijkheid

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Leesclub
Geschiedenis
Nuenen zoekt
nieuwe leden
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Gemeente
Nuenen

Nuenen
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 september 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
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➢ Honden zijn niet toegestaan op het dagstrand.
➢ Houd er rekening mee dat er geen toezicht aanwezig
is. Wees extra alert!
START
DEELAUTO’S PARK LUISTRUIK IN AUGUS
➢ Vanwege brandgevaar staan we geen barbecues,
kampvuren of ander open vuur toe op het dagstrand.
➢ Als
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DE ZOMER OP DAGSTRAND ENODE:
EEN PAAR
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
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’t Strandhuys geopend. Openingstijden kunt u vinden op

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

MILIEUSTRAAT

de website www.strandhuys.nl.

Vanwege voldoende belangstelling gaat OnzeAuto 2
Als het zonnetje schijnt
Luistruik.
Het betreft
een Hyundai
(actieradius 4
Om zonverbranding
te voorkomen
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belangrijk.
(actieradius
360 km). De ene auto komt te staan bij d
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van Goghplein. Dit zijn tijdelijke locaties; wan
Een aantal tips:
auto’s
een definitieve
locatie.
De auto’s
vanaf vrij
➢ Blijf tussen
12.00 en 15.00
uur zoveel
mogelijkzijn
uit de
zon of zoek
de schaduw op.
deelauto
te gebruiken,
dient u zich vooraf aan te meld

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,

E-BOOK SPREEKUREN IN
BIBLIOTHEEK DOMMELDAL
Tijdens de gehele zomerperiode kunt u zich in één van de
zes vestigingen van Bibliotheek Dommeldal gratis aanmelden voor een E-Book spreekuur. Handig wanneer u op
vakantie wilt met veel boeken, maar met weinig gewicht.
Maak een afspraak in een bibliotheekvestiging naar keuze,
door een e-mail te sturen naar: r.kappen@bibliotheekdommeldal.nl.
Houd rekening met de sluiting van de vestigingen tijdens
de zomervakantie. In Nuenen is de bibliotheek van 8 t/m
14 augustus gesloten. Meer informatie leest u op de website: www.bibliotheekdommeldal.nl

ZOMERAFSPRAAK ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN
•
•

ZOMER
GAS
In
Nuenen vanafTIP
1 juli – OM
31 augustus
(metEN
uitzondering van 13 augustus)
Ø op za van 11:00
uur à Bibliotheek Dommeldal
ELECTRA
TE– 13:00
BESPAREN

In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus
EnergieHuis
Slim Wonen
is –een
Serviceloket
voor énTorenstraat
door
Ø op wo-do-vrij
van 13:00
17:00
uur à EnergieHuis,
3

bewoners. Het doel is om u te helpen met slim energiebesparen
en gratis
EnergieHuis Slim Wonen:
Populaire
zomer diensten
opvoorlichting.
de website www.energiehuisslimwonen.nl
heeft
een aantal
zomer
doe tips
om gas
elektra te beü Slim
starten
met je eigen
woning
QuickScan
metenverbeterplan
sparen.
ü Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte
Tip van
ü Hoe
woonde
jij?week:
Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort
•
Vervang
gloeien halogeenlampen
ledlampen
ü Hoe verkoel jealle
jouw
huis deze
zomer, schaduw isdoor
een goede
koeler, zie Slim starten
en bespaar 70% elektriciteit.

➢ Bedek de huid met (UV-werende) kleding en draag een
pet of hoed met een brede rand en een UV-werende
zonnebril.
Ook
onder de bewoners van Nuenen-West is belangs
➢ Smeer de onbedekte huid regelmatig in met zonneelektrische
deelauto. Bij voldoende aanmeldingen pla
brandcrème met minstens factor4 30 met een goed
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➢ Besteed eens
extra aandacht
aan het beschermen van (jondeelauto
uit te proberen.
ge) kinderen tegen UV.

Maatregelen
overlast vinden
door ganzen
U
kunt meertegen
informatie
en zich aanmelden op
Wij
zijn
niet
de
enige
bezoekers
van
het
dagstrand. De
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ganzen weten het strandbad ook te vinden. De laatste
weken was er daardoor veel ganzenontlasting op het terrein. We proberen dit zoveel mogelijk tegen te gaan door
tijdens de zomervakantie elke vrijdag het gras te maaien
en tegelijkertijd de ganzenpoep op te ruimen (tijdens het
maaien wordt de ontlasting opgezogen).
Nog meer dan zwemmen
In de zomerperiode vinden er een paar evenementen
plaats op dagstrand Enode. Tijdens deze evenementen en
het opbouwen/afbreken hiervan is het mogelijk dat u
HUISREGELS
DAGSTRAND
ENODE
enige hinder ondervindt.
Actuele informatie
over de toegankelijkheid
van
het
dagstrand
tijdens
deze
evenementen
Het wordt weer fijn (zwem)weer de komende dagen!
vindt u op onze website: www.nuenen.nl/enode.

terecht voor een frisse duik. Houd daarbij wel rekenin
Meer
weten overover
dagstrand
Enode?
de
huisregels
Enode
op onze website: www.nue
Bezoek onze website: www.nuenen.nl/enode

NIEUWSBERICHT OVER
DE OPVANG OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN?

NUENEN VEILIG

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
Zomercampagne
Veilig de
zomer
door

bomen,De
bosschages,
hagen, poelen,
bloemrijke
randen,
e.d.
zomer is begonnen!
Voor
veel mensen
een
fijne tijd
waarin
ze een vakantie
of dagjes uit gepland
hebben. Maar
U maakt
dan gebruikt
van de Stimuleringsregeling
Landschap.
Dit is een provinciale
regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.

AFVALWEETJE:

In de zomer zijn opblaasbare zwembaden,
luchtbedden, strandballen en vrolijke
opblaasfiguren heel populair. Zijn ze lek?
Gooi ze bij het restafval en niet bij het PMD.

In de eerste week van augustus staat er een presentatie
gepland vanuit de Saasen Groep om de bewoners te informeren en bewust te maken van mogelijke gevaren en
wat te doen in geval van calamiteiten. Het kan bijvoorbeeld
gaan om een kleine of grote brand of een valpartij van de
trap. Een ongeluk zit in een klein hoekje en je weet maar
4
nooit wat er kan
gebeuren.
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Er zijn enkele veranderingen geweest in de opvanglo
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Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar
- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur

- 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

met toekomst vanaf 06.00 uur open

Voor de beste
Service en Kwaliteit!
Varkens Filet lapjes

5,95
Krokante Gehaktbal
2,20
100 gram Gegrild Spek +
3,75
100 gram Snijworst
Pancettina
2,05
Berliner Bol
2,50
”Rijsttafeltje”
6,95
Voor als het goed moet zijn!
”Diverse smaken” ............................. 4 stuks

..... per stuk

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a 5672 AC Nuenen

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

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl Tel.: +31 (0)6- 53537732

WAAR SPELEN IS LEREN!!
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

”Ook lekker op de barbecue”
”Zoet gehakt in bladerdeeg”

.................. per portie

”met babi pangang en kipketjap”
TOT ZIENS BIJ

L

SPECIA

L

SPECIA

K

GEMA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK
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Kin deropv ang van
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l
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Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

rica

Kids S

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

L

SPECIA

.......... samen

......................... per stuk

,
Smeren maar! En smeren
dat kan Suus als de
beste. Oké, de appelstroop zit niet alléén
r
op haar boterham, maa
r.
hoo
s
niet
ft
dat gee
l.
“Eet smakelijk allemaa

JE

KOOP

r

40 Jaa

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

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

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

VOLG ONS!
 

