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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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De zomer voorbij

Hele maand September

1 zegel bij besteding van €10,  volle spaarkaart bij 10 zegels

maak kans op

1 minuut gratis winkelenCadeaubonnen
Reischeque t.w.v. €500 Dagje naar de Efteling

Garden girls
De Calluna is een grote heide  plant 
met een rijke, lange bloei. In 11cm-
pot. In diverse kleuren. 2.25 p.st.
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

1.29

WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com
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KlapstoelKabaret terug bij Boerderij Krakenburg

Feestweekend NGN 200Feestweekend NGN 200
PROGRAMMA
Wielerevent 3 september:
Wielerevent voor kinderen vanaf 
groep zes. Er is een fietsroute, een be-
hendigheidsparcours en een hele 
grappige fietscarrousel waarin je ooit 
gefietst moet hebben. Er is nog ruim 
voldoende plaats dus ook zonder in-
schrijving vooraf, kom gerust met je 
fietst naar hoek Berg – Broekdijk – Ger-
wenseweg. Je kunt tussen 13.00 tot 
17.00 uur komen. 

Landjuweel 4 september:
11.00 uur
Oecumenische gebedsdienst met 
ds. M. Schulz en P. Peters in de tent 
op het evenemententerrein.

12.00 uur
Ontvangst Commissaris van de Ko-
ning, mevrouw I. Adema, voor het ge-
meentehuis door burgemeester Maar-
ten Houben. Onthulling van het door 
haar aangeboden Brabants Benkske 

Nieuw aan de Parkstraat restaurant Deja-Vu

Een onbeperkte culinaire ervaring 
met een à la carte gevoel
Door Mariët Jonkhout

Na bijna vier maanden intensief verbouwen, opent restaurant Deja-Vu op 
1 september haar deuren aan Parkstraat 25A. Vanaf die datum ontvangt 
gastvrouw Krista, samen met haar team, iedereen die een avondje onbe-
perkt, in een relaxte en ongedwongen sfeer, wil genieten van zowel Frans/
Europese als van traditionele Aziatische gerechten. Van coquilles tot oes-
ters, van sushi tot ossenhaas en van soep tot ijs en dit in willekeurige 
volgorde. Het restaurant werkt volgens het all you can eat concept, maar 
dan toch anders. Zonder tijdlimiet kunnen de gasten in eigen tempo alle 
culinaire hoogstandjes op de menukaart ontdekken.

Het gezellig en uitnodigend inge-
richte restaurant, waar natuurlijke 
kleuren en veel groen de boventoon 
voeren, biedt ruimte aan zo’n 150 
gasten. Ook is er de mogelijkheid om, 
als er bijvoorbeeld iets te vieren is, 
met een gezelschap apart te zitten in 
wat ooit een fotostudio van John Ge-
ven was. 

Deja-Vu Nuenen is alweer de derde 
vestiging volgens dit succesvolle 
concept. De vestigingen in Veldho-
ven en Holten hebben hun waarde 
inmiddels meer dan bewezen en gas-
ten komen hier dan ook graag langs 
om te genieten van alle lekkernijen 
die het restaurant te bieden heeft. 

De keuken van Deja-Vu is geopend 
van dinsdag tot en met zondag van 
17 tot 21.30 / 22 uur (weekend). Wil je 
hierna nog wat natafelen, dan kan 
dat uiteraard. 

Reserveren kan via de website deja-
vu-nuenen.nl of telefonisch via 040- 
785 63 40. En lijkt het je leuk om het 
team van Deja-Vu te komen verster-
ken? Loop dan eens binnen voor een 
afspraak: ze kunnen nog enthousiast 
personeel gebruiken.

Gastvrouw Krista

voor het Heemhuis aan Papenvoort 
15A. Het gezelschap vertrekt daarna 
onder begeleiding van de gilden naar 
het evenemententerrein. De commis-
saris van de Koning mag zitting ne-
men in een heel speciaal voertuig. 
De gilden trekken in optocht het eve-
nemententerrein op en direct daarna 
vinden de officiële handelingen plaats: 
toespraken, Cor Molenaar, voorzitter 
van stichting NGN200, burgemeester 
Maarten Houben en de Commissaris 
van de Koning doen allen een kort 
woordje. 

13.00 uur
De gilden trekken in de traditionele en 
altijd spectaculaire opmars gilden het 
evenemententerrein over, gevolgd door 
de vendelgroet door gildebroeders.

Hele middag
In de middag zijn er tal van activiteiten. 
Er is een oldtimershow, acteurs van de 
Lindespelers laten ons kennismaken 

met Nuenen(aren) van toen. Schilders 
van Atelier Nuenen tonen ons dorp in 
potlood of verf. Er wordt op ouderwet-
se wijze gedorst, een imker toont zijn 
bijen en zijn en hun werk en er zijn de-
monstraties met een weefgetouw.

14.00 uur
Er wordt gestart met het Dorpskoning Ko-
ningsschieten en het eerste schot wordt 
gelost door burgemeester Houben.

14.30 uur
Vanaf dit tijdstip kan een bezoek wor-
den gebracht aan windmolen De 
Roosdonck. Van daaruit heb je een 
prachtig uitzicht over het evenemen-
tenterrein.

15.00 uur 
Muziekkorps Oefening &Volharding 
werd recent wereldkampioen op het 
WMC in Kerkrade. Zij laten vandaag 
trots hun show in Nuenen zien.

15.15 uur 
Prachtige Paardenshow met Phaidra 
Friezen. Niet alleen de paarden zijn 
prachtig, ook de ruiters, de muziek en 
de show maken dit onderdeel een lust 
voor het oog. 

15.45 uur 
Slagwerkgroep Nuenen trommelt er 
op los op verschillende soorten slag-
werk.

16.00 uur 
Met het Iers Festival krijgt landjuweel 
een gezellige en feestelijke afsluiting. 

17.00 uur
Prijsuitreiking gildeschieten.
Het is duidelijk dat er veel te zien en 
te beleven is tijdens het Landjuweel. 

De evenementen wordt gehouden  
op het evenemententerrein op het 
‘driedorpenpunt’, op de kruising Berg, 
Broekdijk en Gerwenseweg.

U bent van harte uitgenodigd. 
De toegang is gratis!

Boerderij Krakenburg en KlapstoelKabaret gaan samen weer een mooie 
cabaretavond neerzetten in het prachtige Nuenense buitengebied. Met 
op vrijdag 2 september optredens van cabaretiers Lonneke Dort en Pie-
ter Verelst en gepresenteerd door Thijs van de Meeberg.

KlapstoelKabaret toert nu al drie zo-
mers door Nederland en komt voor de 
tweede keer naar zorgboerderij Kra-
kenburg in Nuenen. KlapstoelKabaret 
is een zomers theaterconcept. Caba-
retiers spelen hun show op een pop-
up podium, het publiek zit op zelf 
meegebrachte klapstoelen en dit alles 
op unieke en mooie plekken in de bui-
tenlucht. Het bos, op het strand, bij 
kastelen en op 2 september dus ook 
op het mooie Nuenense platteland.

Klapstoelkabaret op het erf
En op vrijdag 2 september komt 
KlapstoelKabaret dus weer naar Nue-
nen! Net als vorig jaar spelen twee ca-
baretiers een voorstelling van veertig 
minuten en daartussen zit een pauze. 
Lonneke Dort is één van de spelers. 
Zij won in 2017 het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. De Jury schreef 
over haar: “Lonneke heeft sterke lied-
jes die taalvaardigheid laten horen 
en die kleine verrassingen in petto 
hebben.” De andere cabaretier is de 
absurdistische Vlaamse Pieter Verelst. 
Deze oud-winnaar van cabaretfesti-
val Cameretten speelt een try-out 
van zijn nieuwe show ‘Ten aarzel’. 

Oud Nuenenaar en cabaretier Thijs 
van de Meeberg presenteert de 
avond. Logisch; Thijs gaat graag mee 
naar Krakenburg want de gastvrij-
heid van Gerty, Riene en Kees is altijd 
groots, gezellig en oprecht. Allerlei 
soorten mensen vinden op hun erf 
een thuis. Naast dagbesteding en 
kinderopvang is er op de zorgboer-
derij ook een fietscafé aanwezig. En 
tijdens KlapstoelKabaret is de bar 
open. Het belooft een superleuke en 
gezellige avond te worden.
Het KlapstoelKabaret is op vrijdag 2 
september, aanvang 20.00 uur (bar 
open om 19.00 uur) op Boerderij Kra-

kenburg, Olen 50 Nuenen. Ticketprijs: 
€ 22,50, inclusief consumptie. 
Kaartje kopen op locatie is mogelijk 
maar liever reserveren via www.thijs-
vandemeeberg.nl/speellijst. 

Vergeet je eigen klapstoel niet!

RKGSV winnaar 
Nuenen c.a. 
toernooi 2022

PromsFestival
@TheLake:
de opbouw

Droog 
droger 
droogst
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Dinsdag 6 september komt HET GOED 
huis-aan-huis voor textielinzameling.

HET GEMEENTENIEUWS 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.

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.
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ZILVEREN EREPENNING   
HSV ’T PLUIMKE
Bij de viering van hun 60-jarig bestaan afgelopen zondag 
ontving hengelsportvereniging ’t Pluimke de zilveren ere-
penning van de gemeente Nuenen. Locoburgemeester 
Ralf Stultiëns verrichtte de uitreiking. Van harte gefelici-
teerd! 

FEESTWEEKEND NGN200   
OP 3-4 SEPTEMBER
Commissaris van de Koning 
bezoekt Nuenen op 4 september
Op 3 en 4 september vindt het Drie Dorpenfeestweekend 
plaats op het terrein bij windmolen De Roosdonck op de 
splitsing van Berg, Broekdijk en Gerwenseweg. 

WIELEREVENT ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Op zaterdag 3 september is er een groot 
Wielerevent voor de jeugd, leerlingen uit groep 
6,7 en 8 van de basisscholen uit Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Dit onder het motto: 
Daantje en Dommel gaan fi etsen. Doe mee en meld je aan 
via: info@ngn200.nl 

LANDJUWEEL ZONDAG 4 SEPTEMBER
Op zondag 4 september is er een Landjuweel in samen-
werking met de gilden. De Commissaris van de Koning van 
de provincie Noord-Brabant, mevrouw mr. Ina Adema, zal 
voor de eerste keer onze gemeente bezoeken. Zij zal om 
12:00 uur bij het gemeentehuis (Papenvoort 15) worden 
ontvangen en daarna op spectaculaire wijze worden ver-
voerd naar het evenemententerrein bij de molen. Er is heel 
veel te zien en te beleven tijdens het Drie Dorpen Feest-
weekend. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is 
gratis. Meer info via ngn200.nl

VERKOOP WOONHUIS 
OPWETTENSEWEG 104
Gemeente Nuenen verkoopt het woonhuis gelegen aan 
de Opwettenseweg 104. Meer informatie hierover kunt u 
vanaf 8 september vinden op www.opwettenseweg104.
nl of u kunt contact opnemen met Van den Buijs Garan-
tiemakelaars op 040-290 7000

ZWEM ALLEEN IN OFFICIEEL 
ZWEMWATER
Het warme weer is voor 
veel mensen en dieren 
aanleiding om verkoeling 
te zoeken in het water. 
Door de aanhoudende 
warmte en droogte is de 
waterkwaliteit in het ge-
bied van Waterschap De Dommel over het algemeen 
slecht. Daardoor kan het water botulisme, blauwalg of 
andere bacteriën bevatten.  
Zwem daarom alleen in water dat is aangewezen als o¦  -
cieel zwemwater. Want daar controleert het waterschap 
regelmatig de kwaliteit van het water. Kijk op www.zwem-
water.nl of download de gratis app om te kijken waar u 
veilig kunt zwemmen.

