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Bruna Vredenbregt wordt
Bruna Van Den Reek
Door Mariët Jonkhout
Het is alweer ruim zestien jaar geleden dat de familie Vredenbregt besloot om in het alom bekende pand van ‘Van Den Reek’ aan de Parkstraat
een Brunawinkel te openen. Het pand, dat van oudsher zowel een tabakszaak, kapsalon, postagentschap als een kantoorartikelenwinkel was, was
te huur en paste qua locatie prachtig in het Brunaconcept.
Anno 2022 is ‘De Bruna’ dan ook niet
meer weg te denken uit het Nuenense straatbeeld. Iedereen kan er
terecht voor een goed boek, een
mooie wenskaart of voor kantoorbenodigdheden en menig aanstormend Nuenens schrijftalent mocht er
proberen zijn of haar pennenvruchten aan de man te brengen. Daarnaast is De Bruna de plek waar men
terecht kan voor het halen en bren-

gen van pakjes en voor ING-aangelegenheden.
Maar vanaf half september gaat er
iets veranderen. De familie Vredenbregt heeft de Bruna-franchise verkocht. Dom en Mary gaan van hun
welverdiende pensioen genieten,
dochter Laura woon met haar man
op Sicilië en dochter Bianca en kleinzoon Jordi, die naast hun werk in de
Bruna al een drukke andere baan
hadden, storten zich hier volledig op.
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Aanstaande zaterdag (17 september)
wordt voor hen allen een dag van afscheid nemen. Een dag met een lach
en een traan, maar vooral een dag
van dankbaarheid en stilstaan bij zestien jaar mooie momenten. Zestien
jaar werken met lieve klanten die
trouw de winkel kwamen bezoeken
en dankbaarheid naar de ING en Post.
nl die zoveel vertrouwen in de familie
hebben gesteld.
Gelukkig gaat de vertrouwde Bruna
niet uit het dorp verdwijnen. De zaak
blijft onder de nieuwe eigenaar, in
hetzelfde concept en met het vertrouwde personeel, bestaan. De nieuwe eigenaar is overigens geen onbekende. Was Rien van den Reek al
eigenaar van het pand dat volgend
jaar al honderd jaar in zijn familie is,
nu wordt zijn zoon Thomas de uitbater van de Bruna. Hiermee staat de
vijfde generatie Van Den Reek in de
winkel en is de cirkel rond. Op dinsdag 20 september opent Thomas zijn
deuren en is iedereen welkom. Op

maandag 19 september is Bruna een
dag gesloten voor de wisseling van
de wacht.
Dom, Mary, Laura, Bianca en Jordi willen al hun trouwe klanten, de ING en
Post.nl bedanken voor het vertrouwen in hen. “We gaan jullie enorm
missen, maar met Thomas van den
Reek aan het roer van Bruna hebben
we alle vertrouwen dat de zaak blijft
lopen als een trein! Dank jullie wel!”
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Cursus MijnGezondheid.net

4.

79

Voor meer informatie over MijnGezondheid.net ga naar: www.mijngezondheid.net

WEEKDIENSTEN

Aanbieding geldig van 14 t/m 20 september 2022 en zolang de voorraad strekt.

Of leliegras is winterhard en heeft
prachtige blauwe aarvormige
bloemen in het najaar. 7.99

De huisartsen in Nuenen zouden u
willen vragen een account aan te
maken bij MijnGezondheid.net. De
huisartsen vinden het belangrijk.

Voor de cursus van Seniorenweb
kunt u zich aanmelden via Dhr. W.
Veugelers tel 06-41872935 of via het
inschrijfformulier op de website:
www.seniorweb-nuenen.nl

3 GRATIS

Liriope

Op het internetportaal van uw huisarts
(MijnGezondheid.net) krijgt u via een
beveiligde verbinding inzage in delen
van uw medisch dossier.
De voordelen voor u:
• U kunt online vragen stellen (deze
wordt binnen twee werkdagen beantwoord)
• U kunt recepten herhalen en een
afspraak bij de huisarts plannen
• U heeft meer inzicht in uw eigen
dossier en bloedonderzoeken.
• U heeft meer mogelijkheden om
goed geïnformeerd te zijn over uw
gezondheid.

Vindt u het aanmelden lastig, vraag
iemand uit uw omgeving die u hiermee kan helpen of ga naar een cursus van Seniorenweb bij de bibliotheek. Zij kunnen u stap voor stap
uitleggen hoe u een account aanmaakt op MijnGezondheid.net en
hoe u het kunt gebruiken. De cursus
wordt gegeven in november en december 2022.

SEPT. 2022-08

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Zaterdag 24 september van 10.00 uur tot 15.30 uur

Open dag De Rooy Nuenen
Techniek is voor iedereen, net als onze open dag! Vaak is het toch een onbekende wereld, de hightech metaalbewerking, de wereld waar De Rooy
in opereert. Daarom willen wij graag de mogelijkheid bieden aan alle belangstellenden om een kijkje te komen nemen in ons bedrijf.
Onze collega’s vertellen je graag meer over het slijpen, frezen en meten en je
ziet onze machines in werking. Daarnaast zijn er een aantal leuke activiteiten
te doen en zijn er mooie prijzen te winnen! We kijken ernaar uit om iedereen te
ontvangen en gaan er iets GROOTS van maken! Je kunt je vooraf aanmelden
door onderstaande QR code te scannen, tevens vind je op de website meer informatie over de open dag.
De Rooy Slijpcentrum | Precision | Collseweg 19 | Nuenen
www.werkenbijderooynuenen.nl/opendag

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

De zomer voorbij

Open dag
24 septemb
er

____________________________

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

Hele maand September
maak kans op

TEL. 088 - 876 51 51

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

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

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

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.

DEZE WEEK:

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

PromsFestival@
TheLake:
Groot succes

Modeltekenenschilderen en
Tekenen voor bij
Atelier van Gogh

Zonnige zilveren
jubileumdag
voor Toerclub
Nuenen
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GEMEENTEBERICHTEN

Gemeente
Nuenen

en over de verlichting, de straat of het groen? Om hierover
met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we Kijk op uw
wijk. We lopen dan samen met u een rondje door de wijk.
U kunt ons dan precies laten zien waar u vindt dat er verbeterpunten zijn. Er lopen ook mensen van de politie,
jongerenwerk en boa’s mee. U kunt met hen in gesprek
gaan over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met)
jongeren of zaken rond uw (huur)woning. Het lukt niet
altijd om alle wensen op te pakken, maar het is voor ons
belangrijk om goed in beeld te hebben wat er in uw wijk
leeft en wat extra aandacht vraagt.

Nuenen
GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

Alle wijken komen aan de beurt
Deze week zijn we met Kijk op uw wijk in de omgeving van
De Vroente. Elke wijk in onze gemeente komt aan de beurt.
U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging in de brieIn september is het 78 jaar geleden dat Nuenen is bevrijd.
venbus.
Dit heugelijke feit herdenken we graag samen met u tijdens
de jaarlijkse bevrijdingsherdenking.
Wij nodigen u graag uit om aanwezig te zijn tijdens de
bevrijdingsherdenking op vrijdag 23 september.

BEVRIJDINGSHERDENKING
23 SEPTEMBER

Er is een mooi programma gemaakt:
14.00 uur
Legervoertuigenshow Wheels en Red
Cross wagen in het park
14.30 uur
Educatie door veteranen Veteraneninstituut
18.30 uur
Bezinningsbijeenkomst H.Clemenskerk
19.30 uur
Bevrijdingsvuurceremonie voor Het Klooster
19.45 uur
Kransleggingen
20.00 uur
Taptoesignaal, één minuut stilte, Wilhelmus
20.05 uur
Bevrijdingstoespraak burgemeester
20.15 uur
Vendelgroet Gilden

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

Wilt u meespreken?
Meld u aan voor: 21 september vóór 12.00 uur via nuenen.
nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mailen naar griffie@nuenen.nl
Tijdens de agendeerde onderwerpen kunnen insprekers
in de eerste termijn hun menig geven over een onderwerp
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen
stellen.
De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV

NIEUWSBERICHT OVER
DE OPVANG OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN

.

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.

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nuenen? Wij brengen elke twee weken een
nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding
nieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze
website www.nuenen.nl

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL OR

Twee van de vele activiteiten zijn b

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

Ø Literair Café Dommeldal or
Annejet van der Zijl op zon
Ø Joost Prinsen in Bibliothee
programma ‘Vijftig jaar’

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE RAADSINFORMATIE
De agenda van de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van 19 september 2022
Tijd
Onderwerp
20.00 uur Het bezwaar ingediend tegen het besluit van
28 maart 2022, waarbij is besloten het verzoek om handhaving met betrekking tot het
houden van paarden op het perceel gelegen
aan de Soeterbeekseweg 13 af te wijzen.
20.30 uur

Het bezwaar ingediend tegen het besluit van
9 mei 2022, waarbij is besloten een last onder
bestuursdwang tot het sluiten van de woning
en bijgebouw op te leggen.

21.00 uur

Het bezwaar ingediend tegen het besluit van
21 april 2022 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van een
werkplaats/hobbyruimte aan de Stationsweg
4b te Nuenen.
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

KIJK OP UW WIJK

.

Buitendienstmedewerkers van de gemeente Nuenen bezoeken regelmatig alle wijken in Nuenen en bekijken dan
wat er in de openbare ruimte afwijkt van de (onderhouds)
norm. Al het straatwerk, groen, straatmeubilair, speeltoestellen en lichtmasten toetsen en herstellen we indien
nodig. Zo zorgen we dat het buitengewoon netjes en veilig blijft.

Inloop spreekhalfuur met de raad
Op 15 september vindt het raadspreekuur plaats. U bent
welkom om in gesprek te gaan met raads- en burgerleden.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden en kunt zo binnenlopen. De inloop vindt plaats op 15 september van 19.30
uur tot 19.55 uur vóór de beeldvormende avond, bij de
ingang van de raadzaal, onder het genot van een kopje
koffie of thee.

Meer informatie over de activiteite

www.bibliotheekdommeldal.nl/acti

BIBLIOTHEEK
DOMMELDAL
1
ORGANISEERT
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 15 september, om 20.00 uur, een
beeldvormende avond in de raadzaal van Het Klooster.
Hierin wordt gesproken over het Cultureel centrum Het
Twee van de vele activiteiten zijn bijvoorbeeld:
Klooster. Het delen van informatie staat centraal.
• Literair Café Dommeldal organiseert Schrijversbezoek:
Annejet van der Zijl op zondag 25 september
Wilt u meespreken?
• Joost Prinsen in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Son
Meld u aan voor: 14 september vóór 12.00 uur via
en Breugel met het programma ‘Vijftig jaar’
nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mailen
naar griffie@nuenen.nl
Meer informatie over de activiteiten leest u op de website:
Let op: het stellen van vragen staat centraal, het geven van
www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
een standpunt is nu nog niet aan de orde.
De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV

WORLD CLEANUP DAY

Oordeelsvormende avond
Op zaterdag 17 september is het weer World Cleanup Day.
Op 22 september vindt er een oordeelsvormende avond Ook Nuenen doet mee en gaat, samen met de rest van de
plaats, vanaf 19.30 uur, in de raadzaal van Het Klooster.
wereld, de straat op om de gemeente zwerfafvalvrij te
maken!
De agendapunten zijn;
Vorig jaar waren er ruim 1500 opschoonacties aangemeld
• Bouwen in het Buitengebied;
bij NL schoon en deden meer dan 41000 deelnemers mee.
• Vaststelling bestemmingsplan Rullen 7;
Iedereen kan meedoen, dit jaar hopen we (weer) op u!
Ervaringen en wensen voor de toekomst?
• Bevoegdheidsverdeling in het kader van de nieuwe Wilt u meedoen met bijvoorbeeld uw gezin, de buren, uw
We kijken ook vooruit. Als inwoner ziet en ervaart u verOmgevingswet.
collega’s uw wijk of in uw eenbeterpunten in uw wijk het beste. Misschien heeft u ideetje, dan kunt u materiaal (afvalgrijpers, afvalzakken, etc.) van
de gemeente lenen (op=op).

AFVALWEETJE:
Download de Blink app,
voor al uw informatie over afval (inzameling)

Meld uw actie aan via afval@
nuenen.nl. Wij nemen dan contact met u op.
HET GEMEENTENIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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Bijna 100 jarig familiebedrijf
in een modern jasje!
Varkensfiletlapjes

Naturel of Gemarineerd . iedere 4e

GRATIS
p/st 1,98
JE

KOOP

Rozijnen Bol ..............................
Bij 150 gram Achterham
1 Bakje Beenham Salade...

Nasi met Saté

L

SPECIA

GRATIS
6,95
D

OO
OP BR

"Kant en Klaar Maaltijd" ...............................

Parma Kipvink

K

GEMA

2,80
Pep Wrap
p/st 2,95
Voor als het goed moet zijn!
"Kippendijfilet, Parmaham, Parmezaanse Kaas
en Pijnboompitten" ......................... 100 gram
"Wrap met Kalfsvulling" .......................

TOT ZIENS BIJ

L

SPECIA

L

SPECIA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

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

Hoveniersbedrijf en Houtbouw

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Van der Putten Houthandel,
Houtbouw en Chateauvloeren

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

La Pagonda Houtbouw overkappingen • schuren • bijgebouwen

met toekomst vanaf 06.00 uur open

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

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.

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

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

WAAR SPELEN IS LEREN!!

www.vanderputtentuinhout.nl

Rond de Linde
Het best gelezen weekblad
Bel of mail:

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

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

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

Jhr. Hugo van Berckellaan 18
www.seniorweb-nuenen.nl
Zin in een bijbaantje!

