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Helpt Elkander heeft woningen
in Bernhardstraat verduurzaamd
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De onderhoudswerkzaamheden aan 22 woningen in de Bernhardstraat
zijn succesvol afgerond. Behalve groot onderhoud zijn er ook verduurzamingsmaatregelen getroffen. De woningen zijn nu goed geïsoleerd en
voorzien van mechanische ventilatie. De bestaande kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen met HR++ glas en er zijn nieuwe cv-ketels geplaatst. De bewoners besparen hierdoor op hun energieverbruik en ervaren meer comfort in hun woning. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd
zonder huurverhoging.
Niet alleen de binnenkant is aangepakt. Aan de galerijzijde is een plafond boven de galerij gemaakt, zodat
je daar altijd droog staat. Aan de andere kant van het gebouw zijn de
balkons vervangen.
Deze zijn groter gemaakt en dus beter bruikbaar. Dat is niet alleen prettiger voor de bewoners op de eerste
verdieping; de bewoners op de begane grond hebben nu een mooie overkapping en meer privacy op het terras.
Met het plaatsen van PV/zonnepanelen op het dak vervalt de component
‘elektra algemene ruimte’ in de servicekosten. Dit levert dus een extra
besparing op voor de bewoners.

Trots en tevreden
Bewoner Jan van der Velden is trots
op zijn woning. “Tijdens de werkzaamheden was er af en toe wel geluidsoverlast, maar mijn huis ziet er
nu picobello uit.”

Fijne samenwerking
Projectleider Marijn van Zelst van
Helpt Elkander kijkt terug op een fijne samenwerking met Caspar de
Haan. “Het zijn toch de mensen die
het hem doen. En dan is het fijn te
zien dat de medewerkers van zowel
Caspar de Haan als die van Helpt Elkander ‘goed door één deur kunnen’
en oog hebben voor de bewoners.“
Woonlasten betaalbaar
Helpt Elkander vindt het belangrijk om
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www.makelaarsplein.com

Bernhardstraat: balkonkant

de woonlasten betaalbaar te houden.
Door woningen te verduurzamen kunnen mensen besparen op hun energieverbruik.
In september starten de werkzaamheden voor het verduurzamen van 26
woningen aan de Koppel en de Bogerd. Verderop in dit jaar zijn ook 25
woningen in de Oranjebuurt aan de
beurt.
LEN.

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd 1
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haar huurders. De huurders ontvangen hiervoor nog een persoonlijke
uitnodiging.
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Elke zondag open

Nuenen Kapperdoesweg 8

WoensXL

Ruitschade

Oplevering Jan vd Velden: opzichter Tim
van der Aa en bewoner Jan van der Velden

Rond de Linde
Ook tijdens de
vakantieperiode
Bel of mail:

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

Oplevering: galerijkant

200.000e bezoeker in Vincentre
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Tussen haar ouders in staat Willemijn Bakker te stralen. Ze is de 200.000e bezoeker van museum Vincentre. Dinsdag 26 juli kreeg ze van directeur Simone
van der Heiden (rechts op foto) een cadeau ter gelegenheid van dit gedenkwaardige moment. Vincentre ging juli 2010 open. Volgend jaar mei gaat de
nieuwbouw naast het museum open.

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
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Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
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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.
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Spoedpost Anna-ziekenhuis,
Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
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Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
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Nuenense
tentoonstelling
Ver-ƒ-streken

Brabantse
kampioenschappen
springen en
dressuur pony’s

Zwembad
Nuenen
50 jaar

START DEELAUTO’S
PARK LUISTRUIK
IN AUGUS
Donderdag
4 augustus 2022
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De interessepeiling voor elektrische deelauto's in de w
door 137 inwoners ingevuld. Hiervan heeft 82% belan
elektrische deelauto. Bepalend hiervoor zijn de lagere
en dat het gebruik ervan duurzamer is.

GEMEENTEBERICHTEN

Vanwege voldoende belangstelling gaat OnzeAuto 2
Luistruik. Het betreft een Hyundai Kona (actieradius 4
DE ZOMER360
OPkm).
DAGSTRAND
ENODE:
ZOMER TIP OM GAS EN
(actieradius
De ene auto komt
te staan bij d
Vincent
van
Goghplein.
Dit
zijn
tijdelijke
locaties;
wan
ELECTRA TE BESPAREN
EEN PAAR
auto’s een definitieve locatie. De auto’s zijn vanaf vrij
EnergieHuis Slim Wonen is een Serviceloket voor én door BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
bewoners. Het doel is om u te helpen met slim energie- deelauto te gebruiken, dient u zich vooraf aan te meld

Gemeente
Nuenen

Nuenen

besparen en gratis voorlichting. EnergieHuis Slim Wonen
heeft een aantal zomer doe tips om gas en elektra te besparen.

De zomervakantie is weer begonnen! Iedereen die een
verfrissende
wilt nemen isvan
overdag
welkom op dagOok
onderplons
de bewoners
Nuenen-West
is belangs
strand Enode.

elektrische deelauto. Bij voldoende aanmeldingen pla
eerste
autodelers
die zich aanmelden, krijgen e
Goed omdertig
te weten
als u wilt komen
deelauto
eens
uit te
proberen.
Om het voor
iedereen
gezellig
en veilig te houden zijn er

Tip van de week
• Zet in de zomer de thermostaat op 17 graden om te
een aantal huisregels opgesteld.
voorkomen dat de cv-ketel onnodig aanspringt op die
U
meerstaan
informatie
vinden
enbijzich
aanmelden
op
Allekunt
huisregels
vermeld op
het bord
de ingang
en
ene koude dag/nacht.
op onze website www.nuenen.nl/enode.
onzeauto.com/samenslimrijden/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. ZOMERAFSPRAAK ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN

OPENINGSTIJDEN IN DE
ZOMERVAKANTIE

•
•

DE BELANGRIJKSTE HUISREGELS ZIJN:
ZOMERSPREEKUREN
➢ Honden zijn niet toegestaan op het dagstrand.
ENERGIEHUIS SLIM WONEN:
➢ Houd er rekening mee dat er geen toezicht aanwezig
is. Wees extra alert!
NUENEN JULI – AUG
➢ Vanwege brandgevaar staan we geen barbecues,
In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus)
(BEHALVE
13– 13:00
AUGUSTUS)
kampvuren of ander open vuur toe op het dagstrand.
Ø op za van 11:00
uur à Bibliotheek Dommeldal
➢ Als laatste is het belangrijk om te weten dat er geen
In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus
• Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat 3openbare toiletten aanwezig zijn op het dagstrand.