VERVANGING LEDLAMPEN 
EUROPALAAN
Tijdens de reconstructie van 
de Europalaan in 2016 is de 
openbare verlichting voorzien 
van led-armaturen. Als gevolg 
van een fabricagefout zijn de 
ledlampen in veel van deze 
armaturen kapot gegaan.

In de week van 5 t/m 9 september gaat de leverancier de 
ledlampen in de armaturen vervangen. De werkzaamhe-
den vinden dagelijks plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. Het 
verkeer over de Europalaan wordt omgeleid via de busbaan 
of de andere weghelft. Hoewel we de overlast tot een 
minimum proberen te beperken kunt u enige vertraging 
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ondervinden tijdens de werkzaamheden. We hopen op 
uw begrip en medewerking. Als u vragen heeft over de 
werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klant-
contactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 263 16 31.

OUDERCAFÉ
Waarom is het voor pubers zo moeilijk om een game weg 
te leggen? Waarom scrollen ze altijd nog door naar een 
volgend fi lmpje op TikTok? Waarom heb je altijd het ge-
sprek 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 volwas-
senen 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.
Locatie: ‘t Klooster, Park 1, Nuenen
Datum: 8 september 2022,
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: gratis
Voor wie: Ouders van pubers
AANMELDEN
Meld u aan via de website van GGD: 
www.ggdbzo.nl of door de QR-code te scannen.  

REGELS VOOR 
HONDEN(EIGENAREN)
Wist u dat uw hond niet op een speelplaats of speelweide 
mag komen? Onze handhavers merken regelmatig dat 
deze en andere regels voor honden niet bij alle honden-
eigenaren bekend zijn. We brengen ze daarom graag nog 
eens onder de aandacht: 
• U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering 

van de hondenlosloopgebieden.
• Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sport-

velden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. 
U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaat-
sen komt, tenzij sprake is van een geleidehond of een 
sociale hulphond.

• U moet uw hond voorzien van een halsband en een 
tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of hou-
der is.

• U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een 
openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een 
openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. 
Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een 
zakje of een poepschepje. Voor sommige gebieden 
geldt de opruimplicht niet. Mocht de opruimplicht niet 
gelden, dan staat dit aangegeven.

• Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke 
afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de 
(plastic) zakjes met hondenpoep te deponeren in de 
openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen 
en bossen).

SLUITING WONING    
NA DRUGSVONDST
Op 24 augustus heeft de 
burgemeester een woning 
aan de Hoge Tom in Nuenen 
voor een periode van 3 
maanden gesloten vanwege 
de vondst van hennep. Tij-
dens een controle in de wo-
ning heeft de politie een hennepkwekerij aangetro¬ en 
met 105 hennepplanten. De gemeente sluit de woning op 
grond van artikel 13b van de Opiumwet en het gemeen-
telijke Damoclesbeleid. Als gemeente vinden wij een vei-
lige woon- en leefomgeving belangrijk. Daarom treedt de 
burgemeester hard op tegen drugscriminaliteit. 

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet 
vaak genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet 
direct bij de drugshandel betrokken zijn, maar wel wonen 
of een bedrijf hebben in het pand waar de politie drugs 
constateert. U loopt het risico dat uw woning of be-
drijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien.

Nog een mogelijke maatregel:    
ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetro¬ en 
door de eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? 
Dan kan de eigenaar besluiten om de huurovereenkomst te 
ontbinden. Dit kan ook wanneer de huurder zelf niet direct 
iets met de hennep of drugs te maken heeft. Dat betekent 
dat de huurder nooit meer terug mag keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid vindt u op onze 
website: www.nuenen.nl/damoclesbeleid
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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

LOOP JIJ NOG EVEN ONZE HUISKAMER BINNEN?
VRIJDAG 2 SEPTEMBER, ZATERDAG 3 SEPTEMBER

(Donderdag 1 september gesloten ivm teamuitstapje)

Voor wie nog graag even binnenloopt voor de overname door Suitable hebben wij in de winkel een gezellige huiskamer 
ingericht. Daar kunnen we in een ongedwongen sfeer samen nog een drankje doen en een praatje maken.

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur
met toekomst vanaf 06.00 uur open

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

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

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

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

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

40 fantastische jaren
40 fantastische prijzen

Plameco Van Osch
Zandstraat 22 
5683 PL, Best

0499 78 54 08

Meer weten?
plameco.nl/40

KOOP EEN SPANPLAFOND EN MAAK KANS!

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen

H o v e n i e r s b e d r i j f  e n  H o u t b o u w

Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Indisch rundvlees

Chun Kun Loempia 6 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ketjap

20,95

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

Voor als het goed
 moet zijn!

Voor als het goed moet zijn!

Berliner Bal
Bladerdeeg met zoet/pittige gehaktvulling
...........................................................  per stuk 2,50

Tartaar Speciaal
......................................................... 4 stuks 7,95

SPECIAL

Tropische Passie
.................................................... 100 gram 1,95
Bourgondisch Kipgebraad
.................................................... 100 gram 1,95
Beierse Frikandel
......................................................... 4 stuks 6,50

Quiche Lorraine
Uit eigen keuken  ........................... 4 stuks 6,00

GEMAK

KOOPJE

OP BROOD

SPECIAL

KOOPJE

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

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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Nationale Sportweek Nuenen

Tijdens de Nationale Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te ge-
nieten 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. Er worden allerlei leuke acti-
viteiten georganiseerd, van de kleuterles vanaf 4 jaar tot de Vitaliteitsdag voor senioren. Van jong tot oud dus! 

Actief Nuenen
Actief Nuenen (onderdeel van LEVGroep Nuenen) zorgt samen met verschillende organisaties, zoals het Nue-
nens College, Stichting Sportief Welzijn, Stichting Meedoen, GBS Fitness, Eva ten Hoor, de Regenboogkerk, Sener-
giek, KBO-Brabant, RKSV Nuenen, wijkverenigingen, Jongerenwerk Nuenen en meer, voor een leuke, maar voor-
al sportieve Sportweek!

Meer informatie?
Ga naar: www.actiefnuenen.nl, of neem contact op met 
buurtsportcoach Stan via: stan.hendriks@levgroep.nl of bel: 0640201556. 

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.

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.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 35

Oplossingen wk 34

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

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

L A S S O I N E E N
S S T E E G S P O R E G
P A T E R L IJ N R E N T E
O V R P A L E T N E Z
E E M B O S L A P D I A
D R O M E R P E K I N G

IJ S M U T S S E R V E T

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 4 8
2 3 5 4

1 7
7 1 3 6

7 6
8 6 3 9

2 7
4 8 6 1

6 9 4

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

Horizontaal: 1 papierplant 6 drukte 11 chief executive offi cer 12 politieke partij 13 sterke drank 
14 laagfrequent 16 evenmin 18 hoogleraar 20 pers. vnw. 21 Engelse titel 23 verlichting 
24 drinkgelegenheid 25 uniek 27 lage rivierstand 28 bevestigend antwoord 29 Chinees gerecht 
30 oververmoeid 32 idool 34 zijns inziens 35 Japans bordspel 37 pl. in Frankrijk 40 moeder-overste 
44 korte tijd 46 paardenkracht 47 pluralis 48 indianentent 50 spinnenweb 51 vogel 53 oogholte 
54 gouden tientje 55 gevoel 56 tekst op muziek 58 sint 59 iel 60 halsboord 61 gril 
63 vanzelfsprekend 64 einde v.e. betrekking.

Verticaal: 1 informeren 2 personal computer 3 Japanse munt 4 snijbloem 5 stuk glas 
6 peervormige vrucht 7 Griekse liefdesgod 8 dromerig 9 poste meridiem 10 goor 15 Europeaan 
17 frisdrank 19 zwarte vogel 20 kledingstuk 22 gebogen been 24 verfrissing 26 familie 29 nimmer 
31 horizon 33 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 36 grondsoort 37 zelfkant 38 heldendicht 
39 kort toneelstuk 40 Griekse zonnegod 41 zoetwatervis 42 baardje 43 geraffi neerd 
45 afsluitbare ton 49 schrede 51 mogelijkheid 52 Engels graafschap 55 ankertouw 57 daarom 
59 decigram 62 Koninklijke Landmacht.

BALKON
BETOOG
BOGEN
CHALET
CHOKE
DEUCE
EFFECT
ELPEE
ENKEL
FILMOPNAME
FINITO
FRAAI
GELIG
GEVOELLOOS
KAPEL
KLOKKEN
LADEN
LENTE
LIEDJES
LISTEN
MANSLAG
MEESTAL
MELKZUUR
MOLENSTEEN
OLIEVELD
ONTGAAN
ONWEREN
OOGKLEPPEN
PERSZAAL
POTENTAAT
RAMEN
RELIKWIE
RESTWAARDE
SENIEL
SPRITS
TACTIEK
TELER
TWEEDRACHT
VISAKTE
VLEES
WALLEN
WARHOOFD

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

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

F O L T I W G L T E S N E D O

N N D I A L O O G J A R E N E

A E R G G V R K D N I W Z E G

C K L E I G D E K W A R T G D

H O K E M N E M U E L K U O K

T K M E Z M L N N I N V B T O

W O F M R U U H O N K B A L E

A O O L O O E R C T E M A E T

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

H S S N E T I E T I R A R Z N

T T S V O G S E L G E T E A E

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

A L A P M I S E R R A C N I C

S F A T E L E A E E H O E O O

P A P E T R O G D N R V R S P

T E G E N V O O R S T E L
Winnaar: week 33, Mw. E. van de Meerakker, Nuenen

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

040 - 209 72 41

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

Aangeboden: Huishoudelijke 
hulp Tel. 06 - 19629125.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Vakantiebezorger
Week 36 t/m 39
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT: Gevraagd: Hulp in de huishou-
ding Niet in de schoolvakanties
Tel. 06 - 38040090.

Gezocht Administratie-
ve ZZP’er of Vutter Voor 
boekhoudkundige werk-
zaamheden. Bekend met 
het  exact  programma. 
Voor ± 2 uur per week.
Inlichtingen 06 51 22 16 15.

Echte en mooie houten vloeren 
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling.
Bezoek onze showroom met

veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15  Lieshout           info@vanderputten.nl
Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Douglas hout en toebehoren voor overkappingen + plaatmateriaal 
en Vuren regels + schuttingmateriaal voor zowel de vakman als de 

particulier. Zie www.vanderputtentuinhout.nl voor de prijzen.

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij
zijn verhuisdzijn verhuisd

Houten overkappingen en veranda’s 
op maat gemaakt. Stuur uw schets, 
bestek of wensen per e-mail of bel 
voor een vrijblijvende prijsindicatie.

www.vanderputtentuinhout.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Leuk oud worden 
in Nuenen-Zuid
We gaan beginnen! Na een lange tijd van voorbereiding zijn de plan-
nen van Woongroep De Mijlpaal voor de bouw van 19 koopapparte-
menten aan de Brabantring nu concreet. Het bestemmingsplan ligt 
ter inzage, het de� nitief ontwerp is klaar en de bouwvergunning 
wordt binnenkort aangevraagd. De bouw start in het voorjaar van 
2023. De woningen worden gebouwd in Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO). De appartementen worden duurzaam ge-
bouwd (BENG), dus gasloos; verwarming/koeling en warmwatervoor-
ziening via warmtepompen. 