PER D
IRECT

Bart van Moorsel

Echte en mooie houten vloeren
gelegd door een vakman ook op
vloerverwarming- en koeling.
Bezoek onze showroom met
veel voorbeeld panelen.
Let op! Wij
zijn verhuisd

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

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15 Lieshout

info@vanderputten.nl

Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

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

Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers:
Nuenen - Oost/Zuid/West
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

040 - 843 853 0
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl
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• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op:
woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.
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Autobedrijf Joop v.d. Heuvel
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition | Bouwjaar 2007
benzine, automaat | Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN
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Fit het najaar 2022 in

Speuren in de Panakkers
op de buitenspeeldag

Wij zijn een sport- en bewegingsclub, die elke woensdagavond actief is in de sporthal aan de Mgr
Cuytenlaan. Tijdstip 20.30-21.30
uur. We bewegen op muziek, vervolgens matoefeningen (buikspieroefeningen) en af en toe een
balspel.

Opnieuw is een mooi programma in elkaar gezet voor de kinderen van de
Panakkers. Een enthousiaste groep buurtgenoten heeft dertig kinderen
in de buurt een fijne middag bezorgd.
Net op de laatste mooie zomerse dag
van de week, vorige week woensdag,
verzamelden de kinderen op het
Sophiaveldje om met hun ouders de
middag te beginnen met een picknick. Daarna werden de kinderen aan
het speuren gezet en waren er spelletjes in de straat.
De Schim
Voor de oudere kinderen was er een
spannend spel; Huntmasters. Met digitale opdrachten op de computer,
app en telefoon moest De Schim ge-

vonden worden. Een huiskamer op
de Sophiastraat was het centrum van
de operatie.
Pottenkijkers werden buitengesloten
achter de dichte gordijnen. De temperatuur steeg, zowel bij de kinderen
als bij de volwassenen. Na de harde
arbeid werd De Schim gevonden, en
ook het lekkers van de buurtvereniging. De jongere kinderen moesten
in groepjes opdrachten doen door de
wijk om hiermee De Schat te vinden.
En ja, ook die werd gevonden!

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Bronzen erepenning voor
Mieke van den Wildenberg
Afgelopen zondagmiddag ontving Mieke van den Wildenberg-van den
Heuvel (69 jaar) de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. Zij
vierde haar 40-jarig vrijwilligersjubileum bij speeltuin De Kievit. Burgemeester Maarten Houben reikte de gemeentelijke onderscheiding uit in
de speeltuin.
mel, hoge glijbaan, veertig speeltoestellen en mooie terrassen. Je kunt er
ook terecht om een kinderfeestje of
verjaardag te vieren. De speeltuin
wordt volledig gerund door ongeveer 20 vrijwilligers en ze zoeken nog
nieuwe vrijwilligers om de speeltuin
draaiende en betaalbaar te houden.
Veel inwoners met (klein)kinderen
nemen jaarlijks een abonnement en
bezoeken de speeltuin regelmatig.
Dit jaar zijn er 800 abonnementen
uitgegeven en het bezoekersaantal
ligt ongeveer op 15.000 bezoekers
per jaar. Deze komen niet alleen uit
Nuenen maar ook uit de buurgemeenten.

Met deze bronzen onderscheiding
wil het gemeentebestuur uit naam
van alle inwoners, zijn waardering en
erkentelijkheid uitdrukken. In 2005
ontving zij al een Koninklijke onderscheiding.
Speeltuin De Kievit in het centrum
van Nuenen bestaat al 64 jaar en
heeft een (ondiep) zwembad, grote
zandbak, trampolines, familieschom-

Theatergroep Mariahout
speelt Hamlet….
maar dan helemaal anders!

Hier heur ik thuis

©

Foto-expositie

Gebakken aarde

Tegelijkertijd is de expositie 'Gebakken aarde' met alledaagse dingen uit het dagelijks leven in Nuenen, Gerwen
en Nederwetten in 't Weefhuis te bezichtigen. Voor deze
expositie werkten cursisten van keramiekatelier Paula
Groote-Versteegen met klei aan het thema Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200 jaar.
De foto's en keramiekwerkstukken van makers uit ons eigen dorp vormen samen een unieke expositie, die zeer de
moeite waard is. Kom daarom zeker een kijkje nemen in
een van beide weekenden!
De gratis expositie is open op 17/18 en 24/25 september
van 12.00 tot 17.00 uur. ’t Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1 in Nuenen.

Bridgedrive

NGN200 heeft de zeven Nuenense bridgeclubs op het
idee gebracht om samen een bridgedrive te organiseren
en zaterdag is het zover. Om 13.00 uur gaat de zaal van
Gemeenschapshuis D’n Heuvel aan Heuvel 11 in Gerwen
open en om 13.30 wordt met de drive gestart. Daartussen
in past precies een lekker kopje koffie met een gul stuk
vlaai. Er worden 24 spellen gespeeld in 6 rondes van 4
spellen. Er wordt tot ongeveer 17.30 uur gespeeld waarna
de prijsuitreiking volgt.
Met deze NGN200 Bridgedrive willen de clubs meer bekendheid geven aan het bridgen in clubverband binnen
onze gemeente. Als er van het inschrijfgeld iets over blijft
dan wordt dat geschonken aan een in Nuenen c.a. bekend
goed doel.

Witwanggibbon
geboren

Mieke van den Wildenberg heeft zich
de afgelopen 40 jaar op bijzondere
wijze ingezet als vrijwilliger voor
speeltuin De Kievit. Zij is de coördinator van het winkeltje en zorgt voor de
bevoorrading. Ze is te vinden aan de
kassa van de entree of ze doet de verkoop in het winkeltje. En daarnaast
verricht zij nog vele andere werkzaamheden die horen bij het goed
functioneren van de speeltuin. Tijdens het hoogseizoen en de schoolvakanties is zij drie hele dagen per
week in De Kievit. In het voor- en naseizoen drie middagen per week. Zij
is een onmisbare schakel en altijd oproepbaar bij uitval van een andere
vrijwilliger.

Druk NGN200 weekend ligt voor ons
Na maanden van voorbereiding, vooral het ontvangen en
beoordelen van de door amateurs ingezonden foto’s,
gaan aanstaand weekend 17 en 18 september de foto-expositie van start met de 45 genomineerde foto’s. Aanstaande vrijdag, 16 september, wordt bekend gemaakt
wie in de drie categorieën de prijswinnaars zijn.
Alle 45 genomineerde foto’s worden afgedrukt op aluminium en gaan naar de ‘schieters’ van de foto’s. De fotowedstrijd werd georganiseerd door IVN Nuenen en Heemkundekring De Drijehornick samen met stichting NGN200. Een
vakjury van professionals op het gebied van fotografie
(John Geven, Marie Louise Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug) beoordeelde de foto’s.

Het is afwisselend en wordt begeleid
door een gediplomeerde docente.
Daarnaast zijn er door het jaar heen
ook sociale activiteiten. Denk daarbij
aan een nieuwjaarwandeling met
aansluitend borrelen.
Dames er is nog plaats. Meld u aan!!
Info: Jetty van Brussel, tel 040-2834957,
06-48623964
brussel_keulen@hotmail.com, Riekie Martens, tel 0402836401, riekiemartens@onsnet.nu.
Wij sluiten het sportseizoen altijd af
met een fietstocht. De leeftijden van
de dames variëren van 50 jaar tot 60
plus. Wees welkom!!

7 Roosdonken
Omschrijving: rondwandeling langs de Hooidonkse Beek, molen De Roosdonck en door buurtschap
Langlaar Wandelafstand: 5 km Start 1 en horeca H : Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5, Nuenen.

Blokje Om Dichter in Beeld
Zondag 18 september

Routebeschrijving
L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknooppunt. A t/m D corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.

1 Vanaf de fietsenhekken bij de ingang van Dorpsboerderij Weverkeshof loop je richting bruggetje.
DeVoor
Hooidonkse
beek, windmolen De Roosdonck,
het bruggetje naar R. Je loopt langs de Hooidonkse Beek. Met scherpe bocht mee naar L en over
een bruggetje. Na dit Langlaar,
bruggetje direct naarDe
R op een
graspad langs de Hooidonkse
Op T-splitbuurtschap
Lissevoort
en eenBeek.stukje
sing naar R en meteen de beek oversteken via een betonnen bruggetje A . RD op graspad tussen
Nuenens
broek.
Dat
zijn endevrij oriëntatiepunten
voor
twee bomenrijen.
Op driesprong
L aanhouden
snel daarna op Y-splitsing L. In een boog
L om
de molen (De Roosdonck) lopen, waarbij je de molen aan je rh houdt B . Pad slingert en komt uit op
het
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van de
maand
sepde Gerwenseweg.
L opDichter
fietspad. Einde fietspad
bij grote driesprong
L aanhouden
op Berg.
tember.
Start en finish zijn bij Dorpsboerderij We2 Op scheve kruising naar R op Larikslaan. Op driesprong, na rioolgemaal, R aanhouden op Populierenhof. Aan je rh stroomt
Hooidonkse
De wegzelfs
maakt eenvan
haakse bocht
L tussen bunverkeshof.
Bij dede
startBeek.kan
livenaarmuziek
galows door. Tussen twee paaltjes door en aan het einde van de Populierenhof, op T-splitsing, naar R
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inNetdevoorbij
boerderij
(Lissevoort). De
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de ingang van
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bij mooi
weer
buiten
opnaarhet
terras
goed
toeven.
speelveldje.
Pad vervolgen
en met
de bocht mee
R. Je loopt
natuurgebied
het Nuenens
Broek in.
Ook
’t Weefhuis wordt gepasseerd en laat daar nou
3 1e pad R op Krom Dreef. Ruim voor blaashal naar L (Lissepad), volg gp. Aan je rh liggen de tennisvelden
Tennisvereniging de Lissevoort.
pad komt uit bij de Hooidonkse Beek. Hier ga je
net
de van
foto-expositie
enHetkeramiektentoonstelling
scherp naar R. Naar L over een houten bruggetje. Op driesprong, bij wkp 48, naar R (op Roosdonken).
passeert een imkerplek met
bijenhotel,
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iets verderop ligt aan
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kan onder
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oversteken enbegeleiding
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R voor jeIVN-gidsen
zie je molen De Roosdonck.
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worden of op eigen gelegenheid. De start
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T-splitsing bij boerderij
naar R (op De Rijt).
het einde
van Deuur.
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van
de
begeleide
wandeling
isAanom
13.00
oversteken en aan de overkant naar L op het fietspad C . Alsmaar RD op het fietspad. Je loopt de
kom van
Gerwen
in. 1e weg naar R op Langlaar. OpNuenen
Y-splitsing R aanhouden
op fietspad.
Debebouwde
leden
van
dichterscollectief
te weten:
Fietspad uitlopen en zijpaden negeren. Aan het einde van het fietspad de Hooidonkse Beek overKlaas
denaarGraaff,
Jansen,
Fred
Lambert
en HelD . 1e
steken en
R. Na ca. 200Pauline
m passeer je aan
je rh ‘t Weefhuis,
een voormalige
linnenfabriek
voetpad naar R op Baron van Hardenbroekpark richting Dorpsboerderij Weverkeshof. De Hooidonkse
ma
hebben
BeekMichielsen
oversteken. Je bent weer
terug bij hetook
begin. bij deze wandeling weer
gedichten geschreven. Beeldend kunstenares Marianne Schellekens maakte vier seizoensschilderijtjes.

De fraai vormgegeven routekaarten met op elke
kaart een kenmerkende titelfoto van een Nuenense fotograaf, de uitgeschreven route, routekaart en de vier schilderijtjes en gedichten zijn
vooraf verkrijgbaar of bij hoofdsponsor Jumbo
Grimberg.
Blokje Om Dichter in Beeld
Een samenwerking tussen Agnes Leijen (routes), Dichterscollectief Nuenen en Marianne Schellekens (schilderijtjes). Een uitgave van
Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Heleen Metselaars. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

In Dierenrijk is op 1 september een
witwanggibbon geboren. De witwanggibbon, die voorkomt in China, Laos en Vietnam, is een ernstig
bedreigde apensoort in het wild.

Al maandenlang klinkt de muziek van de popgroep Queen in Openluchttheater Mariahout. Nee, het zijn niet Rowen Hèze of Edwin Evers die een
andere weg insloegen. Het zijn leden van Theatergroep Mariahout die
met een moderne versie van Hamlet de uitdaging aangaan om muziek
van Queen met het toneelspel te laten samenvloeien.
Eindelijk mogen ook de acteurs en
actrices van de volwassenproductie
weer op de planken staan. De productie ‘De Pionier’ ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan van Openluchttheater Mariahout viel door Corona in het water. Theatergroep Mariahout heeft afgelopen jaren niet stil
gezeten en staat te popelen om het
Openluchttheater Mariahout letterlijk op zijn kop te zetten.
Onder leiding van enthousiaste regisseur Eva Stam hebben ze Hamlet,
en dan de bewerking van Theater
Rotterdam, in een Mariahouts jasje
gestoken. Spannend want er gaan
dingen gebeuren die in 77 jaar theater nog nooit vertoond zijn. Wat
dacht je van surfen over het toneel
en een gigantische moordpartij?
Geen uitdaging te groot
Voor het verhaal over een puberende
Deense prins wordt dan ook alles uit
de kast gehaald. Van surf-boy met
goed haar verandert de prins in somberman met woede-uitbarstingen.
Een karakterverandering die komt
door dramatische gebeurtenissen
die zijn leven drastisch doen veranderen. Toch blijft Theatergroep Mariahout er voor zorgen dat de voor-

stelling een familievoorstelling blijft
en dat iedereen op het einde dood
gaat is een ludiek gegeven.
Zangcoach Stein van de Ven begeleidde de groep acteurs met de uitdagende zang van Queen. Met teksten van de bekende in Oirschot geboren cabaretier Alex Klaassen wordt
het zeker een bijzondere ervaring
voor het publiek. Het decor voor de
voorstelling is buiten het theater
door vrijwilligers in elkaar gezet. De
harde werkers hadden slechts een
week om het hele theater ‘te verbouwen’ en het decor op zijn uiteindelijke plek te krijgen. Bij een stuk van formaat horen natuurlijk prachtige kostuums en vergeet daar niet achttien
met de hand geschilderde skeletpakken bij op te tellen. Zoals gewoonlijk zien de spelers er weer geweldig uit. Met geestverschijningen,
verwarring en gebrek aan vertrouwen wordt het een stuk dat gezien
moet worden. Want; Zen of niet te
zen, dat is de vraag.
Hamlet is te zien in Openluchttheater
op 10 - 14 - 18 - 22 en 25 september,
kijk op www.openluchttheatermariahout.nl voor de tijden en het bestellen van de kaarten.
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Kunst en een te gekke Meet &
Greet bij SHE Art Gallery
SHE Art Gallery viert het kunstseizoen met al haar klanten, kunstenaars,
belangstellenden en vrienden van de galerie!
Zondagmiddag 25 september is het
tijd voor een gezellig feestje, met z’n
allen! Of zoals in Brabant MEZZENALLE. SHE Art Kunstenaars komen deze
feestzondag bij SHE Art Gallery voor
een Meet & Greet met iedereen die
langskomt. Een gezellige middag
tussen de kunst, met een muziekje en
een hapje en een drankje erbij.