HUISREGELS DAGSTRAND ENODE
in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
Tijdens de zomervakantie van 1 augustus t/m 2 sepwordt weer fijn (zwem)weer de komende dagen!
Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : Het
Neem voldoende drinken mee (alcohol is niet toegetember zijn de balies burgerzaken dagelijks open van
Serviceloket
voor
een
korte
vraag:
bel
of
email
terecht
een frisse
duik. Houdstrandpaviljoen
daarbij wel rekenin
staan). In voor
het weekend
is het naastgelegen
8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis zelf is dagelijks ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan
(gesloten van 8-26 augustus)
de
huisregels
over
Enode
op
onze
www.nue
ü
Slim
verder
met
slimme
bespaar
maatregelen
voor
jouw
woning
’t Strandhuys geopend. Openingstijden kuntwebsite:
u vinden op
tot 17.00 uur geopend.
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte de website www.strandhuys.nl.
dinsdag en donderdag 13.00-17.00
T: 040-2631631
ü Hoe
woon jij?
Check je plek voor
en zieeen
via Slim
verder
hoevia:
jouw leefomgeving scoort
• E-mail
Serviceloket:
korte
vraag
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
ü Hoeinfo@energiehuisslimwonen.nl
verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten
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
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN?
Openingstijden: di. en vr. 13.00-17.00 uur,
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*?
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van
Veilig
de zomer
door
bomen,Zomercampagne
bosschages, hagen,
poelen,
bloemrijke
randen, e.d.
De zomer is begonnen! Voor veel mensen een fijne tijd
CENTRUM
U maakt dan gebruikt
van de Stimuleringsregeling
Landschap.
Dit is een provinciale
ze een vakantie
of dagjes uit gepland
hebben. Maar
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAMEregelingwaarin
waaraan
provincie
de gemeente
iederHelaas
50 % bijdragen.
ook
de tijdde
waarin
veel en
inbrekers
toeslaan.
gaan zij
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind,
niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven
Gedurende de zomerperiode willen we onze inwoners er NIEUWSBERICHT OVER DE OPVANG OEKRAÏEN
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in
dan ook extra op alert maken hun woning veilig achter te
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
het enkele
digitale gemeenteblad
(www.overheid.nl
laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voor- Er In
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige
zijn
veranderingen
geweest )in de opvanglo
komen.
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de
zelfstandige
woonruimte
en daarvoor in de plaats is e
4
De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer
openingsuren kan altijd!
makkelijk doelwit en laten vaak
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag
Aangevraagde omgevingsvergunningen
duidelijk zien dat er voor een lanvan 18.00 - 20.00 uur.
Locatie
Omschrijving
Enodedreef 3
Wijzigen van het gebruik ten
gere periode niemand thuis is.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.
Door uitpuilende brievenbussen,
behoeve van het organiseren
Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
gordijnen die continu gesloten zijn
van een auto evenement
en nooit een lampje aan, is het
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl
Refelingse Erven 65
Uitbreiden van de woning
voor inbrekers vaak eenvoudig de
Berg 55
Uitbreiden van de woning en
Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur,
woningen eruit te pikken waarvan
plaatsen van een dakraam
de bewoners langere tijd weg zijn.
Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,
aan de voorzijde
Wekelijks krijgt u hier een tip. Voor
Verleende omgevingsvergunningen
alle tips kunt u terecht op onze
website: www.nuenen.nl/veiligLocatie
Omschrijving
De Vroente 30
Plaatsen van een dakopbouw
de-zomer-door-1
Op zaterdag 17 september is het weer World Cleanup Day.
De Vroente 28
Plaatsen van een dakopbouw
Ook Nuenen doet mee en gaat, samen met de rest van de Tip 4: Verwijder klimobjecten
Koppeldreef 2
Het brandveilig gebruiken ten bewereld, de straat op om de gemeente zwerfafvalvrij te Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, kliko’s en anhoeve van een BSO
dere grote voorwerpen buiten liggen of staan. Dit zijn
maken!
Molvense Erven 63A
Kappen van een boom
gemakkelijke hulpmiddelen voor inbrekers om uw woning
Zandstraat 29
Plaatsen van een veldschuur met
Vorig jaar waren er ruim 1500 opschoonacties aangemeld binnen te komen.
stapmolen en het legaliseren van
bij NL schoon en deden meer dan 41000 deelnemers mee.
een mestplaat
Iedereen kan meedoen, dit jaar hopen we (weer) op u!

NUENEN VEILIG

CMD,

VERGUNNINGEN PERIODE
26-07-2022 EN 01-08-2022

WORLD CLEANUP DAY

Wilt u meedoen met bijvoorbeeld uw gezin, de buren, uw
collega’s, uw wijk of in uw eentje, dan kunt u materiaal
(afvalgrijpers, afvalzakken, etc.) van de gemeente lenen
(op=op). Meld uw actie aan via afval@nuenen.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

OPROEP AAN OEKAÏENSE
VLUCHTELINGEN DIE IN DE
GASTGEZINNEN VERBLIJVEN
Op de locatie Vrouwkensakker worden diverse activiteiten
georganiseerd voor de bewoners vanuit verschillende
organisaties en verenigingen uit de gemeente Nuenen.
Mocht er interesse zijn om deel te nemen aan deze activiteiten of om in contact te komen met de bewoners van
Vrouwkensakker dan kunt u hiervoor contact opnemen
met:
1
Ismene Borger
Vervangend Coördinator Oekraïense vluchtelingen
Tel. 06-43119415 of per mail Ismene.Borger@levgroep.nl

AFVALWEETJE:
Medicijnen en injectienaalden kunt u inleveren
bij de milieustraat of bij de apotheek.

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
t.h.v. ‘t Klooster
Nachtwachtrally
Terrein aan Lankveld 10
Kofferbakverkoop
Opwettenseweg 203
Wijziging van een aanhangsel op
grond van de Alcoholwet door de
Watermolen van Opwetten B.V.
Nuenen c.a.
Mountainbiketocht Dak van Brabant vanaf terrein N.K.V. over
grondgebied Nuenen/Geldrop/
Mierlo en Helmond
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Terrein aan Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt
Den Binnen 9
Exploitatievergunning
Den Binnen 10
Exploitatievergunning
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
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Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

Zin in een bijbaantje!

PER D

- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

IRECT

Bart van Moorsel

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

Wij zijn de gehele zomer
normaal geopend!

4,95
8,75
Kipburger Caesar
1,95
Bourgondisch Kipgebraad
1,95
2 Gegrilde Kippenpoten
3,50
Caprese
al Forno
2,95
Voor als het goed moet zijn!
4 Barbecue worsten
Shoarma Pakket

...................

JE

KOOP

500 gr vlees, 5 broodjes + bakje saus ..........

Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers:
Nuenen - Oost/Zuid/West

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

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

.......................................................... 100 gram
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www.slotenmakerKBS.nl
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............ 100 gram

TOT ZIENS BIJ

L

SPECIA

OVEN
IN DE

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

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

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311
Chieuw Jim Kai (gekruide kipstukjes)
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Sate kip 2 st.
Pisang Goreng 4 st.
Kroepoek
Bami, Nasi of Rijst

20,95

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

AB

afscheidsbegeleiding

hans vervuurt

Rond de Linde

 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen

Vanaf ontwerp tot en met
verspreiding van uw folders!

 06 - 34 68 45 55

Informatie verspreiding:
040-2831200
admin@ronddelinde.nl

 afscheidsbegeleider.nl

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

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

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.
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

Ook tijdens de vakantie
verschijnt Rond de Linde

Wij gaan
gewoon door!
Ook in de vakantieperiode ligt
weekkrant Rond de Linde
iedere week bij u op de mat
of te zien op www.ronddelinde.nl
U kunt uw redactionele teksten
of advertenties blijven insturen
zodat u ook tijdens deze
periode de lezers op de hoogte
kunt houden van wat er te doen
is of wat er te koop is in ons
prachtige Nuenen
Redactioneel: redactie@ronddelinde.nl
Advertenties: drij.mes@iae.nl
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PromsFestival@TheLake:
The Surphonics en Waylon!!

ANBO: nu actie nodig
voor aanvraag huurof zorgtoeslag

Door Nannie van den Eijnden

Veel ouderen laten geld liggen,
omdat ze niet weten dat ze recht
hebben op huur- en/of zorgtoeslag. Daarom heeft ANBO augustus uitgeroepen tot Maand van de
Toeslagen, omdat de aanvraag
over 2021 vóór 1 september moet
zijn ingediend. Het mag dan een
vakantiemaand zijn, dit is hét moment om in actie te komen.

De organisatie van PromsFestival@TheLake heeft voor en na het grandioze optreden van het Promsorkest, met zo’n honderd artiesten, nog twee
verrassende top acts in petto: om 18.00 uur The Surphonics en laat op de
avond Waylon met full band! Dat worden onvergetelijke zomeravonden
met spectaculaire muziek en dans!!
The Surphonics?
Eén van de beste jaren zestig bands
van Nederland! De naam is een samenvoeging van surfen en ‘phonics’,
dat klanken, geluid betekent. De
band bestaat al sinds 1998 en begon
ooit met muziek van The Beach Boys.
Ruurd Heise (zang, gitaar) vertelt: “Ik
ben er in 2003 bijgekomen. In de
loop van de tijd is onze stijl wat ver-

anderd en zijn we meer de rock van
de jaren zestig gaan spelen, van The
Who en The Stones onder andere.
Ook muziek van The Beatles en minder bekende evergreens. We brengen nu een gemêleerd aanbod. In
ons repertoire zitten zelfs nummers
van Nederlandse bands uit de jaren
zestig. Dit gaan we jullie in een set
van 1,5 uur tijdens PromsFestival@
TheLake laten horen. We hebben er
heel veel zin in!”
Waylon & full band
Een artiest van wereldklasse die geen
enkele introductie nodig heeft. Hij

gaat samen met zijn band zorgen
voor een weergaloze afsluiting van
twee heerlijke zomeravonden!
Wil je de primeur? Bestel dan snel je
tickets voor vrijdag 9 september op
www.promsfestival.nl
PromsFestival@TheLake
vrijdag 9 en zaterdag 10€ september
Strandbad Enode Nuenen
terrein open 16.00 uur, einde rond
00.00 uur.