Langer zelfstandig wonen, 
in goed nabuurschap
Kiezen voor een woongroep is een 
bewuste keuze. Deze vorm van ge-
meenschappelijk wonen betekent 
langer zelfstandig wonen, in goed 
nabuurschap, waar je elkaar een 
handje helpt als het nodig is en el-
kaar kunt ontmoeten als je daar zin 
in hebt. Voor de duidelijkheid, 
Woongroep De Mijlpaal is geen 
verzorgingshuis, maar een aan-
trekkelijke woonvorm om leuk oud 
te worden. En zoals bewoners van 
andere woongroepen ons op het 
hart hebben gedrukt: “Leuk oud 
worden, daar moet je jong mee be-
ginnen!” Op de homepagina van 
onze website www.woongroepde-
mijlpaal.nl staat onze ‘woonvisie’ 
en een filmpje met een impressie 
van ons project.

Nog enkele 
appartementen beschikbaar
De nog beschikbare appartemen-
ten variëren in grootte van ca. 80 
tot 105 m2. 
De VON-prijzen liggen momenteel 
tussen € 415.000,- en € 540.000,-. 

Genoemde prijzen zijn inclusief 
ontmoetingsruimte, logeerkamer, 
fietsenstalling, klusruimte en ge-
meenschappelijke tuin; openbaar 
parkeren. 

Informatiebijeenkomst
Enthousiast geworden? Voor be-
langstellenden is er op dinsdag 6 
september om 19.30 uur een infor-
matiebijeenkomst in het Nuenens 
College, Sportlaan 8. U ontvangt 
dan uitgebreide informatie over 
onze woongroep, het ontwikkel-
proces, het ontwerp, de platte-
gronden, de financiën en de appar-
tementen die nog vrij zijn. 
Uiteraard worden ook uw even-
tuele vragen beantwoord. Omdat 
wij willen weten hoeveel mensen 
wij kunnen verwachten vragen wij 
u even aan te melden bij het secre-
tariaat@woongroepdemijlpaal.nl.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Kom jij ook   
wandelen?
Ontspan, ervaar het effect van na-
tuurbeleving op welzijn en ont-
moet lotgenoten. ‘Fijn in de natuur, 
met mensen die weten wat zorg in-
houdt en kunnen luisteren’. Deel-
nemer IVN Mantelzorgwandeling. 
Voor wie: mensen met dementie en 
hun mantelzorgers uit Nuenen.

Locatie: Leeflandgoed Opwetten dag-
besteding, Opwettenseweg 132 Nue-
nen. 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.

Gemeente Nuenen 

Orgelconcert  
Stephan van de Wijgert  
Op 11 september zal organist 
Stephan van de Wijgert een bij-
zonder concert verzorgen op het 
prachtige Vollebregtorgel in de 
Sint-Genovevakerk in Breugel. Het 
orgel heeft in het voorjaar de drie-
jaarlijkse stembeurt ondergaan 
en zal daarom weer als vanouds 
helder en fris klinken. Het pro-
gramma heeft als thema ‘Muzikale 
voorstellingen van enkele 
Bijbelverhalen’.
 
Het concert begint met de ouverture 
Samson van Händel. Het programma 
bevat verder twee sonaten van 
Kuhnau (één over Davids strijd met 
Goliath), de zeer bekende sonatine 
uit de cantate Gottes Zeit ist die Aller-
beste Zeit. Het concert wordt afge-
sloten met een bewerking voor orgel 
van de sinfonia uit de opera Nabucco 
van Verdi.  
Het concert begint om 16.00 uur en 
de toegang is gratis, met een vrije 
collecte na afloop. 

Ittemee vraagt vrijwilligers  
koks/kooksters en 
gastvrouwen/-heren
Op vrijdag 16 september wordt er door vrijwilligers van de WLG  (Ittemee) 
een driegangenmaaltijd gekookt en geserveerd. De gasten hoeven al-
leen maar aan te schuiven. Er kunnen maximaal 21 gasten mee-eten aan 
de mooi gedekte tafel.

Samen eten is heel gezellig. Men 
maakt een praatje en ondertussen 
geniet iedereen van een heerlijk 
etentje. De kosten van dit menu zijn 9 
euro per persoon. Ittemee is een 
groep vrijwilligers die zich inzetten 
om een driegangenmenu te koken 
en te serveren voor de inwoners van 
Gerwen, maar iedere Gerwenaar 
mag/kan een vriend of vriendin mee-
nemen en die hoeft niet uit Gerwen 
te komen.

U kunt zich aanmelden om gezellig 
te komen eten of om mee te koken/te 

helpen bij Ellen Sanders (Ittemee) it-
temee.wlg@gmail.com

Fresh Cacao toont vers academietalent 
in de Cacaofabriek 
Op 4 september start de nieuwe editie van Fresh Cacao in De Cacaofa-
briek Expo te Helmond. De jaarlijks terugkerende tentoonstelling be-
staat uit het werk van afgelopen zomer afgestudeerde jonge kunstenaars 
uit heel Nederland. Aan het einde van Fresh Cacao zal één van de beloftes 
de Carat Lucas Gassel Prijs in ontvangst nemen. De expositie loopt tot en 
met 2 oktober. 
De Cacaofabriek vindt het belangrijk 
om ruimte te geven aan jonge ma-
kers. Ruimte om zich te presenteren 
en verder te ontwikkelen. Daarom is 
de expositie Fresh Cacao elk najaar 
een vast onderdeel in het tentoon-
stellingsprogramma. Voor deze ex-
positie worden eindexamenkandida-
ten van verschillende kunstacade-
mies gescout en uitgenodigd om 
hun werk ten toon te stellen in de 
monumentale ruimtes van De Cacao-
fabriek.
 
Vers academietalent - lichting 2022
De artistieke commissie van De Ca-
caofabriek (bestaande uit Ageeth 
Boermans, Julienne Tullemans, Bert 
Loerakker en Sebastiaan Dijk) be-
zocht dit jaar de eindejaars exposities 
van de KABK (Den Haag), de AKI (En-
schede), Sint Joost (Den Bosch en 
Breda), de HKU (Utrecht) en Maas-
tricht Institute of Arts. Uit deze be-
zoeken kwam een selectie van negen 
kunstenaars tot stand voor Fresh Ca-
cao 2022. De commissie vond bij 
deze afstudeerders de overtuiging, 
potentie en kwaliteit die een startend 
kunstenaar nodig heeft en die de 
commissie nieuwsgierig maakt naar 
de toekomst.
 
Aanmoediging van ondernemend-
heid & artisticiteit
‘De samenwerking met Stichting Ca-
rat maakt dit project voor de voorma-
lig studenten extra interessant,’ licht 
Julienne Tullemans (programmeur 
expo De Cacaofabriek) toe. ‘Carat ver-
tegenwoordigt ondernemendheid, 
heeft een breed netwerk in het cultu-
reel geëngageerde bedrijfsleven en 
ziet kansen om financieel en in on-
dernemerschap te ondersteunen. De 
Cacaofabriek vertegenwoordigt de 
artistieke waarden en heeft een 
breed netwerk in de kunsten en het 
kunstonderwijs. De Cacaofabriek 
heeft alle faciliteiten en professionele 

ondersteuning in huis om talentvolle 
kunstenaars optimaal podium te bie-
den.’ Selectie 2022: Caroline Sarneel, 
Eline Boerma, Menno Pasveer, Eddy 
Eustache, Lucas Mergler, Fedrik Vaes-
sen, David Kater, Benjamin Pompe, 
Arno Westerberg.
 
Om deze aanmoediging van jong ta-
lent kracht bij te zetten wordt dit jaar 
voor de vijfde keer aan één van de 
Fresh Cacao beloftes de Carat Lucas 
Gassel Prijs uitgereikt.  Op zondag 2 
oktober wordt bekend gemaakt wie 
deze prijs in ontvangst mag nemen.

Dagelijks gratis te bezoeken
De expositie wordt officieel geopend 
op zondag 4 september om 15.00 
uur. Daarna is de expositie geduren-
de vier weken dagelijks te zien tussen 
13.00 uur en 17.00 uur. Op zondag 2 
oktober om 15.00 uur vindt de prijs-
uitreiking plaats van de Carat Lucas 
Gassel Prijs 2022

Droog – droger – droogst
De Hooidonkse Beek in Nuenen staat over zijn totale lengte al enkele we-
ken kurkdroog door de aanhoudende hitte en een groot tekort aan 
neerslag.
 
Wie door Nuenen fietst en de loop 
van de Hooidonkse Beek volgt, kijkt 
al weken op de bodem van de Beek. 
Een enkele regenbui heeft er de afge-
lopen week niet toe geleid, dat er 
weer een stroompje ontstond, om 
uiteindelijk uit te monden in De Klei-
ne Dommel. Sinds 1976 is dit niet 
meer voorgekomen.
Ons mam schreef mij destijds op 
luchtpostpapier, ik werkte in een kib-
boets in Israel: ” het is hier zo droog, 
dat slechts langs de Beek nog wat 
groen te zien is”.
 
Nu wordt het duidelijk, dat waterte-
kort een structureel probleem aan 
het worden is. Waterschap De Dom-
mel heeft het afgelopen jaar al veel 
gedaan, het water vast te houden 
door het plaatsen van stalen platen, 
aanpassingen in de Beek ter hoogte 
van Vonderijt. Het mocht niet baten, 
de Beek staat kurkdroog. Reden ge-
noeg, om met ons allen bewust te 
worden van een watertransitie (an-
ders omgaan met water).
 
Regenwater bewaren door middel 
van het aanschaffen van een regen-
ton, de regenpijp afkoppelen, water 
laten infiltreren (in de bodem in 
plaats van het riool), tegels uit de 
tuin, meer groen.

 
Ook zuinig zijn met drinkwater, af-
komstig van Brabant Water, gemaakt 
uit diep grondwater, tuin NIET be-
sproeien met kraanwater, wat vaker 
afwassen in een wasbak in plaats van 
in de vaatwasser, veel korter dou-
chen.
SAMEN kunnen we heel veel water 
besparen!!!!!! ELKE DRUPPEL TELT.

 
Ria van Santvoort

Commissielid Watersysteem
Algemene Waterschaps Partij

Waterschap De Dommel

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

 VERGUNNINGEN PERIODE 
 23-08-2022 EN 29-08-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Gulberg 18 Wijzigen van de productie-uren 
Spoortraject gemeentegrens  Aanleggen van een snelfi etspad op diverse 
Geldrop-Mierlo en Collse percelen Nuenen (noordzijde spoortraject).
Hoefdijk  
Tracé hoogspanningsnet  Aanpassen mastlichamen en -funderingen.
Maasbracht-Eindhoven  

 Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving
Wettenseind Toertocht Dak van Brabant 9 oktober 
Parkstraat 25A Alcoholwet restaurant Deja-Vu 
Het Steenen Huys 38 Alcohowet en terras cafetaria

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
29-08-2022 Zandstraat 29 Melding Activiteitenbesluit  
  milieubeheer voor het op- 
  richten van een veldschuur  
  met overkapping, stapmolen  
  en bestaande mestplaat. 
23-08-2022 Diverse straten,  Verkeersbesluit vaststellen  

zie omschrijving parkeergelegenheid voor 
  opladen elektrische auto’s:
  -Schout Curtiuslaan
  -Remise
  -Dalkruiddreef/Vallestap
  -Vrouwkensakker
  -Europalaan/Refeling
  -Claushof/Beatrixstraat
  -Lindenhof
  -Nuenderbeekselaan
  -Aardappeleterssteegje/
    Margot Begemannstraat
  -Ha� manslaan
  -Jonker Rutgerhof/
    Stephan Hanewinkellaan
  -Sportlaan
  -Huyakker/
    Leonard Donkerslaan
  -Keizershof 

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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Sympathieke Reemers en de Greef: 

Blues in optima forma
In juni speelden ze in het Park helaas in de regen, maar op zondagmiddag 
28 augustus was het in het zonnetje heerlijk luisteren naar het blues duo 
Reemers en de Greef. Ruim 100 bezoekers genoten van bekende en min-
der bekende bluesnummers. Velen waren speciaal voor het duo naar het 
Park in Nuenen gekomen, met een meegebracht kleedje of stoelen. 