Welke kunstenaars er allemaal komen maakt SHE Art Gallery komende
weken bekend op hun websitepagina.
De 400m2 grote galerie heeft plaats
genoeg dus kom gerust, ze hebben
gevulde glaasjes voor u klaarstaan,
en ook iets lekkers … Meet & Greet
en Geniet!
De reguliere openingstijden zijn:
woensdag en zondag van 13.0017.00 uur en op vrijdag van 13.0020.00 uur.
Meer info; www.sheartgallery.com

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Mariahout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
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Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
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Twee van de vele activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Gemeente
Nuenen

Ø Literair Café Dommeldal organiseert Schrijversbezoek:
Annejet van der Zijl op zondag 25 september
Ø Joost Prinsen in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Son e
programma ‘Vijftig jaar’

Meer informatie over de activiteiten leest u op de website:
www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten

Nuenen

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL ORGANISEERT VERSCHILLENDE AC
Twee van de vele activiteiten zijn bijvoorbeeld:

En om alles nog gezelliger te maken
schenkt Brouwerij De Graas deze
middag voor wie dat wil, doorlopend
een mini bierproeverij van drie nieuwe Graas specials, waaronder de
heerlijke nieuwe MEZZENALLE ROSE
bier. Jullie zijn van harte uitgenodigd,
om dit feestje te komen vieren tussen, zondag 25 september, van 13.00
tot 17.00 uur.
Nieuwe en bekende kunstenaars
En wat een selectie kunst (en kunstenaars) hebben ze, apetrots dat ze al
deze gevestigde Nederlandse kunst
van deze eeuw in huis hebben, in diverse stijlen en materialen. Er valt
veel nieuws te ontdekken, ook nieuwe kunstenaars zoals Edith Tergau,
Mariska Teeuwen, Stef van Strij, Gert
Kist etc. En uiteraard onze bekende
kunstenaars zoals Elke Meulendijks,
Mainkunstenaars, Yvonne Jochems,
Bas Berkelmans, Bart van der Voort
en Cynthia Vandanbor en nog veel
meer.

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL ORGANISEERT VERSCHILLEN

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

VERVOLG VAN PAGINA 2

Ø Literair Café Dommeldal organiseert Schrijversbezoek:
Annejet van der Zijl op zondag 25 september
Ø Joost Prinsen in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Son en Breug
programma ‘Vijftig jaar’

Meer informatie over de activiteiten leest u op de website:

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

PromsFestival@TheLake:
Groot succes
Door Nannie van den Eijnden
Wie vrijdag 9 of zaterdag 10 september niet is geweest, heeft veel gemist!
Een zinderend feest dat drie dagen duurde met een afterparty op zondag
de 11e. Wat een sfeer en beleving in de arena! Het hoge professionele niveau van de organisatie en van alle muzikanten, solisten, backing vocals
en dansers in hun prachtige kostuums is opvallend. Spraakmakend! De
kwaliteit van de choreografie, lichtshow en het geluid doen daar nog een
schepje bovenop. De VIP’s werden verwend met heerlijke, mooi opgemaakte hapjes. En de prachtige muzikale arrangementen onder leiding
van dirigent Rob van Reijmersdal bezorgden kippenvel.
Het Nuenens Promsorkest ontving
dan ook beide avonden een daverend applaus voor hun indrukwekkende muzikale prestatie en wervelende show. Met een Argentijnse tango door Franka en Alwin, begeleid op
viool door Angela. En twee weergaloze Braziliaanse percussiesessies van
de groep ‘Batala’. In een mooi aangeklede dome en arena, waarin de huisstijlelementen tot in detail waren
doorgevoerd. Zelfs het tapijt op de
catwalk had de kleuren van het logo.
Stralend
Het weer werkte niet mee op vrijdag.
Door pittige, herfstachtige buien bleven de meeste bezoekers op vrijdag
tot 20.00 uur thuis. Maar op het ‘moment suprême’ brak de zon door en
kon het Promsorkest stralen met een
twee uur durend optreden in een
arena die voor tweederde was gevuld. De zaterdag was uitverkocht.
Een topdag waarop de zon eerder
scheen, iedereen alles uit de kast trok
en het publiek zichtbaar genoot van
het hele programma: The Surphonics, Promsorkest en Waylon met
band. Bij een prachtige volle maan.
Droom waargemaakt
De droom die de organisatie voor
ogen had, is helemaal uitgekomen.
Het idee voor een nieuw Promsconcert ontstond binnen de hechte muzikale vriendengroep ‘De Klippeleaters’ in coronatijd. Waarbij vanaf het
begin duidelijk was dat iedereen er
zin in had zijn grenzen te verleggen
en boven zichzelf uit te stijgen. Muzikaal én organisatorisch. Uit de comfortzone! Met succes!! De barbeman-

START ACTIVITEITENWEEK
www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
DEMENTIEVRIENDELIJK NUENEN:
19 T/M 25 SEPTEMBER

Gemeente Nuenen is een dementievriendelijke gemeente. We streven
naar een dementievriendelijke gemeenschap, waarbij inwoners dementie herkennen, erkennen en weten hoe ze kunnen handelen als
ze een inwoner met dementie tegen komen. Het aantal inwoners met
dementie neemt de komende jaren toe. Daarom zetten we als gemeente, in samenwerking met welzijnsorganisaties, seniorenverenigingen en ondernemers, in op een dementievriendelijk Nuenen,
waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.
Rondom de Wereld Alzheimerdag (21 september 2022) organiseren
we verschillende (gratis) activiteiten in onze gemeente.
Bezoek onze website voor meer informatie over de verschillende
activiteiten: https://www.nuenen.nl/activiteitenweek-dementievriendelijk-nuenen

VERGUNNINGEN PERIODE
06-09-2022 EN 12-09-2022
ning liet zich na afloop tevreden uit:
“Het festival is goed georganiseerd
en wij werden goed verzorgd. We
kregen broodjes en ontvingen een
polsbandje, t-shirt en een duidelijke
briefing over onze taken.”
Het feest was veel te snel voorbij en
nadat de laatste noten van de Nederlandstalige band ‘Code Oranje’ hadden geklonken, begon de organisatie
met opruimen. Toen de zon langzaam boven het water van Strandbad
Enode onderging, waren de eerste
kaarten voor de volgende editie op 1,
2 en 3 september 2023 al verkocht!
Dus save the date, koop alvast je kaarten en blijf PromsFestival@TheLake
volgen op Instagram en Facebook!
www.promsfestival.nl
PS: In een vorig artikel ontbrak bij de
namen van alle solisten de naam van
de violiste: Angela Neijmeijer-Leloux.
Onze excuses, Angela!
Fotografie: Alexander van der Dussen.

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Duivendijk 2A
Aanleggen van een inrit
Beekstraat 16
Vervangen van de bestaande woning

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Tip bij Spijkert aan Eeneind
Hoekstraat 52
Kloosterstraat 1
Jonker Florislaan 22
Dwerspad 20
Refelingse Erven 173
Nuenen c.a.
Lucas van Hauthemlaan 1
Kersenbogerd
Keizershof

Omschrijving
Activiteitendag op 24 september
Uitbreiden parkeergelegenheid opladen
elektrische auto’s

Toevoegen van een extra parkeervak voor het
opladen van elektrische voertuigen
Boekpresentatie op 9 september
Buurtbbq op 11 september
Buurtfeest op 10 september

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

Kleuter les en Musical les
Tijdens de Nuenense Sportweek kun je meedoen aan verschillende leuke
activiteiten. De Kleuter les van Eva ten Hoor is een activiteit voor kinderen van 4 jaar uit Nuenen. Het is een leuke en gevarieerde beweegles
waarin plezier voorop staat! Intussen leert jouw kind alle vaardigheden
van bewegen. Zo gaan ze rollen, springen, gooien, mikken, schoppen, balanceren en nog veel meer! De kleuterles vindt plaats op donderdag 22
september van 15.30 tot 16.30 uur.
Vind jij zingen, dansen en acteren
ook zo leuk?! In de musical les voor
kinderen van 5 t/m 8 jaar doen we dit
allemaal! De musical les vindt plaats
op donderdag 22 september van
16.45 tot 17.45 uur. Meedoen is
gratis!Kijk voor mee informatie op:
www.actiefnuenen.nl of neem contact op met buurtsportcoach Stan
via: stan.hendriks@levgroep.nl.
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KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-

VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
RG Lieshout, telefoon 06- WWW.SBNBOUW.NL
48273718.
ICT-ER AAN HUIS helpt
F E E S T J E ? HUUR: graag met uw: KPN / Ziggo
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; (TV/Audio) instell.; installatie
Abraham/Sarah € 35,-; Mu- en versnellen (nieuwe) comziekinstallatie € 30,-; Partytent puter en aankoop advies en
vanaf € 25,-; Verwarming, of levering. Tel. 040-2952567
Drankkoelers, tafels en stoe- / 06-23854915.
len etc. Bezorgen mogelijk.
Mulders Verhuur, Bruhezerweg ANDO ONTZORGT DOOR:
49, Helmond, 0492-510855 of Verhuizing, Ontruiming
06-27175412. www.ikgeef- Montage en herstelwerkeenfeestje.nl
zaamheden, Opslag en Verwijderen / Afvoeren vloerPedicure: Alta Grace bedekking / oude spullen.
Ik kom ook aan huis! Laat Tel: 06 28832682. www.
je extra verwennen met ge- ando-verhuisservice.nl
lakte nagels/voetmassage.
Cadeaubonnen te verkrijgen! ERVAREN ARTS verricht
Tel: 06-50571183.
rijbewijskeuring bij u
thuis! Tel. 040-2844993.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690

www.abonne.nl

CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 0402434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
Stichting LEVgroep
Nuenen zoekt een vrijwilliger die alles rond de
organisatie van het Taalcafé in goede banen kan
leiden. De werkzaamheden kun je veelal zelf indelen. Voor meer informatie:
De LEVgroep Berg 22 c
tel.040-2831675. ma. t/m
do. van 9.00 -16.00 uur en
vrij. van 9.00 - 12.30 uur.

Stichting LEVgroep
Nuenen afd. Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers om vluchtelingen
te begeleiden en hun de
weg te wijzen binnen de
Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De
LEVgroep Berg 22 c tel. HUISHOUDELIJKE HULP
040-2831675 ma. t/m do. GEVRAAGD.
van 9.00 -16.00 uur en vrij.
Inlichtingen: 06 -53154642.
van 9.00 - 12.30 uur.

”Wij zijn een gezin met
hond en katten in Nuenen
en op zoek naar eenbetrouwbare hulp in de
huishouding voor 3 uur
per week, dag is flexibel.
Als je interesse hebt dan
kun je contact opnemen
met 06-55371209.”
LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST indien niet vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht.

040 - 209 72 41

TE KOOP
GEVRAAGD:
Fietsen,
bromfietsen en
opknapfietsen
Tel. 06 - 46 83 01 17
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AARDS
ALDRA
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in AMNESIE
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep APERT
56
57
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. BLOGGER
63
64
CHILI
T S K E T M A K R E E L N E T DOOPDIENST
67
S T F K L T V E G A N I S M E DOZEN
ETAGE
A E N I R I G P R O Z A R T O FLIRT
D O Z E N A C H T P L O E G V FRITEUSE
GIGATON
G
T I T Z X N A E A E R G N L HANDEN
Sudoku
INCLUIS
X N I N R E G T R H R O G I I
INDEX
W E I C H I L I E A A U O D U INTIEM
M E D S G A S W S N P T L I Z INZAGE
V R M N P E I M E D K E B E O KRANTENKOP
LEVENSECHT
N E T E I N U R D E R O T L Z LEZEN
A S R S L U L I A N A A P S E MAKREELNET
MISLEIDING
T T N T R E C K E P G R A I E NACHTPLOEG
U T H C E S N E V E L L D M R NATUUR
NIETEN
U D O O P D I E N S T R I L F PAREL
R F R I T E U S E I S E N M A PARIA
PROZA
RESEDA
ROUTE
SALARISEIS
SEREEN
WIN EEN WAARDEBON
SFINX
T.W.V. € 10,- VAN
Nuenen, Hoge Brake 36-40 TEKST
TERRASMUUR
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
TOETS
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
TREIN
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: VEGANISME
VERTE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
WEMELEN
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
ZOZEER
Winnaar: week 35, Mw. E. van de Westelaken, Nuenen ZUILVOET
AMAZONEGEBIED
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Wandeling voor mensen met
dementie en hun begeleider
Kom jij ook wandelen? Ontspan, ervaar het effect van natuurbeleving op
welzijn en ontmoet lotgenoten.
Datum: woensdag 21 september
Tijd: van 14.00 - 15.00 uur
Locatie: Leeflandgoed Opwetten, Opwettenseweg 132 Nuenen (start- en
eindpunt wandeling)
Koffie drinken: na afloop van wandeling bij het eindpunt
Aanmelden: stuur een mail naar steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl
Kosten: gratis

Dansmiddag voor mensen met
dementie en hun begeleider
Wil je nog wel eens dansen op gezellige nummers die je nog herkent van
de dansschool of op de dansavonden
in het dorp? Je bent van harte welkom om een dansje te wagen! Geniet
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Seniorenechtpaar zoekt voor de periode medio
februari tot medio april 2023 een zelfstandige,
gemeubileerde woonruimte in Nuenen, Gerwen of
Nederwetten.
06-53978927

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

Rabo ClubSupport steunt
Nuenense verenigingen
In de periode van 5 tot en met 27 september mag elk lid van de Rabobank
(je hoeft daar geen rekening te hebben) geld doneren aan Nuenense
clubs. Een lid mag drie stemmen uitbrengen op drie verschillende, deelnemende clubs. Elke stem levert een tientje op.

