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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
ZE

 W
EE

K:
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

Bernhardstraat: balkonkant
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 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
Ook tijdens de Ook tijdens de 

vakantieperiodevakantieperiode

Zwembad 
Nuenen
50 jaar

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:1329-01-2021   15:13

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Jazzy evergreens op
zondagmiddag in Het Park
Heerlijk zomerweer en opnieuw een kioskconcert waar je blij van werd 
zondagmiddag 7 augustus in Het Park. Het was alweer het derde concert 
in de reeks kioskconcerten van Cultuur Overdag. 

Foto’s  West Court Jazz:  Freek van Buul

De formatie West Court Jazz –  Pasca-
le Böck (zang), Ben Fikkert (toetse-
nist), Manfred Dikkers (drums) en 
Niels Huiskamp (bassist) – lieten een 
aangenaam staaltje van hun kunnen 
horen. De artiesten brachten een 17-
tal nummers in een swingend jazzy 
ritme, waarvan het merendeel als be-
kende evergreens voor het talrijke 
publiek, zittend en staand in het gras, 
tot een feest der herkenning leidde. 
Klassieke songs als Summertime en 
Georgia on my mind maar ook het 
mooie Braziliaanse ritme van The Girl 
from Ipanema.
Pascale bracht met een mooie en ge-
varieerde stem de nummers prachtig 
voor het voetlicht, daarbij lichtvoetig 
en expressief dansend op het ritme 
van de muziek. De ondersteuning 
door het combo vormde daarmee 
een vanzelfsprekend geheel, door 
hen afgewisseld met mooie instru-
mentele jazz tussen de zangpassages 

in. Vanzelfsprekend werd West Court 
Jazz met een gul applaus beloond. 
Een geslaagd concert in een zomerse 
ambiance.

Zondagmiddag 14 augustus is er op-
nieuw een kioskconcert in Het Park 
(aanvang 14.30 uur). Dan treedt Ger-
tje  Raassens op met een mix van 
Franse chansons, Engelse ballads en 
Nederlandse luisterliedjes.

Voedselbank 
gaat verhuizen
Na vijf jaar aan de Boordseweg 
neemt Voedselbank Nuenen nu 
haar intrek in de voormalige auto-
garage van Jansen aan De Pinckart 
10a. 

“In het nieuwe pand hebben we 
evenveel ruimte als in het vorige”, 
zegt secretaris Ferd Gerichhausen. Na 
enkele bouwtechnische aanpassin-
gen kan in september de verhuizing 
beginnen. De vries- en de koelcel 
worden gedemonteerd en op de 
nieuwe locatie weer in elkaar gezet. 

Gerichhausen: “Uiteraard gaan de 
overige koelkasten, alle stellingen en 
de lang houdbare voedselproducten 
ook mee. Een flinke verhuizing. Maar 
dan kunnen we er de komende jaren 
onze klanten ook goed van dienst 
zijn. En daar zijn we heel blij mee."

Heidefietstocht met IVN Nuenen
De heide bloeit in augustus en over de heide � etsen is puur genieten van 
de kleuren en de geuren.

Op zondag 14 augustus vertrekken 
we  om 10.00 uur  vanaf de klooster-
tuin in Nuenen voor een fietstocht 
van ongeveer 45 kilometer. We rijden 
door loof- en naaldbossen en (histori-
sche) landschappen om de versnip-
perde heidegebieden te bereiken, 
zoals de Stratumse heide, de Groote 
heide en de Strabrechtse heide. We 
onderbreken de fietstocht regelma-
tig om  bezienswaardigheden te be-

kijken, waarbij natuurlijk ook tijd is 
om eventueel zelf meegenomen 
drinken of eten te nuttigen.
De snelheid van fietsen is voor elke 
deelnemer te doen en ligt niet hoger 
dan ca.  15 km per uur. De klooster-
tuin ligt rechts van Het Klooster aan 
het Park. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en meedoen kost niets. Kijk 
voor meer informatie op  ivn.nl/nue-
nen.

NUENEN

Mantelzorg inloop

Wat kan maatschappelijk 
werk voor je betekenen?
Elke 3e donderdag van de maand ontmoeten mantelzorgers elkaar.
Als mantelzorger verleen je zorg aan iemand in jouw omgeving. Het kan 
steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo'n situatie bevin-
den als jij.

Op donderdag 18 augustus vertelt 
Petri Haenen van LEVgroep wat 
maatschappelijk werk voor mantel-
zorgers kan betekenen. Voor welke 
ondersteuning kun je terecht?
Tijdens deze middag is er ook ruime 
gelegenheid om elkaar als mantel-
zorger te ontmoeten.
Datum: donderdag 18 augustus.

Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen.
Aanmelden is niet verplicht; het is 
wel fijn als we weten dat je komt. 
Stuur een mail naar Steunpunt Man-
telzorg Nuenen: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl of 
bel naar het CMD: 040-2831675.

Goud voor
vrouwen 
dubbelvier met
Vera Sneijders

NGN200 
Nuenense 
Bridgedrive 
op 17 september
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Asbest aanbieden bij de milieustraat? Lees eerst 
de instructie op de website van de gemeente. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

 OPENINGSTIJDEN IN DE    
 ZOMERVAKANTIE

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

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

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

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

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,

PLASTIC ZWEMBAD OF 
OPBLAASEENHOORN LEK? 
GOOI DE KAPOTTE ZWEMBA(N)D
BIJ HET RESTAFVAL

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

NUENENS PREVENTIEAKKOORD 
– DOE OOK MEE!
Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons al-
lemaal. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker 
geworden. Eind 2018 is het  landelijke preventieak-
koord met afspraken om Nederland gezonder te maken 
gesloten. De aanpak van roken, overgewicht en overmatig 
alcoholgebruik zijn daarbij centrale thema’s.
Gemeente Nuenen wil hier op lokaal niveau uitvoering aan 
geven in samenwerking met lokale partners (o.a. welzijn, 
zorg, sport, scholen en bedrijven). In Nuenen gebeurt na-
tuurlijk al veel rondom preventie en gezondheid. Het 
Sportakkoord is hier een mooi voorbeeld van. Toch hopen 
we dat ook u een bijdrage wilt leveren aan het Nuenens 
Preventieakkoord.

Aanmelden deelname Nuenens Preventieakkoord
Herkent u het belang van de aanpak van gezondheidspre-
ventie en denkt u hier een bijdrage aan te kunnen leveren? 
Dan komen we graag met u in contact.
Samen maken we een plan om (verder) te werken aan een 
rookvrije omgeving en het voorkomen van problematisch 
alcoholgebruik en overgewicht. Ook biedt het preventie-
akkoord een mooie kans om te werken aan andere thema’s 
zoals eenzaamheid, mentale gezondheid en een gezonde 
leefomgeving.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen een steentje kan 
bijdragen. Samen komen we verder! We hopen daarom 
dat u meedoet.
Scan de QR-code hieronder en vul tot uiterlijk 19 septem-
ber 2022 de antwoordkaart in.
Zo krijgen we al een idee over wat u belangrijk vindt en 
over uw mogelijke bijdrage. Dit is een inventarisatie, u bent 
nergens toe verplicht. In het najaar vindt een bijeenkomst 
plaats met lokale partners om de plannen verder te con-
cretiseren.

WORLD CLEANUP DAY
Op zaterdag 17 september is het weer World Cleanup Day. 
Ook Nuenen doet mee en gaat, samen met de rest van de 
wereld, de straat op om de gemeente zwerfafvalvrij te 
maken!

Vorig jaar waren er ruim 1500 opschoonacties aangemeld 
bij NL schoon en deden meer dan 41000 deelnemers mee. 
Iedereen kan meedoen, dit jaar hopen we (weer) op u!

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.

   ANTWOORDKAART

AFVALINZAMELING
Vanwege de verwachte hoge temperaturen kan het zijn dat 
Blink in de zomerperiode om 06.00 uur de inzamelrondes 
start. Zet uw afval tijdig aan de weg, dit mag al de avond 
van tevoren. Dan weet u zeker dat het wordt opgehaald.
Onder deze toch al zware omstandigheden is het voor de 
inzameldienst onmogelijk om terug te komen voor afval 
dat te laat is buiten gezet. 
Mocht u om wat voor reden dan ook te laat zijn met het 
aanbieden van het afval, dan verzoeken wij u vriendelijk 
om het afval weer binnen te halen en op de volgende in-
zameldag opnieuw aan te bieden.
Gebruik de Blink AfvalApp en zet ‘meldingen’ aan. Mocht 
er iets veranderen, dan ontvangt u namelijk via de app een 
melding (pushbericht). 