Dat de musici gewend zijn op te tre-
den bleek overduidelijk uit de manier 
waarop ze met humor en relaxed de 
interactie met het publiek zochten. 
Zo werd de voetpercussie van Frank 
toegelicht, probeerden ze een wig te 
drijven tussen mannen en vrouwen, 
en vertelde Joep over zijn ‘cigar box 
guitar’. Inderdaad: een gitaar ge-
maakt van een sigarenkistje; ooit ont-
staan om op een goedkope manier 
muziek te kunnen maken. 
De zorgen van alledag, de tragiek van 
het liefdesleven, onrecht of pech: in 
de bluesnummers kwam het alle-
maal voorbij. Tijdens het spelen werd 
de kwaliteit van de muziek door de 
heren tijdens het optreden goed be-
waakt. Af en toe werd door Frank de 

iPad erbij gepakt om het geluid wat 
bij te regelen. Voor de zekerheid 
lichtte hij dat maar toe: “Echt niet om 
snel nog even het verslavende spelle-
tje Candy Crush te spelen.”

Het duo timmert stevig aan de weg. 
Op 2 oktober zijn ze een van de drie 
finalisten bij de Dutch Blues Challen-
ge. Wie weet mogen ze Nederland 
vertegenwoordigen in Memphis tij-
dens de International Blues Challen-
ge 2023 en bij de European Blues 
Challenge 2023 in Polen. Duimen 
maar!

Beez sluit reeks kioskconcerten 
2022 af
Zondagmiddag 4 september is al-

Interactieve  
voorstelling over 
dementie
Wat is dementie? En hoe ga je ermee 
om als iemand in jouw omgeving de-
mentie blijkt te hebben? Helder Thea-
ter zoomt met haar scènes in op the-
ma’s als het taboe doorbreken over 
dementie, mantelzorg en liefde voor 
je partner. Tussendoor komen lokale 
professionals als een zorgtrajectbe-
geleider en een mantelzorgmakelaar 
aan het woord. Voor wie: iedereen die 
meer wil weten over dementie.

Locatie: H. Clemenskerk, Park 53 Nue-
nen. Datum: woensdag 21 sept
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop: 19.00 
uur). Kosten: gratis. Voor meer info   
en aanmelden: secretariaat-gezond-
heidsbevordering@ggdbzo.nl.

Muziek in de   
Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 17 september, 15.00 uur, met 
vooraf om 14.25 uur een beiaardbe-
speling door Rosemarie Seuntiëns.

Eindhovens Bevrijdingsconcert met 
Engelse componisten. Het is min of 
meer traditie dat rond 18 september 
een bevrijdingsconcert wordt geor-
ganiseerd in de st. Catharinakerk om 
de bevrijding van de stad in 1944 te 
herdenken. Ook dit jaar is er weer 
zo’n bevrijdingsconcert. Dat staat 
deze keer in het teken van Engelse 
componisten zoals Elgar, Purcell en 
Goodall.
 
Collegium Vocale Eindhoven staat 
weer onder de kundige leiding van 
mede-oprichter en dirigent Ruud 
Huijbregts. En deze middag is er ook 
weer een beiaardbespeling door Ro-
semarie Seuntiëns, waarbij zij, geheel 
in stijl, werken van o.a. Händel en 
Purcell uitvoert. Dus het loont om 
eerder te komen.
Registratie en betaling voor dit con-
cert kunt u desgewenst vooraf rege-
len via de website https://www.mu-
ziekindecathrien.nl.

Vrijwilligers gevraagd voor 
Fietsmaatjes Nuenen! 
Fietsmaatjes Nuenen.nl is een stichting die zich inzet om mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking in onze maatschappij actief te blij-
ven betrekken, doordat vrijwilligers met hen gaan fietsen in ons mooie 
dorp, kernen en regio. 

Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen, maar dit 
niet meer alleen willen of kunnen. Dit 
kunnen ouderen, mensen met een 
beperking of tijdelijke blessure zijn. 
Zij, de ‘gasten’, fietsen samen met een 
vrijwilliger op een duofiets met een 
elektrische trapondersteuning. De 
vrijwilliger stuurt en de gast kan 
meetrappen in zijn eigen tempo als 
hij dat wil. Door Fietsmaatjes komen 
mensen met een beperking vaker 
buiten, zijn ze meer in beweging en 
hebben ze meer sociale contacten en 
activiteiten.   
Na een succesvolle start in 2020 bezit 
de stichting Fietsmaatjes Nuenen.nl 
een viertal duofietsen en een rol-
stoelfiets, mede dankzij donaties en 
giften van de gemeente, sponsoren, 
maatschappelijke fondsen en parti-
culieren.  
Vanwege de grote vraag om gebruik 
te mogen maken van de duofiets en 
de rolstoelfiets is onze stichting op 
zoek naar vrijwilligers om samen met 
onze gasten onze mooie omgeving 
te verkennen. Als vrijwilliger fietst u 
met een gast en samen kiest u een 
tijdstip en route uit voordat u een op-

tie neemt op een van de vier duofiet-
sen of de rolstoelfiets. Indien u zich 
meldt als vrijwilliger wordt u uitge-
nodigd voor een oriënterend ge-
sprek met een van onze coördinato-
ren waarin nadere informatie zal wor-
den verschaft. Nadien gaat hij of zij 
met u een proefrit maken en zal voor 
u een VOG worden aangevraagd.  

Fietsmaatjes Nuenen is met de duo-
fietsen en rolstoelfiets aanwezig tij-
dens het Wielerevent op 3 september 
en op 4 september tijdens het Land-
juweel op het evenemententerrein 
op het ‘driedorpenpunt’, op de krui-
sing Berg, Broekdijk en Gerwense-
weg. U kunt dan kennis maken met 
de bestuursleden van onze stichting 
en met hen eventueel een korte rit 
met de duofiets maken.  
Indien u verhinderd bent om het Wie-
lerevent of Landjuweel te bezoeken 
en toch interesse heeft, kunt u bellen 
met 06 22776595 of mailen naar 
info@fietsmaatjesnuenen.nl  De 
stichting Fietsmaatjes Nuenen rekent 
op uw medewerking om onze doel-
groep veel plezierige ritten te kun-
nen bezorgen in onze mooie regio.     

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

Daar komt u voor naar Stiphout!

Wij maken radicaal
Schoon schip

met de zomer
direct

50% Top korting 
+ op 3 stuks

 € 10,00 extra kassakorting

Foto: Reemers & De Greef:  Freek van Buul

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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 september: ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lisse-
voort.
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.
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.

 

   

Vr

2
SEP

Za

3
SEP

4
t/m 
10
SEP

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur
Speeltuin de Kievit

KWF Nuenen
 jaarlijkse collecteweek

Nuenen 

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.

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

Za

3
SEP

Zo

4
SEP

Nazomer Boekenmarkt
10.00 tot 17.00 uur
Dorpsboerderij De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Do

8
SEP

Oudercafé; 
Pubers achter hun schermen

19.30-21.30 uur
Klooster, Park 1, Nuenen

PromsFestival@TheLake 
Strandbad Enode 

Nationale Open Monumentendagen

9
en 
10
SEP

10
en 
11
SEP

Zo

4
SEP

Kruiswegviering Hooidonk
10.00 uur
 Nederwetten

Optreden ‘Five Great Guitars’
14.30 uur 
Café De Stam Gerwen

Ma

5
SEP

Koningsschieten 
op Kermismaandag

 Sint Servatius Gilde Lieshout

Zo

11
SEP

Ierse Muziek
Dorpsboerderij De Weverkeshof, 

14.00 uur
Jhr. H van Berckellaan 5, Nuenen

11
t/m 
17
SEP

Collecte van het 
Prinses Beatrix Spierfonds 

Nuenen 

Vr

2
SEP

Wandeling met GroenLinks-PvdA in 
Nederwetten 19.30 uur
Dorpshuis De Koppelaar, 
Koppel 7 Nederwetten

Zo

4
SEP

Zo

4
SEP

Zo

4
SEP

Zo

4
SEP

Taizé Vesper 
19.30 uur
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Di

6
SEP

informatiebijeenkomst 
Woongroep De Mijlpaal 

19.30 uur
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen 

Wo

7
SEP

Kienen
19.30 uur

het Dorpshuis in Lieshout

Zo

11
SEP

Beer Bites and free music
13.00-19.00 uur
Strandbad Enode

weer het laatste kioskconcert van 
Cultuur Overdag in het Park (aan-
vang 14.30 uur). Kom dan genieten 
van Beez, een eigenzinnige popband 
uit Eindhoven. Ze zorgen voor een 
muzikale reis, met invloeden uit de 
jazz, klezmer, blues en rock. Eigen 
muziek in een eigen jasje dat je ner-
gens anders hoort: Beez speelt van 

alles, en nog wat.
Deze band zal je aangenaam verras-
sen!
Breng een stoeltje of kleedje mee en 
kom gezellig luisteren. Twijfel of het 
concert doorgaat vanwege de weers-
omstandigheden? Check altijd even 
de Facebookpagina of website van 
Cultuur Overdag. 

Shapeshifting 
Shapeshifting op 24 september in Nuenen gaat over onze eigen natuur 
en de natuur om ons heen. Over beelden en beeldvorming, vorm en ver-
andering. Over het nieuwe, een andere kijk.
 
Bovenal willen we verbinden met de toeschouwer, de bezoeker. Je meenemen 
naar een wereld die verbindt. Door de muziek (Fabrina Willemse), de beelden
(Roselinde van Ravenstein) en het verhaal door Péronne Ewijk.
 Tickets zijn verkrijgbaar via de link van de website via de website https://leven-
vanuitdebron.nl/vertelling/. Shapeshifting, 24 september 20.00 uur, Gogh-
kerkje - Nuenen.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 september 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Peters.
Zondag 4 september om 11.00 uur 
geen viering in de H. Clemenskerk, 
maar om 10.00 uur een Kruiswegvie-
ring op Hooidonk, voorgangers pastor 
J. Deckers en de heer T. van de Tillaart.
En bovendien om 11.00 uur een vie-
ring op het evenemententerrein in 
het kader van NGN200, voorgangers 
dominee M. Schulz en pastor P. Peters.

Misintenties: 
Zaterdag 3 september 18.30 uur: 
Gijsberdina van Iersel – van Doorn-
malen; Ria Vossen – Bronts; Bertha 
Saris – de Louw; Jos Janssen; Marco 
Hoeks en Harrie Vinke; Bert Coolen; 
Fam. Van der Loo.
Zondag 4 september 11.00 uur: 

Ria Vossen – Bronts; Bertha Saris – de 
Louw; Jos Janssen; Marco Hoeks en 
Harrie Vinke; Bert Coolen; Fam. Van 
der Loo.