Foto’s van Waylon: Fotografie: Joost Keet

Vacaturebank vrijwilligers 31
Archipel - De Akkers
archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren
____________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden,
mogelijk, afh. v. seizoen
____________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof
www.weverkeshof.nl
• gastvrouw/gastheer voor de ontvangstruimte Werktijden i.o.: van 9.30-13.15 u. en/of van 13.15-17.30 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg
____________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen
www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.
____________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen
www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd.
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.
____________________________________________________________________________
Savant van Lenthof
www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.
____________________________________________________________________________
Wereldwinkel Nuenen
info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o.
____________________________________________________________________________
LEVgroep - Steunoudervrijwilliger
info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwilliger om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o.
____________________________________________________________________________
LEVgroep - VIA-vrijwilligers
info: sandy.kruijzen@levgroep.nl T: 06-41042267
• Vrijwilligers om cliënten van het maatschappelijk werk te ondersteunen en persoonlijke aandacht te
geven
____________________________________________________________________________
AutoMaatje
info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding
____________________________________________________________________________
Stg. Fietsmaatjes
info: www.fietsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fietsen op een duo-fiets.
____________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk
Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)
• maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen bij het inburgeren, tijden i.o.
____________________________________________________________________________
Voedselbank Nuenen
Meer info: www.voedselbanknuenen.nl
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk
____________________________________________________________________________
Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg
Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking.
____________________________________________________________________________
Het Goed Nuenen
Info: bp.vankoll@hetgoed.nl of T: 040-3035107
• vrijwilliger voor de Kringloopwinkel. Tijden in overleg.
____________________________________________________________________________
Voetbalvereniging RKSV
Info: joepjanssen1958@gmail.com T: 06-41666085
• beheerder die namens onze vereniging alles rondom de kleedlokalen en velden in de gaten houdt en
regelt.
____________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak.
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Volg PromsFestival op Facebook en
Instagram.

The Surphonics

Nostalgische benzinepomp
Tijdens onze vakantie op het Landgoed Villa Vennendal in Nunspeet troffen wij
deze zeer oude benzinepomp aan. Hij moet zeker dateren van ver voor de
WOII. Wellicht kostte toen een liter benzine nog geen 10 cent. Jammer dat hij
niet meer werkte, maar des temeer het aanzien en bewonderen waard.
Ingestuurd door: Rens Kuijten, Nuenen

Eén op de tien mensen die recht hebben op de toeslagen, vraagt deze
niet aan. Vorig jaar is zo’n 100 miljoen
euro aan toeslagen op de plank blijven liggen. “Dat is toch te gek voor
woorden?”, zegt ANBO-directeur Anneke Sipkens. “Dit zijn mensen die financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. In deze dure tijden
misschien wel meer dan ooit.”
De redenen waarom mensen de
toeslag(en) niet aanvragen, zijn divers. Zo zijn sommigen niet op de
hoogte van de regelingen. Een onderzoek van het Nibud heeft aangetoond dat ruim een kwart van alle
huishoudens niet weet of ze recht
hebben op een toeslag. Anderen zijn
bang dat ze achteraf geld moeten terugbetalen omdat ze de voorwaarden niet goed begrijpen.
Onder het sociaal minimum
De Nationale Ombudsman concludeerde in juni al dat veel financieel
kwetsbare ouderen geen gebruik
maken van inkomensvoorzieningen,
terwijl ze daar wel recht op hebben.
Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum, stelt de
Ombudsman.
Ouderenorganisatie ANBO pleit er al
langer voor om inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huur- en zorgtoeslag, automatisch toe te kennen
aan mensen die ervoor in aanmerking komen. Op die manier krijgt iedereen waar hij of zij recht op heeft.
ANBO roept senioren op om na te
gaan of ze in aanmerking komen
voor huur- en/of zorgtoeslag. Ze kunnen de komende weken contact opnemen met ANBO, zodat samen kan
worden gekeken of iemand recht
heeft op een van deze toeslagen. Als
dat zo is, kan ANBO helpen bij het invullen van de digitale aanvraagformulieren. Mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn, kunnen
hulp krijgen van een ANBO-consulent. Meer informatie staat op de site
van ANBO.

Workshop Fondsenwerving voor
vrijwilligersorganisaties
Wanneer?
12 september van 19.30-21.30 uur.
Waar?
Aardappeleterssteegje 3 in Nuenen.
Voor wie?
Voor bestuursleden en vrijwilligers
van vrijwilligersorganisaties in Nuenen en Son & Breugel.
Doelstelling en inhoud
Om dat ene geweldige idee te kunnen realiseren is alleen enthousiasme
niet genoeg, ook mankracht, kennis,
middelen en/of fondsen zijn nodig.
Tijdens deze informatieve en inspirerende avond leer je, als vrijwilligersorganisatie, op een creatieve manier de
wereld van fondsenwerving kennen.
- Welke fondsen zijn er?
- Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?
- Tips bij fondsenwerving
Na deze workshop kun je als organisatie hiermee direct aan de slag.
Fondsenwerving kan op vele manieren een middel zijn om je vereniging
dynamisch, financieel gezond en levendig te houden.
Trainer(s)
Helen Eggenkamp (Sesamacademie)
Willeke Vermeulen (LEVgroep)
Aanmelden via:
www.lerenmetlev.nl/vrijwilligers
Aan deze workshop zijn geen kosten
verbonden.
Meer informatie: Ismene Borger, tel. 0643119415/ ismene.borger@levgroep.nl
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Wilt u ook weten
hoe vitaal u bent?
Kom dan naar de regenboogkerk in Nuenen voor de gezellige Vitaliteitsdag op 22 september. U krijgt meer inzicht in uw gezondheid, vitaliteit en
leefstijl. Actief Nuenen (onderdeel van de LEVGroep) organiseert (in samenwerking met seniorenvereniging Senergiek, KBO-Brabant, Fysio van
Kemenade, Fysiotherapie Kwiek, LEVNuenen, Diëtist Angelique van der
Sanden, PGN- Nuenen en meer) de Vitaliteitsdag.
Het doel van deze dag is om alle
55-plussers uit Nuenen bewust te
maken van een gezonde leefstijl en
hun individuele mogelijkheden en
gezondheid. Zeker wanneer je beperkt bent in je bewegingsvrijheid
kan deze dag je enorm helpen. Maar
bovenal staat de gezelligheid centraal op 22 september (10-16 uur).
Onderzoek naar mogelijkheden
De Vitaliteitsdag onderscheidt zich
door uit te gaan van de fysieke mogelijkheden van mensen, in plaats van
de onmogelijkheden onder een vergrootglas te leggen. Bij de Vitaliteitsdag ligt de nadruk op jezelf vitaal voelen in de breedste zin van het woord.
Deelnemers bezoeken in tweetallen
diverse onderdelen (meetstations) op
het gebied van bewegen, voeding,
zingeving en zien en horen. Na afloop
van de meting krijgt iedereen een tasje, gevuld met interessante informatie
in Nuenen en krijgen zij gadgets mee.
Inschrijven
De Vitaliteitsdag is geschikt voor
mensen van 55 jaar en ouder. Inschrijven kan individueel of als duo. U
kunt zich hiervoor nog inschrijven tot
12 september. Inschrijven kan via de
website van Actief Nuenen, ga naar:
www.actiefnuenen.nl of meld je aan
door een mail te sturen naar stan.
hendriks@levgroep.nl

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

&

Houd er rekening mee dat er een
planning wordt gemaakt. U krijgt bericht met het tijdstip waarop u verwacht wordt.
Nationale Sportweek
De Vitaliteitsdag wordt georganiseerd
tijdens de Nationale Sportweek. Tijdens de Nationale Sportweek willen
we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van
plezier van sport. In Nuenen gaan we
tijdens deze week dus lekker met zijn
allen sporten en bewegen!
Meer informatie? Kijk op: www.actiefnuenen.nl

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000

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

Waardeloos groenbeheer
Naar aanleiding van de ingezonden brief ‘Waardeloos groenbeheer’ van Tinus Coolen in de Rond de
Linde van week 28 stuurt
een trouwe lezer beeldmateriaal waarop blijkt dat de
gemeente de net aangeplante bomen en struiken
te laat water geeft. De foto’s
zijn gemaakt op het Dwerspad en in de buurt van Jo
van Dijkhof.

www.hansraaijmakers.nl

IVN Mantelzorgwandeling:
Kom jij ook wandelen?
Ontspan, ervaar het effect van natuurbeleving op welzijn en ontmoet lotgenoten. ‘Fijn in de natuur, met mensen die weten wat zorg inhoudt en
kunnen luisteren’.
Voor wie: mensen met dementie en
hun mantelzorgers uit Nuenen. Locatie: Leeflandgoed Opwetten dagbesteding, Opwettenseweg 132 Nuenen. Datum: woensdag 21 september
Tijd: 14.00–15.00 uur
Kosten: gratis

Meld je aan door een mail te sturen
naar steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl.
Gemeente Nuenen organiseert de
wandeling in het kader van Wereld
Alzheimer Dag van 21 september.