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

Tip van de week:
· Douche niet langer dan 5 minuten en koop een bespa-

rende douchekop.

ZOMERSPREEKUREN 
ENERGIEHUIS SLIM WONEN: 
NUENEN JULI – AUG 
(BEHALVE 13 AUGUSTUS)
· Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de biblio-

theek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)

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

en donderdag 13.00-17.00,
· E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via

info@energiehuisslimwonen.nl

 4 

 
 
ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

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

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

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

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

 

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

HUISDIEREN UIT OEKRAÏNE
Vanwege de situatie zijn de regels voor het reizen van 
vluchtelingen met huisdieren vanuit Oekraïne en Rusland 
tijdelijk versoepeld. Deze versoepeling geldt alleen voor 
huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar 
zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa 
reizen. Omdat in Oekraïne en Rusland hondsdolheid (ra-
biës) voorkomt, is het van groot belang dat de dieren zo 
snel mogelijk door een dierenarts worden gezien. Dit geldt 
voor huisdieren in de gemeentelijke én de particuliere 
opvang. www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 

Tijdelijke vervanging
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de tijdelijke 
vervangend Coördinator Oekraïense vluchtelingen Petri 
Haenen. 
Zij is bereikbaar op tel. 06 14 90 68 10 en via petri.haenen@
levgroep.nl. 

Wensen 
Een van de inwoners heeft een lieve poes die graag een 
krabpaal wil. Groot of klein, maakt niet uit. Wie heeft er 
nog een krabpaal staan die deze poes mag hebben? 
Voor een nieuw gezin in de opvanglocatie hebben we 
behoefte aan 4 fi etsen voor volwassenen. Heb je er een in 
de aanbieding, stuur dan een mailtje met een foto van de 
fi ets naar oekrainers@nuenen.nl. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief over de opvang Oekraï-
ners in Nuenen?
Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld 
in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. U kunt de 
nieuwsbrieven ook lezen op onze website: www.nuenen.
nl/oekrainers. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vanwege de vakantie 
over drie weken, op vrijdag 26 augustus.
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Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Oost/Zuid/West

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen

WIM & ANIQUE
RUIMEN OP!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij zijn heel de zomer
normaal geopend!

Voor als het goed moet zijn!

Pittige Barbecue worst
............................................................  4 stuks  4,00

Kipburger Caesar  ........... 100 gram 1,95
Gemarineerde Entrecote
.......................................................... 100 gram 2,95

SPECIAL

Saté Pakket
500 gr satévlees + saus .................................. 8,95

GEMAK

NIEUW

KOOPJE

Quiche Lorraine
"uit eigen keuken" ............................ 2 stuks 3,50

Bij 100 gr. Runder Rookvlees
Bakje eiersalade GRATIS

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

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

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Hier heu r ik thu i s©www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

NGN200 Bridgedrive
 
Lid van een Nuenense bridgeclub? Al vaak ge-
dacht aan lid worden? Of inwoner van Nuenen en 
zin een leuke middag bridgen? Doe dan mee aan 
de eerste echte gezamenlijke Nuenense Bridge-
drive op 17 september. Die zaterdag is Gemeen-
schapshuis D’n Heuvel aan Heuvel 11 in Gerwen 
de plek waar je dan moet zijn. 
De bridgedrive wordt georganiseerd door de ge-
zamenlijke bridgeclubs van Nuenen c.a. in het 
kader van de feestelijke viering van het 200-jarig 
bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Met deze NGN200 Bridgedrive willen de clubs 
meer bekendheid geven aan het bridgen in club-
verband binnen onze gemeente.

De zaal is open vanaf 13.00 uur en na een kop 
koffie en een lekker stuk vlaai gaat de wedstrijd 
om 13.30 uur van start. Er worden 24 spellen ge-
speeld in 6 rondes van 4 spellen. We verwachten 
te spelen tot ongeveer 17.30 uur waarna de prijs-
uitreiking volgt.

De kosten voor deze middag zijn 20 euro per 
paar; koffie, vlaai en een extra consumptie inbe-
grepen. Houden we geld over, dan schenken we 
dat aan een in Nuenen c.a. bekend goed doel.

Inschrijven voor deze bridgedrive doet u via de 
clubwebsite van BC de Oude Linde.
Via de link https://30057.bridge.nl/evene-
ment/171418/ komt u direct bij de registratiemo-
gelijkheid in de agenda van BC de Oude Linde. 

Wij hopen op een grote opkomst.

De bridgeclubs van Nuenen c.a.: BC de Overslag, 
BC Common Sense Nuenen, B.O.C. Nuenen, BC 
Senergiek, BC Over Dwars, BC de Oude Linde en 
BC Nuenen Petit. 
Alle correspondentie verloopt via het e-mail-
adres ngn200bridge@gmail.com

Verkoeling voor chimpansees in Dierenrijk

Speciale groente-ijstaart 
Niet alleen mensen verlangen met dit warme weer naar verkoeling, ook de die-
ren kunnen wel wat kouds gebruiken. De chimpansees konden de groente-ijs-
taart zeer waarderen.

Foto: Dierenrijk

Opvang Oekraïense 
vluchtelingen op de 
Vrouwkesakker
Wist u dat...
• de opvanglocatie weer vier nieuwe 

Oekraïense vluchtelingen heeft 
kunnen huisvesten, een gezin met 
schoolgaande kinderen?

• de bewoners een gezamenlijke bar-
becue gehouden hebben waar ze 
van genoten hebben?

• het Atelier Nuenen gestart is met 
schilder- en tekenlessen voor de be-
woners? 

• wandelroutes beschikbaar gesteld 
zijn aan de bewoners zodat ze weer 
eens een ander deel van onze ge-
meente kunnen ontdekken?

• de bewoners op initiatief van de Li-
ons Club toegangskaarten en een 
consumptiebon voor Bloem en Tuin 
kregen? 

• bloemen en planten zijn afgeleverd 
om de buitenruimte van de op-
vanglocatie te verfraaien? Het werd 
door de bewoners erg gewaardeerd.

• de Oekraïense kinderen mee kun-
nen doen aan de kindervakantie-
week? 

• één van de bewoners voor de poes 
graag een krabpaal wil en er voor 
het nieuwe gezin behoefte is aan 
vier fietsen voor volwassenen? (Kunt 
u wat betekenen? Stuur een mail 
dan naar oekrainers@nuenen.nl)

Energetische massage 
in Het Koetshuis 
Een energetische massage is zoveel meer dan massage alleen. Van masse-
ren weten we dat het een positief effect heeft op o.a. spieren, doorbloe-
ding en stofwisseling. Een energetische massage geeft daar nog een ex-
tra helende dimensie aan. 

Ik, Peggy van Stralen, mag mezelf al 
dertien jaar Reikimaster noemen en 
ben ruimschoots bekend met de 
kracht en bijzondere effecten van 
Reiki. De combinatie massage en 
energie maakt de aanraking helend 
voor de persoon als geheel, holis-
tisch.

Elke energetische massage is uniek
Wanneer er sprake is van gestagneer-
de energie (blokkades) helpt de ener-
getische massage de energie te har-
moniseren en bewustwording te creë-
ren over de oorzaak van blokkades. 
Tijdens de massage stroomt de Reiki 
energie als vanzelf rijkelijk, dat gaat 
automatisch. Elke aanraking krijgt een 
helende universele levensenergie 

mee wat op dat moment nodig is voor 
dat gedeelte van het lichaam. Iedere 
massage is uniek, precies afgestemd 
op degene die het ontvangt.