Gemeente Nuenen is een dementievriendelijke gemeente. We streven
naar een dementievriendelijke gemeenschap, waarbij inwoners dementie herkennen, erkennen en weten hoe ze kunnen handelen als ze een inwoner met dementie tegenkomen. Het aantal inwoners met dementie
neemt de komende jaren toe. Daarom zetten we als gemeente, in samenwerking met welzijnsorganisaties, seniorenverenigingen en ondernemers, in op een dementievriendelijk Nuenen, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

Op stap met Vincent door Nuenen
Voor bezoekers met dementie en hun
begeleiders is er een speciale rondleiding in het Vincentre. Deze rondleiding vindt plaats buiten de reguliere
openingstijden.
Datum: maandag 19 september
Tijd: tussen 13.00-17.00 uur
Locatie: Berg 29, Nuenen
Aanmelden: niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. Kosten: gratis
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ZELFSTANDIGE, GEMEUBILEERDE
WOONRUIMTE

Activiteitenweek
Dementievriendelijk Nuenen

Interactieve theatervoorstelling
over dementie
Wat is dementie? En hoe ga je ermee
om als jouw partner, ouder, buurman
of opa dementie blijkt te hebben?
Helder Theater zoomt met haar scènes in op thema’s als het taboe doorbreken over dementie, over mantelzorg en over liefde voor je naaste.
Tussendoor vertellen professionals
zoals een zorgtrajectbegeleider en
een mantelzorgmakelaar waar je (in
Nuenen) terecht kunt.
Voor wie: iedereen die meer wil weten over dementie
Datum: woensdag 21 september
Tijd: van 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Heilige Clemenskerk, Park 53
Nuenen
Aanmelden: stuur een mail naar secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl (hierin vermelden
met hoeveel personen je komt).
Kosten: gratis
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19 t/m 25 september 2022

Rondom de Wereld Alzheimerdag (21
september 2022) organiseren we verschillende (gratis) activiteiten in onze
gemeente.

Verticaal: 1 harde val 2 en volgende 3 Grieks eiland 4 draaistroom 5 tijdrekening 7 troefkaart
8 vrouwtjeshond 9 pl. in Flevoland 10 Nederlandse Spoorwegen 11 bezieling 15 ambassadeur
17 poes 18 zoemer 19 waard 21 onmeetbaar getal 23 keerzang 24 ad acta 26 telegraaf restant
27 waterkering 28 traktatie 29 pluralis 30 akker 32 ijzerhoudende grond 34 onheilsgodin
36 loofboom 41 meterton 43 lage rivierstand 46 spil 48 dierenverblijf 49 roodachtig 51 en dergelijke
52 dof geluid 53 bastion 55 uiterlijke gedaante 57 beroemdheid 59 aanwijzend vnw. 60 optater
62 bijbelse vrouw 63 hoogste punt 65 moeder 67 zangnoot.
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Horizontaal: 1 planten vermeerderen 6 ontvangdraad 12 pro 13 eenmaal 14 aan de 16 weekdier
18 paardenvlek 19 soort kraai 20 boerderijdier 22 100 vierkante meter 24 ingeschakeld 25 kern
27 loopstok 29 reisdocument 30 extra large 31 theaterpartij 33 paling 35 voorzetsel 37 Ned. omroep
38 riv. in Irak 39 hartstochtelijk 40 kilometer 41 scantechniek 42 incident 44 lectori salutem
45 wilde haver 47 sportief overhemd 50 soort hert 52 laagste zangstem 54 oostnoordoost
56 gedekte tafel 58 Oude Testament 59 kort mes 61 laatste stuk 64 Nieuwe Testament 65 tijding
66 Griekse liefdesgod 68 plaats in de VS 69 bloedzuiger.

Stemmen kan door in te loggen in de
Rabo-app of via Rabo Internetbankieren op de website, daarna te klikken op ‘Service’ en daarna op het
icoontje ‘Clubsupport’. Ben je nog
geen lid van de Rabobank, dan kun je
lid worden en mag je ook dit jaar
meteen je stemmen uitbrengen.
86 Nuenense clubs hebben zich dit
jaar aangemeld. De aanvraag van
een club moet een maatschappelijk
doel dienen.

je meer van de sfeer en vind je dansen nog wat spannend, kom dan ook
langs. Wellicht krijg je bij het kijken
toch zin om de voeten op de dansvloer te zetten.
Datum: donderdag 22 september
Tijd: tussen 14.30 uur en 16.00 uur
Locatie: Heilige Clemenskerk, Park 53
Nuenen
Aanmelden: niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.
Kosten: gratis
Film ‘Kapsalon Romy’
Een hartverwarmende film over een
oma met beginnende dementie en
haar kleindochter. De band tussen de
10-jarige Romy en haar strenge oma,
kapster Stine, is broos, maar veranderd ingrijpend als oma steeds vergeetachtiger wordt.
Voor wie: (groot)ouders met hun
(klein)kind
Datum: zondag 25 september
Tijd: van 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Sporthal de Hongerman
(scarabee 3), Hoge Brake 3, Nuenen
Aanmelden: stuur een mail naar secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl (hierin vermelden
met hoeveel personen je komt).
Kosten: gratis

Deelnemende verenigingen zijn o.a.:
De Zonnebloem
Fietsmaatje
Voedselbank
BCL Lieshout
Scouting Rudyard Kipling
Stichting Meedoen Nuenen
Stichting Leergeld

•
•
•
•
•
•
•

Oproep!

Nuenenaren met hobby’s
Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit hebben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite (handwerken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar meer over
te weten. Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan
komen wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te
horen. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

ROND DE LINDE week 37

Donderdag 15 september 2022

Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 17 september 18.30 uur:
viering, voorganger pastor R. van Eck.
Zondag 18 september 10.00 uur:
Géén viering in onze kerk, maar een
Oecumenische viering in de regenboogkerk om 10.00 uur.

Misintenties:
Zaterdag 17 september 18.30 uur: Lies
Beekmans – van Stekelenborg; Gertrude van Laarhoven – Dacus (vanwege verjaardag) en Cees van Laarhoven
en familie.
Zondag 18 september 11.00 uur: Pastoor Carel Swinkels; Overleden ouders
Jan en Miet Dijstelbloem – Knoops;
Noud van Rooij en Marie van Rooij –
van de Kam; Nelli en Ronald Eichholtz
– van Gils; Josien Vinke – Hassing;
Greet Bollen – van den Berk; Marian
Wetzels – Webers; Nico Verhuizen;

Henk Rooswinkel en familie; Marco
Hoeks en Harrie Vinke.
Mededelingen
Er is een extra collecte voor Pax.
De eindopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie heeft € 649,00
opgebracht. Alle gevers heel hartelijke dank. Met dit mooie bedrag kan ze
weer veel nuttige medische zaken
uitvoeren.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 18 september om 11.00 uur:
Gildemis met parochiekoor, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties:
Sjaak Roijakkers en overleden ouders

Boek over ’t Weefhuis
Van linnenfabriek tot kunstgalerie
Afgelopen vrijdag vond de presentatie van al weer een nieuw boek over
Nuenen plaats in 't Weefhuis. Die locatie is niet toevallig gekozen. Deze
nieuwe uitgave van Heemkundekring De Drijehornick beschrijft de geschiedenis van ’t Weefhuis. In het boek komen aan de orde: de geschiedenis, de restauratie, het werk van Henk Smolders en de kunstenaars die hij
heeft laten exposeren.
Linnenfabriek
De stichting van H.C. van Hoven Damast-, Pellen- & Linnenfabriek in
1836 ligt hieraan ten grondslag. Jan
de Kruijff zet onder dezelfde naam de
weverij door en laat het huidige gebouw in 1888 bouwen. Diens zoon
Karel de Kruijff neemt het bedrijf
over, maar door gebrek aan grondstoffen in de Tweede Wereldoorlog
komt aan de activiteiten een einde.
Vervolgens wordt het fabrieksgebouw gebruikt als kantoor en opslagruimte, totdat het in 1964 aan de gemeente Nuenen c.a. wordt verkocht.
De gemeente wil het vervallen gebouw slopen om plaats te maken
voor het uitbreidingsplan NuenenOost.
Kunstgalerie
De jonge Nuenense (binnenhuis)architect Henk Smolders ziet gelukkig
mogelijkheden om het gebouw te
behouden, in oude glorie te herstellen en weet overeenstemming met
de gemeente te bereiken. De restauratie vordert langzaam maar gestaag
en in november 1972 kan het pand
als architectenbureau annex kunstgalerie in gebruik genomen worden.
De kunstgalerie onder de naam ’t
Weefhuis groeit uit tot een begrip,
niet alleen in de regio maar ook daarbuiten. Daarom wordt er ingegaan
op de diverse kunstenaars die er exposeerden.
Henk Smolders heeft ook vele villa's
in Nuenen en omstreken ontworpen.
Ook die krijgen aandacht in het boek.
Hij is tot mei 1989 betrokken bij Gale-

rie 't Weefhuis, die met andere eigenaren nog blijft voortbestaan tot november 2009. Vanaf die tijd staat het
aantrekkelijk gelegen pand merendeels leeg, wat jammer is. Hopelijk
draagt dit boek er toe bij dat het gebouw onder dezelfde naam spoedig
een nieuwe functie krijgt en liefst
met een culturele invulling.
Te koop
Het boek ’t Weefhuis Van linnenfabriek tot kunstgalerie is samengesteld door Hans Korpershoek, Joke
van Ouwerkerk-van Eck en Peter Thoben. Het is te koop voor 20 euro op
dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00
uur in het Heemhuis, Papenvoort
15A, Nuenen

De week van 10 t/m 14 oktober staat in het teken van duurzaamheid. De
Gemeente Nuenen organiseert in samenwerking met het Energiehuis
Slim Wonen en Dorpsboerderij De Weverkeshof een ‘energiek’ programma voor inwoners. Neem deel aan een van de activiteiten, verrijk uw kennis over duurzaamheid en kom samen in Stroomversnelling.

Woensdag: Energiemarkt, 19.00 tot
22.00 uur, Rabobankplein Het Klooster.

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

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Pax. We
kunnen deze collecte van harte bij u
aanbevelen.
De eindopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie heeft € 649,00
opgebracht. Alle gevers heel hartelijke dank. Met dit mooie bedrag kan ze
weer veel nuttige medische zaken
uitvoeren.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 18 september om 09.30 uur:
géén viering in Nederwetten.

Mededelingen
De eindopbrengst van de sponsoractie voor zuster Bonnie heeft € 649,00
opgebracht. Alle gevers heel hartelijke dank. Met dit mooie bedrag kan ze
weer veel nuttige medische zaken
uitvoeren.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De kerkdienst van zondag 18 september wordt een oecumenische
dienst, die zal staan in het teken van
Vredeszondag. De viering is in De Regenboog en begint om 10.00 uur. U
kunt de dienst thuis volgen via
livestream. Ga daarvoor naar ww.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Voorgangers zijn de pastores uit beide kerken
en leden van de werkgroep Oecumene. Er wordt een collecte gehouden
voor de vredesorganisatie van PAX.
Van harte welkom!

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

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

Ik zend een dierbare groet,
aan allen die ik heb ontmoet.
Jullie hebben me zoveel gegeven,
ik ben dankbaar voor dit prachtige leven.
Verdrietig maar met vele mooie herinneringen en trots op wie zij was,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en trotse oma

Annie de Greef-van der Velden

✴ 22 december 1945

✝ 9 september 2022
echtgenote van
Jan de Greef
Guus en Anne
Teun en Lotte
Jan en Karin
Britt en Stef
Dian en Jochem
Lieke en Guusje

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

Week van de Duurzaamheid Nuenen

Maandag:
Rondleidingen Dorpsboerderij de Weverkeshof om 16.00 en 19.00 uur.
Opening Week van de Duurzaamheid
door wethouder Sandor Löwik, Dorpsboerderij de Weverkeshof om 19.30
uur.
Lezingen over klimaatadaptatie/ biodiversiteit / voedselvoorziening door
ambtenaren Leon Classen en Robin
Schatsbergen.
Arine Valstar van de Weverkeshof vertelt over voedselvoorziening Dorpsboerderij de Weverkeshof om 19.30
uur.
Lezing over zonnepanelen / energieopslag door energiecoach Paul van de
Bosch, 19.30 tot 22.00 uur, Gemeentehuis.

Roijakkers – Raaijmakers en overleden broers en zussen; Overleden ouders Van de Ven – Sengers, Jan van de
Ven, Piet van de Ven, Tonnie van de
Ven - Vereijken, Huub van Lieshout,
Cor de Hoon; Overleden fam. Knoops.

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.