Rond de Linde
Ook tijdens de
vakantieperiode

LocalTea en de Zonnebloem: samen
voor sociale én duurzame thee

Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

LocalTea en Nationale Vereniging de Zonnebloem werken samen en maken sociale en duurzame impact met een kopje thee. De Zonnebloem
brengt al meer dan zeventig jaar huisbezoeken aan mensen met een lichamelijke beperking. Bijna dertigduizend vrijwilligers zorgen met aandacht en activiteiten dat deze mensen niet in een sociaal isolement
raken.
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Harmonie St. Caecilia Lieshout
verkoopt tweedehands fietsen
Staat het schuurtje nu echt te vol, of is uw fiets juist aan vervanging toe?
Harmonie Sint Caecilia organiseert 27 augustus haar jaarlijkse tweedehands fietsenbeurs.
Voor verkopers een mooi moment
om van een fiets af te komen. U kunt
hem zelfs schenken aan de vereniging. Voor kopers een mooi moment
om op jacht te gaan naar een andere
fiets; voor uzelf - uw kinderen of voor
uw kleinkinderen.
Op de beurs worden fietsen verkocht
door harmonieleden voor een afgesproken prijs. Vijftien procent van de
opbrengst is voor de vereniging. Regelmatig worden er ook fietsen geschonken aan de club. De fietsen
worden daarvoor zelfs bij u opgehaald. Voor een schenking van een
tweedehands fiets kunt u nu al con-

tact opnemen met Adriaan Schepers
via 0499-422348. Dan wordt de fiets
voorafgaand aan de fietsenbeurs al
nagekeken. Fietseigenaren die hun
fiets willen verkopen mogen die inleveren tussen 9.00 en 10.00 uur op de
dag van de beurs. Na afloop van de
beurs kan de opbrengst worden opgehaald.
Het speelplein van kindcentrum de
Sprankel, aan de Grotenhof in Lieshout, zal de 27e augustus weer vol
staan met fietsen. Komt u ook een
kijkje nemen? U bent van 10.30 tot
13.00 uur welkom om een koopje op
de kop te tikken en daarmee ook harmonie St. Caecilia te steunen.

LocalTea teelt en produceert thee
van Nederlandse bodem. Een kopje
LocalTea zorgt voor 96% minder CO2!
De LocalTea Zonnebloemthee is de
duurzaamste thee mét sociale impact om samen kleine genietmomenten te creëren.
LocalTea Zonnebloemthee
De samenwerking wordt afgetrapt
met een speciaal door LocalTea ontwikkelde smaak voor de Zonnebloem. Dionne: “De Zonnebloemthee bestaat uit Nederlandse zwarte
thee met o.a. zonder zonnebloem en
een vleugje kaneel, dit maakt de thee
een volle zachte verwarmende thee.
Met deze speciale Zonnebloemthee
kan iedereen de Zonnebloem én het
klimaat steunen, simpelweg door het
drinken van een kopje thee.’’
Van elk verkocht doosje Zonnebloemthee doneert LocalTea aan de
Zonnebloem. Zo drinken mensen
mee voor minder CO2 en maken ze
het mogelijk dat de Zonnebloem activiteiten kan organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking.
Bestellen kan via de webshop van LocalTea of van de Zonnebloem.

LocalTea Zonnebloemthee is duurzame, ambachtelijke thee van Nederlandse bodem mét sociale impact.
Met LocalTea Zonnebloemthee creëren we bewuste, kleine genietmomenten die ons in contact brengen
met de natuur, onszelf en elkaar. Wij
schenken warme momenten van verbinding! Met wie drink jij een kopje
Zonnebloem thee?

Oproep!
Nuenenaren met hobby's
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.
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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Nuenense tentoonstelling
Ver-ƒ-streken
Als losse korrels van het rulle Brabantse zand glipte 200 jaar leven binnen
de Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten weg door de vingers van
de tijd. Schilders en tekenaars hebben een aantal momenten uit die zandloper van de geschiedenis weten te vangen in een schilderij, tekening of
ets.
Gestolde taferelen uit vroeger dagen leen al aan onze overbekende Van
van onze fraaie en toen nog stille dor- Gogh, waren er in onze regio heel
pen. Herkenbare schilderachtige veel gedreven amateur kunstenaars,
plekken binnen onze kerkdorpen die veelal nooit het museum hebben
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. weten te bereiken, maar van wie hun
Hoe mensen hier woonden en werk- nagelaten schilderijen en tekeningen
ten, dichtbij hun schrale akkers, hun beslist het bekijken waard zijn.
vee, hun heidevelden.
Het zijn met name de werken van
Naast bekende kunstenaars, denk al- deze lokale enthousiastelingen uit
inmiddels vervlogen dagen die u
kunt komen bewonderen tijdens de
boeiende tentoonstelling Ver-ƒstreken in Het Weefhuis te Nuenen.
De Expositie Ver-ƒ-streken wordt
georganiseerd vanuit de Stichting

Crowdfundingsactie voor
wereldboom van het Wasven

Donderdagnacht (29 juli) is er brand geweest bij de beroemde ‘wereldboom’ van het Wasven in Eindhoven. Het volledige podium bij de boom is
in vlammen opgegaan, en of de boom het gaat redden, weten ze nog niet
zeker.

Meteorenregen
´de Perseïden´

Wereldboom
De ‘wereldboom’ is een enorme oude
plataan, 262 jaar oud. Het was de eerste Wereldboom van Nederland, die
in 2009 deze titel kreeg. De boom is
28 meter hoog, heeft een kroonomtrek van 37 meter en een stamvoetomtrek van 8 meter. Op het podium bij de plataan worden huwelijken gesloten, herdenkingen gehouden, evenementen georganiseerd,
yogasessies gehouden en heel veel
meer.
De kans dat deze prachtige oude plataan deze vlammenzee overleeft is
30%. Bovendien wordt het eerst héél

Elk jaar zijn in de nacht van 12/13
augustus grote hoeveelheden meteoren waar te nemen aan de hemel.
In de volksmond worden het ook
wel ´vallende sterren´ genoemd.

lang afwachten; of de boom het gaat
redden, kunnen ze in de lente van
2024 pas met enige zekerheid vaststellen.
Crowdfunding
Een aantal vrijwilligers van het Wasven stond meteen in de startblokken,
en startte een crowdfundingcampagne op zodat ze straks budget
hebben om de geleden schade te
kunnen herstellen. U kunt doneren
via de Crowdfundingsactie: https://
whydonate.nl/fundraising/wereldboomwasven. Voor meer informatie:
https://wasven.nl.

Met het oog op dit hemelverschijnsel
zal op vrijdagavond, 12 augustus de
Jan Paagman Sterrenwacht een speciale, publieksavond verzorgen.
Om 21.00 uur zal Matt Verhaegh een
presentatie verzorgen over meteoren. Hij zal ingaan op: Wat zijn meteoren? Waar komen ze vandaan? Hoe
vaak zijn ze te zien?
U bent welkom zonder zich van te voren aan te melden. Echter wel met
één belangrijke kanttekening: Bij
slecht weer gaat de avond NIET door,
eenvoudig omdat er dan geen vallende sterren te zien zullen zijn. Daarom
advies: Check vóórdat u naar Jan
Paagman komt onze website, www.
sterrenwachtasten.nl.
Voor het bijwonen van de presentatie
is de entreeprijs beperkt tot € 2,- voor
volwassenen en € 1,- voor kinderen
tot en met 16 jaar. Het waarnemen
van meteoren is gratis.
Adres: Jan Paagman Sterrenwacht,
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal
Van donderdag 25 augustus t/m zaterdag 22 oktober is in Kunstzaal Dommeldal, in de bibliotheek in Mierlo, de expositie Ontmoeting te zien.

De klei laat zich transformeren in
beeld of voorwerp al dan niet voorzien van een sjabloon. Een motief
kan gevonden worden in het land-

ACTIVITEITENAGENDA
Zo

7

AUG

Zo

In deze tentoonstelling willen grafici
en keramiste elkaar ontmoeten in
hun werk.
De tentoonstelling is bovendien een
ontmoeting met elkaar en publiek.
U bent van harte welkom tijdens de
officiële opening op zondag 4 september van 15.30 tot 17.00 uur.
De nieuwe expositie Ontmoeting is
gratis te bezichtigen in Kunstzaal
Dommeldal, tijdens openingstijden
van de bibliotheek: maandag tot en
met vrijdag van 14.00 - 17.00 uur én
op zaterdag van 11.00 - 14.00 uur.

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

7
Zo

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

Wielerevent NGN200
13.00-17.00 uur
Terrein Berg/Broekdijk/Gerwenseweg
Aanmelden: info@ngn200.nl

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

NGN200 Drie Dorpenfeestweekend
feestterrein bij windmolen
De Roosdonk op de splitsing van Berg,
Broekdijk en Gerwenseweg.