Hoe ziet een energetische massa-
ge eruit
Belangrijk is dat we er de tijd voor ne-
men. Houd rekening, van binnen-
komst tot vertrek, met anderhalf uur. 
De massage omvat rug, benen, voe-
ten, buik, armen, handen, nek en 
hoofd. Je maakt tijdens de massage 
contact met je lichaam en ervaart 
wat het met je doet om in aandacht 
aangeraakt te worden. Vaak zijn we 
ons niet bewust hoeveel spanning er 
bijvoorbeeld in de schouders kan zit-
ten, tot je het loslaat. Zo ook bij de 

buik. Op het moment dat de energie 
stroomt, ontstaat er ontspanning en 
krijgen de darmen letterlijk meer be-
wegingsruimte. Een mooi duidelijk 
merkbaar effect van het loslaten van 
spanning. En dat zijn nog maar twee 
voorbeelden van wat mogelijk is.

Chakra’s en nervus vagus
Tijdens de massage is er ook aan-
dacht voor de zeven hoofdchakra’s. 
Elke chakra is gekoppeld aan een be-
paald orgaan en gebied van het li-
chaam en beïnvloedt de werking en 
doorstroming van dat gebied. Ook 
de nervus vagus slaan we zeker niet 
over. De nervus vagus wordt ook wel 
de ‘zwervende zenuw’ genoemd en is 
een heel belangrijke zenuw. De ze-
nuw loopt van brein tot en met de 
buikholte en is verbonden met alle 
organen er tussenin. Wanneer men 
vaak onveiligheid heeft ervaren, ont-
spant deze zenuw op een gegeven 
moment niet meer en is de zenuw in 

contante staat van paraatheid. Het 
weet als het ware niet meer dat het 
ook nog kan ontspannen. Een opti-
maal functionerende nervus vagus 
ontspant wanneer mogelijk en is ac-
tief wanneer nodig. Gezien het effect 
van de chakra’s en nervus vagus op 
onze gezondheid is het dan ook be-
langrijk ze mee te nemen in de mas-
sage.
 
Resultaat
Een energetische massage is een 
weldaad voor lichaam en geest. Met 
aandacht aangeraakt worden helpt 
het lichaam te ontspannen en je 
mentaal en emotioneel meer in ba-
lans te voelen. Er ontstaat innerlijke 
rust en ruimte voor heling waardoor 
je je beter in je vel voelt. 

Neem voor meer informatie over de 
energetische massage contact op met 
Peggy van Stralen, 06-40574871, info@
vanstralen.nu, www.vanstralen.nu.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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 Fysio-
 en ergotherapie Kwiek, V. v. Goghstraat 139, Nuenen
 13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute,verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde  
 bij het gemeentehuis. 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.

 

   

Tovenaar van Oz 
14.30 uur
openluchttheater Mariahout

2e hands fietsenbeurs 
10.30-13.00 uur

Kindcentrum de Sprankel,  
Grotenhof in Lieshout

Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef

14.30 uur
Kiosk Park, Nuenen

Vr

2
SEP

Zo

4
SEP

Do

11
AUG

Zo

14
AUG

Do

18
AUG

Zo

21
AUG

Za

3
SEP

4
t/m 
10
SEP

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

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

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez

14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur

Speeltuin de Kievit

KWF Nuenen
 jaarlijkse collecteweek

Nuenen 

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

Cabaret aan de Bosrand
20.00 uur

Boerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

NGN200 Drie Dorpenfeestweekend 
feestterrein bij windmolen  

De Roosdonk op de splitsing van Berg, 
Broekdijk en Gerwenseweg.

Vr

19
AUG

Ittemee met de WLG 18.00 uur  
D’n Heuvel in Gerwen. 
Inschrijving: ittemee.wlg@gmail.com 
of 06 41102625

Zo

21
AUG

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

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 

Za

27
AUG

Wielerevent NGN200
13.00-17.00 uur 

Terrein Berg/Broekdijk/Gerwenseweg 
Aanmelden: info@ngn200.nl

Zo

14
AUG

Heidefietstocht met IVN Nuenen
10.00 uur 
vanaf de kloostertuin (naast Het 
Klooster) Nuenen 

Ma

15
AUG

Mariaviering, 
20.00 uur lichtprocessie door ‘Het 
Groene Hart’ en afsluiting bij Maria in 
de Lourdesgrot, kerk van Mariahout  

Di

16
AUG

Vakantie-kienen
19.30 uur
het dorpshuis van Lieshout 

Di

23
AUG

Vakantie-kienen
19.30 uur
het dorpshuis van Lieshout 

Zo

28
AUG

Zo

28
AUG

Di

30
AUG

Vakantie-kienen
19.30 uur

het dorpshuis van Lieshout 

Za

3
SEP

Zo

4
SEP

Bridge Oefenclub in Geldrop

Aanmelden bridgen 
onder begeleiding
De Oefenclub Geldrop biedt begin-
nende bridgers de mogelijkheid 
nog enige tijd onder begeleiding te 
bridgen. Dit is om de overgang naar 
een ‘echte’ bridgeclub wat soepeler 
te laten verlopen.   Let wel, de Oe-
fenclub verzorgt geen bridge-cur-
sus maar is bedoeld als vervolg op 
de eerste bridge-cursussen.

De Oefenclub speelt in de Muziekzaal 
van Gemeenschapshuis Zesgehuch-
ten, Papenvoort 1, Geldrop, op vrij-
dagmiddag van 13.30 tot ca 16.00 
uur 4 rondes van 4 spellen. 
Bij voldoende belangstelling zal een 
serie van 17 middagen gespeeld wor-
den van vrijdag 2 september tot en 
met vrijdag 23 december. Naast de 
vaste begeleider en coördinator, zal 
er altijd minstens één tweede bege-
leider zijn van BC Culbertson. Aan 
hen kunt u raad en uitleg vragen tij-
dens het spelen en bieden.
De kosten (zaalhuur en begeleidings-
kosten, bij 24 leden) komen op ca  
€ 50,- per persoon. Zodra het aantal 
deelnemers bekend is, worden de 
definitieve kosten bepaald. U kunt u 
per e-mail via culbertsongeldrop@
gmail.com tot 26 augustus aanmel-
den als lid van de Oefenclub voor 
deze serie.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Tovenaar van Oz op 
tournee door Nederland
Twaalf voorstellingen in drie weken tijd; van Valkenburg tot Zeist van 
Roosendaal tot Oploo. Spelers van theatergroep Mariahout doen het 
weer, al bijna veertig jaar lang.

Witte busjes, gele shirtjes, een aan-
hanger vol rekwisieten, tassen en 
rekken vol kleding. In een mobiele 
karavaan trekt de theatergroep door 
heel Nederland. In thuisbasis Maria-
hout zijn ze al in de winter begonnen 
met repetities, maar de tournee is 
waar de groep het voor doet.

Tovenaar van Oz
Dit jaar staat de Tovenaar van Oz op 
het programma. Teamwork zorgt er-
voor dat de voorstelling vlekkeloos 
verloopt. Acteurs en actrices in de 
leeftijd van twaalf tot zeventig jaar 
oud, een productieteam dat zorgt 
voor de algehele organisatie, techni-
sche mensen en vergeet niet de vrij-
willigers die kleding maken. Tijdens 
de voorstelling wisselen diverse spe-
lers wel zes keer van kostuum. Meest-
al geen alledaagse kostuums, dus 
jaarlijks gaat de kledingwerkgroep 
een uitdaging aan. 
Het sprookje van Oz begint in Kansas, 
waar Dorothé met haar hondje Toto 
in een storm belandt. Aangekomen 
in Oz maakt ze kennis met Vogel-

schrik, Blikken vrouw en leeuw die al-
lemaal een wens hebben. Op weg 
naar de zwevende tovenaar loopt ze 
langs diverse wezens en voorwerpen 
want de acteurs vormen ook een bos 
en bijvoorbeeld een poort. Ook dar-
telen er apen, kraaien en bijzondere 
heksen rond. En heb jij weleens van 
babbelaars gehoord? Snoepjes, maar 
dan net wat anders.