Donderdag: Lezing over warmtepompen door energiecoaches Harry
Kisters en Hans Hendriks, 19.30-22.00
uur, Theaterzaal Het Klooster.
Vrijdag: online webinar ‘Wees slim in
een gekke energiemarkt’ YouTuber
Rick van de Westerlaken van ‘Ketelklets’, 19.30-22.00 uur.
Je kunt je nu al inschrijven voor de activiteiten in de Week van de Duurzaamheid. Stuur een mail naar stroomversnelling@nuenen.nl o.v.v. dag en
activiteit.

www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 15 september. Feest van
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis;
feestdag van de kloosterzusters van
de Priesterbroederschap St Pius X.
Vrijdag 16 september. 07.15 uur H.
Mis, H. Cornelius, paus, en H. Cyprianus, bisschop en martelaar; gedachtenis van H. Euphemia, Lucia en Geminianus, martelaren.
Zaterdag 17 september. 09.00 uur H.
Mis, H. Lambertus, bisschop en martelaar; gedachtenis van H. Kruiswonden van de H. Franciscus, belijder.
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 18 september. Vijftiende
zondag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 19 september. 18.30 uur H.
Mis, H. Januarius, bisschop en zijn gezellen, martelaren.
Dinsdag 20 september. 18.30 uur H.
Mis, gedachtenis van H. Eustachius
en gezellen, martelaren.
Woensdag 21 sept. 07.15 uur H. Mis,
H. Matheus, apostel en evangelist.
De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op
Facebook ('Kerken in Peelland') en op
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').

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

Correspondentieadres:
Familie de Greef-van der Velden
Dubbestraat 2
5674 AE Nuenen
De plechtige uitvaartdienst voor Annie wordt gehouden op vrijdag 16
september om 11.00 uur in de Heilige Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.
Aansluitend zullen wij Annie naar haar laatste rustplaats begeleiden op
begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a te Nuenen.

In liefdevolle herinnering aan

Loek Heijster
Rotterdam, 13 juni 1935

Son en Breugel, 10 september 2022
Kirsta en Jean Claude Erne
Natacha en Nicolas
Benjamin
Alexis
Karina Heijster

Correspondentieadres:
Chemin du Chasselas 41,1246 Corsier, Zwitserland
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van onze vader,
schoonvader en opa.

Ouderavond voor Eerste Communie 2023
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten),
kunnen in 2023 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 27 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie. Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen. U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data, vieringen) en de communieviering zelf. Aan het eind van deze avond kunt u uw kind(eren) opgeven voor
de Eerste Communie. De kosten hiervoor zijn € 40,- per communicant. Wij vragen u dit bedrag gepast mee te brengen in een envelop met daarop de naam
van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen
begroeten op 27 september aanstaande. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet, Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl
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Schilderkunst van Van Gogh
inspiratie voor gitaarconcert

Brass Band Nuenen repeteert
voor MARGOT

In de 19e eeuw was de gitaar een veel bespeeld en gehoord instrument in
de talrijke salons in Parijs waar Van Gogh een frequent bezoeker was. Muziek speelde in zijn leven een belangrijke rol en had invloed op zijn schilderkunst. De klanken van de muziek waren voor hem als kleuren in de
schilderkunst. Zijn bekende schilderij Populierenlaan Nuenen noemde
hij ook wel een ‘symfonie in geel’.
kenner Peter van Overbruggen, verErvaar de wisselwerking tussen de
bonden aan het Vincentre, bovenmuziek uit die tijd en de schilderdien over de relatie tussen de muziek
kunst van Van Gogh zelf tijdens het
en het werk van Vincent van Gogh.
bijzondere concert van klassiek gitaDaarbij zullen een aantal van de imrist Frans Brekelmans op zondagmidpressionistische schilderijen van Van
dag 18 september (aanvang concert:
Gogh worden vertoond.
15.00 uur) in de Regenboogkerk.
Kijk voor het programma en kaartverVoorafgaand aan het concert en in
koop op www.cultuuroverdag.nl
korte intermezzo’s vertelt Van Gogh-

Door Janneke Mes

Rabo ClubSupport: ook Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur doen mee!
Lid van de Rabobank? Steun ons dan
door een stem uit te brengen Cultuur
Overdag en Cultuur Avonduur. Mede
daardoor kunnen we films en (kiosk)
concerten in Nuenen blijven organiseren. Als niet-gesubsidieerde organisatie zijn we afhankelijk van giften,
fondsen en de financiële resultaten
van onze activiteiten. Een steuntje in
de rug van de Rabobank is zeer welkom! Alvast bedankt voor uw stem!

ACTIVITEITENAGENDA
Hamlet
20:00 uur
Openluchttheater Mariahout

Bekendmaking winnaars
Fotowedstrijd ‘NGN 200’
tijdens opening van de expostie
Weefhuis Lucas van Houthemlaan 1

Collecte van het
Prinses Beatrix Spierfonds
Nuenen

Feestelijke opening Fietsskuur en
Bonteboel 09.00-17.00 uur
Weverstraat 41 Nuenen
www.fietsskuur.nl en www.bonteboel.nl

1

Biljarttoernooi
Cafe Lieshout in Lieshout

Open Dag Seniorenweb Nuenen
10.00 tot 15.00 uur
Locatie: het cursuslokaal in de
bibliotheek, Jhr. H van Berckellaan 18

Do

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

Wo

14
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tm

17
SEP

tm

OKT

15
SEP

Do

15
SEP

16

t/m

24

SEP

Vr

Tweede informatiebijeenkomst
Gerwen verduurzaamt
19.30 – 21.30 uur
Zaal d’n Heuvel, Gerwen
Heel Nuenen in beweging tijdens
de Nationale Sportweek Nuenen
www.actiefnuenen.nl

16

Bevrijdingsherdenking
13.30 uur
het Prinsenhof, Lieshout

Vr

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

SEP

16
SEP

Vr

16
SEP

Vr

16
SEP

Het opa/oma/kind toernooi Nuenen
16.00 tot 17.30 uur
Inschrijven www.actiefnuenen.nl of
stan.hendriks@levgroep.nl
KBO Kienavond
19.30 uur
het Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Expositie genomineerden
fotowedstrijd IVN- NGN200
12.00 tot 17.00 uur
Weefhuis, Lucas van Houthemlaan 1

NGN200 Bridgedrive
13.30 uur
D’n Heuvel Gerwen

Vr
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SEP

Za

17

SEP

Za

17

SEP

Za

17

SEP

Za

17

SEP

Za

Ierse sessie met The Lasse
20.00 uur
Het Klooster, Park 1, Nuenen

17

Expositie genomineerden
fotowedstrijd IVN- NGN200
12.00 tot 17.00 uur
Weefhuis, Lucas van Houthemlaan 1

Zo

SEP

18

SEP

Zo

Nachtwachtrally
Vanaf 09.00 tot 16.30 uur
Park Nuenen

18

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
13.00 uur
Dorpsboerderij Weverkeshof,
jhr. H van Berckellaan 5 te Nuenen

Zo

Open dag De Rooy Slijpcentrum
10.00-15.30 uur
Collseweg 19, Nuenen

SEP

18

SEP

Za

24

SEP

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:
009.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lisse-		
voort.
Elke maandag:
13.30-15.30 uur WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen.
13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve 		
inloop van WLG, d’n Heuvel, Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen.
Elke dinsdag:
09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick.
Elke Woensdag:
13.00 uur Kwiek beweegroute, Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen.
19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
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.

Over anderhalve maand is het zover; de uitvoering van MARGOT, het liefdesverhaal van Margot Begemann en Vincent van Gogh. Een Nuenense
productie waarbij muziek, toneel en beeld bij elkaar zullen komen.

Vlooienmarkt
Scouting Panta Rhei

Super bedankt inwoners van Nuenen-Zuid!!! Tijdens de eerste ophaaldag van de grootste vlooienmarkt van Nuenen hebben we alweer heel veel spullen op ons terrein kunnen binnenrijden. Aanstaande zaterdag 17 september is
de andere kant van Nuenen aan de
beurt.
Twee weken terug hebben wij middels een advertentie onze ophaaldata aangekondigd. Hopelijk heeft u de
advertentie bewaard zodat deze
goed zichtbaar opgehangen kan
worden voor onze vrijwilligers. Natuurlijk zijn wij bij voorbaat heel blij
met uw spullen maar helaas kunnen
we niet meer alles meenemen. Sommige spullen nemen te veel ruimte in
beslag of kosten ons veel geld om naderhand af te voeren. Voor een complete lijst kunt u de advertentie raadplegen of kijk op www.scoutingpantarhei.nl. U vindt daar ook tips hoe u
het onze vrijwilligers nog makkelijker
kunt maken om te sorteren.
Zou u weleens zo’n vrijwilliger willen
zijn en ons willen helpen met bijvoorbeeld sorteren of verkopen van de
spullen dan kunt u aanmelden via telefoonnummer: 06-26966803 of via
de mail vlooienmarktpantarhei@
gmail.com.
En natuurlijk zien we u heel graag tijdens de verkoopdagen op 24 en 25
september tussen 12.00 uur en 16.00
uur op de blokhut van Scouting Panta Rhei Nuenen aan de Pastoorsmast
12. Toegang nog steeds gratis!

Iedereen kent schilder Vincent van
Gogh. Minder bekend is het leven
van zijn geliefde Margot, en hun relatie. Ruim twee jaar geleden ontstond
het idee bij Brass Band Nuenen om
dit verhaal van 138 jaar geleden te
gaan vertolken, bezien vanuit de
ogen van Margot. Verschillende handen zijn ineengeslagen om dit idee
uit te laten groeien tot een uniek project. Geert Niland (schrijver/regisseur) ging aan de slag met het verhaal. Acteurs Babette Holtmann en
Bob Jacobs zullen de karakters van
Margot en Vincent gaan vertolken.
De Belgische componist Kevin Houben heeft de muzikale compositie
geschreven die door Brass Band Nuenen zal worden uitgevoerd, onder leiding van Jan Koolen. Verder zullen
Merlijn Passier en Ans Messerschmidt
zorgen voor de beeldende invulling.
Samensmelting tot gehele
beleving
Vanaf april dit jaar heeft de brassband de stukken gerepeteerd. Er is
inmiddels kennis gemaakt met de acteurs waarbij de muzikanten al een
beter beeld kregen van het gehele
stuk. De muziekstukken moeten nu
verder 'op zijn plaats gaan vallen'. Afgelopen zondag was hiervoor een
speciale repetitie; Kevin Houben
kwam naar Nuenen om als dirigent
de muziek te repeteren en nader in te
gaan op de finesses. De emoties van
het verhaal zullen moeten worden
verklankt om de emoties voelbaar te
maken voor het publiek. Houben;
"Muziek moet ergens naar toe leiden,
mensen moeten gegrepen worden
door het verhaal." Waar het voor de
muzikanten tot nu toe vooral ging
om het instuderen van de afzonderlijke stukken, zijn ze nu in de fase van
symbiose, waarbij emotie en beteke-

nis verder verdiept wordt. Houben
ging in op de details, motiveerde de
muziek, en stuurde met zachte doch
stevige hand bij; "muziek moet uit
het hart vloeien."
Professioneel en internationaal
Nu al wordt met trots gesproken over
het project, het zit goed in elkaar.
Houben vertelt dat hij de compositie
op een groter podium wil brengen.
"Wereldwijd is van Gogh uiteraard interessant, en ik wil de compositie tot
een 'suite' gaan maken, niet alleen
voor brassbands, maar ook voor fanfare en harmonie, waardoor het internationaal meer bekendheid gaat krijgen."
MARGOT is enerzijds een dramatisch
verhaal, maar zal ook een positieve
insteek hebben waarbij de innige
liefde tussen Vincent en Margot naar
voren zal komen.
Extra uitvoering
Op zaterdag 22 oktober (20.00 uur)
en zondag 23 oktober (15.00 uur)
vindt de uitvoering plaats in Het
Klooster. De live-registratie zal op
grote schermen ook te zien zijn in het
van Goghkerkje en Archipel Akkers.
Het animo is groot, de uitvoeringen
op bovengenoemde data zijn al uitverkocht. Daarom zal er een extra uitvoering in Het Klooster zijn op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur. De verkoop is deze week gestart. Kaarten
kunnen besteld worden via www.
margot-vincent.nl.

Dorpsraad Lieshout blij met
concrete acties rond Franciscushof
Via een goed geregisseerd en opbouwend overleg is de Dorpsraad Lieshout door de Zorgboog bijgepraat over de mogelijke ontwikkelingen en
voortgang met betrekking tot het Franciscushof. Dorpsraad heeft immers aangegeven zich zorgen te maken over de voortgang en de keuzes:
de Zorgboog heeft deze nu toegelicht en aangegeven dat in oktober
2022 de resultaten van het huidige onderzoek zullen worden gedeeld. Direct hierna kan dan de richting gekozen worden en kan het voorwerk
worden opgestart.
Aanleiding
Het Franciscushof in Lieshout staat er
enigszins verlaten bij. De Dorpsraad
heeft daarom ´aan de bel getrokken´
omdat zij deze belangrijke plaats in
het dorp graag ingevuld wil zien: zéker in deze tijd van woningnood en
behoefte aan opvanglocaties.

en mensen worden steeds ouder: er
is dus steeds meer vraag naar ´zorg´.
Aan de aanbiedingskant is er een fors
tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, waardoor niet alle zorgvragen
ingevuld kunnen worden. De vraag
en het aanbod sluiten dus niet goed
op elkaar aan.

Naar aanleiding daarvan is er een
overleg geweest met de Zorgboog,
die eigenaar van het gebouw is. In
dat overleg heeft de Zorgboog uitleg
gegeven over de ontwikkeling van
de zorgmarkt in het algemeen en van
het Franciscushof in het bijzonder.