AUG

14
AUG

Do

18
AUG

Vr

19
AUG

Zo

21
Zo

Ittemee met de WLG 18.00 uur
D’n Heuvel in Gerwen.
Inschrijving: ittemee.wlg@gmail.com
of 06 41102625
NGN-200 Blokje om dichter in beeld
Eikenlaan
(kruising met Lissevoort/Broek)
te Nuenen

21

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

Za

2e hands fietsenbeurs
10.30-13.00 uur
Kindcentrum de Sprankel,
Grotenhof in Lieshout

AUG

AUG

schap of figuur. Iedere uitwerking
daarvan is een ontmoeting tussen de
maker en zijn motief.

Cultuur Overdag:
kioskconcert West Court Jazz
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen
Zomeravondconcert Paul Weijmans
19.30 uur
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

27

Vijf grafici en een keramiste laten hun
werk zien in Kunstzaal Dommeldal.
Divers is hun werk, maar plezier in
het maken staat altijd voorop.

Enkelvoudig of in meerdere lagen, in
reductie of met meerdere dragers, in
kleur of zwart-wit, op de pers of met
de hand, de druktechniek kan op verschillende manieren toegepast worden.

Ver-ƒ-streken in ’t Weefhuis
Lucas van Hauthemlaan 1 te Nuenen.
Open voor publiek van 12.00 tot
17.00 uur.
Iedere zaterdag en zondag van 20 augustus tot en met 11 september.
Vrije entree.

AUG

Ontmoeting

Het spelen met hun motief op de drager – hetzij hout, lino, klei of een ander materiaal is een uitdaging, want
het uiteindelijke resultaat in de prent
of in het object kan op verschillende
manieren uitgewerkt en opgevat
worden.

NGN 200 m.m.v. Atelier Nuenen,
Heemkundekring de Drijehornick,
het Vincentre en de LON.

Zo

28
AUG

Zo

28
AUG

Dag voor Afrika 10.30 uur
tbv Lumen Mundi Foundation
door Dames van de Zijden Draad
Dorpsboerderij De Weverkeshof,
Jhr. H v Berckellaan 5, Nuenen
Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef
14.30 uur
Kiosk Park, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur
Speeltuin de Kievit

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Zo

2

SEP

Za

3

SEP

Za

3

SEP

Zo

4

SEP

Zo

4

SEP

4

KWF Nuenen
jaarlijkse collecteweek
Nuenen

t/m

Oudercafé;
Pubers achter hun schermen
19.30-21.30 uur
Klooster, Park 1, Nuenen

Do

10

SEP

8

SEP

9

PromsFestival@TheLake
Strandbad Enode

en

10

SEP

10
en

Nationale Open Monumentendagen

11

SEP

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

Do

15
SEP

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.
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zondag 7 augustus 11.00 uur: viering, volkszang met klein koor, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties
Willy Sluijter – de Leeuw; Guido Landman; Truce en Herman Campman –
Heuijerjans; Ria Vossen – Bronts;
Bertha Saris – de Louw; Ben Gosselink.
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.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 7 augustus om 11.00 uur:
viering, orgelspel, voorgangers leden
van de werkgroep.

Misintenties
Diny Leenen – Konings.
Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

Vin: nieuwe inwoner
in Lieshout
In de voortuin van Hertog Janstraat 3 in Lieshout staat een prachtige houten kinderwagen met de
aankondiging dat Vin geboren is.
Lieke en Tim Baggen zijn de trotse
ouders van Vin, geboren op 23 juli.
Vin: welkom in de gemeente
Laarbeek.
Hebt u ook een aankondiging in de
voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op het raam, schiet dan een fotoo
tje en mail foto met toelichting naar
redactie@ronddelinde.nl.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 7 augustus om 09.30 uur:
viering, orgelspel met cantor, voorgangers leden van de werkgroep.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Kerkelijk werker Pieter Flach zal voorgaan in de dienst van zondag 7 augustus. Er wordt een collecte gehouden voor een project van ZWO in India. U kunt de dienst ook thuis volgen
via livestream. U kunt die vinden
via
www.pgn-nuenen.nl/verbinding. Na afloop van de dienst wordt
er koffie en thee geschonken en kunnen we elkaar ontmoeten. U bent van
harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 augustus. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis, H. Dominicus, belijder.
Vrijdag 5 augustus. Eerste vrijdag van

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.

de maand. Geen H. Mis, Votiefmis van
het H. Hart van Jezus; Onze Lieve
Vrouw ter Sneeuw. 08.00 uur H. Mis
op het kampeerterrein.
Zaterdag 6 augustus. Eerste zaterdag
van de maand. Geen H. Mis, Gedaanteverandering van Onze Heer Jezus
Christus; gedachtenis H. Sixtus II,
paus, Felissimus en Agapitus, martelaren. 08.00 uur H. Mis op het kampeerterrein.
Zondag 7 augustus. Tiende zondag
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen
Hoogmis; kinderzegen.
Maandag 8 augustus. 18.30 uur H.
Mis, H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, belijder; gedachtenis
van H. Cyriacus, Largus en Smaragdus, martelaren.
Dinsdag 9 augustus. 18.30 uur H.
Mis, Vigilie van de H. Laurentius, diaken en martelaar; gedachtenis van H.
Romanus, martelaar.
Woensdag 10 augustus. 07.15 uur H.
Mis, H. Laurentius, diaken en 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').

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

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

Op 25 juli 2022 overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving, na
een kortstondige ziekte, omringd door allen die hem lief waren

Jac Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
echtgenoot van

In memoriam

Iet Janssen-Flinsenberg
vader van

Tot ons groot verdriet is afgelopen maandag 25 juli Jac Janssen na een
kort ziekbed overleden. Wij van Scouting Rudyard Kipling gaan Jac Janssen, een groot scoutingvriend en actief lid missen.

trotse opa van

Sinds de bouw van de blokhut in
2002 was Jac een bekend gezicht bij
onze vereniging. Hij nam de rol aan
van gebouwbeheerder en was zowel
doordeweeks als op zaterdag veel bij
de blokhut aan de Papenvoortse Heide te vinden. Hierbij hielp hij mee bij
de klusclub, of zorgde ervoor dat alle
ramen weer mooi gewassen waren,
ruimde graag op en liet waar nodig
zijn boodschap achter met gr. Jac.

Julie
De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij willen huisarts Dr. Nederstigt en alle zorgmedewerkers heel
hartelijk danken voor de begeleiding en goede zorgen.
Correspondentieadres: Wermersland 34, 5673 PT Nuenen

Op de zaterdagen liep hij wat rond en
genoot van de kinderen die aan het
spelen waren. In 2018 ontving Jac de
vrijwilligersprijs van de gemeente
Nuenen, een prijs waar hij ontzettend trots op was.
We zullen zijn aanwezigheid op de
blokhut gaan missen. Afgelopen januari ontving Jac nog een houten
bankje voor zijn jubileum van 20 jaar
bij de vereniging, met een speciaal
plaatje om voor altijd betrokken te
blijven bij de scouting. Jammer genoeg heeft hij hier korter van mogen
genieten dan wij allen hadden gehoopt.
Langs deze weg brengen wij hem

Carlos en Ton

Met groot respect voor je zorgzame leven en met grote bewondering voor
je vechtlust hebben we je uiteindelijk toch los moeten laten. We zullen altijd
met trots terugkijken naar wat jij voor ons betekend hebt.
Rust zacht mijn grote vriend Peter, lieve pap en trotse opa.

Peter Gruithuijzen
Peter Bernulphus Cornelius

✴ Nederwetten, 19 november 1940

Jac Janssen

een laatste scoutinggroet. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
met het verlies en willen hem bedanken voor zijn jarenlange inzet bij
onze vereniging.

echtgenoot van Riek Gruithuijzen-Theunisse
Breugel,

Breugel,

Het leven is als een rivier
Het water zoekt zijn weg
Woest stromend of kalm
Uitstromend in de zee

Ria Hoogkamer
Maria Wilhelmina Hendrika
echtgenote van

Ellie Kok

✴ Haarlemmermeer, 13 maart 1944

† Nuenen, 31 juli 2022

Ria zocht haar eigen weg. We zijn dankbaar voor de weg en de ruimte die
we samen gevonden hebben.
Ria is thuis. Wilt u van haar afscheid nemen, neem dan contact op met Ellie
op 06-50933410.
De afscheidsdienst vindt plaats vrijdag 5 augustus om 14.00 uur in de
ceremonieruimte van Schoorsveld, Somerenseweg 116 in Heeze. Ontvangst
vanaf 13.30 uur.
Na afloop is er koffie. Geen persoonlijk condoleren. De begrafenis is later in
kleine kring.
In plaats van bloemen is er gelegenheid een donatie te doen aan
Vluchtelingen in de knel. Collectebussen hiervoor zijn aanwezig.