Tournee inmiddels traditie
Oudste actrice en manusje van alles 
Gerda van der Burgt (70) was er in 
1984 al bij. Met de voorstelling 'De 
Kristallen bol' bezocht de toneel-
groep al enkele theaters in de omge-
ving, maar Mariahout was toen al de 
thuisbasis. Gerda speelde toentertijd 
met haar vader Bert en zus Thea, nu 
staat ze inmiddels met zoon Peter en 
kleinzoon Ties op de planken. 
Volgend jaar bestaat toneelgroep 
Mariahout 50 jaar en natuurlijk is Ger-
da al vanaf het begin lid. Vanaf het be-
gin spelen er ook jongeren in de 
jeugdproductie mee. Zodra je van de 
basisschool af bent, kun je mee op 
tournee. Dit trekt enthousiaste talent-
volle jeugd uit heel de regio. Er is zelfs 
een aantal oud-spelers die van deze 

Inbrekers gaan niet op 
vakantie, maar slaan toe
Terwijl heel Nederland, na een ruim jaar thuiswerken, snakt om erop uit 
te trekken en massaal vakanties boekt op campings, parken en resorts, 
ruiken inbrekers hun kans. En hoewel 2 op de 3 voor- en achterdeuren te-
genwoordig goed beveiligd zijn, kunnen criminelen nog eenvoudig toe-
slaan bij zo’n 4 miljoen van die deuren.

De overheid zegt in zijn campagnes 
met het zwaailichtje niet voor niets: 
“maak het ze niet te makkelijk”. 
Door slechte beveiligingsmaatrege-
len, krijgen dieven weer de kansen 
waar ze zo lang op hebben moeten 
wachten in de paar weken dat een 
woning niet wordt bewoond. Coen 
Staal, voorzitter van de stichting Na-
tionale Inbraakpreventie zegt dan 
ook: ,,Doe er iets aan, dat is echt mak-
kelijker dan je denkt”.

Een ervaren inbreker ziet in een oog-
opslag of een achterdeurslot of een 
keukenraam een ‘makkie’ is of dat het 
een zware klus gaat worden. Natuur-
lijk kiest hij dan voor de makkelijkste 
prooien. In de zomer heeft hij ten-
slotte keus te over: er zijn overduide-
lijk veel mensen voor langere tijd van 
huis en 1 op de 3 deuren is erg slecht 
beveiligd.

Onderzoek wijst uit dat maar liefst 30 
tot 40 procent van de achterdeuren 
én van de voordeuren een zodanig 
slecht slot of beslag heeft dat een in-
breker met schroevendraaier en tang 
binnen 1 minuut binnen is. En dán 
heeft hij volop tijd om op zoek te 
gaan naar jouw waardevolle spullen.
Lees de onderstaande tips hoe dat 
eenvoudig is te voorkomen:

1. Ga naar inbraakmislukt.nl en check 
je voordeur, achterdeur en je ramen 
via “Hoe beveilig ik beter?” Als daaruit 
blijkt dat je het beste je oude beslag 
kunt vervangen door beslag met ci-
lindertrekbeveiliging (eigenlijk een 
minimum-eis), plààts dan dat nieuwe 
beslag op de achterdeur voor je ver-
trekt. Dat kost je misschien 70 euro. 
Of plaats goedgekeurde raamboom-
pjes op je keukenraam voor onge-
veer 50 euro. Daarmee verklein je de 
kans op inbraak enorm.

2. Laat ’s avonds niet één lampje aan 
gaan, maar alle lampen die je norma-
liter ’s avonds aan hebt. Zet er een 
tijdschakelaar op en stel ze in op ver-
schillende tijdstippen. Laat de lamp 
in de slaapkamer nog een kwartiertje 
aan nadat alle lampen in de woonka-
mer zijn uitgegaan. Er zijn tegen-
woordig ook handige lampen die je 
met een app kunt bedienen, ook bij 
(plafond)lampen waar een tijdscha-
kelaar niet geplaatst kan worden.

3. Doe je je jaloezieën of gordijnen 
van je woonkamer veelal helemaal 
dicht bij het slapengaan, verander 
dat dan een paar weken voordat je 
op vakantie gaat. Laat ze overdag en 
’s avonds half open zodat je wel naar 
binnen kunt kijken, maar daarbij 
geen zicht hebt op de hele kamer. 
Kijkt een inbreker naar binnen, dan 
kan hij niet je woonkamer overzien.

4. Ruim je woonkamer en keuken 
juist niet perfect netjes op. Laat een 
kopje op tafel staan of wat afwas op 
het aanrecht. En een krant of open 
boek, alsof je zo weer verder kunt 
gaan lezen.

5. Plak (tijdelijk) een nee/nee sticker 
op je brievenbus om overtollige re-
clamepost te voorkomen of vraag ie-
mand om je brievenbus/deurmat re-
gelmatig te legen. Of plak het raam in 
of naast de voordeur af met zwart 
karton, zodat een inbreker geen sta-
pels post ziet liggen.

6. Vraag een van je buren om een 
oogje in het zeil te houden, niet al-
leen om de plantjes water te geven 
en het gras te maaien, maar ook om 
de post uit het zicht te halen. Laat ze 
de post dan niet in stapeltjes op tafel 
leggen, maar uit het zicht; in een kast 
bijvoorbeeld.
De stichting Nationale Inbraak Pre-
ventie is een publiek-private samen-
werking met als doel woningbezit-
ters meer bewust te maken van goe-
de inbraakpreventie, om daardoor bij 
te dragen aan het substantieel verla-
gen van het aantal inbraken en in-
braakpogingen. (bron: politie).

hobby hun beroep gemaakt hebben. 
In 2022 is er weer een nieuwe lichting 
acteurs die als hobby of misschien 
met een mooie theaterdroom op het 
podium staan. Misschien wel weer 
een musicalster in de dop? Talent en 
enthousiasme genoeg. Kom het ge-
woon maar eens aanschouwen bij ‘De 
Tovenaar van Oz’. 
Tovenaar van Oz is te zien in het 
openluchttheater Mariahout op 11 
augustus om 14.30 uur 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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TAXUSSNOEISEL LATEN OPHALEN 
KAN TOT VRIJDAG 12 AUGUSTUS
Voor wie nog niet in de gelegenheid is 
geweest om zijn of haar taxus te snoeien, 
nu is de kans. Taxus Taxi haalt het wonder 
groen nog tot en met vrijdag 12 augustus 
op. Dit betekend dat het snoeisel nog tot 
en met donderdag 11 augustus kan wor-
den aangemeld.
Snoeisel aanmelden kan 24/7 via www.taxustaxi.nl/afspraak

Geen Taxus Taxi Tas, wat nu? 
Dit jaar is Stichting Taxus Taxi helaas niet in de gelegenheid geweest 
te werken met tas uitgiftepunten. Veel donateurs hebben hierdoor 
het idee dat deelnemen zonder tas niet mogelijk is. Echter, niets is 
minder waar. Ook zonder de Taxus Taxi Tas is deelname geen enkel 
probleem. De tas is een handig hulpmiddel, maar zeker niet noodza-
kelijk. Het snoeisel mag ook los op een zeil, hoop of kruiwagen wor-
den gelegd, waarna Taxus Taxi het netjes opruimt. 

 VERGUNNINGEN PERIODE
 02-08-2022 EN 08-08-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 69 B en C Ontvangen voor het wijzigen van het gebruik  
 voor een bedrijf in handel van auto's 
Hoge Panakker 3 Verlengen van een erfafscheiding 
Sophiastraat 1 Vervangen en verbreden van een dakkapel aan  
 de voorzijde 
Esrand 16 Starten van een teken- en tattoostudio aan huis
Janus Prinsengaarde 26 en 54 Plaatsen van een overkapping 
Laan van Nuenhem 20 Aanleggen van een uitweg 
Rullen 5 Splitsen en verbouwen van een woonboerderij 
Centrum Jaarlijkse bevrijdingsherdenking  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Papenvoort 26 Starten van een Bed & Breakfast in de woning
Kerkakkers 19B Oprichten van een woonhuis 
Van Maerlantstraat 2 Aanleggen van een inrit
  
Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Te Welle 13 Straatborrel 
Terreinen van Broekdijk- Het ‘Landjuweel’ evenement
Gerwenseweg  
Terrein aan Gerwenseweg bij Wielerevent
windmolen de Roosdonck   
Pastoorsmast 14 Oktoberfest 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Terrein aan de Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen 
  
  

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
4 augustus Wettenseind 20 Ontwerp-omgevingsvergunning het 
  brandveilig gebruiken van een kantine
  voor een BSO  
5 augustus Goudhoeksland Vaststellen parkeergelegenheid opladen  
  elektrische auto’s 
5 augustus Brederostraat Verplaatsen parkeergelegenheid opladen  
  elektrische auto’s 
5 augustus Jacobushoek Vaststellen parkeergelegenheid opladen  
  elektrische auto’s 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddienst
Zondag 14 augustus 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor P. 
Peters.