(betreft bemiddeling voor klant)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
START DE 10 WEKEN CHALLENGE
DIRECT NAVOLG
DE ZOMERVAKANTIE!
ONS!
GBS PREMIUM SPORTS CLUB ZOEKT





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

10 DAMES
& 10 HEREN

DIE DIRECT NA DE ZOMERVAKANTIE
MET ONS HUN PERSOONLIJKE
CHALLENGE DURVEN AAN TE GAAN;
EN VASTSTELLEN PERSOONLIJKE DOELSTELLING
ü INTAKE
EN DIEET ADVIES OP MAAT DOOR DIËTISTE
ü VOEDING
IEDERE WEEK PERSONAL TRAINING MET EIGEN
ü GEDIPLOMEERDE
INSTRUCTEUR
SMALL GROUP LESSEN
ü ONBEPERKT
TRAININGSSCHEMA OP MAAT OM PERSOONLIJKE
ü DOELSTELLING
TE REALISEREN
EN BOXING IN WEEKEND
ü BOOTCAMP
VRIJ SPORTEN MAANDAG T/M ZONDAG
ü ONBEPERKT
ü GRATIS KOFFIE / THEE EN VERS FRUIT

BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN IN DE MEEST
EXCLUSIEVE FITNESS BOUTIQUE VAN NUENEN
START MAANDAG 5 SEPTEMBER 2022
FINISH ZONDAG 13 NOVEMBER 2022
DOELSTELLING BEHAALD OP 13 NOVEMBER
IS GRATIS SPORTEN T/M 31 DECEMBER 2022

MELD JE NOG VOOR
JE VAKANTIE AAN
EN DOE MEE MET
DEZE FANTASTISCHE
AANBIEDING
DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623
GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL
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Jaarafsluiting op
De Dassenburcht
Op vrijdag 22 juli heeft De Dassenburcht het schooljaar afgesloten en de
zomervakantie ingeluid!
Na het succes van vorig jaar is ook dit
jaar een vossenjacht georganiseerd
voor de groepen 1 t/m 4. Zij gingen in
de wijk opzoek naar ‘vossen’ in zomerse sferen, zo kwamen ze verdwaalde zwemmers, een eendje,
wielrenners met pech, een jarige
feestneus, glitterballerina’s en zelfs
zeemeerminnen tegen.
De bovenbouw gingen op de zomerse tour door de wijk met een heuse
GPS speurtocht. Onderweg moesten
verschillende raadsels opgelost wor-

den. De ochtend werd afgesloten
met de traditionele picknick met zelfgemaakte hapjes, waar ook de ouders nog even bij mochten aansluiten.
Directeur Dries telde samen met de
school af naar de vakantie die onder
luid gejoel werd ingeluid! Wat fijn dat
we dit weer mochten organiseren
met elkaar. We kijken terug op een
gezellige en leuke afsluiting van het
schooljaar!

Woongroep De Mijlpaal
gaat alvast aan de slag

Feestelijke laatste schooldag
op basisschool Sint Jozef
Het schooljaar op basisschool Sint Jozef in Nederwetten werd op vrijdag
22 juli gezellig afgesloten. De laatste schooldag was speciaal voor de
school in het algemeen en voor de leerlingen van groep 8 in het bijzonder. Als aanloop naar dit definitieve afscheid van groep 8 konden we eerder in de maand op school genieten van de musical Plexat, vakkundig en
enthousiast uitgevoerd door de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Daarnaast
is groep 7 en 8 een paar dagen heerlijk op kamp geweest met tropische
temperaturen. Ze hebben gezwommen, zijn naar de bioscoop geweest,
hebben Peter Gillis ontmoet en gelasergamed. En natuurlijk heel veel lol
met elkaar gehad.
Ochtendactiviteiten
Daar waar de ochtend normaal gesproken gevierd werd met buitenactiviteiten voor de hele school was de
afsluiting dit jaar binnen. De ochtend

stond in het teken van het afscheid
van een aantal mensen die nauw bij
de school betrokken zijn geweest.
Ook hebben de leerlingen film gekeken. Daarna kwam er een man op bezoek met een speciale collectie die-

Wie afgelopen zaterdagmiddag op weg naar het Kernkwartier op locatie
De Mijlpaal een aantal actieve senioren met rolmaten, afzetlint en piketpaaltjes in de weer zag, kan worden gemeld dat dat de toekomstige bewoners zijn van het appartementencomplex dat binnenkort op deze
prachtige plek gaat verrijzen.

ren, waar de leerlingen vragen over
mochten stellen. Ook mochten ze
een van de slangen, de wandelende
takken en de baardagaam om beurten vasthouden.
Afsluiting
Om half twaalf waren de ouders/ verzorgers uitgenodigd. Al gauw stond
het hele schoolplein vol. De schoolverlaters werden persoonlijk toegesproken. Een voor een kwamen de
leerlingen door het raam van het
klaslokaal onder luid applaus van alle
aanwezigen naar buiten. Vervolgens
mochten ze een ereronde maken in
een metersbrede, meterslange helgele cabriolet. In de tussentijd was
ook de frietkar gearriveerd. Om beurten mochten de kids een frietje en
een snack halen bij de frietkart, waarna er lekker en gezellig met z’n allen
buiten gegeten werd in de zon. Lang
na de officiële schooltijd nam iedereen afscheid van elkaar. Vince,
Sara, Timo en Jozsef: veel succes op
de middelbare school en iedereen
een fijne zomervakantie toegewenst!

Sinds de school aan de Brabantring
gesloopt is en er een uitdagend
bouwterrein ligt, jeuken hun handen.
Vandaar dat zij afgelopen zaterdag
op hun hei-dag als landmeters op
pad gingen om in die grote zandbak
hun perceel, het gebouw, de appartementen daarbinnen en de bomen
eens uit te zetten en in te meten. Een
boeiende en leerzame ervaring met
de eindconclusie dat het een gezellige buitenactiviteit was, maar dat het

Landmeters aan de slag.

Foto: Thijs Richter

Speeltuin de kievit
mist een
vrijwilliger

Spetterende afscheidsmusical Plexat op
basisschool Sint Jozef in Nederwetten
Was je toevallig op dinsdagavond 12 juli in de buurt van de MFA, dan heb
je vast een lange rij met ouders, zusjes, broertjes, oma's en opa's en vrienden opgemerkt. Die rij was voor de musical van groep 8: "Plexat". Correctie: groep 6, 7 en 8, want zoals het een kleine, gezellige, verbonden school
betaamd, was dit jaar de hulp van groep 6 ingeroepen om deze musical
tot leven te wekken.
Wat waren ze góéd, die kleine acteurs, actrices, zangers en zangeressen. Onder intensieve begeleiding
van de leerkrachten en diverse gepassioneerde ouders - en vergeet
vooral niet het pure talent zelf op het
podium - werd het een fantastische
avond.
De jongere kinderen hadden de musical al eerder op de dag op school
gezien. Tot eenieders grote hilariteit
stond er een échte auto achter in de

een vak is dat je beter aan de professionals kunt overlaten. Voor informatie zie www.woongroepdemijlpaal.nl

Wij zoeken een controleur
voor het zwemwater.
Onontbeerlijk voor het gebruik van
het zwembad in de voor ons liggende drukke periode. We hebben
slechts één controleur, en het zwemwater dient dagelijks gecontroleerd
te worden, ook als de speeltuin gesloten is. Dit is veel gevraagd voor
één persoon. Wie voelt zich aangesproken te komen helpen zodat wij
ook weer kunnen spreken over een
zwembadteam?
gymzaal. Hij toeterde ook nog eens
hard en dat was erg grappig. En zo
ook de vele goede grappen die de revue passeerden.

Samen met de prachtige optredens
en liedjes was het een musical om
nooit te vergeten. We kijken al uit
naar volgend jaar!