✝ Son en Breugel, 30 juli 2022

Beringe,
Breugel,

Frans en Margaret
Danique en Job
Paul en Lina
Suzan en Roel
Karin en Hans Teulings
Teun
Dirk
Monique en Ruud Peeters
Riene
Kris
Marc en Dorian

Correspondentieadres:
Leonie van den Tillaart uitvaartverzorging,
Beetsstraat 3, 5691 XK Son en Breugel.
De eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 5 augustus om 10.30 uur
in de H.Lambertuskerk, Hoekstraat te Nederwetten, waarna we Peter zullen
begeleiden naar zijn laatste rustplaats bij zijn ouders op het kerkhof aldaar.
Peter is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op
woensdag 3 augustus van 15.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

Rond de Linde
Ook tijdens de vakantieperiode
Bel of mail:

Wij stellen het op prijs als u een persoonlijk berichtje plaatst op
www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

Correspondentieadres: De Vroente 69, 5672 TV Nuenen.
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Succes bij EK3D boogschieten

Cultuur Overdag

Een relaxed luisteruurtje
in het Park

Na twee jaar vanwege corona uitgesteld te zijn, kon het EBHC Europees
kampioenschap 3D (boogschieten) eindelijk weer doorgang vinden, dit
keer in het dorpje Confolens in het departement Charente in Frankrijk.
Een mooie heuvelachtige omgeving
waar de organisatie parcoursen had
gebouwd in en om de meest mooie
landschappen, een kasteelruïne en
zelfs door het dorp zelf. Een waar
Walhalla voor de actieve 3D schutter,
maar voor ons Nederlanders extra
uitdagend omdat wij natuurlijk de
heuvelachtige parcoursen niet gewend zijn. Dit maakt het schatten van
de te schieten afstanden en het
schieten zelf, extra uitdagend.

Zondagmiddag 31 juli vond alweer het tweede concert plaats in de reeks
kioskconcerten van Cultuur Overdag in het Park. Dit keer was het de beurt
aan het duo May Maema (artiestennaam van singer-song writer Mariëlle
Lunenburg uit Nuenen) en Ailig Macleod Moreno (gitaar, en ook singersong writer).
Een zestigtal luisteraars, ontspannen
zittend of staand rondom de kiosk
konden genieten van een aantal fijngevoelige songs en ballads over alledaagse dingen die iedereen wel herkent. Gebracht in een prettige en
charmant ritmische stijl met invloeden van pop, kleinkunst en spoken
word. Het laatste werd ook duidelijk
in een intermezzo waarin May Maema een aantal recent door haar geschreven gedichten ten gehore
bracht. Daarbij viel in het bijzonder
haar goede dictie op die er ook aan

bijdroeg dat in de rest van het optreden de Engelstalige songs goed verstaanbaar waren.
May en Ailig zongen een aantal songs
gezamenlijk maar wisselden dat af
met ieder enkele nummers solo. Een
mooie variatie die ook het publiek
bleef boeien. Het duo bracht zowel
covers van bekende nummers als een
aantal door hen zelfgeschreven songs.
Vaak zie je bij dit soort optredens in
een publieke ruimte zoals Het Park

Duo May Maema . Foto: Freek van Buul

dat mensen langs komen lopen, even
blijven luisteren en dan weer huns
weegs gaan. Dat was hier niet het geval. Wie kwam bleef luisteren. Een
compliment voor de artiesten. En dat
niet in het minst omdat beiden een
mooie geschoolde zangstem lieten
horen met een goede op de tekst
aangepaste muzikale expressie. Kortom een hele aangename zondagmiddag met fijn Nederlands zomerweer.
Volgende week zondag is er weer
een kioskconcert. Dan treedt West
Court Jazz op met muziek in de genres Jazz, Easy Listening & Bossa Nova:
aanvang 14.30 uur.
Alle informatie over de kioskconcerten is te vinden op www.cultuuroverdag.nl
Twijfel of het concert gegeven de
weersomstandigheden doorgaat?
Kijk dan van tevoren even op de website of de Facebookpagina van Cultuur Overdag voor het laatste nieuws.

West Court Jazz

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:
• Ludmyla uit Oekraïne aan het
werk bij De Kruik in Nederwetten
• Dankwoord Ludmyla
• Showcorps O en V wereldkampioen in Kerkrade
• De Old Timers Roadshow in kader van NGN200
• Onthulling beeld van moeder
van Gogh
• In de serie ‘Burger zoekt Boer’:
Gastronomische kringloopboerderij Vaderland
• Paardenballet onder de Oude
Toren in Nederwetten
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

Dag voor Afrika in Nuenen
Op zondag 28 augustus organiseren de Dames van de Zijden Draad (een
pop-up naaiatelier voor goede doelen) weer een Dag voor Afrika in
Dorpsboerderij De Weverkeshof in Nuenen (Jonkheer Hugo van Berckellaan 5). De opbrengst van de dag gaat naar de Lumen Mundi Foundation.
De toegang is gratis.
Het wordt een geweldige dag met
een bomvol programma, waarop iedereen van harte welkom is om vanaf
10.30 uur te komen genieten van muziek en lekker eten. Ook zijn er lezingen, verkoop van handgemaakte
producten en kinderactiviteiten.
Voor de muziek zorgen wereldmuziekkoor Keskedee en zanger Paco
Diatta. Deze in Brussel wonende geboren Senegalese zanger en influencer stond de afgelopen weken op diverse grote festivals in België met zijn
afrobeat, reggae en zouk. Hij ontving
onlangs uit handen van de Senegalese ambassadeur in België de UK Community Award tijdens het African Village Cultural Festival in Londen. Een
geweldige eer dus dat hij tijdens de
Dag voor Afrika komt optreden!
Luka van Zutphen neemt ons in haar
lezing mee in de wereld van rolstoelafhankelijkheid in Nederland. In de
presentatie van de Lumen Mundi
Foundation gaat het over kinderen
met een beperking in Ghana. Lumen
Mundi, een stichting van de Nederlandse Margreet Carpaij, bouwde in
Ghana samen met lokale mensen
een school voor deze kinderen met
bijzondere talenten. Het aantal plaatsen voor de lezingen is beperkt, dus

meld je op tijd aan via dezijdendraad@gmail.com.
De Dames van de Zijden Draad verkopen met veel liefde gemaakte producten van gedoneerde stoffen, die
worden hergebruikt en op deze manier een nieuw leven krijgen.
Programma:
10.30 uur Luka van Zutphen – lezing
‘Keep calm it’s just a wheelchair’
11.45 uur Lumen Mundi Foundation
Ghana - lezing
13.30 uur Keskedee – wereldmuziekkoor
15.00 uur Paco Diatta – afrobeat,
reggae en zouk

Ondanks deze extra moeilijkheidsgraad was er toch een regionaal succes te vieren. Zo wist de in Gerwen
woonachtige Dominique Durand (lid
van Bowhuntingteam Unicorn in
Laarbeek) tijdens dit EK, samen met
Wietse Aarden (Lieshout) en Tom Rezelman (Hoorn) de zilveren medaille
te winnen bij de Freestyle Recurve
landen-teams.
Namens Bowhuntingteam Unicorn
van harte gefeliciteerd !!!

Dominique Durand

38e OLAT Wandeldagen
op 5-6-7 augustus
Voor de thuisblijvers organiseert Wandelsportvereniging OLAT al weer
voor de 38e keer de OLAT Wandeldagen vanuit Sint-Oedenrode. Dit
3-daags wandelevenement gaat hoofdzakelijk over onverharde paden.
De routebouwers hebben drie prachtige wandelroutes uitgezet in het
mooie meanderende Dommeldal. Behalve een variatie aan landschappen, zijn ook historische plekken in de routes verwerkt en er is aandacht
voor cultuur.
Op vrijdag, zaterdag en zondag voeren de wandelroutes afwisselend in
de richting van Lieshout, Wijbosch
en Olland. De startplaats is bij velen
bekend: Natuurpoort De Vresselse
Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA SintOedenrode. Dagelijks kun je starten
op 5 afstanden: 15, 20, 30 en 40 én
een gezinswandeling van 10 km.
Starten kan al vanaf 07:00 uur. Onderweg richt OLAT wagenrusten in
en er zijn ook caférusten. Nadere in-

formatie over starttijden, inschrijfgelden e.d. vind je op https://www.
olat.nl/olat-wandeldagen.
Ook is hier een uitgebreide voorbeschouwing te vinden.
Vrijdag 5 augustus: richting Lieshout
en Beek en Donk.
Zaterdag 6 augustus: richting Wijbosch.
Zondag 7 augustus: richting Olland.