Franciscushof
Franciscushof staat nu deels leeg. In
één van de vleugels wonen mensen
met dementie en in de andere vleugel is Plezant gevestigd: dat is een logeerhuis voor mensen met (het vermoeden van) dementie. De woonkamer en keuken worden regelmatig
gebruikt. Drie maal per dag worden
hier maaltijden geserveerd voor de
inwonenden en (’s middags) voor
´zelfstandige inwoners´ en senioren
uit Lieshout. In het verleden is geprobeerd om de leegstaande studio’s te
verhuren; dat is (toen) niet gelukt. De

Algemeen
Algemeen wordt geprobeerd ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen. De stap naar een verpleeghuis of huis-met-(wijk)zorg wil men
zo lang mogelijk uitstellen. Het aantal ouderen neemt immers fors toe

studio’s zijn vrij klein en wat gedateerd.
Toekomst ?
De Zorgboog heeft nadrukkelijk het
plan om het Franciscushof in stand te
houden: om die reden vindt er nu
ook bijv. het noodzakelijke schilderwerk plaats. Vervolgens zal in oktober 2022, nadat het onderzoek naar
de (on)mogelijkheden is afgerond
een keuze gemaakt worden voor de
toekomst. Die keuze kan daarna weer
concreet gemaakt worden met
bouwkundige consequenties en bijbehorende doorlooptijden. Dorpsraad Lieshout is blij met deze concrete aanpak met duidelijke deadlines.
Ook is ze blij dat de Zorgboog de
communicatie rondom dit project
concreet gaat oppakken door aanstelling van een ´community builder´
die verdere afstemmingen met de
gemeente Laarbeek, WoCom, en betrokkenen als KBO en Dorpsraad gaat
oppakken.
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Modeltekenen-schilderen en Tekenen
voor beginners en gevorderden
bij Atelier van Gogh
Binnenkort starten weer de cursussen van het Atelier Van Gogh. Dit keer
wat extra aandacht voor twee bijzondere cursussen. Allereerst de cursus
Modeltekenen en schilderen. Wellicht is het naaktmodel de laatste tijd
wat uit de gratie, maar het modeltekenen is al eeuwen de basis voor het
vakmanschap van bekende schilders.
Kijken naar een model traint het oog
om de juiste verhouding, het perspectief en plasticiteit op het papier
of doek te krijgen. In de cursus wordt
gewerkt aan snelle schetsen maar
ook aan langere standen. Allerlei verschillende teken- en schildermaterialen komen aan de orde. De cursus is
geschikt voor beginners en gevorderden.
Een mooi alternatief is de cursus Tekenen en Schilderen voor beginners

en gevorderden. Bij deze cursus leer
je beter kijken. Ook buiten het tekenen ga je meer zien van je omgeving.
De cursus geeft je plezier in het werken met potlood, krijt en verf op papier of doek. Het geeft veel ontspanning. Je bent even weg uit de dagelijkse beslommeringen.
Gaandeweg leer je de basisbegrippen van het tekenen en schilderen
hanteren. Gevorderde tekenaars en
schilders worden individueel begeleid.
Ga voor meer informatie naar www.
ateliervangogh.nl/josemodel en
www.ateliervangogh.nl/josetekenen.

‘Kunst met een grote T’
In het weekend van 1 en 2 oktober vindt de volgende editie van KunsT
met een grote T plaats. De kans voor iedere amateurkunstenaar uit Nuenen c.a. om hun werk te tonen: schilderijen, sculpturen, keramiek, wandkleden, foto’s, lichtkunst... zowel binnen als buiten zijn er
mogelijkheden.
Een bijzonder concept waar particulieren, bedrijven en instanties belangeloos hun huis of ruimte beschikbaar stellen voor deze unieke expositie. De locaties zijn net als andere jaren gelegen in het centrum van Nuenen. Dit jaar is het vertrekpunt het
Nuenens College – ook jongeren
doen mee aan dit evenement - en
eindpunt is het Nuenense gemeentehuis.
“We hopen dat je net als andere jaren
in het centrum van Nuenen talloze
enthousiaste bezoekers ziet, die zich
verbazen over de kwaliteit en diversiteit van de getoonde kunstwerken.
Mensen hebben ruim twee jaar de
tijd gehad om nieuw werk te maken,

nu kan dat worden getoond!”, aldus
Judith Tesser.
De organisatie is voor de derde keer
in handen van Rotary club Nuenen.
Het is een zogenaamd handen uit de
mouwen project, anders gezegd±
veel investering in uren door de leden, en weinig kosten. De Rotary zet
zich in voor de gemeenschap en wil
hiermee bijdragen aan het behoud
van
ons
culturele
erfgoed.
Bijzonder is dat de editie van 2022 tevens plaatsvindt in het kader van de
activiteiten van NGN200, het 200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en
Nederwetten.
Meer informatie: www.kunstmeteengrotet.nl.

Expositie fotowedstrijd Nuenen, Gerwen,
Nederwetten 200 jaar in 't Weefhuis
In het weekend van 17/18 en 24/25 september kun je in 't Weefhuis in
Nuenen de expositie bezoeken van de fotowedstrijd die IVN Nuenen en
Heemkundekring De Drijehornick samen met stichting NGN200 organiseerden in het kader van het 200-jarig bestaan van onze gemeente.

Liederentafel bij café Schafrath op
donderdagavond 29 september

Een heerlijk avondje lekker meezingen, weet je het nog? Samen zingen
uit de bundel met meer dan 100 liedjes onder leiding van onze accordeonist Hans Bloos. In overleg met Dave, de nieuwe eigenaar van Schafrath,
is de liederentafel voortaan op donderdagavond.
In principe is dat elke laatste donderdag van de maand om 20.00
uur bij café Schafrath, Park 35 in Nuenen. Het gaat om de gezelligheid en
het is helemaal niet belangrijk of je
goed kunt zingen, als je het maar
leuk vindt om te doen.
De invulling van de avond is als vanouds, iemand maakt een programma
van ongeveer 15 liedjes. In de pauze

kun je op een bierviltje je verzoeknummers schrijven. Na de pauze zingen we dan de meest gevraagde
nummers. De eindtijd is 22.00 uur.
We hopen op 29 september weer
veel enthousiaste zangers en zangeressen te ontmoeten.
Tot dan, Hans, Frans, Harold, Daan,
Toos en Marianne.

De afgelopen maanden konden amateurfotografen uit Nuenen, Gerwen
en Nederwetten foto's inzenden in
drie verschillende categorieën:
Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Historische monumenten in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten
Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Expositie
Aan de oproep werd volop gehoor
gegeven en er kwamen dan ook vele
mooie foto's binnen. Alle inzendin-

Avondje Conn 2022
De Coöperatie OnsNet Nuenen
(Conn) organiseert een gratis
bijeenkomst voor Nuenenaren om
hen te informeren over de activiteiten en projecten die met medewerking van de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. Het
Avondje Conn vindt plaats op
woensdag 28 september, van
20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn.
Als belangenbehartiger van uw glasvezelnetwerk zet de Conn zich onder
andere in voor innovatie en maatschappelijke doelen. Wij vinden het
belangrijk dat het netwerk altijd optimaal functioneert, maar ook dat we
activiteiten via glasvezel ontwikkelen
die de inwoners van Nuenen helpen
in de vorm van digitale oplossingen.

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

Nuenen Proms met een zeer grote P
PRACHTIG!
Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Het parkeren, de beveiliging, de meiden bij
de entree, de muntjesverkoop, fijne bediening bij het eten en drinken, en al die
anderen die achter de schermen hebben gewerkt.
De indeling en entourage van het festivalterrein. En wat een lichtspektakel. En
wat kreeg het publiek veel moois voorgeschoteld.
De charmante dansers en danseressen, stevige en goede zang van de backingvocals, een spetterend optreden van de solo-artiesten en uiteraard het geweldig orkest met hun top maestro.
De choreografie en de keuze van de nummers stonden als een huis.
Een grote naam, als afsluiting van de avond, hoeft geen garantie voor succes te
zijn.
De knaller was voor mij:
THE SHOW MUST GO ON …dus…DE NUENSE PROMS MOST GO ON
Organisatie en alle medewerkers hartstikke bedankt.
Hein Donkers
Hool 9 Nuenen

Het programma
Tijdens het programma geeft Connvoorzitter Hans Doffegnies inzichten
in de activiteiten van de Conn. Daarna is het woord aan een aantal gastsprekers, waarbij we de mogelijkheden die connectiviteit in het algemeen biedt en ons glasvezelnet in
het bijzonder als uitgangspunt hebben genomen. Erwin Pino verzorgt
een presentatie over zijn internet of
things applicatie voor bijen die in
Gerwen draait. Pieter van Wijk vertelt
over de ontwikkelingen rondom het
Digitaal Platform Nuenen, terwijl
Joost Sluijter en Stefan Prinsen het
publiek meenemen in de voorbereidingen rondom project MARGOT. Peter Portheine geeft inzicht in de creatie van de slimme woon- en werkwijk
in Helmond waarin bewoners zelf
een centrale rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.
U vindt alles over het Avondje Conn
en meer informatie over de presentaties op de website www.connuenen.
nl.
Komt u ook? Toegang is gratis. Wel
horen we graag van tevoren of u erbij
bent. U kunt zich aanmelden door
een mailtje te sturen naar info@connuenen.nl onder vermelding van
Avondje Conn.

Zondag 25 september:

Kofferbakverkoop
in Gerwen
Spullen verkopen vanuit je kofferbak... hoe werkt dat? In Engeland
is de ‘carboot sale’ al jaren een begrip. De deelnemers rijden met
hun eigen auto het terrein op. Je
parkeert in lange rijen achter elkaar. Er wordt van alles te koop
aangeboden tweedehands speelgoed, antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fietsen te veel om op te noemen. Alles kan, spullen zó vanuit
de kofferbak van een auto of aanhanger of busje.
Bezoekers kunnen naar hartenlust
rondsnuffelen op zoek naar de beste
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te
krijgen. En ook voor kinderen zijn er
activiteiten. Kortom, een gezellige
markt waar iedereen op een leuke en
ontspannen manier spullen kan kopen of verkopen.
Het marktterrein is open voor het publiek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree € 2,- per persoon (dit is inclusief
een kop koffie of thee aan de bar op
vertoon van uw entreebewijs). Voor
kinderen tot en met 12 jaar is het gratis toegang. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en parkeren is gratis. Op het terrein zijn toiletten aanwezig. U kunt er ook terecht voor een
hapje of een drankje.
Waar? Op het gildeterrein van het
Heilig Kruisgilde, Lankveld 10, 5674
PK Gerwen.
Kijk voor meer informatie op www.
kofferbakverkoop-gerwen.nl.

gen zijn beoordeeld door een vakjury
die bestaat uit John Geven, Marie
Louise Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineerden 45 foto’s die
nu geëxposeerd worden. De expositie is op 17, 18, 24 en 25 september
van 12.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken in 't Weefhuis aan de Lucas
van Hauthemlaan 1 in Nuenen. De
makers van de winnende foto's (bekendmaking op 16 september) ontvangen naast een juryrapport een
Centrum-cadeaubon.
Gebakken aarde
Tegelijkertijd is de expositie 'Gebakken aarde' met alledaagse dingen uit
het dagelijks leven in Nuenen in 't
Weefhuis te bezichtigen. Voor deze
expositie werkten cursisten van keramiekatelier Paula Groote-Versteegen
met klei aan het thema Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200 jaar.

Kienavonden
KBO Lieshout
Na een lange vakantie starten wij
weer met het kienen op de vrijdagavonden: elke 1ste en de 3de vrijdag van maand. De eerste kienavond is op vrijdag 16 september.
Deze kienavonden zijn voor iedereen, jong en oud en wordt gehouden in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout.
De prijzen die u kunt winnen zijn
goedgevulde boodschappentassen,
koffiepakketten en geldbedragen. Er
worden 24 rondes gespeeld.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten
van harte uit, en zien u graag op onze
kienavond.