Mededelingen
Vanaf dit weekend is de vakantieperi-
ode weer voorbij, dus is het secreta-
riaat weer gewoon elke ochtend van 
09.00 uur tot 12.00 uur geopend.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 4 september om 11.00 uur: 
geen viering in de st. Clemenskerk in 
Gerwen, maar een Kruiswegviering 
op Hooidonk om 10.00 uur.
En bovendien om 11.00 uur een vie-
ring op het evenemententerrein in 
het kader van NGN200, voorgangers 
dominee M. Schulz en pastor P. Peters.

Misintenties:
Zie bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 4 september om 09.30 uur: 
geen viering in de H. Lambertuskerk, 
maar een kruiswegviering op Hooi-
donk om 10.00 uur, voorgangers: 
pastor J. Deckers en de heer T. van de 
Tillaart. 
En bovendien om 11.00 uur een vie-
ring op het evenemententerrein in 
het kader van NGN200, voorgangers 
dominee M. Schulz en pastor P. Pe-
ters.

Misintenties:
Zie bij Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 4 september komt ds. Margreet 
Spoelstra naar Nuenen om voor te 
gaan in de dienst. Voor de kinderen is 
er nog geen kindernevendienst i.v.m. 

de zomervakantie. Er wordt een col-
lecte gehouden voor een ZWO actie 
in Bangladesh. U kunt de dienst ook 
thuis volgen via livestream. Om die te 
vinden gaat u naar www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding. Daarna gaat u 
naar kerkdienstgemist.nl. Na afloop 
van de dienst wordt er koffie en thee 
geschonken en kunnen we elkaar 
ontmoeten. U bent van harte wel-
kom!

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 1 september. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur Votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus Hogepriester; gedach-
tenis van H. Egidius, abt en H. Twaalf 
Gebroeders, martelaren.
Vrijdag 2 september. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, Votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. Stefa-
nus, koning en belijder.
Zaterdag 3 september. Eerste zater-
dag van de maand. 09.00 uur H. Mis, 
H. Pius X, paus en belijder, patroon 
van onze Priesterbroederschap, daar-
na uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 4 september. Feest H. Pius X, 
paus en patroon van onze Priester-
broederschap. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van de der-
tiende zondag na Pinksteren; kinder-
zegen.   
Maandag 5 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Laurentius Justinianus bisschop 
en belijder.
Dinsdag 6 september. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 7 september. 18.30 uur H. 
Mis. 
 
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').Taizé Vesper in het 

Van Goghkerkje
Na een zeer warme zomerperiode, 
is er zondag 4 september weer een 
Taizé Vesper in het van Goghkerkje, 
waarbij we elkaar kunnen ontmoe-
ten in een liefdevolle sfeer van een 
Taizé Vesper. Het thema is  ‘Kom 
toch dichterbij, maar op afstand ..’.

De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek ‘Adem in ons’. De liederen 
kunnen gezongen worden zowel in 
de originele taal als in het Neder-
lands. We zoeken dan samen naar 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie pia-
no-improvisatie en verstillende mu-
ziek. Rust, nadenken en even tot je-
zelf komen. Het zoeken van een rust-
punt in het leven van alledag ….

Een Vesper zoals we gewend zijn. 
Om samen te zijn in deze tijd.

De collecte is voor een klein project 
van de Wilde Ganzen. 
De volgende Taize Vesper, is zondag 2 
oktober. Verdere informatie over de 
vesper kan bij Alice Steenbergen 
(alice.steenbergen@hotmail.com) 
verkregen worden.
De Vesper begint zondagavond 4 sep-
tember om 19.30 uur. Voorafgaand 
aan de vesper is er pianomuziek.

Als het leven lijden wordt,
is de dood een verlossing.

Maria Arnolda Theresia
van de Sande-Jansen

Tante Iet
Echtgenote van Christ van de Sande †
Levenspartner van Willy van ’t Hof †

✩ Gerwen, 27 januari 1927 † Nuenen, 22 augustus 2022

We hebben op vrijdag 26 augustus in besloten kring afscheid genomen.

Broers, zus, schoonzussen,
Neven en nichten. 

Houden van is ook loslaten

Mia Marquenie
17 september 1947 – 29 augustus 2022

Dick
Kitty en Kelly

Ingrid en Renate
Reza, Milo
Dexter 

Correspondentieadres:
Sint Annagildelaan 21 5673 ME Nuenen

We nemen samen afscheid van Mama Mia op maandag 5 september om 
10.30 uur in Crematorium ’t Laar Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk.
Wanneer je Mia nog wilt zien kan dat op zondagmiddag tussen 13.30 uur 
en 14.00 uur.
Adres: Spaarpot Oost 2 5667 KT Geldrop

De zon ging onder nog voordat het avond werd

Oecumenische gebedsdienst 
op Landjuweel
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaat 200 jaar en voor dit 
jubileum zijn vele evenementen georganiseerd door de stichting Nuenen-
GerwenNederwetten 200 jaar. Een van deze evenementen is het Landju-
weel, wat wordt gehouden op zondag 4 september op het evenementen-
terrein op het ‘driedorpenpunt’, nl. op de kruising Berg, Broekdijk en Ger-
wenseweg rondom windmolen De Roosdonck. Het thema is ontmoeten en 
verbinden.

Bij de voorbereidingen van dit grote 
Landjuweel kwam, tijdens de verga-
dering van het stichtingsbestuur 
NGN200jaar, o.a. aan de orde de gro-
te bijdrage van de kerken aan de 
ontwikkeling van onze gemeente in 
de afgelopen twee eeuwen. Na over-
leg met de parochie Heilig Kruis en 
de PGN is besloten om een oecume-
nische dienst te houden in de tent 
op het evenemententerrein om dit 
jubileum te vieren.

De oecumenische dienst wordt ver-
zorgd door dominee Marlies Schulz 
van PGN en pastoraal medewerker 
van de H. Kruisparochie, Paul Peters. 
Deze oecumenische dienst begint 

om 11.00 uur. Na afloop zullen de 
gilden de eed van trouw afleggen 
aan de wereldlijke en geestelijke 
macht, in aanwezigheid van de com-
missaris van de Koning, mevrouw I. 
Adema, burgemeester M. Houben, 
ds. M. Schulz van de PGN en P. Peters 
namens de parochie H. Kruis Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.

Uw aanwezigheid wordt zeer op 
prijs gesteld.

Hier heu r ik thu i s©

Helpt u ons? 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats moet stevig investeren om de ener-
giekosten in de hand te houden. Ook dit jaar doet ons Nuenense hobby-
centrum weer mee met de actie Rabobank ClubSupport. Om het gebouw 
te verduurzamen wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen en isolatie. 
Maar de ventilatie moet daarbij toch optimaal blijven met het oog op 
eventuele nieuwe corona-uitbraken. 

In het gebouw aan het Park staan een 
aantal professionele machines voor 
hout- en metaalbewerking. Die vra-
gen veel stroom, net zoals de kera-
miekovens. Een gebouw van 60 me-
ter lengte verwarmen vraagt ook 
flink wat energie.

Toch willen wij als de stichting de 
sterk stijgende energiekosten zoveel 
mogelijk in de hand houden om het 
voor onze leden betaalbaar te hou-
den. Los daarvan willen ook wij een 
bijdrage leveren aan de algemeen 
noodzakelijke energiebesparing ten 
gunste van het milieu. Het Nuenense 
hobbycentrum is voorstander van 
duurzame investeringen die een 
goed rendement opleveren. Zonne-
panelen en spouwmuurisolatie, daar 
gaat het ons nu om.
Als lid van de Rabobank kunt u ons 

helpen. Uw stem bij Rabo ClubSup-
port kan het verschil maken! Alles 
wat we doen gebeurt in het belang 
van de 441 deelnemers die actief zijn 
bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats. We zijn niet alleen een hobby-
centrum maar vooral ook een ont-
moetingscentrum.

Bij de verduurzamingsactie van de 
Rabobank vielen we in Nuenen he-
laas net buiten de prijzen. Daarom 
zou het mooi zijn als er nu maximaal 
gestemd wordt op Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Dit kan via de Rabo 
app of via Rabo Internetbankieren. 
Helpt u ons een handje om ons doel 
te bereiken? 

Voor meer informatie over het hob-
bycentrum van Nuenen: www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl 

Geboren op Vallestap 7;

Nova Janga
 
Dochter van Iris Reijnders en Jo-
nathan Janga, geboren op 9 augus-
tus, zusje van Dani, Coco en Liza.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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FEEL FIT CENTER 
ZO VOORDELIG?

FEEL FIT CENTER 
ZO VOORDELIG?

Wat maakt

Wordt lid voor €750
p.w.

& kies je upgrades

Gezinsleden 
betalen alleen 
de upgrades

Neem een kijkje op feelfitcenter.nl voor al onze upgrades
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen

UPGRADE 
FITNESS
€250

p.w.

Tim

UPGRADE 
ZWEMMEN
€2p.w.

Sanne

SPORTEN 
SAMEN VOOR

€12p.w.

Tim&
Sanne

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Oost/Zuid/West
Lieshout

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NLBERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 24,50
DRIE-GANGENMENU

€ 27,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Maandmenu september
VOORGERECHTENVOORGERECHTEN

SALADE MET RODE BIET EN GEITENKAAS
OFOF

MAKREELMOUSSE
OFOF

POMPOENSOEP
OFOF

BOUILLON MET BACKERBSEN
HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN

GEBAKKEN ZALMFILET MET HOLLANDAISESAUS
OFOF

DORADEFILET MET PESTO EN ITALIAANSE HAM
OFOF

KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN
OFOF

VARKENSHAAS MET STROGANOFFSAUS
DESSERTSDESSERTS

ABRIKOZENCRUMBLE MET SLAGROOM
OFOF

ROOMIJS MET ADVOCAAT Maandag t/m vrijdag
tussen 10 en 12 uur

Koffi e met gebak
tweede kopje gratis

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Twijfel niet, meld je aan voor een proefles.
Info: 06-46320866, Lies Tempelaars

School voor 
houding en 

bewegingsvorming

Wij starten weer met de lessen 
voor het nieuwe seizoen 

vanaf 5 september.
Wat: versterkende spieroefeningen, 

houding en souplesse op muziek.

Waar: Het Klooster - Scarabee 
Buurthuis Mariahout.

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

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
Het meet gelezen weekbladHet meet gelezen weekblad

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 
Informatie verspreiding: 

040-2831200
admin@ronddelinde.nl
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Samen gaan we vooruit! 

Nuenen in Stroomversnelling:
Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het po-
dium die concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer 
en toekomstbestendig te maken. Waarom? Omdat die mooie voor-
beelden een podium verdienen én omdat ze andere inwoners in-
spireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Het is fijn leven, wonen en werken 
in Nuenen. En dat wil Evert Kool-
haas zo houden! Daarom ging 
Evert ruim 25 jaar geleden aan de 
slag met water en energie bespa-
ren.