Wat is je zeer gewaardeerde
bijdrage?
Het werk bestaat uit het dagelijks
controleren van het zwemwater, dus
monsters nemen filters nakijken en
fysieke controle van het zwembad.
Je regelt onderling wie op welke dag
buiten de openingstijden ( ’s morgens of ’s avonds ) de werkzaamheden op zich neemt. Verdere informatie bij Paul van der Linde via info@
speeltuin-dekievit.nl www.speeltuinde kievit.nl
Cruciaal
Alle vrijwilligers in de speeltuin zijn
hard nodig, echter is deze functie op
dit moment cruciaal zodat wij ook
het zwemwater open kunnen houden tijdens de komende hopelijk
warme dagen die in het verschiet liggen. Als het je wat lijkt maak een afspraak voor een gesprek, wij zien je
graag verschijnen.
De kinderen van Nuenen
rekenen op je!
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Insectenwandeling Nuenens Broek
met IVN Nuenen
Op zondag 31 juli nemen onze enthousiaste natuurgidsen Kees en Harm
je graag mee met een natuurwandeling in het Nuenens Broek waarbij de
nadruk op insecten ligt.
Insecten vind je overal, je hoeft er
niet ver voor weg. Onze eigen tuin
zou al voldoen, maar voor meer verschillende soorten gaan we toch
graag de natuur in. Het Nuenens
Broek staat met zijn afwisselende
landschap garant voor veel leuke verrassingen op zes (of meer) pootjes.
Helemaal als de berenklauw en het
leverkruid bloeien op dat moment.
Als de omstandigheden het toelaten,
duiken we ook nog even het slootwater in, want ook daar zwemt en kron-

Vrijwilligers
gevraagd!
Wandelt u graag en woont u in
Nuenen of omgeving? Dan is het
misschien iets voor u om vrijwilliger te worden voor de bewoners
van de Veldkeuken in de Akkers!
Elke maandagochtend verzamelen
we rond 10.15 uur en vetrekken we
om 10.30 uur voor een wandeling
met onze bewoners die zonder uw
hulp niet de mogelijkheid hebben!
Rond 11.30 /11.45 uur gaan we weer
terug en dan drinken we nog een gezellig kopje koffie met de vrijwilligers
en soms ook enkele bewoners en
daarna gaat u weer met een voldaan
gevoel naar huis!
U kunt u aanmelden bij Marja van
Hooff woonbegeleider van de Veldkeuken. Mailadres: marja.van.hooff@
archipelzorggroep.nl
Mocht u er niets voor voelen om met
een groep te wandelen op een vaste
dag maar vrijwilliger te worden voor
een bepaalde bewoner, neem dan contact op dan komen we daar ook uit!

kelt van alles! Wil je dit meemaken?
Je bent van harte welkom om mee te
lopen. We verzamelen bij de paddenpoel met de halfronde banken en
vertrekken daar om 14.00 uur. Deelname is gratis en vooraf aanmelden
is niet nodig. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.ivn.nl/
nuenen.

PERSOONLIJKE
U I T VA A R T Z O R G
KLEINSCHALIG
EIGENTIJDS

Nuenen
Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Houdt u ervan om te lezen over geschiedenis, en zou u daarover ook wel
met anderen willen praten? Een enthousiaste, door Senia opgerichte
leesclub in Nuenen heeft plaats voor nieuwe leden.
Kaufman, Aleksandra van Lisa Weeda
en De herinnerde soldaat van Anjet
Daanje.
De boeken zijn gekozen uit door deskundigen samengestelde boekenlijsten van de landelijke leesclub-organisatie Senia. Zie www.senia.nl voor
meer informatie.
Is uw belangstelling gewekt en wilt u
meer weten? Daarvoor kunt u terecht
bij de contactpersoon van de leesgroep, Margreet Steeghs, via e-mail
wimenmargreet.steeghs@gmail.com
of telefonisch 06 1872 0716.

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

© 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.
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Volg ons ook op:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Pinckart 10
Wijzigen van het gebruik ten behoeve van
een voedselbank
Gerwenseweg 14
Uitbreiden van de garage met een kelder
Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Kiosk
Kioskconcerten aan Park
Lobroec
Burendag op 24 september
Strandbad Enodedreef
Promsfestival @ the lake
Strandbad Enodedreef
Customcar weekend
Velakker
Burendag op 24 september
Terrein van Mulakkers aan Eeneind Ezeltjesdag
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Collectevergunning aan Kika van 22 t/m 27 aug.

Datum
20 juli

Locatie
Nuenen c.a.

Omschrijving
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
herziening Soeterbeekseweg, kruising Blekerdijk
Ruimte voor Ruimte
Verordening bekostiging leerlingenvervoer

21 juli

Nuenen c.a.

25 juli

Collse Hoefdijk 24 Anterieure overeenkomst wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van
een flexcampus voor het huisvesten van arbeidsmigranten

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

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Houtrijk 4
Plaatsen van zonnepanelen op de woning

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

COLOFON

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

VERGUNNINGEN PERIODE
19-07-2022 EN 25-07-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:

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.

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.

VERVOLG VAN PAGINA 2

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Leesclub Geschiedenis in
Nuenen zoekt nieuwe leden
Leesgroep G2
De groep komt op dinsdagmiddag
bij elkaar, roulerend bij de leden
thuis.
Komend seizoen worden vijf geschiedenisboeken en twee titels moderne
literatuur gelezen en besproken aan
de hand van leeswijzers met discussievragen: Erasmus. Dwarsdenker
van Sandra Langereis, Willem Drees
van Jelle Gaemers, De dochters van
Jalta van Catherine Grace Katz, Max
Blokzijl van Kees Schaepman, Koningen van Shanghai van Jonathan

Gemeente
Nuenen

&

Taxussnoeisel meer dan welkom
Of de mussen nu van het dak vallen door de hitte, of de straten blank
staan van de regen. Stichting Taxus Taxi gaat onvermoeibaar door in de
strijd tegen kanker. Inmiddels is de taxusinzameling van 2022 alweer een
aantal weken in volle gang. De doelstelling van 125.000 kilo snoeisel
komt dichterbij, maar is ook nog erg ver weg.
Doelstelling nog ver weg
Normaal gesproken zamelt Stichting
Taxus Taxi met haar team vrijwilligers
in enkele maanden circa 500.000 kilo
vers taxus groen in. Dit jaar is alles anders en hebben zij een doelstelling
van 125.000 kilo gesteld. Ondanks
dat 125.000 kilo slechts een kwart is
van wat Taxus Taxi normaal gezien inzamelt, blijkt het lastiger dan gedacht deze doelstelling te behalen.
Op het moment van schrijven is er
een hoeveelheid van circa 55.000 kilo
gedoneerd.
Deelnemen zonder Taxus Taxi Tas
Een andere keuze die de stichting
heeft moeten maken is om dit jaar
niet te werken met uitgiftepunten
van de Taxus Taxi Tas. Maar ook zonder de befaamde tas is deelname
mogelijk. Het snoeisel kan dan gewoon los op een hoop gelegd worden.
Einddatum taxusinzameling
Ondanks dat de inzameling pas enkele weken aan de gang is, komt ook
de einddatum elke dag dichterbij.
Zoals het er nu naar uitziet, zal er nog

ongeveer één maand taxussnoeisel
worden ingezameld. Taxus Taxi geeft
aan constant te monitoren hoeveel
werkzame stof er in de naaldjes van
de taxus aanwezig is. Zij zal het dan
ook melden wanneer een definitieve
einddatum voor 2022 bepaald is.

Boodschappentas vol statiegeld
Staat er bij jou regelmatig een boodschappentas vol plastic statiegeldflesjes klaar om ingeleverd te worden? Lekker bezig! Gemiddeld is een
boodschappentas vol flesjes 6 euro
waard. En daar kun je leuke dingen
van doen.

Oproep!
Nuenenaren met hobby's

Heeft u de taxushaag nog niet gesnoeid, dan komt dit mooi uit. Stichting Taxus Taxi doet namelijk een oproep aan iedereen uit de gemeente
Nuenen c.a.

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.

Gedurende het inzamelseizoen kan
men nog taxus aanleveren. Het aanmelden van taxussnoeisel kan
via: www.taxustaxi.nl, info@taxustaxi.nl of via 085- 489 6350.

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!
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Wijziging startplaats bij
Swingend middagje soul in een
WandelSport-Vereniging Nuenen zonovergoten Nuenens Park
De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling bij
de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de maand augustus de ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en
op woensdagavond om 19.00 uur
vertrekken 2 groepen, ieder in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de
mooie Nuenense omgeving.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-

blijvend mee te wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mailen naar het
secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Sleutels gevonden
FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN

22 juli t/m 31 jui

Vorige week vrijdag is een setje huissleutels gevonden op de Hoevensestraat. Reageren graag via:
eindredactie@ronddelinde.nl.