Misintenties
Drieka van de Tillaart; Noor van der 
Linden – Beltz en Nelly van der Lin-
den; Harrij Schmitz; Fien Sleegers – 
Penninx; Lies Beekmans – van Steke-
lenborg; overleden ouders Vogels – 
van Kasteren; kinderen Vogels en 
kleinkinderen.

Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode is er op 
zaterdagavond géén viering in onze 
parochie.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen geopend op dinsdag en vrijdag-
ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 14 augustus om 11.00 uur: 

viering, orgelspel, voorganger Pastor 
R. van Eck.

Misintenties
Diny Leenen – Konings;
Sjef en Lena Saris – Swinkels.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 14 augustus om 09.30 uur: 
viering, voorganger pastor J. Deckers.

Misintenties
Piet Coolen; Jan Migchels; Fam Mig-
chels-Vlietstra; Fam Renders-van 
Hoof.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 14 augustus zal onze oud-
predikant Ruud Bartlema voorgaan in 
de dienst. Er wordt een collecte ge-
houden voor de zomerzending met 
een project in Egypte. U kunt de 
dienst ook thuis volgen via livestream. 
U kunt die vinden via www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding   Na afloop van de 
dienst wordt er koffie en thee ge-
schonken en kunnen we elkaar ont-
moeten. U bent van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 11 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Tiburtius en Susanna, martelaren.
Vrijdag 12 augustus. 07.15 H. Mis, H. 
Clara van Assisi, maagd.
Zaterdag 13 augustus. 09.00 uur H. 
Mis, Gedachtenis van H. Hyppolitus 
en Cassianus, martelaren.
Zondag 14 augustus. Tiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 15 augustus. Feest van Ma-
ria ten Hemelopneming. 19.00 uur 
gezongen Hoogmis.
Dinsdag 16 augustus. 18.30 uur. H. 
Mis, H. Joachim, vader van de H. 
Maagd Maria, belijder.
Woensdag 17 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Hyacinthus, belijder. 
 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Lichtprocessie door  
‘Het Groene Hart’ in Mariahout
Kerkdorp Mariahout, waarvan de stichtingsdatum 15 augustus 1932 is, 
heeft vanaf dat jaar steeds aandacht besteed aan deze bijzondere dag. 
De Rooms Katholieke kerk viert op deze dag het feest van Maria Tenhe-
melopneming (Maria Hemelvaart). Voorheen werd Maria Tenhemelopne-
ming als een zondag gevierd. In buurlanden Duitsland en België is dat 
nog steeds zo. 

De geschiedenis van het relatief jon-
ge Mariahout heeft verschillende bij-
zonderheden die voornamelijk met 
de kerk te maken hebben. De stichter 
van het dorp, bouwpastoor Jacobus 
van Eijndhoven (1898-1981), had in 
1932 vele plannen waarvan de resul-
taten nog steeds in Mariahout te zien 
zijn; Zoals de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk, de Lourdesgrot, het 
Processiepark, het Openluchttheater, 
het klooster van de zusters en de Ber-
nadette basisschool. De erfenis van 
deze ondernemende pastoor ligt 
centraal in het dorp en wordt ook 

vaak ‘Het Groene Hart’ van Mariahout 
genoemd.
Op maandag 15 augustus om 20.00 
uur zal in de kerk van Mariahout een 
bijzondere Mariaviering beginnen, 
waarin veel gezongen wordt en tek-
sten en liederen in het teken van Ma-
ria staan. Aansluitend een lichtpro-
cessie door ‘Het Groene Hart’ en de 
afsluiting bij Maria in de Lourdesgrot. 
Kaarsen voor de processie liggen 
achter in de kerk klaar. Bij slecht weer 
is de viering in de kerk. Na afloop is er 
op het kerkplein voor iedereen een 
kopje koffie of thee. 

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

En de zon stuurt je haar warme stralen

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft, 
willen wij u laten weten dat is overleden onze lieve moeder en oma

Diny Gijsbers – van Beeck
echtgenote van Jan Gijsbers †

Ze overleed op 4 augustus 2022 in de leeftijd van 86 jaar.

Han en Stefanie, Anniek, Merel, Cas
Frank en Tanja, Amber, Dymphy en Jesse, Sterre

Woensdag 10 augustus heeft haar afscheid plaats gevonden.

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de lieve berichten, 
kaarten, bloemen en alle andere vormen van medeleven die we de 

afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. 
Ze geven ons steun en troost.

Yorbe: nieuwe inwoner 
in onze gemeente
Yorbe is geboren en dat is te zien aan de voorzijde van Frits Bakershof 10 
in Gerwen. Wietse en Nicole Thobokholt zijn de trotse ouders van zoon 
Yorbe. 

Yorbe: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
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. (fotoCeez). 
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Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

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 Schij-
ven, 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 zwem-
sport wilde bedrijven in recreatief 
of wedstrijdverband, naar Hel-
mond dan wel naar Eindhoven. 
Een ambitieus project was gebo-
ren en voortvarend ter hand geno-
men. Vanuit de provincie werd een 
forse subsidie ontvangen voor de 
moderne vormgeving van het 
zwembad met de bekende bui-
zenconstructie aan de zijkant van 
het gebouw, geënt op het dak van Het grote bad, 1972 Het instructiebad, 1972

Het personeel van het instructiebad 
in 1972. Van links naar rechts: Jan 
van der Holst, Fred Peek, John Swin-
kels, Aart Kramer, Bert Lavrijsen, Hen-
nie van de Broek, Jeanne Oerlemans, 
Monique van der Meeren, Harrie Ver-
hoeven.

Tijdens de zwemdemonstratie met op de voorgrond van rechts naar links: burge-
meester Jan Smits van Oyen en de Raad van Beheer Willem Janssen (gemeentese-
cretaris), 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]

het Olympisch stadion in München 
1972. Na alle goedkeuringen en het 
bepalen van de juiste ligging, dicht 
bij de voetbalvelden van RKSV Nue-
nen, De Luistruik, en naast de Micro-
sporthal, werd binnen 210 werkda-
gen in een record tempo het zwem-
bad gebouwd. 
Het zwembad kreeg een groot bassin 
van 12,5 bij 25 meter en een instruc-
tiebassin van 8 bij 12 meter. Het 
zwembad was voorzien van de op 
dat moment meest moderne appara-

tuur voor de filtering van het zwem-
water en verwarming met een hoog 
en laag toerenregeling afhankelijk 
van de luchtvochtigheid en buiten-
temperatuur. Dus toen al energiebe-
sparend, 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 be-
stuurd door een Raad van Beheer, 
waarin vijf notabelen uit Nuenen en 
twee vertegenwoordigers uit de lan-
delijke Sportfondsenorganisatie za-
ten.
Bert Lavrijsen werd, als ervarings- en 
zwembaddeskundige bedrijfsleider, 
op 1 juli 1972 benoemd om de dage-
lijkse leiding van het zwembad ter 
hand te nemen samen met zijn vrouw 
Bernie en een specialistisch team van 
zweminstructeurs, zwembadmachi-
nist, teamleiders en medewerkers 
voor de receptie, administratie en 
schoonmaak.
Een heel nieuwe programmering 
werd opgesteld om een zo breed mo-
gelijk aanbod te krijgen voor iedere 
enthousiaste zwemmer. Het activitei-
tenplan omvatte naast het recreatief 
zwemmen, zwemmen voor moeder 
en kind, zwemlessen, trimzwemmen 
voor volwassenen, schoolzwemmen 

en natuurlijk zwemmen in vereni-
gingsverband 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 wedstrijd-
sport te bedrijven. Het proefdraaien 
van het nieuwe zwembad nam een 
aanvang om alle kinderziektes onder 
de knie te krijgen.

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen

Vendeldemonstratie door het H. Kruisgilde Ger-
wen en het Sint-Annagilde Nederwetten.

Officiële ingebruikneming van de invalidenlift in 1985. Links met de microfoon is 
Thea Bernsen.

Zwemles van badjuf Monique van der 
Meeren, 1975.

De drielingzusjes Vogels tijdens een 
zwemles, 1985.

Marietje Vogels bij het carnaval, 2009.