Hergebruik regenwater
Evert Koolhaas woont en werkt(e) 
in Nuenen. Als voormalig biolo-
gieleraar is hij al vroeg milieube-
wust. Na het bouwen van zijn huis 
komt er al snel in de voortuin een 
grote bak voor de opvang van re-
genwater, die onzichtbaar is weg-
gewerkt. Enkele leidingen lopen 
het huis binnen waar het opge-
vangen regenwater gebruikt 
wordt voor het doorspoelen van 
drie toiletten en de wasmachine. 
‘De helft van mijn waterverbruik 
komt van hemelwater’, vertelt 
Evert trots“ Wie snel een bijdrage 
wil leveren aan waterbesparing 
kan zijn regenpijpen loskoppelen 
van de riolering en het water in de 
eigen tuin opvangen. Regenwa-
ter is zonder kalk en prima voor 
planten of om ramen te wassen 
zonder strepen. Ik doe het al jaren 
en met de huidige droogte ben ik 
blij met mijn extra wateropslag.” 

Energiecoach
Het is dan ook geen toeval dat 
Evert na een bezoek aan de in-
loopochtend van het Energie-
huisslimwonen in de bibliotheek 
na een interne opleiding zelf als 
energiecoach aan de slag is ge-
gaan. 
Kennis delen is de beste stap naar 
eenvoudige maatregelen. Hij kan 
als geen ander theorie en praktijk 
aan elkaar koppelen. “Met zon-

licht warm ik water op voor ei-
gen gebruik. Zonnepanelen zor-
gen voor elektriciteit en mijn 
nieuwe (hybride) warmtepomp 
gaat mijn huis -dat vol zit met 
slangen in de muur en vloer- 
verwarmen. Ieder huis kan duur-
zamer worden en als coach help 
ik de mensen graag op weg.”

Goed begin
”Het afkoppelen van regenpij-
pen is zo’n goede tip. Simpel en 
je tuin is je dankbaar. De ge-
meente Nuenen geeft zelfs sub-
sidie en advies voor de afkoppe-
ling van de regenpijpen, tenzij 
in de straat al een gescheiden 
afvoersysteem ligt” vertelt Evert. 
Kijk voor meer informatie hier-
over op www.nuenen.nl/subsi-
die-afkoppelen-regenwater.

Ben of ken jij een inwoner die 
zorgt voor een fijn Nuenen, nu 
of later? Geef het door via 
Stroomversnelling@nuenen.nl.

Kindervakantiewerk Nuenen 
‘doet’ de kievit...
Vrijdag 26 augustus werd De Kievit overspoeld met licht- en donkerblau-
we T-shirtjes van zo'n 100 jongere kinderen en vrijwilligers die meededen 
aan de KVW in Nuenen. De ouderen vermaakten zich op de sportvelden 
elders in Nuenen.

Hoewel bewolkt, is de temperatuur 
aangenaam genoeg om op het wa-
terplein en in het zwembadje lekker 
te spetteren en te kliederen met wa-
ter en zand. Trampolines maken over-
uren en ook de andere speeltoestel-
len hebben het druk om al die kin-
derhandjes en -beentjes te dragen. 
De ijsjes vliegen over de toonbank en 
het onderlinge plezier en vermaak is 
een genot om te zien. 
O ja, om alles echt in goede banen te 
leiden, lopen er ook enkele rode T-
shirts tussen de grote groep: Gino en 
Sabine en de vele andere vrijwilli-

gers: TOP om dit voor de Nuenense 
jeugd te organiseren.
De foto's geven een goede impressie 
van deze activiteit in speeltuin De 
Kievit! Tot volgend jaar!

Hans van den Einden, 
vrijwilliger de Kievit.

Brandweerfestijn In 
Speeltuin de Kievit
Eindelijk: op 3 september vanaf 14.00 uur zal de brandweer van Nuenen 
een groots bezoek brengen aan Speeltuin de Kievit in hartje Nuenen tij-
dens het brandweerfestijn.

Traditiegetrouw is het brandweerfes-
tijn de laatste zaterdag van de grote 
schoolvakantie van 13.00 – 17.00 uur. 
Zij zullen aan de rand van ons zwem-
water hun kunsten vertonen met de 
lagedrukspuit en uitleg geven aan de 
jeugd van Nuenen en omstreken. Te-
vens is er de mogelijkheid om een 
kijkje te nemen in de brandweer-
voertuigen.
Tip: breng de in het voorjaar verwor-
ven brandweerhelm mee naar de 
speeltuin!
Het geheel is te danken aan de mede-
werking van de vrijwilligers van de 
brandweer in Nuenen en de vrijwilli-
gers van de speeltuin zelf.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent om 
niets te missen. De speeltuin opent 
om 13.30. Wij, de vrijwilligers van de 
speeltuin, hopen natuurlijk op flink 

wat zonneschijn en bedanken de 
brandweer Nuenen bij voorbaat voor 
hun inzet. 
Locatie: Speeltuin ‘de Kievit’, aan de 
Kerkstraat in Nuenen. www.speel-
tuin-dekievit.nl.

Kindervakantieweek Gerwen 
Op 24,25 en 26 augustus gingen de kinderen naar Gerwen in de Bergen. 
Want dat was het thema van de kindervakantieweek in Gerwen dit jaar. 
Door 135 kinderen en meer dan 100 vrijwilligers is er drie dagen hard ge-
werkt aan de hutten op het alpenweide.

Op woensdag 24 augustus kwamen 
de kinderen aan op het terrein van de 
Kindervakantieweek. Bij de entree 
kregen de kinderen een skipas en 
gingen ze via de skilift de berg op en 
gleden ze zo het terrein op. Bij alle 
groepstenten stond een alpenhut 
met verschillende thema’s Frozen, 
Apfelstrudels, Apres-ski. Deze werd 
gepimpt naar hun thema, zodat de 
verschillende groepen iets lekkers of 
iets leuks op vrijdag konden verko-
pen op de braderie. 
In de middag stonden er gelukkig 
waterspellen op het programma. 
Daar was het warm genoeg voor. Na-
tuurlijk ging het hier ook om het sco-
ren van punten. Er werden spellen 
gedaan als levend curling, rodelbaan 
en ijsbergspel met sneeuwballen.
Donderdag 25 augustus begon de 
dag al vroeg aan D’n Huikert met al-
lerlei workshops. Lekkere peperkoek 
huisjes maken, rendier haken, berg 

kapstok maken zijn een paar van de 
mogelijkheden Iedereen heeft heel 
hard gewerkt om er mooie creaties 
van te maken. Na een welverdiende 
lunch zijn de groepen het dorp inge-
gaan om Crazy 55 te doen. De groe-
pen kregen 55 bizarre opdrachten 
mee welke ze binnen 2,5 uur moes-
ten uitvoeren. Opdrachten als: doe 
een skipak aan, laat iedereen zijn 
naam achterstevoren zeggen. 
Aan verkoeling werd ook gedacht; op 
de Heuvel was een sproeier aange-
zet. Hier werd door groot en klein 
dankbaar gebruik van gemaakt met 
het warme weer. En teruggekomen 
op het terrein was deze helemaal wit 
en doken de kinderen het schuim in. 
Een fijne afsluiting van de dag.
Vrijdagmiddag werd het spel ‘Minute 
to win it’ gespeeld. De teams gingen 
fanatiek de strijd aan. Daarna was het 
tijd om de laatste hand aan de alpen-
hutten te leggen. Om 19.00 uur werd 

de braderie geopend en stonden de 
deelnemers enthousiast bij hun tent 
om de ouders, familie en vrienden op 
te wachten.

Wij kijken als bestuur van de Kinder-
vakantieweek Gerwen terug op een 
fantastische Kindervakantieweek! Wij 
willen alle kinderen bedanken, maar 
zeker ook de vrijwilligers die ook dit 
jaar weer bergen werk hebben ver-
zet! Zonder jullie kunnen we er niet 
zo’n mooi evenement van maken. Dit 
jaar mochten we veel nieuwe kinde-
ren verwelkomen. Ook die ouders 
hebben gezien wat een mooi evene-
ment er is neergezet. We hopen dat 
dat ervoor zorgt dat we volgend jaar 
nog wat meer helpende ouders krij-
gen.

Na de Kindervakantieweek zijn er 
nog allerlei spullen gevonden die zijn 
achtergebleven bij Gerwen in de Ber-
gen. Deze gevonden voorwerpen 
worden tot 14 september bewaard. 
Stuur een mail naar kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com.

Wijziging start-
plaats bij WSV 
vereniging Nuenen
  
Met ingang van september wordt er 
niet meer gewandeld op de woens-
dagavond. De startlocatie voor de 
zondagmorgenwandeling bij de 
Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand september de 
ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.

Voor Info
www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mai-
len naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com 

Biljartvereniging 
Apollo zoekt    
nieuwe leden
Nuenens oudste biljartvereniging 
'Apollo' is naarstig op zoek naar 
nieuwe leden. Tijdens de corona 
perikelen hebben we afscheid 
moeten nemen van enkele leden 
waardoor er nog maar zes leden 
actief de biljartsport in competi-
tieverband beoefenen.

Wekelijks komen we op de dinsdag-
avond om 20.00 uur bij elkaar in ‘Bar 
van Gogh’ aan het park in Nuenen, de 
enige horecagelegenheid in Nuenen 
waar nog een biljart staat. Elk jaar 
spelen we onderling een aantal wed-
strijden in competitieverband. Begin 
september starten we met het nieu-
we competitiejaar. Ook spelen we en-
kele keren per jaar vriendschappelijk 
tegen andere verenigingen uit de re-
gio, zowel uit als thuis.
Hebt u zin om op de dinsdagavond 
een balletje te stoten bij een gezelli-
ge biljartvereniging dan kunt u con-
tact opnemen met onze wedstrijdlei-
der Willie van der Velden (06-53 83 12 
35). Natuurlijk kunt u ook eens een 
keer binnenlopen op de dinsdag-
avond om eens kennis te maken.
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PromsFestival@TheLake:
de opbouw
Door Nannie van den Eijnden

Net terug van vakantie? Dan heb je de verhalen gemist over de supergave 
artiesten die tijdens PromsFestival@TheLake en de afterparty optreden. 
Over de verschillende muziekstijlen die je van vrijdag 9 tot en met zon-
dag 11 september in hart en ziel gaan raken! Muziek is beleving. Een fes-
tival organiseren, daar komt veel bij kijken. Zaterdag 27 augustus is de 
opbouwfase begonnen! Het aftellen ook.

Strandbad Enode ondergaat een me-
tamorfose. De eerste stap is het effe-
nen van het terrein, dat is nog nooit 
zo vlak geweest! Woensdag 31 au-
gustus worden rijplaten langs het 
strand aangelegd en daarnaast wordt 
een omheining geplaatst. Donder-
dag wordt de meest spectaculaire 
dag: een torenkraan van 45 meter 
hoog gaat de overkapping van het 
podium plaatsen: een dome. Daar is 
een dag voor nodig. Vrijdag wordt 
het podium erin gebouwd en zater-
dag worden de VIP-decks geplaatst. 
De bouw gaat op zondag door.

In de week daarna komen op dins-
dag en woensdag de tribune, toilet-
ten en foodtrucks en worden licht en 
geluid aangelegd. Op woensdag 7 
september is de oplevering van het 
terrein gereed en vindt een sound 
check plaats. Donderdag 8 septem-
ber is de generale repetitie voor het 
voltallige Promsorkest.

Pop? Klassiek?
Tot nu toe heeft het Promsorkest de 
speellijst goed geheim weten te hou-
den. Sinds de aankondiging van het 
evenement september vorig jaar, is 
alleen bekendgemaakt dat dirigent 
Rob van Reijmersdal mooie, unieke 
arrangementen heeft gecompo-
neerd op zo’n 20 bekende popnum-
mers. Maar het is gelukt een orkestlid 
het best bewaarde geheim tot nu toe 
te ontfutselen!