Oudercafé Nuenen

Pubers achter hun schermen
Waarom is het voor pubers zo moeilijk om een game weg te leggen? Waarom scrollen ze altijd nog door naar een volgend filmpje op TikTok? Waarom heb je altijd het gesprek over “leg nu - nee nu! - je controller neer”?
Aletta Smits geeft op een boeiende
manier een kijkje in het brein van een
puber. Een brein dat voor veel volwassenen onbegrijpelijk is. Op een
cabaret-achtige manier neemt zij
haar publiek mee in de belevingswereld van een puber en de omgeving
van de puber. Ze legt de ins en outs
van gamende pubers uit aan ouders
die zich terecht én onterecht zorgen
maken.
Een jeugdverpleegkundige van de
GGD Brabant-Zuidoost is aanwezig
om vragen over het thema te beantwoorden. Dit ouder-café is een samenwerking tussen de gemeente
Nuenen en de GGD Brabant-Zuidoost.
Locatie: ‘t Klooster, Park 1, Nuenen
Datum: 8 september.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Kosten: gratis
Voor wie: Ouders van pubers
Meer info en aanmelden: https://

www.ggdbzo.nl/cursus/oudercafenuenen-pubers-achter-hun-schermen/
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Paulien Sweers behaalt
zilveren medaille op de EUG2022

SPORT

Vanaf 17 juli tot en met 30 juli vond in Łódź de EUG2022 plaats. EUG staat
voor European University Games (Europese Olympische spelen voor Studenten) en wordt elke twee jaar georganiseerd en dit jaar in Łódź in Polen. Dit jaar zijn er 6000 sporters vertegenwoordigd uit 46 landen die
meedoen in 20 verschillende disciplines!
De weg naar EUG2022
Paulien Sweers is al een groot aantal
jaren bezig met Judo en is gegrepen
door de sport en de uitdagingen die
het met zich meebrengt. Ze is meervoudig Zuid Nederlands kampioen
en is in 2020 Nederlands Kampioen
geworden. Hiermee heeft ze haar
zwarte band verdiend behaald.
Zoals iedereen, is ook het Judo getroffen door Corona en hebben er bijna geen grote toernooien plaatsgevonden maar dat heeft Paulien niet
tegengehouden met het blijven trainen om haar uiteindelijke doel te behalen om niet alleen mee te doen
met de Olympische Spelen maar ook
om een Olympische medaille te halen.
Eind 2021 vonden de Nederlandse
Studenten Kampioenschappen plaats
en Paulien behaalde daar de eerste
plaats. Hiermee kwalificeerde ze zich
ook voor de EUG2022.
Afgelopen week was het dan zo ver.
De heenreis helemaal alleen met de
bus naar Polen. Een reis van meer dan
24 uur. Eenmaal aangekomen werd
ze heel goed opgevangen en begeleid door de Nederlandse vertegen-

woordiging van alle sporters die
meedoen met dit evenement.
Maandag 25 juli was het vroeg opstaan want de wedstrijddag begon
om 9 uur.
Paulien heeft de eerste wedstrijd relatief eenvoudig naar haar hand weten te zetten en binnen 1 minuut had
ze de wedstrijd gewonnen tegen een
Britse tegenstander. De tweede wedstrijd was tegen een tegenstander uit
Duitsland. Een tegenstander die al
twee keer in de finale gestaan heeft
bij eerdere studenten toernooien.
Deze wedstrijd was een uitputtingsslag. Het ging gelijk op met kansen
over en weer en in de verlenging van
de wedstrijd maakte Paulien een
heupworp waarmee ze de wedstrijd
besliste. De finale volgde en Paulien
begon er vol vertrouwen aan maar
uiteindelijk bleek de tegenstander
uit Frankrijk toch een maatje te groot
jammer genoeg.
Al met al een prestatie waar ze trots
op kan en mag zijn en waar haar collega judoka’s en niet in de laatste
plaats haar gezin en familie ook heel
erg trots zijn op deze Nuenense topper!

Brabantse kampioenschappen
springen en dressuur pony’s
Ook het tweede weekend van de Brabantse Kampioenschappen zit erop.
Beide weekenden hebben onze ponyruiters gestreden voor de titel.

Paulien Sweers

Het onderdeel springen kwam aan
bod in het eerste weekend, die verreden werd bij manage Molenheide te
Schijndel. Vrijdag was het de beurt
aan Josefien Evers met pony Veerle D'
Arbanville in de klasse DE-0,80 m. In
de barrage reed ze foutloos een super net rondje, dat werd beloond
met een 3e prijs. Gefeliciteerd Josefien!
Zondags mocht Josefien nogmaals
springen met haar pony Prinsenweier’s Leo in de klasse C-0,90 m. Ondanks een sterk gereden parcours,
viel helaas een balk in de eerste ronde.

Choco, dus al een hele mooie prestatie op zich! Suzie behaalde hier een
nette 21e plaats. Ook voor Lara van
Hoogstraten met haar pony Dempsy
Suus was dit haar eerste Brabantse
kampioenschap. Zij startte in de klasse DE-L1 en behaalde hier een nette
24e plaats. Wat ook op zich een hele
mooie prestatie is! Josefien Evers
mocht ook dit weekend met haar
twee pony’s strijden in de klasse DE-B
en C-L2 voor de titel. Met Veerle D' Arbanville behaalde ze een nette 24e
plaats en de sterk gereden dressuurproef met Prinsenweier’s Leo werd
beloond met een 5e plaats.

In het tweede weekend kwam het
onderdeel dressuur aan bod, die verreden werd in Deurne. Op zondag
streden drie van onze ponyruiters
voor de titel. Suzie van Bree deed met
haar pony Menphis Choco mee in de
klasse DE-L2. Het was haar eerste Brabantse kampioenschap met Menphis

Voorafgaande aan de Brabantse kampioenschappen zijn Lara van Hoogstraten met pony Dempsy Suus in
klasse dressuur DE-L1 en Josefien
Evers met pony Prinsenweier’s Leo in
klasse dressuur C-L2 kringkampioen
geworden in onze kring Eindhoven
de Kempen. Gefeliciteerd!

Naar start Ronde van
Spanje met Nuenense
Wielervrienden
Vrijdag 19 augustus gaat de Ronde
van Spanje van start in ons land.
De Nuenense Wielervrienden
(NWV) organiseren een busreis
naar de ploegentijdrit met start en
finish bij het Jaarbeurscomplex in
Utrecht. Belangstellende wielerfans kunnen dit grote wielerevenement mee beleven door zich aan te
melden voor de busreis. Ook nietleden zijn welkom.
Retourtje Utrecht 20 euro
De bijdrage voor een retourtje
Utrecht is twintig euro per persoon.
De bus vertrekt vrijdag 19 augustus
om vier uur bij Wielercafé De Stam,
Gerwenseweg 38 in Gerwen.
Aanmelden (graag voor 12 augustus) kan via de mail van de NWV: nuenensewielervrienden@gmail.com
of telefonisch bij bestuurslid Jan van
Maasakkers: 06 14509970.

ROND DE LINDE week 30

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.
naar Laco Feel Fit Center Nuenen
Komende weken wordt met enkele verhalen in Rond de Linde aandacht besteed aan het 50 jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 1.
Begin jaren 70 waren er grote plannen om Nuenen c.a. uit te laten
groeien tot een plek van meer dan 80.000 inwoners. Het toenmalig
College van B&W onder aanvoering van burgemeester jhr. mr. Jan
Smits van Oyen met de wethouders Arnold Poot en Godfried Schijven, waren de grote aanjagers. Een overdekt zwembad was een
grote wens van de Nuenense bevolking en paste naadloos in deze
ontwikkelingen.