Landgoed Gulbergen | Nuenen

ACTIVITEITENAGENDA
bloementuin.nl

Zo

31

Insectenwandeling IVN
14.00 uur
Nuenens Broek Start Paddepoel

Zo

Cultuur Overdag: kioskconcert May
Maema & Ailig Macleod Moreno
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

JUL

31
JUL

Ma

1

WLG Creatieve inloop
13:30 – 15:30
Den Heuvel, Gerwen

Zo

Cultuur Overdag:
kioskconcert West Court Jazz
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

AUG

7

AUG

Zo

7

AUG

Zo

14
AUG

Do

18
AUG

Zo

Zomeravondconcert Paul Weijmans
19.30 uur
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort
Cultuur Overdag:
kioskconcert Gertje Raassens
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675

21

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

Zo

21

Cultuur Overdag:
kioskconcert Ierse Sessie
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Zo

Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef
14.30 uur
Kiosk Park, Nuenen

AUG

AUG

28
AUG

Cabaret aan de Bosrand
20.00 uur
Boerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur
Speeltuin de Kievit
NGN200 Drie Dorpenfeestweekend
feestterrein bij windmolen
De Roosdonk op de splitsing van Berg,
Broekdijk en Gerwenseweg.
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

Zo

2

SEP

Za

3

SEP

Zo

4

SEP

Stralende zon, 30 graden en lekker in de luwte van de grote bomen in ons
Nuenens Park luisteren naar de swingende klanken van de 11-koppige
Soulband Colney Hatch. Het waren de perfecte ingrediënten voor een
lazy afternoon. Zo begonnen de muzikanten ook hun concert: met een
heerlijk ritmisch nummer, getiteld ‘Easy Afternoon’. En ook hun eigen
speelplezier spatte ervan af.
Het kioskconcert op 24 juli was de aftrap van een nieuwe reeks zondagmiddag zomerconcerten in de kiosk
in Het Park. Een initiatief van Cultuur
Overdag dat na een succesvolle reeks
vorig jaar ook dit jaar weer het initiatief heeft genomen.
De muzieknummers van de band in
de stijl van de jaren 80 en 90 waren
een genot om naar te luisteren voor
de meer dan honderd bezoekers,
staand en/of zittend op eigen meegebrachte krukje en kleedjes. Het
droeg zeker bij aan de informele sfeer
waarin zo’n swingende band goed
tot zijn recht komt. (Als service had
Cultuur Overdag speciaal voor ouderen trouwens ook nog wat stoelen
geregeld.)
Een leadzanger met een mooie stem,
goed op elkaar ingespeelde koperblazers en een heerlijke beat van gitaar en drums completeerden voor
het publiek de muzikale ervaring. Na
een twaalftal nummers in een strak
tempo waren we zomaar een uur verder en aan het eind van het programma. Maar Colney Hatch kwam niet
onder een toegift uit. Dat werd: ‘I feel
good’. En dat gaf de gemoedstoestand van bandleden en publiek op
dat moment goed weer.

artiestennaam van Mariëlle Lunenburg uit Nuenen) & Ailig Macleod
Moreno op met muziek met invloeden uit de akoestische rock, pop, nederpop en kleinkunst. Mis deze twee
singer-songwriters niet!
Alle informatie over de kioskconcerten is te vinden op www.cultuuroverdag.nl
Twijfel of het concert gegeven de
weersomstandigheden doorgaat?
Kijk dan tevoren even op de website
of de Facebookpagina van Cultuur
Overdag voor het laatste nieuws.

Volgende week zondag 31 juli is er
weer een kioskconcert in Het Park.
Dan treedt het duo May Maema (de
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Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675
Bekendmaking winnaars
Fotowedstrijd ‘NGN 200’
tijdens opening van de expositie in het
Weefhuis
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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.
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.
Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
Elke maandag:
13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen
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. Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan
het Wettenseind.
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
Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Hier heur ik thuis
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Nuenen-Gerwen-Nederwetten-200jaar
Commissaris van de Koning bezoekt Nuenen c.a. op 4 september
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestond in 2021 200 jaar en op initiatief van het gemeentebestuur is de Stichting NuenenGerwenNederwetten200jaar opgericht. Afgelopen jaar heeft
deze stichting in samenwerking met vele partijen al verschillende evenementen georganiseerd. Op 3 en
4 september vindt het Drie Dorpenfeestweekend plaats op het feestterrein bij windmolen De Roosdonk
op de splitsing van Berg, Broekdijk en Gerwenseweg.
Landjuweel op 4 september
Op zondag 4 september wordt een Landjuweel
georganiseerd in samenwerking met onder meer
de gilden uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten en
Eeneind-Opwetten, dorsclub De Dorsklippels en diverse muziekgezelschappen. De Commissaris van
de Koning van de provincie Noord-Brabant, mevrouw mr. Ina Adema zal voor de eerste keer onze
gemeente bezoeken tijdens het Landjuweel. Om
12.00 uur wordt ze ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester Maarten Houben. Ze zal op
spectaculaire wijze worden vervoerd naar het evenemententerrein onder begeleiding van de gilden
uit Nuenen en Eeneind-Opwetten. Op het Drie Dorpenpunt Berg-Broekdijk-Gerwenseweg zullen de
gilden uit Nederwetten en Gerwen zich aansluiten
bij de opgang naar het evenemententerrein.

het graan dat eerder is gemaaid op het terrein rond
windmolen De Roosdonck. Er zijn dan oude landbouwwerktuigen te bewonderen en wevers zijn actief in oude weefgetouwen. Ook een bezoek aan de
onlangs gerestaureerde windmolen De Roosdonck
is mogelijk. Verder is het de bedoeling dat ook muziekgezelschappen uit Nuenen, Gerwen en Eeneind
optredens gaan verzorgen, maar omdat dit het
laatste weekend van de schoolvakantie is, hebben
ze nog een uitdaging voor wat betreft hun personele bezetting. In de tent zullen diverse muziekgroepen een optreden verzorgen, waaronder Ierse
muziek.

Na toespraken van Cor Molenaar, de voorzitter van
de stichting Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200
jaar, burgemeester Maarten Houben en de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema zullen
de gilden het wereldlijke en geestelijk gezag de eed
van trouw afleggen. Hierna zullen vendeliers een
vendelgroet brengen aan de aanwezigen. Vervolgens starten de schietwedstrijden: Wie wordt de
‘Dorpskoning van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar?’

Om 15.00 uur vindt er een spectaculaire paardenshow plaats van Phaidra Friezen. De naam Phaidra
staat voor de mooiste, de schoonste en dat zal deze
groep laten zien. De prachtige Friezen hebben als
unieke kenmerken: weelderige manen, mooie lang
sokken en van nature verheven gangen. Dit alles
gecombineerd met de prachtige kleding van de ruiters en bijpassende muziek. Na deze show is er een
grote verzameling oldtimers te bewonderen. De eigenaren komen allemaal uit Nuenen, Gerwen of
Nederwetten. Rond 16.00 uur vinden de prijsuitreikingen plaats in de tent. Het is duidelijk dat er veel
te zien en te beleven is tijdens het Drie Dorpen
feestweekend.

Ondertussen zijn Leo van de Sande met zijn collega’s van de Dorsklippels gestart met het dorsen van

U bent van harte uitgenodigd. De toegang is
gratis!
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Afscheid nemen

Kerkberichten

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.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zondag 31 juli 11.00 uur, viering,
voorganger pastor R. van Eck.

Misintenties
Jan Billekens; Marinus Donkers en Petronella Donkers – Daams (vanwege
sterfdag Marinus); Cees IJzermans;
overleden familie IJzermans – van de
Eijnden.
Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode is er op
zaterdagavond géén viering in onze
parochie. Het secretariaat is in deze
periode alleen geopend op dinsdagen vrijdagochtend van 09.00 tot
12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 31 juli om 11.00 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Diny Leenen – Konings; Maria Donkers – van Stipdonk, vanwege Huwelijksdag.
Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode is er op
zaterdagavond géén viering in onze
parochie. Het secretariaat is in deze
periode alleen geopend op dinsdagen vrijdagochtend van 09.00 tot
12.00 uur.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 31 juli om 09.30 uur: viering,
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Wim Joosten; Leden en overleden leden van het st Annagilde vanwege st
Annadag; Martien v.d. Wetering.

Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode is er op
zaterdagavond géén viering in onze
parochie. Het secretariaat is in deze
periode alleen geopend op dinsdag en vrijdagochtend van 09.00 tot
12.00 uur.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 31 juli zal er een gastpredikant voorgaan in de dienst. Het is ds. I
Manuputty. Hij is al vaker bij ons als
gastpredikant voorgegaan. Voor het
diaconaal werk in Nuenen zal een
collecte worden gehouden. Ook als u
de dienst thuis volgt kunt u toch een
bijdrage geven en wel via het banknummer van de diaconie (zie daarvoor de website van de PGN). U kunt
de dienst 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 decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 juli. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis, H. Nazarius en Celsus, martelaren; Victor I, paus en martelaar; Innocentius I, paus en belijder.
Vrijdag 29 juli. 07.15 uur H. Mis, H.
Martha, maagd; gedachtenis van H.
Felix II, paus, en Simplicius, Faustinus
en Beatrix, martelaren.
Zaterdag 30 juli. 07.15 uur H. Mis.
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis van H. Abdon en Sennen,
martelaren.

Saar en Elin: nieuwe inwoners
in onze gemeente
Joost Struik en Yvonne Vermeltfoort melden dat op 22 juli hun dochter Saar
Struik geboren is. Saar is het zusje van Ties Struik en ze wonen op Oudenstein 9
in Nuenen.
Geboren op de uitgerekende datum op 24 juni: Elin Putmans, lieve dochter van
Gijs en Wendy Putmans-Geenen.
Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl.

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').

“Namens onze ouders Piet & Jo van der Linden-Coolen willen we iedereen
bedanken voor elke bijdrage aan hun 60 jarig huwelijksfeest op zondag 3 &
maandag 4 juli jl.
Wij allen hebben genoten van het bezoek, de vele kaarten, bloemen en cadeaus maar zeker van alle aandacht en felicitaties op een prachtige locatie.
Het waren geweldige feestelijke dagen waarop we met veel plezier en
dankbaarheid terug kijken”

Namens de dochters

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

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

040 84 48 630

Zelfhulpgroep
Norwood zoekt nieuwe
contactpersonen
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 Norwood zelfhulpgroep in Eindhoven zoekt nieuwe contactpersonen. De deelnemers van de groep
willen graag een doorstart maken en
omdat er regelmatig vraag is naar
deze groep zou het mooi zijn als deze
groep kan blijven voortbestaan.
Je deelt jouw ervaringen rondom relatie verslaving en/of co-dependency
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 de
zelfhulpgroep.
De groep is bedoeld voor vrouwen
die kampen met relatie verslaving
en/of co-dependency. In deze groep
leer je omgaan met de emotionele afhankelijkheid van je partner en/of
anderen en te komen tot een emotioneel gezonde(re) relatie met je partner en/of anderen. Het delen van ervaringen en elkaar ondersteunen
staat centraal.
De groep komt 1x in de 2 weken op
dinsdagavond bij elkaar in Eindhoven. Dit kan natuurlijk ook op een ander tijdstip, in overleg met de groep.
De huidige contactpersoon wil zorgen voor een goede overdracht en is
bereid om met jou nog even mee te
kijken voor een goede doorstart van
deze groep. Daarnaast krijg je als
contactpersoon ook een training
aangeboden “hoe start ik een zelfhulpgroep”.

Bedankje

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Zondag 31 juli. Achtste zondag na
Pinksteren. 10.30 uur gezongen
Hoogmis.
Maandag 1 augustus. 18.30 uur H.
Mis, gedachtenis van H. Makkabeeën, martelaren.
Dinsdag 2 augustus. 18.30 uur H. Mis, H.
Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en
kerkleraar; gedachtenis van H. Stefanus
I, paus en martelaar.
Woensdag 3 augustus. 07.15 uur H. Mis.

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

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

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

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
Zich bewust van haar naderende einde en volledige aanvaarding
hiervan, wil ik u laten weten dat is overleden mijn lieve moeder

Bertha van Diest-Rovers
echtgenote van

Karel van Diest c
Zij overleed op 19 juli 2022 in de leeftijd van 95 jaar.
Beek en Donk: Ria c
Spijkenisse: Ine
Maandag 25 juli heeft haar afscheid plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Hugo Brouwerhof 43, 5671 EM Nuenen

Afscheid van de koning
Afgelopen zaterdag 23 juli heeft het Heilig Kruisgilde afscheid moeten
nemen van onze huidige koning, Harrie Vermeltfoort.
Harrie was in 2002 lid geworden van ons gilde. Samen met zijn vrouw Petrie, en andere kruisboogschutters nam hij deel aan kringwedstrijden,
waarbij geregeld prijzen mee naar huis genomen werden. Trots was Harrie ook, dat hij jarenlang als standaardruiter de weg vrij maakte voor ons
gilde. Met glimmend harnas op een gitzwart Fries paard, bleef altijd een
trotse glimlach onder zijn helm zichtbaar.
In september 2019 schoot Harrie het
laatste stukje vogel naar beneden tijdens onze Teerdag en werd daardoor
koning. Het komende jaar zou hij bij
alle activiteiten de schut vertegenwoordigen als koning. Een mooi jaar
om naar uit te kijken. Maar toen was
daar ineens corona en alles lag stil.
Geen gildedagen, geen buitenlandse
uitstapjes, een verenigingsjaar met
helemaal niets. Besloten werd om het
koningschap te verlengen, zodat
Harrie toch als koning kon optreden.
Maar ook in 2021 waren er nauwelijks
activiteiten, zodat het koningschap
nogmaals verlengd werd. Toen bereikte ons ook het vreselijke nieuws
van zijn ziekte.
Dit jaar hadden we Harrie van harte
gegund om het Heilig Kruisgilde als
koning te vertegenwoordigen. Helaas kon dit alles geen doorgang
meer vinden.
Op ons gildeterrein hebben we vaarwel kunnen zeggen tegen Harrie. Sa-

men met familie, vrienden, collega’s,
carnavalsvereniging en vrijwel alle leden van het Heilig Kruisgilde, konden
we gepast afscheid nemen.
Dit jaar is het Europees koningschieten in Deinze, België. Als Heilig Kruisgilde zullen we daar ook naar toegaan. Helaas zonder onze koning.
Maar we zullen daar op hem proosten en voor hem zingen. In gedachten blijft hij bij ons.
Rust zacht, Koning Harrie.
Namens Heilig Kruisgilde Gerwen:
Erik v.d. Schriek
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Dorpsraad Lieshout 			
dankt vrijwilligers
Met een gezellige bijeenkomst in de Lieshoutse huiskamer heeft de
Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het Lieshoutse. Vanwege corona is dit de afgelopen jaren niet mogelijk geweest
en werd dit normaal in de winterperiode gepland. Dorpsraad Lieshout
vindt de vrijwilligers echter té belangrijk om dit bedankje uit te stellen en
zette de belangrijke vrijwilligers dan ook, kort voor de zomer, even in het
zonnetje.
Vrijwilligers bedankt !
Vanwege het warme weer en de
planning in de zomervakantie was de
opkomst van vrijwilligers enigszins
beperkt. Ook speelde corona-besmettingen nog parten en konden
sommige vrijwilligers daarom niet
komen. De vrijwilligers die wél waren
gekomen werden nadrukkelijk op
een voetstuk gezet. Voorzitter Frank
van Elderen van de Dorpsraad sprak
ze vol lovende woorden toe, dankte
ze hartelijk voor hun inzet.
Dorpsraad verbindt
Dorpsraad Lieshout is zo georganiseerd dat het bestuur niet zo zeer in
uitvoeringsprojecten zit: zij ondersteunen en participeren daarnaast
wél volop in de werkgroepen. Voor
sommige projecten worden de financiën verzorgd, voor andere wordt
weer voor bezetting gezorgd, worden verbindingen gelegd of wordt
met andere daden ondersteund.
Naast deze projectondersteuningen
zitten Dorpsraadleden ook in commissies die weer de verbinding maken tussen bijvoorbeeld gemeente
en burgers. Zo zijn er commissies
voor verkeersveiligheid, leefbaarheidsinitiatieven en is er een werkgroep voor het buitengebied
Werkgroepen
Uitvoeringsprojecten die de Dorps-

raad ondersteunt (en waar bestuursleden in zitten) zijn er in veel vormen.
Zo is er een werkgroep die het speelpark Nieuwenhof nieuw leven heeft
in geblazen en is er een werkgroep
die welkomstpakketten voor nieuwe
inwoners verzorgd. Ook de gezamenlijke collecte wordt ondersteund net
als het Repair café.
Ook is er een sneeuwploeg die op
winterse dagen aan het werk gaat
om de belangrijkste voetpaden vrij te
maken. Kortom; meer dan 30 vrijwilligers zijn op een breed vlak actief in
Lieshout om de leefbaarheid in het
dorp Lieshout verder te optimaliseren; nobel werk waarvoor de Dorpsraad de vrijwilligers graag wil bedanken en in het zonnetje zetten.
Vrijwilligers nodig voor ‘wonen’
Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die
zich inzetten in één van de werkgroepen of commissies. Toch is er altijd behoefte aan meer vrijwilligers. Vooral
voor een nieuw te vormen- commissie die zich bezig moet houden met
het aandachtsgebied ‘wonen’. Hiervoor hebben zich pas twee vrijwilligers aangemeld. Dorpsraad Lieshout
zou hier graag meer aandacht aan
willen geven. Heeft u interesse?
Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl zodat ook u een bijdrage kunt leveren aan Lieshout.