Het Promsorkest gaat deze setlist 
spelen: Raveleijn Entrée Ruiters; Ren 
Lenny, ren; Who’s side are you on; 
Une belle histoire; Tango Por una ca-
beza; Valerie; Sweet Caroline; Vivre; 
House of the rising sun; De Dijk danst 

Wandeling met 
GroenLinks-PvdA 
in Nederwetten
De vakantie is voorbij. Hoog tijd 
voor onze maandelijkse wande-
ling 2 september door een deel 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Na onze wandeling door Ger-
wen en Eeneind nodigen we u deze 
1e vrijdag van de maand van harte 
uit om met GroenLinks-PvdA mee 
te wandelen in Nederwetten. 

Tijdens de wandeling bespreken we 
hoe de aantrekkingskracht van een 
kerkdorp als Nederwetten kan wor-
den versterkt. Hoe we vooral jonge-
ren in en naar Nederwetten kunnen 
houden en krijgen. En hoe de talrijke 
senioren in Nederwetten in hun ei-
gen woonomgeving langer zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. 

Wij nodigen u van harte uit met ons 
mee te wandelen. Uw plannen, idee-
en, opmerkingen of vragen, we ho-
ren ze graag. We starten onze wande-
ling om 19.30 uur bij Dorpshuis De 
Koppelaar, Koppel 7 in Nederwetten. 
Graag tot vrijdag 2 september.

2e Nuenense Oldtimertreffen 
bij Landjuweel
Zondag 17 juli was, in het kader van NGN200 het eerste oldtimer evenement 
met alleen Nuenense oldtimers een feit. Wegens alle enthousiaste reacties 
wordt hier op 4 september een vervolg aan gegeven tijdens het Landjuweel 
op het evenemententerrein bij windmolen De Roosdonck.
Voorafgaand aan het evenement Landjuweel bij de molen aan de Gerwense-
weg, vindt van 11.30 uur tot 13.30 uur opnieuw een Nuenens oldtimertreffen 
plaats. Was u erbij en is het voor herhaling vatbaar, of kon u de vorige keer niet 
aanwezig zijn? Wij zien u graag op 4 september. Voor informatie of vragen 
stuur een e-mail naar: toertochtnuenen200@gmail.com

Foto: Cees van Keulen 

en golft; Locked out of heaven; 
Sound of silence; You can’t stop the 
beat; Why don’t you do right; België; 
Nijgh Favorites met respectievelijk 
Avond, Als de rook en Zing, vecht, 
bid; Eloise; They don’t care about us; 
Rock this town; ABBA’s Best met Vou-
lez vous, Mama Mia, Waterloo en 
Does your mother know; The show 
must go on en tot slot: Stairway to 
heaven.

Stralen als sterren
Zo’n 100 artiesten gaan stralen! 
Promsorkest, zangers, dansers, bac-
king vocals, een dj en de Braziliaanse 
percussiegroep Batala uit Tilburg. De 
solisten zijn: Astrid Baggermans, Bart 
van Lierop, Bas Brokken, Daphne Ka-

merbeek - Reijnoudt, Evi Schuts, Fem-
ke Hendriks, Bart de Rooij, Julia Cre-
mers, Marc Schouten, Nika Libau en 
Noa Paulusse. Daphne treedt ook 
zondag op, solo.

Voor tickets of een heerlijk all inclu-
sive VIP-arrangement op vrijdag ga 
naar www.promsfestival.nl

Volg Promsfestival op Facebook en 
Instagram

63ste Brabantsedag Heeze groots verlopen:

Veel animo voor theaterparade 
op hoog niveau
HEEZE – Na 1.099 dagen was het eindelijk weer zover: De Brabantsedag 
Heeze! De drukbezochte 63ste editie kende een prima verloop met fraai 
weer. De vele duizenden bezoekers genoten van het dagvullende beleve-
nement; op de Sfeerpleinen, en natuurlijk van de grootste theaterparade 
van het jaar.

Opvallend in de ruim twee uur du-
rende, huizenhoge theatervoorstel-
ling is dat diverse wagenbouwers-
groepen actuele onderwerpen aan-
sneden. Zo verbeeldde Vrienden-
kring Ietskes Schif het like me-gedrag 
op Instagram, speelde de Plastic 
Soup een hoofdrol bij Vriendenkring 
Van Gaal en stond afvaldumping in 
bijvoorbeeld de Peel centraal bij De 
Lambrekvrienden. Zestien schilders 
uit het Hertogdom Brabant en hun 
schilderijen binnen het thema ‘Met 
verve’ zorgden voor een breed palet 
aan inspirerende voorstellingen.

Naast het publiek was Vriendenkring 
De Rijten de grote winnaar van deze 

stralende, zonovergoten dag. Vrien-
denkring De Rijten met ‘Fantasie doet 
leven’ won het algemeen klassement, 
de Persprijs én de HWV Publieksprijs 
(mede mogelijk gemaakt door de 
Heezer Winkeliers Vereniging). De 
wagenbouwersgroep kreeg óók de 
Parelprijs, die wordt toegekend voor 
uitzonderlijke groepsprestatie, con-
structie, uitbeelding en/of materiaal-
gebruik. De betoverende verbeel-
ding van het schilderij ‘Kleine man 
met groot speelgoed’ van Jan Cob-
baert bracht bij menigeen een traan-
tje tevoorschijn.

Dit is de top drie van het algemeen 
klassement:

Algemeen winnaar is Vriendenkring 
De Rijten, met ‘Fantasie doet leven’.
Op de tweede plaats: Ge Wit ’t Oit 
Noit Nie met ‘Een gretige zoektocht 
naar goud’.
De Lambrekvrienden werd derde 
met ‘Dumping Brabant – De Peel als 
blikvanger’.

De volledige uitslag van de theater-
parade van de 63ste Brabantsedag is 
te vinden op brabantsedag.nl/uit-
slag.

Zomerkamp Bevers Rudyard 
Kipling zeer geslaagd!  
De Bevers van Rudyard Kipling hebben een rondreis door Europa ge-
maakt in (bijna) 80 uur. Onderweg hebben ze allerlei verschillende din-
gen gedaan zoals: Pinbröd en jam op het vuur gemaakt (Zweden), Friet 
eten (België), Waterspelletjes (Griekenland), Vlindertuin bezocht (Span-
je) en een wandeltocht door heel Europa.  Kortom; een actieve reis met 
veel afwisseling maar vooral plezier maken met elkaar.  

Ben jij tussen de 5 en 7 jaar en lijkt je zo’n kamp ook leuk? Neem dan contact 
met ons op! We hebben namelijk weer plek gekregen en spelen elke zaterdag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur in de mooie bossen rondom onze blokhut 
op de Papenvoortse Heide 5b. Voor meer info zie: www.rudyardkipling.nl.   
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RKGSV winnaar Nuenen c.a. 
toernooi 2022
Afgelopen zaterdag 27 augustus, is op  de velden van EMK het onder de 
voetballiefhebbers bekende Nuenen c.a. toernooi gespeeld.

De vier Nuenense voetbalverenigin-
gen, RKSV Nuenen, RKGSV, EMK en 
RKVV Nederwetten waren op volle 
oorlogssterkte aanwezig om er iets 
moois van te maken. De velden lagen 
er perfect bij, de weergoden waren 
ons goed gezind en over de publieke 
belangstelling hadden we helemaal 
niet te klagen.

Er werden door alle teams leuke wed-
strijden afgewerkt en nadat iedereen 
tegen elkaar gespeeld had, kwam 
RKGSV als winnaar uit de bus.
Evenals vorig jaar mogen zij de Nue-
nen c.a. cup een jaar lang tonen in de 
kantine op het sportpark aan ‘De Pol-
der’.
 
Uitslagen van het toernooi:
EMK – VV Nederwetten 5 - 0
RKGSV - RKSV Nuenen 3 - 0
EMK – RKGSV 1 - 2
VV Nederwetten – RKSV Nuenen 0 -2
RKSV Nuenen - EMK 0 - 2
RKGSV – RKVV Nederwetten 2 - 0

Namens de organisatie Bas Lammers 
en Barry van Dun danken wij de gast-

SPORTSPORT

Badminton Club Lieshout  
terug van vakantie
Op woensdag 7 september pakken de badmintonners van Badminton 
Club Lieshout de rackets weer op. Dan beginnen de wekelijkse speelavon-
den weer van deze sportvereniging en zijn nieuwe leden van harte wel-
kom. Is badminton iets voor jou? Kom het proberen bij Badminton Club 
Lieshout.

Natuurlijk hebben de sporters ook 
deze zomer weer op de campings in 
heel Europa badminton gespeeld. 
Heb jij dat ook gedaan en vond je dat 
wel leuk? Lijkt het je wat om het beter 
te leren en het vaker te doen? Kom 
dan naar een van de komende speel-
avonden van Badminton Club Lies-
hout: daar kun je dan direct mee-
doen.

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begint om 18.30 uur: dan begin-
nen de aspiranten (ca. 7-12 jaar). Zij 
spelen tot 19.30 uur. Gelijktijdig be-
ginnen om 19.00 uur de junioren (ca. 
12-18 jaar), die doorspelen tot 20.00 
uur. Beide jeugdgroepen doen dat 
onder leiding van een trainster die 
weer geholpen wordt door een team 
van jeugdbegeleiders. Er staat dus al-

tijd iemand klaar om je te helpen. Tij-
dens de speelavonden zullen eerste 
de grondbeginselen van het badmin-
ton worden bijgebracht, uiteraard in 
combinatie met het spelen van wed-
strijdjes en het doen van oefeningen.

Gratis meespelen
Je kunt overigens altijd twee keer 
gratis meespelen voordat je moet be-
sluiten om lid te worden. Zo kun je 
dus eerst rustig kijken of de sport iets 
voor je is en hoef je niet meteen lid te 
worden. Ook een racket hoef je niet 
meteen te kopen. Deze kun je gebrui-
ken van de vereniging, die hier een 
speciaal aantal rackets voor op voor-
raad heeft (inclusief enkele rackets 
met verkorte steel). Kortom; geen en-
kele drempel om het eens te komen 
proberen.

Mooie probeeractie
Kom daarom op een van de komen-
de woensdagavonden om 18.30 (of 
19.00) uur naar ‘Sporthal De Klum-
per’. Als je je sportkleding meebrengt 
kun je meteen meedoen en ervaren 
hoe leuk badminton kan zijn. En 
mocht je het leuk vinden dan kun je 
meteen een probeer-lidmaatschap 
nemen voor slechts € 5,- tot aan de 
herfstvakantie. Graag tot ziens bij 
badminton Club Lieshout!

Programma
Woensdag, 7 september, 18.30 uur; eer-
ste speelavond seizoen 2022/2023.
Woensdag, 14 september, vanaf 18.30 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Jeugd.
Woensdag, 14 september,  vanaf 20.00 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Senioren.

Geslaagde zomercompetitie 
Nuenense bridgeclubs
Na twee jaar zomerstilte vanwege covid19, was het dit jaar gelukkig weer 
mogelijk om een bridge-zomercompetitie te organiseren. Onder regie 
van Bridgeclub Common Sense Nuenen is in samenwerking met alle an-
dere Nuenense bridgeverenigingen gedurende 8 dinsdagavonden een 
wedstrijd georganiseerd. 