IVN Nuenen presenteert:
film Cor Speek over natuur in Limburg
Op maandag 19 september laat Cor Speek bij IVN Nuenen eigen filmopnames zien van o.a. edelherten en als hoofdfilm na de pauze 'Natuur in
Limburg'. Door de eeuwen heen ontwikkelde het Limburgs landschap en
de Limburgse natuur zich tot een hooggewaardeerd gebied met grote natuurwaarde. Limburg heeft veel mooie natuurgebieden: van veen- en heidevelden in het noorden, tot heuvel- en mergellandschappen in het zuiden. De rivier en de mens hebben daarop duidelijk invloed gehad. Heel
boeiend om daar in alle seizoenen naar te kijken!
De Limburgse natuurparken worden
beheerd door Staatsbosbeheer, het
Limburgs Landschap en Natuurmonumenten. Bij natuur in de provincie
Limburg denk je misschien al snel
aan het heuvellandschap met fantastische wandel- en fietspaden. Maar
dit is slechts één facet van het veelzijdige Limburg. Met vennen, bossen,
heidegebieden, zandvlaktes en dus
on-Nederlandse heuvels is er voor ie-

der wat te doen. Ook de fauna stelt
niet teleur. Wist je bijvoorbeeld dat je
edelherten en kraanvogels kunt
spotten
in
deze
provincie?
De 45 minuten durende film deelt
alle geheimen van de Limburgse natuur met jou en wordt ondersteund
met live geluid en ingesproken tekst.
Aanvang 20.00 uur in de IVN-ruimte
van het Klooster in Nuenen.
Gratis toegang. ivn.nl/nuenen
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Nierstichting collecte voor
kinderen met een nierziekte

Ezeltjesdag 2022
Eindelijk kon ezeltjesdag weer doorgaan, na twee jaar uitgesteld te zijn.
En wat hebben we genoten van deze ezeltjesdag. We hadden nog een
beetje twijfel of het wel druk zou worden, het viel immers samen met het
Landjuweel van 200 jaar Nuenen Gerwen Nederwetten. Maar om 12.00
uur kwamen al voorzichtig wat ouders met kinderen het terrein op.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. In de week van 18 t/m 24 september zetten
daarom duizenden vrijwilligers zich in voor de jaarlijkse collecteweek
van de Nierstichting. In Nuenen gebeurt de collecte met de traditionele
collectebus met daarop ook een QR-code. Door deze manier kan de donateur zelf kiezen hoe hij/zij het liefst doneert. De donateur kan met de mobiele telefoon een QR-code scannen en een donatie doen. Alle donaties
dragen bij aan een toekomst van genezing van nierziekten.
Kinderen met een nierziekte hebben
weinig energie, mogen niet eten en
drinken wat ze willen, moeten veel
zware medicijnen slikken en soms
zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar
ze geven niet op. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Elke dag weer
vragen deze doorzetters het uiterste
van zichzelf om gewoon te léven.
Jonge helden zijn het. Voor hén willen wij er zijn. Nu en later.”
Collectevrijwilligers maken het
verschil voor nierpatiënten
“Samen kunnen we ervoor zorgen
dat kinderen met een nierziekte weer
mee kunnen doen. Door er aandacht
voor te vragen en meer onderzoek te
doen. De Nierstichting krijgt geen financiële steun van de overheid en is
afhankelijk van giften en donaties. De
inkomsten uit de collecteweek zijn
dan ook fundamenteel voor de Nierstichting”, benadrukt Pauline Ritmeester, regiomanager van de Nierstichting. “Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet van onze collectanten en de steun van donateurs.”
Help ook mee. Geef aan de collectant, maak je eigen online collectebus of doneer via nierstichting.nl.
Collecteren met collectebus en
QR-dager
Collectanten kunnen op twee manieren collecteren: met een collectebus
en een QR-code. Op deze manier kan
de donateur zelf kiezen hoe hij of zij
doneert. Deze vernieuwende wijze
van collecteren met de QR-code
maakt dat de collecte aansluit bij de
huidige betaalopties.
Aanmelden als collectant of wijkcoördinator voor de Nierstichting
Aan de Nierstichting zijn ruim 40.000
collectevrijwilligers verbonden. Toch
worden nog niet alle huishoudens in
Nuenen bereikt. Ook u kunt helpen

De opening vond plaats met showkorps O&V, waarvoor dank, dat zij in
hun drukke agenda, toch tijd hebben
vrij kunnen maken voor ons. Direct
na de opening bleven de kinderen
met ouders en opa’s en oma’s binnenkomen, wat heel de middag
doorging. Wij als organisatie hebben
heel de dag met een grote glimlach
rond gelopen, zo fijn om weer blije
kinderen in groten getale te zien!

Schot in de Roos!
Wij maken ruimte voor
de laatste zomer
Nu 3 stuks uitzoeken
shirts - jasjes - broeken vesten - pulls enz.

Nu 3 stuks € 75,00
als collectant tijdens de collecte. En
met uw inzet echt verschil maken.
Niet alleen voor jonge helden, maar
voor alle nierpatiënten. Aanmelden
kan via www.nierstichting.nl/2uur.

Ook willen we de St. Antonius Schut
bedanken voor het ter beschikking
stellen van de faciliteiten op het terrein.
Natuurlijk kon ook dit jaar Ruud met
zijn muilezel niet ontbreken op ons
evenement en hij heeft heel wat
rondjes gereden met het karretje van
familie De Haas. Ook daarvoor veel
dank. Helaas waren er dit jaar niet

veel ezels, maar gelukkig was Vera
Kox daar met haar ezels van de kinderboerderij uit Geldrop.
Door de vele giften van de Nuenense
ondernemers konden wij ook dit jaar
weer een loterij organiseren. Om
16.30 uur was het weer tijd voor het
bekende ezeldiner, wat hebben de
ezels gesmuld en de kinderen genoten.
Mocht je het nu ook leuk vinden om
eens mee te helpen als vrijwilliger op
ezeltjesdag, stuur dan een mail naar
ezeltjesdag@gmail.com.
Ezeltjesdag 2022 was weer een groot
succes. Wij willen alle vrijwilligers,
sponsoren en iedereen die hun
steentje hebben bijgedragen, hartelijk bedanken voor hun inzet.
Tot volgend jaar op 3 september.

U maakt zelf de keuze
naar Stiphout!
Daar komt u voor
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Rots en Water Training
Beter je grenzen bewaken? Je zelfvertrouwen vergroten? Minder snel
boos worden? Rekening houden met een ander en op een goede manier
‘nee’ kunnen zeggen? Het is allemaal te leren. Herken jij jezelf en zou je
deze vaardigheden graag willen verbeteren? Ben je tussen de 10 en 13
jaar? Dan is deze training misschien iets voor jou!
De Rots en Water Training is een actieve training. Door middel van spel
en simpele zelfverdedigingsoefeningen gaan we jouw sociale vaardigheden verbeteren. Er wordt veel aandacht besteed aan je eigen lichaamshouding: hoe kijken anderen tegen
jou aan, ben je een gemakkelijke
prooi óf sta je juist sterk in je schoenen?
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur en start op 28
september 2022. De training is koste-

De hobby van....
... Joop Bruurs
Joop Bruurs fotografeert al sinds zijn jeugd en is in
Nuenen geen onbekende op het gebied van grafische vormgeving en fotografie. Toen corona aanbrak
en zijn modellen- en studiofotografie tijdelijk on hold
moest, verlegde hij zijn focus naar de natuur. Hij wandelde graag met
zijn vrouw in de natuur en bezocht vogelkijkhutten in Nederland. Vorig
jaar kreeg hij de kans om dichtbij huis een eigen hut te gaan bouwen; hij
ontmoette Ruud Korteling, imker, die een eigen stuk land heeft in Nederwetten. Daar mocht Joop een hut bouwen naast een poel, waar allerlei
vogels, zoogdieren en insecten komen drinken. Een stuk verderop bouwde Joop met Ruud daarnaast nog een hut en een vijvertafel. Normaal ligt
een hut deels onder de grond zodat men op ooghoogte kan fotograferen. Maar aangezien het Wettens Broek nat gebied is, zou je deels in het
water staan in de winter. Een oplossing was om de vijver op palen te bouwen. Deze staat er nu sinds de lente van dit jaar. De hut hebben ze gemaakt van tweedehands materiaal.
Door de raampjes kan er van dichtbij gefotografeerd worden. Achter de
gaasgordijnen ben je verborgen (en beschermd tegen muggen). Niet alleen vogels komen langs, ook libellen, bijen, vlinders, reeën, egels, vossen en hazen komen op het stukje land regelmatig voorbij. Joop; "ik kom
hier helemaal tot rust". Hij is er elke week wel een paar uur. Joop heeft al
vele vogels langs zien komen, zijn vogelkennis is enorm uitgebreid. Hij
heeft inmiddels tachtig soorten geobserveerd, waarvan hij er zestig
heeft vastgelegd; goudvink, ijsvogel, boomklever, pimpelmees en zelfs
een badderende sperwer. Zeker nu met de droogte weten veel vogels de
weg te vinden naar de poel. En mensen uit het hele land (en België) weten ook de weg te vinden naar Joops hut. Geïnteresseerden en fotografen kunnen tegen vergoeding een dagje doorbrengen op het terrein. Op
Instagram krijgt Joop regelmatig positieve reacties. Er is zelfs iemand uit
Berlijn die zijn vogelfoto op een muur in Berlijn met graffiti heeft gespoten. De meeste likes heeft een foto gekregen waar een roodborst zijn
jong een worm voert. Vaak ziet hij wel vijftien soorten tegelijk in en rond
de poel. Het verveelt hem absoluut niet. Joop; "het is een uitdaging om
elke keer nóg mooiere foto's te maken van de vogels."

Je kunt Joop ook volgen op Instagram:
www.instagram.com/PJ_Bruurs.
Zie ook www.vogelhutwettensbroek.nl

loos maar let goed op! Maximaal 10
deelnemers!
Aanmelden kan via de website van
Leren met LEV: https://www.levnuenen.nl/agenda/weerbaarheidstraining-rots-en-water-nuenen.
Na het aanmelden zal er een kort
kennismakingsgesprek plaatsvinden
om de verwachtingen rondom de
training samen af te stemmen. Voor
vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met David Koppe.
E-mail: david.koppe@levgroep.nl

Uitblinkende
horecagelegenheden gezocht
Ook de horeca in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten blijft
na corona nieuwe uitdagingen tegenkomen. Echter, ondanks tekorten
aan medewerkers, hogere inkoopkosten door inflatie en gestegen
energieprijzen blijven horecaondernemers doorknokken en creatieve
oplossingen verzinnen. Bij de Nederlandse Horeca Prijzen kunnen horecaondernemingen voor hun ondernemerschap beloond worden en een
titel winnen in de gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten en de provincie. Aanmelden is gratis voor horecagelegenheden en kan nu via
www.horecaprijzen.nl.
Online Stemronde in de gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
De titels in de gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten komen tot
stand via de beoordeling van gasten.
Van 5 oktober tot en met 17 november kan er gestemd worden via de
website van de verkiezing. Een vakjury reikt per categorie landelijke
Awards uit tijdens een Award Festival
waar onder meer de Dj's van Radio
538 ervoor gaan zorgen dat het een
groot feest wordt.
Aantrekkingskracht op nieuwe
medewerkers
Deelname aan de verkiezing kan zorgen voor meer zichtbaarheid. Het
winnen van een titel kan bijdragen
aan de aantrekkingskracht richting
nieuwe medewerkers.
Partners
De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door onder meer Horeca Vizier, Foodclicks, Kukki Cocktail, Een
Veilig Gevoel, UnitedConsumers, HorecaMakelaar.nl, Horecasite.nl, Koffietje.nl en Vote Company.

Uniek circus ouderendag Nuenen 7 oktober
Het circus komt! En dit keer wel heel dichtbij. Speciaal voor onze oudere
Nuenenaren. Op de Ouderendag 7 oktober geeft Circus in de Zorg drie
voorstellingen in een circustent op het Vincent van Goghplein. Ook het
opbouwen is al een beleving op zich. Als daarna de clowns, acrobaten en
andere artiesten in kostuum arriveren, is het feest al bijna compleet. En
dan moet de voorstelling nog beginnen.
Een voorstelling bijwonen? U bent
welkom!
Op 7 oktober zijn er drie voorstellingen: 11.00 – 13.30 – 15.30 uur.
Elke voorstelling duurt 1 uur. Toegang is gratis: wel vooraf aanmelden.
Aanmelden kan op 3 manieren:
via aanmeldkaartje o.a. te vinden bij
Senergiek in ’t Klooster, Akkers, Wendy’s, Shoeby, Pearle opticien, Schijvens mode en fietsenzaak Fietsskuur
Weverstraat.
Via online aanmeldformulier: link te
vinden op facebook en Instagram
Nationale Ouderendag Nuenen
Via een mail aan Stichting Ouderendag Nuenen: ouderendagnuenen@
gmail.com.
Heeft u vragen? Mail of bel met Stichting Ouderendag Nuenen: 0639549132.
Circus zonder drempels
Circus in de Zorg maakt plezier en
vertier toegankelijk. Iedere voorstelling vertelt een verhaal, prikkelt en
roept herinneringen op. De show zelf
is heel persoonlijk. En helemaal afgestemd op de belevingswereld van
het ouder publiek. Bij binnenkomst
in de circustent begeleiden de artiesten de bezoekers, in rolstoel of te
voet, naar hun plek. Zit iedereen?
Dan gaan de lichten uit, start de muziek en stapt circusdirecteur Frank in
de spotlight. De show begint.
Acrobaten doen spannende acts in
de lucht, clown Frenky maakt jong en
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Tekening: Bonteboel

oud aan het lachen en hondjes dartelen door de piste. Dat maakt de voorstelling toegankelijk, liefdevol en onvergetelijk. Na precies een uur eindigt de show met een feestelijke afsluiting.
Het circus verbindt verschillende
doelgroepen en koppelt authentieke
circusdisciplines aan artistieke ontwikkeling. De artiesten vormen een
bonte mix van gelouterde professionals en afgestudeerde talenten van
circusopleidingen. Samen creëren ze
een plek vol magie en avontuur, die
de dagelijkse beslommeringen even
helemaal doet vergeten. Zo verhoogt
Circus in de Zorg de kwaliteit van leven voor jaarlijks ruim 51.000 mensen waaronder ouderen.
Verbinden van generaties
Het circus voor de Ouderendag is een
initiatief van Stichting Ouderendag
Nuenen en is mede mogelijk dankzij
een subsidie van de gemeente Nuenen ca. en diverse sponsoren. Daarnaast krijgen we 7 oktober enthousiaste hulp van leerlingen van het
Nuenens College met zorg in hun opleiding. Kinderen van de Nuenense
basisscholen zorgen voor stapels
mooie kaartjes met een groet, die
elke oudere een mee naar huis krijgt.