Voorzitter Frank van Elderen (midden) spreekt de vrijwilligers toe en dankt hen héél
hartelijk voor hun inzet.
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Wielerevent voor de jeugd
op 3 september

Creatieve
markt zoekt
creatieve
mensen
Ben je creatief en maak je leuke
spulletjes? Kom dan jouw talent laten zien en eventueel verkopen op
de creatieve markt in Gerwen.
Al jaren op een rij kunnen mensen,
uit Nuenen en omgeving, hun gemaakte creaties laten zien en verkopen tijdens de drukbezochte creatieve markt in Gerwen. Net zoals veel
andere activiteiten moest de WLG
door corona ook haar deuren sluiten
en kon de creatieve markt niet doorgaan. Maar dit jaar op 2 oktober zal
de creatieve markt weer plaatsvinden! Er zijn nog tafels te huur om
jouw gemaakte spulletjes te showen
en te verkopen. Of een workshop of
demonstratie te geven.
Verrassende creaties
Ieder jaar zoeken wij naar nieuwe
creaties, zodat het voor de bezoekers steeds verrassend blijft om de
markt te bezoeken. Ook streven wij
ernaar om niet te veel tafels met dezelfde soort creaties te tonen. We

Wij vinden het heel leuk om je straks
achter je eigen tafel te zien met jouw
prachtige creaties. Geef je op door te

Tips om zuinig te rijden
op vakantie
In Brabant is de zomervakantie afgelopen weekend begonnen. Ga je met
de auto op pad? Met deze vier tips rij je een stuk zuiniger. Dat is fijn voor
je portemonnee en voor het klimaat, want je stoot ook minder CO2 uit.
Als je met een volgeladen auto de
Route du Soleil richting Zuid-Frankrijk aflegt, is het wel fijn om zo relaxed en zuinig mogelijk te rijden.
Hieronder vier tips:
Controleer of de ECO-modus aanstaat.
Heb je een handgeschakelde auto
met een schakelindicator? Maak er
dan gebruik van. De indicator geeft
op het dashboard met een pijltje aan
wanneer je het beste naar een hogere versnelling kan schakelen. Rij hiermee 5% zuiniger. Heeft jouw auto
geen schakelindicator? Schakel dan
rond de 2.000 toeren naar een hogere versnelling. Rij je lange stukken?
Gebruik zoveel mogelijk de cruise
control.
De cruise control helpt je om automatisch op dezelfde snelheid te rij-

den. Dat is niet alleen zuiniger, het
rijdt ook relaxter. Gebruik de cruise
control op stukken waar het rustig is.
Heeft je auto een start-stopsysteem?
Zorg dat deze ook aanstaat. Hiermee
schakelt de motor automatisch uit

mailen naar: creatievemarkt.wlg@
gmail.com. Er zijn nog een beperkt
aantal tafels beschikbaar voor € 7,of € 8,-. Wacht dus niet te lang met
opgeven.
De markt is op 2 oktober geopend
van 11.00 uur tot 16.00 uur in D’n
Heuvel in Gerwen. Wij kijken uit naar
jullie reacties.
De creatieve markt wordt georganiseerd door de WLG; Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. Meer informatie
vind je op www.wlg-gerwen.nl.
zodra de auto even stilstaat. Heeft je
auto geen start-stopsysteem en verwacht je dat je wat langer stil staat,
zet dan de motor handmatig uit en
start hem weer als je kan gaan rijden.
Doe voor vertrek de bandencheck
Controleer of je banden de juiste
spanning hebben en pomp ze zo nodig op. Met de juiste bandenspanning rijd je namelijk veiliger, zuiniger
en schoner (ook voor reserveband en
caravan). Op lekkeropweg.nu en iedereendoetwat.nl vind je meer tips
en handige video’s om zuinig te rijden.

Zin in een bijbaantje!
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Toerclub Nuenen organiseert in samenwerking met
de stichting NGN200jaar een groot wielerevent
voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dit
onder het motto: Daantje en Dommel gaan fietsen.

Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers:

Eerder dit jaar hebben de leerlingen van alle basisscholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten kennis
gemaakt met Daantje en Dommel. Carolien Tibboel
uit Nuenen heeft voor deze doelgroep een boekje
gemaakt over het project Daantje en Dommel met
drie verhalen over de geschiedenis van Nuenen,
Gerwen en Nederwetten. Dit boekje en een werkboek zijn verstrekt aan ruim 800 leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. De overige leerlingen hebben kleurplaten, kleurpotloden en een
pen ontvangen van dit duo.

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

Nu gaan Daantje en Dommel fietsen op 3 september. Toerclub Nuenen heeft een fietscarrousel en
behendigheidsparcours uitgezet op het evenemententerrein en een mooie fietsroute van 1800 meter
rond de molen en het gemeentehuis. De leerlingen
van groep 6 rijden één ronde, groep 7 twee rondjes
en groep 8 drie rondjes. Deelname is gratis!
Voorafgaand worden de fietsen nagekeken door
medewerkers van Veilig Verkeer Nuenen. Na afloop
ontvangen de deelnemers een traktatie. Onlangs
hebben alle 800 leerlingen uit deze groepen een
flyer ontvangen. Opgave voor het wielerevent

zijn nu met name nog op zoek naar
creaties van vilt, glas mozaïek, hout,
metaal of iets anders creatiefs. Je
hebt in de corona periode misschien
juist wel extra veel tijd gehad voor
het uitoefenen van je hobby en genoeg materiaal al liggen, maar anders heb je nog tot oktober om aan
de slag te gaan. Want een creatief iemand zit tenslotte zelden stil.

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

via info@ngn200.nl. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Voor verdere info verwijzen we graag
naar www.ngn200.nl.
Inschrijven kan tot 15 augustus!
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PromsFestival@TheLake:

Ontwerp podium en festivalterrein
een sfeervolle cocon die je omarmt

Zelfhulpgroep voor mensen met
chronische vermoeidheidsproblemen is op zoek naar deelnemers en
een tweede contactpersoon.