Iedere bridger was welkom in de bovenzaal van Wijkcentrum Scarabee:  begin-
ner, gevorderde, wel of niet lid van een bridgevereniging, wel of niet woonach-
tig in Nuenen. Ondanks de vaak zeer warme avonden, hebben in totaal 91 per-
sonen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, met een gemiddelde opkomst 
van 40 personen per avond. Menig zweetdruppeltje werd weggeveegd terwijl 
de avonden verliepen in een gemoedelijke en ontspannen sfeer.
 
Elke avond waren er prijzen voor de winnaars. Op de slotavond, 23 augustus 
jongstleden, werd ook een zomerkampioen bekend gemaakt. Om voor deze 
prijs in aanmerking te komen moest je minimaal 4 avonden meegespeeld heb-
ben. De winnaars van de Nuenense zomercompetitie 2022 zijn Ineke en Joop 
Huisman. De komende weken starten de clubcompetities weer.  Bridgeliefheb-
bers die graag bij (nog) een club willen gaan spelen, zijn van harte welkom om 
kennis te komen maken en een of meerdere keren vrijblijvend mee te spelen. 
Neem daarvoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon van 
de vereniging(en) van uw voorkeur.

Bridgeclub Speelmoment Locatie Contactpersoon 
De Oude Linde Maandagavond Zaal de Bakkerij, Eeneind Jan Houben 
Senergiek Maandagavond Het Klooster, Centrum Jan  
De Overslag Dinsdagavond Jo van Dijkhof, Centrum Thérèse-Anne  
Common Sense Dinsdagavond Gemeenschapshuis Enode Jan van Heijningen 
Nuenen Petit Donderdagmiddag Wijkcentrum Ad v.d. Molengraft 
BOCN Donderdagavond Jo van Dijkhof, Centrum Hein Donkers

Golfers van De Gulbergen steunen 
Stichting Connected to Namibia
Vorige week woensdag werd de jaarlijkse Goed Doelwedstrijd gespeeld 
door de Heren Senioren van Golfclub De Gulbergen. Met deze traditie 
geeft men aan dat golfen een sport is waarbij het niet alleen om het spel-
letje gaat, maar waarbij ook aan organisaties en stichtingen wordt ge-
dacht, die een bijdrage goed kunnen gebruiken.   In totaal 89 heren van 
de Golfclub speelden deze woensdag mee. Zij genoten van een stralende 
zonnige dag. Het was een gezellige en sportieve wedstrijd, waarbij het in 
eerste instantie niet ging om te winnen, maar om een bijdrage aan de 
Stichting Connected to Namibia, Nuenen. Na afloop van de wedstrijd kon 
een bedrag van € 1.300,- aan deze stichting worden overhandigd.  

Selectie 
Het goede doel wordt geselecteerd 
uit een aantal vooraf opgestelde cri-
teria. Van belang is de kleinschalig-
heid en bij voorkeur een organisatie 
uit de regio Eindhoven-Helmond. 
Grotere projecten met een landelijke 
of internationale organisatie zullen 
minder kans maken om uitgekozen 
te worden.  

Stichting Connected to Namibia,
Nuenen 
Dit jaar was de keuze gevallen op 
deze stichting. Deze stichting is in 
juni 2007 opgericht en bestaat dit 
jaar dus 15 jaar. Een extra reden om 
hen dit jaar in het zonnetje te zetten. 
Het doel van de stichting is om de 
kansarmen onderwijsfaciliteiten te 
bieden in Namibië  Er zijn op dit punt 
al veel projecten opgestart en afge-
rond.  Om zeker te zijn van een goede 
toekomst is een samenwerking aan-
gegaan met Eduvision in Namibië, 
een organisatie die ervoor zorgt dat 
veel studenten via een internetver-
binding thuis kunnen studeren. De 
resultaten zijn positief te noemen, 
meer kinderen hebben met dit pro-
gramma hun eindexamen gehaald. 

Werkwijze 
Om nog meer scholen met Eduvision 
te laten kennis maken, moeten de 
scholen over bepaalde faciliteiten 
beschikken, zoals een internetver-
binding, laptops, etc. Daarnaast zal 
een leerkracht vanuit Eduvision de 
scholen moeten bezoeken voor be-
geleiding van de leerlingen. Er wordt 
veel tijd besteed aan deze begelei-
ding, maar Namibië is een groot en 
dunbevolkt land en de scholen lig-

gen ver uit elkaar. Dat betekent extra 
kosten om het allemaal goed te blij-
ven doen. Denk hierbij aan zo’n                
€ 20.000,- per school. Alle financiële 
beetjes helpen. Zo kan voor het be-
drag, dat de Heren Senioren bij elkaar 
gebracht hebben, in ieder geval een 
laptop aangeschaft worden.
   
Op de foto ontvangt voorzitter Toos 
Verbruggen van de Stichting Con-
nected to Namibia, Nuenen, de che-
que met het bedrag van € 1.300,- uit 
handen van de penningmeester van 
de Heren Senioren van de golfclub, 
Eric Nagtegaal.  

heer EMK en de beide scheidsrech-
ters Peer van Vroenhoeven en Maar-
ten van Happen. We zien iedereen 
graag terug volgend jaar, 26 augus-
tus 2023 op het sportcomplex van 
RKSV Nuenen.

Wielerevent voor 
kinderen basisschool 
Op zaterdag 3 september is er een 
groot Wielerevent voor de jeugd, 
leerlingen uit groep 6,7 en 8 van de 
basisscholen uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Dit onder het 
motto: Daantje en Dommel gaan 
fietsen. 

In tegenstelling tot eerde berichten 
kan er gestart worden zonder in-
schrijving vooraf. Er wordt begonnen 
om 13.00 uur op het terrein tussen 
Berg-Gerwenseweg-Broekdijk bij 
windmolen De Roosdonck.

Het is een behendigheidsparkoers 
van 1800 meter. De organisatie is in 
handen van Toerclub Nuenen in sa-
menwerking met Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar (NGN200). Een 
oproep aan alle kinderen: Doe mee !!

Zilveren erepenning voor hen-
gelsportvereniging ‘t Pluimke
Afgelopen zondagmiddag ontving hengelsportvereniging ‘t Pluimke de 
zilveren erepenning van de gemeente Nuenen. Locoburgemeester Ralf 
Stultiëns reikte de erepenning en oorkonde uit tijdens de viering van het 
60-jarig jubileum. 
 Hengelsportvereniging ’t Pluimke is 
opgericht in 1962 en vanaf 1973 be-
schikken ze over een eigen visvijver 
aan de Enodedreef. Op deze locatie 

heeft vroeger een steenfabriek ge-
staan. Waar destijds de klei werd af-
gegraven is nu de visvijver. De vereni-
ging heeft tweehonderd leden, be-
hartigt helemaal zelfstandig hun be-
langen en is niet aangesloten bij de 
landelijke organisatie Sportvisserij 
Nederland. Ze bekostigen het onder-
houd van de visvijver en de visstek-
ken helemaal zelf. Er zijn verschillen-
de commissies en samen zorgen ze 
voor witvis-, karper- en jeugdwed-
strijden. Via een website hsv-tpluim-
ke is alle informatie ook digitaal be-
schikbaar. Met deze zilveren ge-
meentelijke onderscheiding wil het 
gemeentebestuur, uit naam van alle 
inwoners, zijn waardering en erken-
telijkheid uitdrukken.

Kienen in Lieshout
 
Vanaf 7 september wordt er weer op 
woensdagavond gekiend, in het 
Dorpshuis in Lieshout. Iedereen is na-
tuurlijk van harte welkom.  
We beginnen om 19.30 uur en de zaal 
is open om 18.30 uur.  
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Recreatief hardlopen op de 
zaterdagmorgen met LONU
In het voorjaar is de Loopgroep Nuenen (LONU), dé hardloopclub voor 
Nuenen en omstreken, gestart met trainingen op de zaterdagmorgen. 
Het betreft hier een recreatieve training waarbij het niet om prestaties 
gaat. Bent u meer prestatiegericht dan verzorgt LONU hiervoor trainin-
gen op de dinsdag- en donderdagavonden. Maar ook de snellere atleten 
vinden het prettig op de zaterdagmorgen aan te sluiten voor een ont-
spannen loop. 

De zaterdagmorgen groep start af-
wisselend in Nuenen-Oost en bij Wet-
tenseind. De verzameltijd is 09.00 
uur. Beide locaties liggen in de nabij-
heid van mooie natuurgebieden met 
bos, heide en velden. Als loper op de 
zaterdagmorgen heeft u, omdat u bij 
daglicht loopt, volop de gelegenheid 
om van de omgeving te genieten en 
een babbeltje te maken met uw 
medelo(o)p(st)ers. 

De training wordt gegeven door trai-
ners opgeleid door de Atletiekunie. 
Aan het begin en einde worden altijd 
´warming up´ en ´cooling-down´ oe-
feningen gedaan en regelmatig 
wordt er een loopspelletje ingelast. 

De loopafstand ligt rond de 8 kilome-
ter waarin de nodige rustpauzes. 
Achterblijvers worden altijd opge-
haald! Wel wordt er van u enige hard-
loopervaring verwacht. U kunt een 
paar keer vrijblijvend meetrainen en 
daarna beslissen of u voor een klein 
bedrag per jaar lid wilt worden van 
onze gezellige club. Als die looperva-

ring er nog niet is dan kunt u binnen-
kort een bericht verwachten over de 
startersgroep die eind september 
start. 

Informatie betreffend LONU is te vin-
den op lonu.nl. Voor de trainingen 
kunt u contact opnemen via info@
lonu.nl Welkom op onze trainingen!
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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)

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

VOLG ONS!

      

VOLG ONS!

      

10 DAMES 
& 10 HEREN

DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623
GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL

START DE 10 WEKEN CHALLENGE
DIRECT NA DE ZOMERVAKANTIE!

GBS PREMIUM SPORTS CLUB ZOEKT

ü INTAKE EN VASTSTELLEN PERSOONLIJKE DOELSTELLING

ü VOEDING EN DIEET ADVIES OP MAAT DOOR DIËTISTE

ü IEDERE WEEK PERSONAL TRAINING MET EIGEN  
 GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEUR

ü ONBEPERKT SMALL GROUP LESSEN

ü TRAININGSSCHEMA OP MAAT OM PERSOONLIJKE 
 DOELSTELLING TE REALISEREN

ü BOOTCAMP EN BOXING IN WEEKEND

ü ONBEPERKT VRIJ SPORTEN MAANDAG T/M ZONDAG

ü GRATIS KOFFIE / THEE EN VERS FRUIT

10 WEKEN SPORTEN 
ONDER PROFESSIONELE 

BEGELEIDING 
VAN GEDIPLOMEERDE 
PERSONAL TRAINERS, 

GEREGISTREERD DIËTISTE, 
SPORT MASSEUSE 

& FYSIO

MELD JE NOG VOOR 
JE VAKANTIE AAN 
EN DOE MEE MET
DEZE FANTASTISCHE 
AANBIEDING

DIE DIRECT NA DE ZOMERVAKANTIE 
MET ONS HUN PERSOONLIJKE

CHALLENGE DURVEN AAN TE GAAN;

BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN IN DE MEEST 
EXCLUSIEVE FITNESS BOUTIQUE VAN NUENEN

START MAANDAG 5 SEPTEMBER 2022
FINISH ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 

DOELSTELLING BEHAALD OP 13 NOVEMBER 
IS GRATIS SPORTEN T/M 31 DECEMBER 2022