Het nieuwe zwembad met de externe buizenconstructie, 1972

Tot 1972 moest iedereen, die
zwemmen wilde leren of de zwemsport wilde bedrijven in recreatief
of wedstrijdverband, naar Helmond dan wel naar Eindhoven.
Een ambitieus project was geboren en voortvarend ter hand genomen. Vanuit de provincie werd een
forse subsidie ontvangen voor de
moderne vormgeving van het
zwembad met de bekende buizenconstructie aan de zijkant van
het gebouw, geënt op het dak van

het Olympisch stadion in München
1972. Na alle goedkeuringen en het
bepalen van de juiste ligging, dicht
bij de voetbalvelden van RKSV Nuenen, De Luistruik, en naast de Microsporthal, werd binnen 210 werkdagen in een record tempo het zwembad gebouwd.
Het zwembad kreeg een groot bassin
van 12,5 bij 25 meter en een instructiebassin van 8 bij 12 meter. Het
zwembad was voorzien van de op
dat moment meest moderne appara-

Josefien Evers met pony Veerle D’ Arbanville

Donderdag 28 juli 2022

tuur voor de filtering van het zwemwater en verwarming met een hoog
en laag toerenregeling afhankelijk
van de luchtvochtigheid en buitentemperatuur. Dus toen al energiebesparend, ondanks de aardgasprijs
van slechts 5 cent per m3.
De exploitatie van het zwembad
werd in handen gegeven van N.V.
Sportfondsenbad Nuenen c.a. en bestuurd door een Raad van Beheer,
waarin vijf notabelen uit Nuenen en
twee vertegenwoordigers uit de landelijke Sportfondsenorganisatie zaten.
Bert Lavrijsen werd, als ervarings- en
zwembaddeskundige bedrijfsleider,
op 1 juli 1972 benoemd om de dagelijkse leiding van het zwembad ter
hand te nemen samen met zijn vrouw
Bernie en een specialistisch team van
zweminstructeurs, zwembadmachinist, teamleiders en medewerkers
voor de receptie, administratie en
schoonmaak.
Een heel nieuwe programmering
werd opgesteld om een zo breed mogelijk aanbod te krijgen voor iedere
enthousiaste zwemmer. Het activiteitenplan omvatte naast het recreatief
zwemmen, zwemmen voor moeder
en kind, zwemlessen, trimzwemmen
voor volwassenen, schoolzwemmen

Tijdens de zwemdemonstratie met op de voorgrond van rechts naar links: burgemeester Jan Smits van Oyen en de Raad van Beheer Willem Janssen (gemeentesecretaris), Godfried Schijven (wethouder), Arnold Poot (wethouder), Henk van den
Akker (middenstander), Jan Kuijten (agrariër-raadslid) en twee vertegenwoordigers
van de landelijke Sportfondsenorganisatie [foto: Cees van Keulen, Gerwen]

en natuurlijk zwemmen in verenigingsverband door Z.V. Poseidon ’72.
De zwemvereniging onder leiding
van de families Bernsen en Geurts
was al direct zeer belangrijk voor het
gebruik van het zwembad omdat er
al veel leden zich in het voortraject
hadden opgegeven en de nodige
zwemuren huurden om de wedstrijdsport te bedrijven. Het proefdraaien
van het nieuwe zwembad nam een
aanvang om alle kinderziektes onder
de knie te krijgen.
Het personeel van het instructiebad
in 1972. Van links naar rechts: Jan
van der Holst, Fred Peek, John Swinkels, Aart Kramer, Bert Lavrijsen, Hennie van de Broek, Jeanne Oerlemans,
Monique van der Meeren, Harrie Verhoeven.

Het grote bad, 1972

Het instructiebad, 1972

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen
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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.
schutting, poorten.
trale verwarming, plaatsen Aluminium
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
ICT-ER AAN HUIS helpt
graag met uw: KPN / Ziggo
F E E S T J E ? HUUR:
(TV/Audio) instell.; installatie
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
en versnellen (nieuwe) comAbraham/Sarah € 35,-; Muputer en aankoop advies en
ziekinstallatie € 30,-; Partytent
of levering. Tel. 040-2952567
vanaf € 25,-; Verwarming,
/ 06-23854915.
Drankkoelers, tafels en stoelen etc. Bezorgen mogelijk.
Mulders Verhuur, Bruhezerweg ERVAREN ARTS verricht
49, Helmond, 0492-510855 of rijbewijskeuring bij u
06-27175412. www.ikgeef- thuis! Tel. 040-2844993.
eenfeestje.nl
ANDO ONTZORGT DOOR:
CT KLUS Voor al uw klus- Verhuizing, Ontruiming
sen in en om uw huis, tuin Montage en herstelwerken (koi)vijver. Telefoon 040- zaamheden, Opslag en Ver2434706 of 06-1058 7405. wijderen / Afvoeren vloerVoor particulier en bedrijf. bedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682. www.
Honden uitlaatservice ando-verhuisservice.nl
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt OP ZOEK NAAR LEUK
uitgelaten in 2 Ha dogproof VRIJWILLIGERSWERK?
professioneel omheind Wij zoeken medewerkers
bos! 06-1250 8487 www. bij museumcafé bij Museum
Klok & Peel in Asten voor
snuffelendesnuit.nl
dagdelen in de weekends.
Interesse? Neem contact
Aangeboden:
op met Bram Nugteren:
HUISHOUDELIJKE HULP 0493-691865 of info@muTel.: 06 - 21702894.
seumklokenpeel.nl

040 - 209 72 41
Tijdelijke opslag?

GEZOCHT:
Vakantiebezorger

06-1880 8690

www.abonne.nl

BEZORGING:

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl

NUENEN
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

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST indien niet vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht.

DAGELIJKS

VERSE AARDBEIEN
VAN DE VOLLE GROND

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl
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Steun
uw lokale
Deelnemer
ondernemers!
Centrum
Koop
de
Nuenen Centrum
Cadeaubon
Cadeaubon

De lnemer

NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd 1
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40

ANJER
ANTIKRAAK
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in BELLEN
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep BIEZEN
51
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BOKSER
57
DINGO
F G E V A A R T E N F I N R K DREIN
A T E V E R B K I U D I Z H O DUIKBREVET
ELEKTRON
G G C V M E E L O P E N A O T ENFIN
H O O G L E R A A R O S M L S GEDWEE
GEVAARTE
R D E L W O N T D A G L B R P GODIN
Sudoku
T I E D E R E E I I W I E O A GOEDJE
GOKLUST
O N E E J O I I R E L K S N K GOLFSLAG
N G E T W E R O S E N K I D A HALFTWEE
T O O S D T H T B T I E R I A HOLROND
HOOGLERAAR
V K R L S E F O M E O N B E R HORIG
A L R T F A K L G O E F I P K IEDER
INSLIKKEN
N U E O K S R K A N S J E U I
KANSJE
G S J U E E L K E H N K Z O T KAPSTOK
KERKLID
E T N R G P L A P R I E E L N KOGELGAT
N O A T A G L E G O K T N E A KROEP
KWAAL
MEELOPEN
MOSKEE
ONDIEP
ONTVANGEN
WIN EEN WAARDEBON
OPKRASSEN
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 POLEN
PRIEEL
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
RIETDEKKER
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TROEL
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: TUINIEREN
VEERTIEN
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
VLEUG
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
VLOEISTOF
Winnaar: week 29, Dhr. T. Logtens, Nuenen
ZAMBESI
VEILINGKWEKER
45

58

5

Verticaal: 2 taaloefening 3 vaas 4 bustehouder 5 onaangepast mens (afk.) 7 knaagdier 8 dolle woede
9 gevangenis 10 lid van verdienste 11 gebergte in Europa 14 Spaanse groet 16 afwezig
17 stadium 18 grote plaats 19 gunstig effect 22 before christ 25 edel 26 bestelling 27 treffen
28 avondeten 30 opstootje 32 deel v.e. vis 35 dagaanduiding 36 neut 37 pl. in Oost-Vlaanderen
38 speelgoedsteentjes 39 schaakterm 40 hechtnaald 42 niet verder dan 44 zangnoot 46 insecteneter
48 jeugdpuistjes 50 edelgas 53 pl. in Drenthe 54 vestibule 56 parasiet 57 vrouwenkleding.
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Horizontaal: 1 voetbalterm 6 oogvocht afscheiden 12 kat 13 liefdesgod 15 paradijs 18 lastig
20 kaarslont 21 kloosteroverste 23 laks 24 zich voeden 26 Amerikaanse filmprijs 28 insgelijks
29 vogelnaam 31 bijbelse koning 33 ledikant 34 deel v.h. hoofd 36 insluiting 38 tijdelijk gebruiker
41 koraaleiland 43 motief 45 deel v.h. lichaam 47 kever 49 tot op dit moment 51 herkauwer
52 Ned. provincie 55 werkpak 58 na die tijd 59 zwaar metaal 60 pl. in Overijssel 61 duister.
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Met spoed gezocht
SCHOONMAAKSTER
voor een paar uur per
week in Nuenen. Tel: 06 21930746.
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Met REGBAT
haalt u het optimale
uit uw accu’s &
tractiebatterijen!

26-10-20 13:29
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NOWART
NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig
vanaf de uitgiftedatum.
• Deze bon is niet inwisselbaar voor
geld.
• Te besteden bĳ aangesloten ondernemers
in ‘t centrum van Nuenen.
• Ga voor deelnemers en voorwaarden
naar www.nuenencentrum.nl
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Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
(navigatie nr.4 intoetsen)
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