Door Nannie van den Eijnden
Hans Kuijten, Interieur- & Entertainment Design, heeft op verzoek van de
organisatie een ontwerp gemaakt voor het podium en het festivalterrein.
De gekozen locatie, Strandbad Enode, is het belangrijkste uitgangspunt:
een lange, smalle strook. “Ik heb me laten leiden door het terrein met zijn
vorm en sfeer; links water en strand en rechts groen, bebossing en verhoging”, vertelt Hans.
Een festival en Proms, dat zijn verschillende stijlen. Hans brengt die bij
elkaar door beleving te creëren en
door een verrassende terreinopbouw. “Je komt op een food market
binnen met tentjes, lichtjes en gezelligheid. En het is een zwoele zomeravond in september. Dát moet je op
het terrein ervaren”, legt Hans uit. “Je
loopt als het ware door een belevingswereld heen, die eindigt bij het
hoofdpodium. Een cocon aan sfeer,
die in de eerste plaats wordt gemaakt
door de bezoekers zelf en die je als
het ware omarmt. Je een fijn gevoel
geeft.”
Beach & Ibiza
Hans heeft een combinatie gemaakt
van het theatrale van Proms en de

ambiance van strand en Ibiza. Zijn inspiratiebron is de zomertuin op het
voormalige terrein van zuivelcoöperatie Campina in Eindhoven. Vanwege de samenstelling van het Promsorkest is een groot podium nodig.
Een nadeel is dat er op het smalle terrein van Strandbad Enode nauwelijks
ruimte is voor logistiek transport, dat
is een huzarenstukje!
Een ademend ontwerp
Hans heeft eerst een technische in-

deling en floorplan gemaakt en zich
afgevraagd: wat is er nodig? Er moet
ruimte zijn voor het orkest met achtergrondzangers, solisten, percussionisten en dansers, vips, publiek en
lekker eten en drinken. “Het publiek
moet kunnen ademen op het terrein”,
zegt Hans. Na het schetsen van de
lay-out heeft hij de aankleding toegevoegd: vlaggen, banieren en lampjes rondom, in een frisse zomerse
kleurstelling. “Het logo gemaakt door
Pien Rombouts van Rombouts Dedicated Design, viel er mooi mee sa-

men. Er komt een megagrote dome.
Ik wil met weinig middelen het maximaal haalbare creëren, waarbij de
sfeer in tact blijft. Het orkest wordt
verdeeld over podia op verschillende
hoogten met mooie vip-decks links
en rechts en de entree met food market. Dat wordt genieten van 16.00 tot
01.00 uur op vrijdag 9 en zaterdag 10
september!”, lacht Hans. Er zijn nog
kaartjes voor vrijdag 9 september.
Bestel snel op www.promsfestival.nl
Volg PromsFestival op Facebook en
Instagram

Cursus natuurfotografie IVN Nuenen
Weverkeshof is dringend op
natuur kan door fotografen
zoek naar Gastvrouwen/heren Onze
worden gevangen in prachtige
beelden. In samenwerking met foWeverkeshof is een schitterende en gastvrije dorps- en kinderboerderij in
Nuenen. We streven ernaar dagelijks open te zijn en tot nu toe lukt ons
dat goed. En toch wordt het steeds ingewikkelder om ons rooster rond te
krijgen.
Deels komt dit omdat er (oudere) vrijwilligers zijn gestopt, anderzijds zijn
er vrijwilligers vanwege ziekte uitgevallen. En in de zomermaanden gaan
ook onze vrijwilligers op vakantie. Terecht uiteraard!! Door deze samenloop van omstandigheden zijn we
daarom op zoek naar extra mensen
die het leuk vinden om als vrijwilliger
bij ons te komen werken. En u begrijpt, u mag meteen starten tijdens
de zomermaanden!
Denkt u nu, dat lijkt me wel iets voor
mij, neem dat contact met ons op
voor een vrijblijvend en oriënterend
gesprek.

De cursus is bedoeld voor liefhebbers
van natuurfotografie (lidmaatschap
IVN niet vereist) en wordt gegeven
door Frans van den Boom. De lessen
vinden plaats in de IVN-ruimte van
het Klooster in Nuenen op de maandagavonden 26 september, 3 en 17
oktober. Op zaterdagochtend 8 oktober staat een praktijkles op de planning, natuurlijk in de natuur in Nuenen.

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, 5671 CH Nuenen
weverkeshof@onsnet.nu
https://weverkeshof.nl/

Tuinvlindertelling
"Het is net een week te laat", verzuchtten diverse deelnemers aan de jaarlijkse tuinvlindertelling van De Vlinderstichting, die half juli plaatsvond.
Want in de weken voor de telling vlogen er heel wat meer vlinders. Toch
zijn er nog 73.224 vlinders waargenomen in drie dagen.
Dat er in dit weekend wat minder
vlinders vlogen, was niet zo erg, het
gaat om een momentopname: in het
hele land worden in hetzelfde weekend de vlinders in tuinen geteld.
Hierdoor zien we hoe het gaat met
de vlinders in stad en dorp.
Regionale verschillen
Het leek nog even spannend te worden welke vlinder op nummer 1 zou
eindigen. De week voor de telling
was de dagpauwoog veel waargenomen, maar de aantallen namen snel
af. Ondertussen kwam de kleine vos
langzaam tevoorschijn. Maar de dagpauwoog stond al snel bovenaan in
de telling en daar is hij ook gebleven.
Met ruim 16.700 exemplaren steekt
hij met kop en schouders boven de
rest uit.
Een geweldige verrassing dit jaar was
de keizersmantel. Dit is een soort die

tograaf Frans van den Boom
brengt IVN Nuenen graag het oog
voor de natuur samen met het vakmanschap van fotografie. Vanwege grote belangstelling en het succes van onze vorige cursus natuurfotografie, organiseren we deze
cursus komend najaar opnieuw.

De cursusprijs bedraagt € 45. Voor
deelname is een eigen camera (met
handleiding) nodig. Het maximumaantal cursisten is twaalf personen;
overige aanmeldingen worden op
volgorde van binnenkomst op een
wachtlijst geplaatst. Lijkt het jou leuk
om mee te doen? Stuur dan een email naar ivnnatuurfotografie@
gmail.com onder vermelding van je
naam, volledige adres en telefoonnummer. Neem bij vragen contact op
met Jacq Linssen via 06-15404353 of

normaliter niet veel voorkomt in tuinen en toch waren er verspreid door
het hele land al wat tuinwaarnemingen van deze soort doorgegeven. De
keizersmantel was daarom speciaal
nog toegevoegd aan de tellijst voor
deze tuinvlindertelling. Als we wat
dieper de resultaten induiken, blijkt
dat de winnaar van dit jaar, de dagpauwoog, vooral veel is waargenomen in het noorden van het land. De
koninginnenpage is juist veel waargenomen in het zuiden. Tot slot valt
op dat de citroenvlinder voornamelijk is gezien op of rondom de zandgronden.
Het hele jaar tellen
Volgend jaar is er weer een tuinvlindertelling. Wie daar niet op wil wachten, kan het hele jaar door vogels,
vlinders, zoogdieren, amfibieën en
insecten tellen in de tuin. Meer informatie op www.tuintelling.nl.

kijk op ivn.nl/nuenen voor meer informatie over de cursus en de Fotowerkgroep van IVN Nuenen.

Daar komt u voor

naar Stiphout!

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep
of om je aan te melden (ook voor
mensen die gewoon willen deelnemen maar geen contactpersoon willen zijn) kun je contact opnemen via
mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-2118328.
Voor meer informatie over Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website: www.zelhulpnetwerk.nl.

Hoe toegankelijk is het winkelgebied van Nuenen voor mensen met een
beperking? Tijdens de ‘MKB Toegankelijke Route’ in Nuenen hebben 14
van de 21 deelnemende ondernemers direct het Nederlands Keurmerk
voor Toegankelijkheid (NLKT) in ontvangst mogen nemen.
Met het keurmerk zien gasten of
klanten eenvoudig in welke mate een
locatie toegankelijk is. Ondernemers
krijgen hiermee bovendien inzicht in
hoe de toegankelijkheid stapsgewijs
geoptimaliseerd kan worden. Het
keurmerk kent een gelaagdheid van
vier niveaus: Brons, Zilver, Goud en
Platina. Meer informatie over het
keurmerk is te vinden op www.keurmerktoegankelijkheid.nl.

“Wij vinden het heel belangrijk dat
onze winkel voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen zich zonder ob-

Kort wèl krachtig
1 stuk 30%
2 stuks 40%
3 stuks 50%
KORTING

Deze zelfhulpgroep is bedoeld voor
mensen die te maken hebben met
chronische vermoeidheid, al dan niet
met een CVS diagnose, voor wie het
dagelijks leven daardoor min of meer
ernstig belemmerd wordt. Afhankelijk van de deelnemers zal de voertaal
van deze groep of Engels of Nederlands zijn, of afwisselend in Engels en
Nederlands.
De contactpersonen worden kartrekkers van deze groep. Je bewaakt het
groepsproces en je bent aanspreekpunt voor onze organisatie en mensen die zich via de stichting aanmelden voor deze groep.