Op 2 september 1972 was dan de 
grote dag van de opening. Na de 
gebruikelijke openingshandeling 
door burgemeester Jan Smits van 
Oyen en de voorzitter van de Raad 
van Beheer, Arnold Poot, volgde 
een uitgebreide zwemdemonstra-
tie door de leden van de zwem-
vereniging. Alle vormen van 
zwemmen werden getoond tot 
groot genoegen van het in groten 
getale opgekomen publiek. Aan-
sluitend werden rondleidingen 
verzorgd door het team van me-
dewerkers, terwijl buiten de feest-
vreugde werd verhoogd door het 

optreden van Drumband Oefening en 
Volharding en de Fanfare De Vooruit-
gang, terwijl de vendeliers van de gil-
den H. Kruis uit Gerwen en Sint-Anna 
uit Nederwetten een kleurrijke show 
gaven.

Een tijd van groei en bloei volgde 
met vele nieuwe activiteiten en dui-
zenden zwemmers per maand. Een 
simpel initiatief vanuit het toenmalig 
klooster of de nonnen apart zwemles 
konden krijgen in warmer water, 
werd door de bedrijfsleiding zelf in 
gang gezet en snel was er veel meer 
vraag naar zwemmen in warmer wa-

ter door mindervaliden. 
Vrijwilligers wilden graag 
meehelpen. Thea Bern-
sen coördineerde dit en 
de Revalidatie/Aktivatie-
club, Revak, was gebo-
ren. Nu 50 jaar later is dit 
een belangrijke vereni-
ging voor alle minderva-
liden en zwemmers met 
een beperking in Nue-
nen, met tientallen vrij-
willigers en zelfs een me-
dische staf.
Ook zwemvereniging 
Poseidon ’72 nam een 
grote vlucht. Het wed-
strijdzwemmen, zwem-
men voor hogere diplo-
ma’s, waterpolo en 
zwemmen voor volwas-

senen zijn op de kaart gezet en de 
naam is inmiddels gewijzigd in 
Zwem- en Polovereniging Nuenen 
(ZPV). Diverse leden van de vereni-
ging stroomden door naar de wed-

strijdploeg van PSV en namen deel 
aan regionale, nationale en internati-
onale zwemwedstrijden.1

Jarenlang zorgde het schoolzwem-
men voor een geweldige boost om 
alle Nuenense kinderen vriend van 
het water te maken en goed zwem-
men te leren. Ook de zwemlessen 
voor de zwemdiploma’s ABC stonden 
en staan nog steeds op een zeer 
hoog niveau. De kwaliteit en profes-
sionaliteit van de zweminstructeurs 
zorgden ervoor dat kinderen uit de 
verre omgeving kwamen om goed 
zwemonderwijs te krijgen. Tiendui-
zenden zwemdiploma’s zijn inmid-
dels behaald in het Nuenens zwem-
bad.

Ook vele andere activiteiten werden 
er georganiseerd, waaronder de 
Zwemvierdaagse met vele nevenac-
tiviteiten, zoals circus, stoeptekenen, 
leren windsurfen, carnaval, Vincent 
van Gogh in bad, lokale zangoptre-
dens, triathlon etc.

Komende weken wordt met enkele verhalen in Rond de Linde aan-
dacht besteed aan het 50 jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 1.

Komende weken wordt met een aantal verhalen in Rond de Linde 
aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 2.

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

 

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

Ingezonden brieven

Snoeibeurt
Twee jaar geleden werden er naast mijn huis twee bomen in de groenstrook 
gerooid. Niet omdat ze op sterven na dood waren, maar omdat ze er ten gevol-
ge van te rigoureus snoeien aan de straatkant niet mooi meer uit zagen. In het 
najaar zouden vervangende bomen geplaatst worden. Gebeurde niet, dus 
maar even bellen naar het Gemeentehuis. ‘We hebben geen geld voor nieuwe 
bomen’ kreeg ik als antwoord. Er bleven dus twee open zanderige plekken 
over in de groenstrook, zeer geliefd bij passerende honden. Dit voorjaar be-
sloot ik enige bijpassende struiken te kopen in het tuincentrum om die plek-
ken weer op te vullen. Door regelmatig water te geven zijn ze alle goed aange-
slagen. Wie schetst mijn verbazing dat ik na de gemeentelijke snoeibeurt van 
vorige week deze struiken niet meer zie: kennelijk geruimd door de snoeiers. 
De honden zullen het wel fijn vinden, maar wij niet. Gemeente Nuenen c.a.: be-
dankt!

C. van Hattum
Constantijnstraat 26 5671 XE  Nuenen

Sinkhole op de Vallestap blijft nog steeds een sinkhole

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit 
hebben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite 
(handwerken), poppen, 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 ho-
ren. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s

Vakantie-kienen  
in Lieshout
Op 16 augustus, 23 augustus en 30 
augustus gaan we gewoon kienen. 

LET WEL OP: Dit zijn 3 dinsdagen. 
Aanvang is zoals gewoonlijk om half 
acht. Wij kienen in het dorpshuis van 
Lieshout in het kleine zaaltje.

Airco
De droogte heerst, de hitte brandt.
De Rijn vertoont zijn laagste stand.
Geen mens die actie onderneemt.

De rode haan verzengt het woud.
Grijpt om zich heen. Verkoolt het hout:
We zijn van de natuur vervreemd.

Want laait de hitte van de zon
dan kruipen we in de cocon:
Fris stroomt het water uit de kraan.

Geen hitte hebben we gevoeld.
We blijven aangenaam verkoeld:
Bij óns staat nu de airco aan.

Fred Lambert (3-8-2022)
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SPORTSPORT U23 WK roeien in Italië

Goud voor vrouwen dubbelvier 
met Vera Sneijders
Eind juli jl. vond dit roei evenement plaats in het plaatsje Varese, Noord- 
Italië. Vanuit Nederland werden voor de leeftijdscategorie tot 23 jaar 8 
boten uitgezonden.

V.l.n.r. Lisa Bruijnincx, Vera Sneijders, Willemijn Mulder en Femke Paulis Foto: roeien.nl

Vera Sneijders uit Gerwen (lid van 
E.S.R Thêta) nam deel in de dubbel 
vier samen met Lisa Bruijnincx, Fem-
ke Paulis en Willemijn Mulder. De 
boot plaatste zich door een overwin-
ning in de voorwedstrijd direct voor 
de finale op vrijdag 29 juli.
De wedstrijd was spannend, de Ne-
derlandse boot kwam stapsgewijs 
naar voren. Van plaats drie ging het 

naar twee en vervolgens – pas in de 
laatste meters – lag de oranje dub-
belvier voor op de snel gestarte Roe-
menen (zilver) en de Duitse vrouwen 
(brons). Nederland veroverde een 
gouden medaille met hun tijd van 
6.18.30 en tevens een U23-wereldre-
cord!
Een geweldige prestatie Vera, wij zijn 
allemaal trots op jou!

Foto: roeien.nl

16 t/m 24 september 

Heel Nuenen in beweging tijdens 
de Nationale Sportweek!
Tijdens de Nationale Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspi-
reren 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!

In de week van 16 t/m 24 september 
zet heel Nuenen zich in om te gaan 
bewegen. Zo starten we bijvoorbeeld 
op vrijdag 16 september met het 
Walking Sports Opa/Oma Kind toer-
nooi. Op woensdag 21 september 
staat er een super leuke sportdag ge-
pland voor ALLE basisscholen uit 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
georganiseerd door het Nuenens 
College. De sportdag vindt plaats op 
het terrein van RKSV Nuenen. Op 
donderdag 22 september wordt de 
gezondheid van de Nuenense inwo-
ners gemeten tijdens de Vitaliteits-
dag in de Regenboogkerk. Ontdek 
wat er nog meer te doen is geduren-
de de Nationale Sportweek in Nue-
nen op www.actiefnuenen.nl. 

Kleuter- en musicalles
Zo kun je bijvoorbeeld ook deelne-
men aan de kleuterlessen en de mu-
sicallessen van Eva ten Hoor! Door 
middel van verschillende thema’s 
wordt de fantasie geprikkeld, leren 
de kinderen samenwerken, de grove 
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Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

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 Schij-
ven, 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 zwem-
sport wilde bedrijven in recreatief 
of wedstrijdverband, naar Hel-
mond dan wel naar Eindhoven. 
Een ambitieus project was gebo-
ren en voortvarend ter hand geno-
men. Vanuit de provincie werd een 
forse subsidie ontvangen voor de 
moderne vormgeving van het 
zwembad met de bekende bui-
zenconstructie aan de zijkant van 
het gebouw, geënt op het dak van Het grote bad, 1972 Het instructiebad, 1972

Het personeel van het instructiebad 
in 1972. Van links naar rechts: Jan 
van der Holst, Fred Peek, John Swin-
kels, Aart Kramer, Bert Lavrijsen, Hen-
nie van de Broek, Jeanne Oerlemans, 
Monique van der Meeren, Harrie Ver-
hoeven.

Tijdens de zwemdemonstratie met op de voorgrond van rechts naar links: burge-
meester Jan Smits van Oyen en de Raad van Beheer Willem Janssen (gemeentese-
cretaris), 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]

het Olympisch stadion in München 
1972. Na alle goedkeuringen en het 
bepalen van de juiste ligging, dicht 
bij de voetbalvelden van RKSV Nue-
nen, De Luistruik, en naast de Micro-
sporthal, werd binnen 210 werkda-
gen in een record tempo het zwem-
bad gebouwd. 
Het zwembad kreeg een groot bassin 
van 12,5 bij 25 meter en een instruc-
tiebassin van 8 bij 12 meter. Het 
zwembad was voorzien van de op 
dat moment meest moderne appara-

tuur voor de filtering van het zwem-
water en verwarming met een hoog 
en laag toerenregeling afhankelijk 
van de luchtvochtigheid en buiten-
temperatuur. Dus toen al energiebe-
sparend, 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 be-
stuurd door een Raad van Beheer, 
waarin vijf notabelen uit Nuenen en 
twee vertegenwoordigers uit de lan-
delijke Sportfondsenorganisatie za-
ten.
Bert Lavrijsen werd, als ervarings- en 
zwembaddeskundige bedrijfsleider, 
op 1 juli 1972 benoemd om de dage-
lijkse leiding van het zwembad ter 
hand te nemen samen met zijn vrouw 
Bernie en een specialistisch team van 
zweminstructeurs, zwembadmachi-
nist, teamleiders en medewerkers 
voor de receptie, administratie en 
schoonmaak.
Een heel nieuwe programmering 
werd opgesteld om een zo breed mo-
gelijk aanbod te krijgen voor iedere 
enthousiaste zwemmer. Het activitei-
tenplan omvatte naast het recreatief 
zwemmen, zwemmen voor moeder 
en kind, zwemlessen, trimzwemmen 
voor volwassenen, schoolzwemmen 

en natuurlijk zwemmen in vereni-
gingsverband 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 wedstrijd-
sport te bedrijven. Het proefdraaien 
van het nieuwe zwembad nam een 
aanvang om alle kinderziektes onder 
de knie te krijgen.

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen
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Vendeldemonstratie door het H. Kruisgilde Ger-
wen en het Sint-Annagilde Nederwetten.

Officiële ingebruikneming van de invalidenlift in 1985. Links met de microfoon is 
Thea Bernsen.

Zwemles van badjuf Monique van der 
Meeren, 1975.

De drielingzusjes Vogels tijdens een 
zwemles, 1985.

Marietje Vogels bij het carnaval, 2009.

Op 2 september 1972 was dan de 
grote dag van de opening. Na de 
gebruikelijke openingshandeling 
door burgemeester Jan Smits van 
Oyen en de voorzitter van de Raad 
van Beheer, Arnold Poot, volgde 
een uitgebreide zwemdemonstra-
tie door de leden van de zwem-
vereniging. Alle vormen van 
zwemmen werden getoond tot 
groot genoegen van het in groten 
getale opgekomen publiek. Aan-
sluitend werden rondleidingen 
verzorgd door het team van me-
dewerkers, terwijl buiten de feest-
vreugde werd verhoogd door het 

optreden van Drumband Oefening en 
Volharding en de Fanfare De Vooruit-
gang, terwijl de vendeliers van de gil-
den H. Kruis uit Gerwen en Sint-Anna 
uit Nederwetten een kleurrijke show 
gaven.

Een tijd van groei en bloei volgde 
met vele nieuwe activiteiten en dui-
zenden zwemmers per maand. Een 
simpel initiatief vanuit het toenmalig 
klooster of de nonnen apart zwemles 
konden krijgen in warmer water, 
werd door de bedrijfsleiding zelf in 
gang gezet en snel was er veel meer 
vraag naar zwemmen in warmer wa-

ter door mindervaliden. 
Vrijwilligers wilden graag 
meehelpen. Thea Bern-
sen coördineerde dit en 
de Revalidatie/Aktivatie-
club, Revak, was gebo-
ren. Nu 50 jaar later is dit 
een belangrijke vereni-
ging voor alle minderva-
liden en zwemmers met 
een beperking in Nue-
nen, met tientallen vrij-
willigers en zelfs een me-
dische staf.
Ook zwemvereniging 
Poseidon ’72 nam een 
grote vlucht. Het wed-
strijdzwemmen, zwem-
men voor hogere diplo-
ma’s, waterpolo en 
zwemmen voor volwas-

senen zijn op de kaart gezet en de 
naam is inmiddels gewijzigd in 
Zwem- en Polovereniging Nuenen 
(ZPV). Diverse leden van de vereni-
ging stroomden door naar de wed-

strijdploeg van PSV en namen deel 
aan regionale, nationale en internati-
onale zwemwedstrijden.1

Jarenlang zorgde het schoolzwem-
men voor een geweldige boost om 
alle Nuenense kinderen vriend van 
het water te maken en goed zwem-
men te leren. Ook de zwemlessen 
voor de zwemdiploma’s ABC stonden 
en staan nog steeds op een zeer 
hoog niveau. De kwaliteit en profes-
sionaliteit van de zweminstructeurs 
zorgden ervoor dat kinderen uit de 
verre omgeving kwamen om goed 
zwemonderwijs te krijgen. Tiendui-
zenden zwemdiploma’s zijn inmid-
dels behaald in het Nuenens zwem-
bad.

Ook vele andere activiteiten werden 
er georganiseerd, waaronder de 
Zwemvierdaagse met vele nevenac-
tiviteiten, zoals circus, stoeptekenen, 
leren windsurfen, carnaval, Vincent 
van Gogh in bad, lokale zangoptre-
dens, triathlon etc.

Komende weken wordt met enkele verhalen in Rond de Linde aan-
dacht besteed aan het 50 jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 1.

Komende weken wordt met een aantal verhalen in Rond de Linde 
aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 2.

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

Nachtwacht Rally 2022
Vanuit het pittoreske Nuenen wordt op zondag 18 september voor de 
vierde keer een puzzel-toertocht gereden die voert door het mooie Bra-
bantse landschap. Drukke stedelijke gebieden worden zoveel mogelijk 
vermeden, waardoor de route langs bossen, door landerijen en gezellige 
dorpjes loopt. 

De organisatie ligt in handen van de 
Nachtwacht, een gezelschap enthou-
siaste Nuenense heren, die met dit 
evenement de deelnemers en de in-
woners van Nuenen een extra leuke 
zondag willen laten beleven.

Hoe ziet de Rally eruit?
Tijdens de route worden de mooiste 
wegen en paden in Brabant en een 
klein gedeelte van België aangedaan. 
De pauze en tevens lunch vindt 
plaats bij een vooraanstaande Belgi-
sche golfclub. Na de lunch vervolgt 
de rally zich. Het einde van de route is 

bij de Watermolen van Opwetten in 
Nuenen. Daar vindt de prijsuitreiking 
van de rally plaats onder het genot 
van een lekkere BBQ met borrel. Hier 
kunnen de deelnemers nog even fijn 
naborrelen en de ervaringen van 
deze geweldige rally bespreken met 
elkaar.