14 Nuenense ondernemers
ontvangen Keurmerk voor
Toegankelijkheid

“Ik zie het als een voordeel dat Auberge Vincent in de Ongehinderd app
vermeld staat. Iedereen is bij ons van
harte welkom. Dus ik vind het positief dat we zichtbaar zijn in de app,
zodat we gevonden kunnen worden.”
- Wilmi Janssen, Auberge Vincent.

SALE

Een zelfhulpgroep biedt mogelijkheid om met lotgenoten in contact te
komen. Deelnemers komen tweemaal per maand overdag samen in
een fijne rustige omgeving zonder
tussenkomst van de reguliere hulpverlening. Deelnemers delen ervaringen, steunen en leren van elkaar. In
een zelfhulpgroep krijg je erkenning
en begrip van anderen, wat in het dagelijks leven vaak moeilijk is.

stakels door de winkel kan bewegen.
Bij de bouw van onze winkel 6 jaar
geleden was toegankelijkheid een
van de punten waar we op hebben
gelet.” – Marcel van Zwam, De Gebackerij.
Na de zomer zal de MKB Toegankelijke Route in Nuenen verder worden
uitgebreid met de toegankelijkheidsinformatie van verschillende cafés en
restaurants.
Uitgereikte Keurmerken in Nuenen:
Brons: Juwelier Thesaurie - Kledingreparatie OZ - Shoeby Nuenen - Expert
Van Erp - Marskramer - Restaurant
Auberge Vincent - Lija Jewelry - De
Maatschoenmaker Egmond. Zilver:
Geert Bongers Verswaren - Clean Factory - Riny Van Kessel groente en fruit
- Primera. Goud: De Gebackerij - ‘T
Nuenens Bakkertje.
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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.
CT KLUS Voor al uw klusF E E S T J E ? HUUR: sen in en om uw huis, tuin
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; en (koi)vijver. Telefoon 040Abraham/Sarah € 35,-; Mu- 2434706 of 06-1058 7405.
ziekinstallatie € 30,-; Partytent Voor particulier en bedrijf.
vanaf € 25,-; Verwarming,
Drankkoelers, tafels en stoelen etc. Bezorgen mogelijk. ANDO ONTZORGT DOOR:
Mulders Verhuur, Bruhezerweg Verhuizing, Ontruiming
49, Helmond, 0492-510855 of Montage en herstelwerk06-27175412. www.ikgeef- zaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloereenfeestje.nl
bedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682. www.
Pedicure: Alta Grace Ik
ando-verhuisservice.nl
kom ook aan huis! Laat je
extra verwennen met gelakte nagels / voet-massa- TE HUUR Tijdelijke opge. Cadeaubonnen te ver- slagruimte in Stiphout.
2
2
krijgen! Tel: 06-50571183. 16m en 36m . Inlichtingen: W. Schrama Tel: 06
- 51 22 16 15.

dagvlinder
Week 30

Kruiswoord
1

2

15

36
44

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST indien niet vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht.
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AIRBUS
AIRCO
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in APART
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep AVONDSTER
54
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BAREEL
57
58
CERES
V S T E I F M I R T R A P A E CESUUR
62
S I G N A A L T N U P K U R D CODEC
COHESIE
E S E J N A T S A K U L I E L COVER
I O I E D N O T O R I S O V C DOOIER
DOSIS
B D L A V O N D S T E R E O S DRUKPUNT
Sudoku
ETSEN
M N V I L T H O E D L N D C I
FUNEST
O I D T A I R C O O I E H D U FUTLOOS
Z O U T G E E S T H C R G N H GEWOND
E F O H I K C T C I E E F O N GOTSPE
GOUDVLIEG
N E G O C E O A S E W I A W E GREEP
D S O P R S M F U N E S T E P HOPEN
IEREN
I D T E W K P W B P E E R G P KASTANJES
N I S N I L E E R A B H O D O KOFFIEPRUT
KORTAF
G M P T U R P E I F F O K E P LOTTO
E S E J K O H S A P K C E K R PASHOKJE
PIEPSCHUIM
PLOOI
POPPENHUIS
ROTONDE
SCHREEUWER
WIN EEN WAARDEBON
SIGNAAL
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 SMIDSE
SWITCH
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TIKMACHINE
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TRIMFIETS
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: VILTHOED
WEGDEK
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
ZENDING
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
ZOMBIE
Winnaar: week 28, Dhr. L. Majolee, Nuenen
ZOUTGEEST
HERSENSPINSEL
48

56

55

Verticaal: 1 boomloze vlakte 2 omzetbelasting 3 houten kom 4 intelligent 5 helper 6 hekel
7 steekvlieg 8 wanneer 9 langspeelplaat 10 voordelig 13 wiel 16 Chinese deegwaren
18 Franse badplaats 19 wit miskleed 20 saus bij borrelhapjes 22 nieuw (in samenst.) 24 dik en rond
26 stengel 29 zoutoplossing 31 dwanghandeling 33 zoen 36 waskom 37 mouwloos jasje
38 grote stapel 39 stierenvechter 40 loofboom 41 nauw 42 hoofdgroet 43 vulkanisch gesteente
45 jong varken 49 masker 51 vleespastei 52 brandgang 53 verbond 56 jonge hond 57 bierkan
59 Hoge Raad 62 Chinese munt.
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Horizontaal: 1 begunstiger 6 omlaag komen 11 speelgoed 12 grond bij een boerderij 14 hoge berg
15 emeritus 17 broodsmeersel 20 debet 21 ijzeren staafje 23 door middel van 24 ijzeren mondstuk
25 uiteinde v.e. spier 27 symbool voor cerium 28 getijde 29 populair 30 viseter 32 mannelijk dier
34 legsel v.e. vogel 35 klein kind 37 goed en stevig 40 provinciehoofdstad 44 broer van Kaïn
46 onderofficier 47 centimeter 48 hoofdstad van Peru 50 fout 51 voorhal 54 Grieks eiland
55 procureur-generaal 56 papierklemmetje 58 moeder 59 primitief huisje 60 gebouw in Amsterdam
61 vrijgevig 63 projectiel 64 laborant.
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040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl
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Week 31 t/m 35

Bel of mail:
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NEDERWETTEN
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GEZOCHT:
Vakantiebezorger
Week 31 en 32
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TE KOOP BANKSTEL
Bank afm. 1.84m. 2 clubs.
1 zit-ligstoel. In goede
ICT-ER MET DE VUT staat. Klassieke stijl. Evenhelpt graag met uw: WiFi; tueel per onderdeel los te
comp. opschonen/reparatie; koop. Tel: 040 - 283 66 94.
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, email-, virusscan install.; aank.
advies. Tel. 040-2952567 / 0623854915.

OP ZOEK NAAR LEUK
VRIJWILLIGERSWERK?
Wij zoeken medewerkers
bij museumcafé bij Museum
Klok & Peel in Asten voor
dagdelen in de weekends.
Interesse? Neem contact
op met Bram Nugteren:
0493-691865 of info@museumklokenpeel.nl

3

11

040 - 209 72 41

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

PUZZELHOEK
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„Een inspirerend, kleurrijk en gezellig tuinevenement
midden in de bossen van Nuenen!“

Voor al uw
autoschades
ALLE MERKEN

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

FLOWER & GARDEN

www.bertrenders.nl

BLOEM & TUIN

T. 06 - 24 63 62 91

TE KOOP
GEVRAAGD:
Fietsen,
bromfietsen en
opknapfietsen
Tel. 06 - 46 83 01 17

GROENEXPO

Landgoed Gulbergen | Nuenen

22 t/m 31 juli

ALLE NGSKERI
N
Z
VER E CHAPPIJE
S
MAAT

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl

10 dagen tuininspiratie opdoen in een unieke bosrijke omgeving.
Kom ook naar de leukste, inspirerendste en groenste tuinbeurs!

www.bloementuin.nl

Vacature:

Pedagogisch medewerker

Rond de Linde

voor 12 t/m 24 uur per week

Voor meer informatie & contactpersoon Syndra Osepa
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl Tel.: +31 (0)6- 53537732

Informatie
verspreiding:
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

GEZOCHT:
Vakantiebezorger
Week 32 en 33

GERWEN
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

RonddeLinde

KORTINGSBON

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

GROENEXPO BLOEM & TUIN.

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