Programma
9.00: Ontvangst park fermé - Park 
Nuenen, voor het Klooster van Nue-
nen (Park 1)
9.15-10.00: Koffie & gebak bij Café 
Shafrath (Park 35)

10.00: Start Rally - één voor één star-
ten de equipes voor Café Shafrath
Ca. 16.30: Einde rally bij de Watermo-
len van Opwetten (Opwettenseweg 
203) te Nuenen. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

Toegestane auto's
De volgende eisen worden aan de 
deelnemende auto’s gesteld. De auto 
dient een volgende carrosserie vorm 
te hebben: Cabrio dan wel coupé. 
Uitzondering wordt gemaakt voor 
oldtimers (minstens veertig jaar oud)

Kosten
De kosten zijn 199,00 euro per equi-
pe van twee personen en 80,00 euro 
voor een extra persoon. U krijgt hier-
voor: Fraai routeboek, goodiebag, 
rally bordje, koffie met gebak, een 
lunch en BBQ met drankjes na afloop.
Meer informatie vindt u op nacht-
wachtrally.nl.

en fijne motoriek wordt ontwikkeld, 
maar het gaat vooral om het hebben 
van PLEZIER! De kleuterles is bedoeld 
voor kinderen van 4 jaar. Daarnaast 
kun je meedoen aan de musicalles 
voor kinderen van 5,6,7 en 8 jaar. In 
deze les staat zingen, dansen en acte-
ren centraal. Met de ‘fantasievloer’, 
het inklapspel, dansend als de Leeu-
wenkoning en ‘pannenkoeken bak-
ken’ (zo snel als je kan!) zijn de lessen 
altijd energiek. Ervaren docent Eva 
ten Hoor zorgt ervoor dat je positief 
wordt benaderd en jezelf kunt zijn. 

Sportakkoord Nuenen
De Nationale Sportweek wordt on-
dersteund door Stichting Sportief 
Welzijn. De Stichting Sportief Welzijn 
is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het Lokaal Sportakkoord 
Nuenen. Met het Sportakkoord wil-
len we bereiken dat iedereen, écht ie-
dereen, plezier in sport kan hebben. 

Actief Nuenen
Actief Nuenen (onderdeel van LEV-

Groep Nuenen) zorgt samen met ver-
schillende organisaties, zoals het 
Nuenens College, Stichting Sportief 
Welzijn, Stichting Meedoen, GBS Fit-
ness, Eva ten Hoor, de Regenboog-
kerk, Senergiek, KBO-Brabant, RKSV 
Nuenen, wijkverenigingen, Jonge-
renwerk Nuenen en meer, voor een 
leuke, maar vooral sportieve Sport-
week!

Meer informatie?
Ga naar: www.actiefnuenen.nl, of 
neem contact op met buurtsport-
coach Stan via: stan.hendriks@lev-
groep.nl of bel: 0640201556. 
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 32

Oplossingen wk 31

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

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

Kruiswoord

K O P B A L T R A N E N

A P O E S A M O R A

L U S T H O F S T O R E N D

P I T A A B T K L U I

E T E N O S C A R D I T O

N L O R R E D A V I D S

B E D K I N

D B E L E G L E N E R S

A T O L R E D E N R O M P

T O R A N O G N K O E

U T R E C H T O V E R A L L

M E R N A L O O D D

A L M E L O D O N K E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 7 6
6 8 4

8 4 7 1
7 5 9

3 9 8 1
3 8 5

5 1 3 8
7 9 1

6 7 3

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

Horizontaal: 1 rangtelwoord 6 bij daglicht 12 gebarenspel 13 lisbloem 14 hectogram 16 rustig 
18 onbeschadigd 19 centiare 20 kleine aanwijzing 22 liefkozing 24 kledij 25 bewaarblik 27 koper 
29 plaksel 30 wereldrecord 31 Amerikaanse politie 33 opening in het ijs 35 vader 37 binnenschip 
38 opzet 39 tuimeling 40 grote kledingmaat 41 opnieuw 42 politieke partij 44 geografi sche mijl 
45 duivenhok 47 rustig 50 Spaanse titel 52 computergeheugen 54 tongstreling 56 soort zeil 
58 ondernemingsraad 59 reinigingsdoek 61 levenslucht 64 op dit moment 65 ver (in samenst.) 
66 geur 68 rivier in België 69 kwelderplant.

Verticaal: 1 telwoord 2 hectometer 3 lichte klap 4 klinkende zoen 5 kort ogenblik 7 langs 
8 in mindering gebracht 9 koraalbank 10 dominee 11 ijzervlechtwerk 15 rotsvesting onder Spanje 
17 pasvorm 18 Engelse graanjenever 19 zakelijk partner 21 per uur 23 rode vrucht 24 deel v.h. been 
26 science fi ction 27 krantenstalletje 28 dans 29 laatste kwartier 30 hairstyling product 
32 body mass index 34 wier 36 bergweide 41 bladzijde 43 pro Deo 46 in memoriam 48 loofboom 
49 muziekvorm 51 voegwoord 52 klip 53 geschreeuwde leuze 55 grondsoort 57 therapie 
59 watervlakte 60 plechtige gelofte 62 aanstonds 63 zangvogel 65 Technische Hogeschool 
67 knock-out.

AANNEMEN
AARDE
AGENTE
BAKBOORD
BENIG
BOSBRANDJE
DERDE
DONAU
DOUCHECEL
EMBALLAGE
ESPEN
EXOOT
GELATINE
GEWAG
GRASMAT
GRIET
GUMMI
HEILWENS
INTENTIE
KRATERMOND
KROOS
KWARTJE
LEEST
LENEN
LUCHTDICHT
MANILLA
NOOIT
NOTATIE
OPTIE
PAMPA
PENSIOEN
PIKANTERIE
SNEEK
SPERWER
STAND
STEREO
TEINT
TENGER
TUINLIEDEN
TURNER
TWEEWIELER
ZOMERTARWE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

F G E V A A R T E N F I N R K

A T E V E R B K I U D I Z H O

G G C V M E E L O P E N A O T

H O O G L E R A A R O S M L S

R D E L W O N T D A G L B R P

T I E D E R E E I I W I E O A

O N E E J O I I R E L K S N K

N G E T W E R O S E N K I D A

T O O S D T H T B T I E R I A

V K R L S E F O M E O N B E R

A L R T F A K L G O E F I P K

N U E O K S R K A N S J E U I

G S J U E E L K E H N K Z O T

E T N R G P L A P R I E E L N

N O A T A G L E G O K T N E A

F R A C T I E G E N O O T
Winnaar: week 30, Mw. R. van Dijck, Nuenen
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Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

WIJ ZOEKEN EEN KAMER 
voor onze vriendelijke rus-
tige zoon van 19 jaar. Hij 
start eind augustus op de 
Design Academy in Eind-
hoven. Heeft u wellicht nog 
een plek vrij die u aan onze 
Benjamin uit Leiden wil en 
kan verhuren? Wanneer dit 
het geval is  zou u mij  (finan-
cieel betrouwbare moeder 
Kitty Wijsman) dan z.s.m. 
willen bellen ? Mijn mobiele 
nummer is; 06-53723669 of 
wanneer u liever mailt; kitty.
wijsman@planet.nl U zou 
Benjamin en zijn ouders erg 
gelukkig maken als u iets 
passend kunt aanbieden te-
gen een redelijk bedrag. 

GEZOCHT HUISHOUDE-
LIJKE HULP voor 4 uur 
per week in Nuenen. Liefst 
op vrijdagochtend. Overleg 
mogelijk. Interesse? Bel: 06-
10 369 366.

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

HEEFT U LAST VAN 
EEN WESPENNEST
Wespennesten bestijding in 
Nuenen. Imkerij de Walhut 
Tel.: 06-11 83 71 04.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Ook tijdens de vakantie
verschijnt Rond de Linde

Ook in de vakantieperiode ligt Ook in de vakantieperiode ligt 
weekkrant Rond de Lindeweekkrant Rond de Linde

iedere week bij u op de matiedere week bij u op de mat of of 
in te zien op www.ronddelinde.nlin te zien op www.ronddelinde.nl

U kunt uw redactionele teksten U kunt uw redactionele teksten 
of advertenties blijven insturenof advertenties blijven insturen

zodat u ook tijdens deze zodat u ook tijdens deze 
periode de lezers op de hoogte periode de lezers op de hoogte 
kunt houden van wat er te doen kunt houden van wat er te doen 

is of wat er te koop is in ons is of wat er te koop is in ons 
prachtige Nuenenprachtige Nuenen

Redactioneel: redactie@ronddelinde.nl
Advertenties: drij.mes@iae.nl

Wij gaanWij gaan
gewoon door!gewoon door!