ROND DE LINDE week 37

Donderdag 15 september 2022

Beginnen met hardlopen doe
je met: ‘Loop nu met LONU!’
Hardlopen in de buitenlucht is een geweldige sport die je bijna overal en
altijd kunt beoefenen, het is lekker ontspannend en heeft tal van andere
voordelen: je spieren worden getraind, je conditie verbetert, je weerstand neemt toe, je valt er van af, je humeur verbetert en ga zo maar door.
Lopen bij LONU heeft bovendien nog wat extra voordelen: onze gediplomeerde trainers bieden een gevarieerd trainingsprogramma aan, het gezamenlijk trainen en werken aan je prestaties is zeer motiverend en stimulerend, je ontdekt alle leuke paadjes in en rondom Nuenen, het is ook
nog eens ontzettend gezellig en verder worden er diverse loopactiviteiten georganiseerd, waarvan de Van Goghloop en de Gulbergencross de
meest bekende zijn.
Dit klinkt allemaal erg mooi, maar beginnen met hardlopen is vaak een
hele stap. Gelukkig kunnen wij je
hierbij helpen! Op dinsdag 27 september starten we weer met: ‘Loop
nu met LONU’, een programma van
12 weken waarbij je onder begeleiding van deskundige trainers samen
met je maatjes elke dinsdag werkt
aan je hardloopconditie. Daarnaast
adviseren we je dat je minimaal één
maar bij voorkeur twee keer per week
zelf loopt. Onze ervaring is dat het
doel, 30 á 40 minuten aaneengesloten hardlopen, met de juiste instelling meestal lukt. Een mooi vooruitzicht, toch?
Startgroep ‘Loop nu met LONU’ is bedoeld voor degene die wil beginnen
met hardlopen en nog helemaal
geen ervaring heeft, of voor wie al
een poosje niet meer heeft gelopen
en motivatie zoekt om weer te starten. Wie al zo’n 40 minuten zonder
onderbreking kan hardlopen (ongeveer 5 km), kan deze startersgroep
overslaan en meteen aansluiten bij
de reguliere trainingsgroepen onderverdeeld in verschillende niveaus. De
hoogste groepen trainen vooral voor
de prestatie, de basisgroepen combineren verbetering van de (hardloop)
conditie met gezelligheid.
De kosten voor ‘Loop nu met LONU’
bedragen € 30,- en aanmelden is heel
eenvoudig. Mail naar info@lonu.nl en
wij nemen contact met je op! Na de
definitieve bevestiging kun je dins-

dag 27 september meedoen. We verwachten je dan om 19.15 uur bij
het LONU clubgebouw aan het Wettenseind 28 in Nuenen (naast het
fietspad) en rond 20.30 uur sluiten
we af. Ook voor vragen kun je terecht
op info@lonu.nl of op onze website
www.lonu.nl. Hopelijk tot binnenkort!

SPORT
Goudhoek Open 2022
Het is een mooie traditie, dat het
na de Nuenense tennistoernooien
van Wettenseind en Lissevoort, nu
de beurt is aan het altijd gezellige
Janssen Kerres Goudhoek Open in
Gerwen.
De speeldata zijn van zaterdag 8 t/m
zondag 16 oktober. Aanmelding is
mogelijk via toernooi.nl en deze sluit
op 25 september. Ieder kan inschrijven voor één dubbelteam, bijv. GD,
DD of HD. Teams worden ingedeeld
op basis van actuele ranking.

Nogmaals alle lof voor onze leden en
natuurlijk bedankt voor al die mooie
jaren samen. Namens het bestuur
van Overdwars Jack van de Goor secretaris, Teun Dobbelsteen penningmeester en Fred Heering voorzitter. U
kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 403 613 53.

Toerclub Nuenen is in 1996 opgericht. In dat jaar besloten een aantal
wielerenthousiasten om een Nuenense toertocht te organiseren. De
Tour de France startte in 1996 in provinciehoofdstad Den Bosch en de
eerste etappe ging dwars door Nuenen. Een mooie gelegenheid om
voor Nuenense toerfietsers een toertocht te organiseren. Toen de organisatie daarvan eenmaal rond was
bleek de behoefte groot om een eigen vereniging op te richten. En in
1996 was Toerclub Nuenen een feit.

Dak van Brabant
Het zilveren jubileum kon vanwege
corona vorig jaar niet gevierd worden. En afgelopen zondag werd het
zilveren jubileum zonovergoten gevierd. TC Nuenen organiseert ook
fietstoertochten voor iedereen, dus
ook voor niet-leden. Zo is 12 juni de
Van Gogh-fietstoertocht gehouden
en staat zondag 9 oktober de veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ weer op
het programma. Belangstelling voor
ToerclubNuenen? Zie voor meer informatie www.tcnuenen.nl.

Caspar de Haan sponsor NKV C1
Het afgelopen weekend betekende voor alle teams van NKV de start van
de buitencompetitie. Voor NKV C1 was het dubbel plezier.
Tijdens dit openingsweekend werd
namelijk afgelopen zaterdag officieel
de sponsor van NKV C1 onthuld. Caspar de Haan heeft het complete team
voorzien van nieuwe shirts!
De jongens en meisjes zien er fantastisch uit in de nieuwe shirts. Dat had
direct ook zijn weerslag op de wed-

strijd. Het werd een mooie en spannende wedstrijd, die met een overwinning werd afgesloten onder het toeziend oog van de vele supporters.
Ben je ook benieuwd wat korfballen
is? Kijk dan op onze website www.nkvkorfbal.nl.

De start van de jubileumdag van Toerclub Nuenen bij café Schafrath

foto Cees van Keulen

Kampioenen Badminton Club Lieshout
gehuldigd door gemeente
Met een heuse huldiging is het eerste herenteam van Badminton Club
Lieshout in het zonnetje gezet door de gemeente Lieshout. Vanwege hun
prestatie om het Nederlands Kampioenschap te behalen voor clubteams
werd het team uitgebreid gefêteerd. Niet alleen kreeg de vereniging een
donatie van de gemeente; ook de individuele spelers werden één-vooréén gefeliciteerd en ook zij werden goed bedacht.

Gedurende 42 jaar was bridgeclub
Overdwars een samenkomst van
gezellige mensen, die meestal hun
bridgekennis via de TV hadden opgedaan. De AVRO cursussen hebben daartoe in belangrijke mate
bijgedragen. Maar de generatie
bridgers uit die tijd is ouder geworden en de jongeren zijn nog niet
zover.

Na een feestelijke afscheidsavond,
verzorgd door de feestcommissie,
heeft het bestuur iedereen bedankt
voor zijn of haar inzet en iedereen
succes gewenst bij hun nieuwe club.
Als zoiets gebeurt en je bent als club
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moeten wij iedereen in de
gelegenheid stellen ons op de hoogte te brengen of wij iemand nog iets
schuldig zijn. Mocht u een van die
personen zijn, wilt u zich dan bij ons
melden. Dit kan, zoals voorgeschreven, van 22 september tot 22 november 2022. Laat dit ons dan weten via
het secretariaat van Bridgeclub Overdwars. Ook maken wij u erop attent
dat u als schuldeiser binnen deze
twee maanden verzet kunt aantekenen bij de rechtbank. Wanneer alle financiën vereffend zijn, zullen wij dit
bij de Kamer van Koophandel melden en tot een definitieve uitschrijving overgaan.

Toerclub Nuenen heeft zondag 11 september het 25-jarig jubileum gevierd. De feestelijke dag startte op het terras van café Schafrath waar de
140 deelnemers vanaf half twaalf werden onthaald met koffie en vlaai.
Een fietstocht van 42 kilometer door deze regio kende een tussenstop bij
ambachtelijk museum Hoeve Strobol in Nijnsel. Alle fietsers bereikten in
de namiddag het eindpunt van de tocht bij de Antoniusschuthut in Nuenen-Eeneind waar de jubileumviering werd afgesloten met muziek en
BBQ.

De organisatie draagt zorg voor een
sportief, maar zeker ook gezellig evenement en hoopt, net als in voorgaande jaren, weer veel tennisliefhebbers bij De Goudhoek te mogen
begroeten.
Meld je daarom gauw aan, want vol =
ook echt vol!

Bridgeclub
Overdwars Nuenen
in liquidatie

Het ledenaantal liep de laatste jaren
terug en wij vonden dat het tijd werd
om aan te sluiten bij andere bridgeclubs, zodat daar weer een volwaardige club met meerdere lijnen uit
ontstond. Tijdens een algemene ledenvergadering is unaniem besloten
onze bridgeclub op te heffen.

Zonnige zilveren jubileumdag
voor Toerclub Nuenen

Meedoen Nuenen
weer van start!
Na een fantastische start van dit jaar met diverse online meetings (bingo,
quizzen en kookworkshop), konden we in het voorjaar eindelijk weer live
activiteiten aanbieden zoals een knutselworkshop, bowlen, een dagje
naar de dierentuin. En niet te vergeten Nuenens eerste Prokkelweek.
Deze week staat in het teken van het
promoten van ontmoetingen tussen
mensen met en zonder beperking
om aandacht te vragen voor integratie en participatie van mensen met
een beperking. Diverse deelnemers
hebben kennis gemaakt met Jumbo
Ton Grimberg, Bibliotheek Dommeldal, Dorpsboerderij de Weverkeshof
en de weekmarkt in Nuenen, en met
diverse Nuenenaren zijn gesprekjes
gevoerd. Het was een groot succes
dat zeker een vervolg gaat krijgen komend jaar.
Sportief en creatief
Verder gaat Meedoen Nuenen in samenwerking met de LEV groep Nuenen op dinsdag 20 september aanstaande een bootcamp-les organiseren bij GBS Fitness Nuenen voor onze
13+ deelnemers. Dit in het kader van
de Nationale Sportweek.
Later die week gaan we met al onze
deelnemers gezellig kegelen bij de
Vresselse Hut in Sint-Oedenrode. Ook
het laatste kwartaal van dit jaar kunnen de deelnemers rekenen op de
gezellige, actieve en creatieve activiteiten van Meedoen Nuenen.

Steun door stemmen
Tot en met 27 september a.s. kunnen
alle leden van de Rabobank met
Rabo Clubsupport via stemmen geld
doneren aan hun favoriete club of
vereniging. Wilt u ons ondersteunen,
en deze jongeren helpen een eigen
sociaal netwerk op te bouwen? Stem
dan op Meedoen Nuenen!
Ben je nieuwsgierig geworden naar
de activiteiten en wil je ook graag
meedoen? Neem dan een kijkje op
onze website www.meedoennuenen.nl voor de agenda of stuur een
mailtje naar meedoennuenen@
gmail.com.

Uitzonderlijk goed gepresteerd
BCL-H1/BouwCenter Swinkels heeft
het afgelopen seizoen uitzonderlijk
goed gepresteerd. Het team is in eerste instantie winnaar geworden van
de reguliere competitie. In de derde
afdeling van de “heren, nylon” klasse
hielden zij -vooral- concurrent Oirschot achter zich. Als winnaar van de
afdeling mocht het team daarom tegen de winnaars van de andere afdelingen aantreden. In eerste instantie
via een halve finale in Roermond en
een uiteindelijke finale in Wijk-bij
Duurstede. In die finale wisten ze beide tegenstanders van zich af te houden en mochten ze na afloop de gouden medailles in ontvangst nemen
en zich dit jaar “Nederlands kampioen” noemen.
Gewonnen finalepartijen
Het team, dat bestaat uit Wouter van
Vijfeijken, Christian Klumpers, Bert
Manders, Ruud van Vijfeijken, Laurence Roijackers en Jeroen van der Heiden werd met open armen ontvangen door burgermeester Frank van de
Meijden en (sport)wethouder Monica
Slaets. Samen met de andere Laarbeekse Nederlandse kampioenen
werden ze getrakteerd op lovende

woorden en bedolven onder de bloemen. Eén-voor-één mochten ze ook
nog een mooie cadeaubon in ontvangst nemen en vertellen over de finalepartijen. De wethouder en burgermeester namen er, ondanks hun
overvolle agenda, alle tijd voor. Leuk
werd het ook nog toen bleek dat wethouder Slaets zelf bij de Beek en
Donkse badmintonvereniging Mixed
speelt en dus alle kneepjes van het
spel kent.
Dank aan gemeente
Badminton Club Lieshout dankt de
gemeente hartelijk voor de aandacht
die zij aan deze kampioenen heeft
gegeven. Niet alleen aan de Lieshoutse badmintonners maar ook aan
de rolschaatsers en boogschutters
die op hetzelfde moment werden gehuldigd. Door deze aandacht worden
de spelers én de sportverenigingen
immers belangrijk gemaakt, waardoor zij weer geholpen worden bij
het organiseren van hun vereniging.
Programma
Woensdag, 14 september, vanaf 18.30
uur; Rabobank Inloopdag (1), Jeugd.
Woensdag, 14 september, vanaf 20.00
uur; Rabobank Inloopdag (1), Senioren.

EK Masterzwemmen
in Rome
Bij deze wedstrijden is Lottie Geurts
Europees kampioen geworden op de
100 vrije slag in haar leeftijdsgroep.
Twee keer zilver op de 100 rugslag en
50 vrije slag. En met haar, gemiddeld
80 jarige, mixed estafette ploeg eerste, dus goud.

De kampioenen worden bedolven onder bloemen

ROND DE LINDE week 37

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

Donderdag 15 september 2022
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Laar 1
5674 RC Nuenen
Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Piano-Keyboard
LESSEN

ONTWERPEN

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

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

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

DRUKKEN

Senergiek seniorenvereniging Nuenen c.a. is op zoek naar
VRIJWILLIGERS die zich willen inzetten voor de belangen
van onze Nuenense senioren.
Profiel: 55+ en sociaal maatschappelijk betrokken.

XL PRINTEN

Wij nodigen kandidaten uit voor de taken:
1. Coördinator van belasting-invulhulpen.
2. Lid van de commissie Belangenbehartiging met
aandacht voor zorg, wonen en welzijn.
Voor beide onderdelen werken wij samen met
PVGE seniorenvereniging Nuenen.
Verder zijn wij op zoek naar twee bestuursleden om ons team
te versterken:
1. Bestuurslid met aandachtsgebied Belangenbehartiging.
2. Bestuurslid met aandachtsgebied Communicatie en
Publiciteit.

MULTI
PRINTEN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
secretaris John Aben: bestuur@senergiek-nuenen.nl of
telefoonnummer: 06 - 30 94 46 85
Zie ook onze website: www.senergiek-nuenen.nl

AB

afscheidsbegeleiding

hans vervuurt

NABEWERKEN

 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen
 06 - 34 68 45 55
 afscheidsbegeleider.nl

VOLOP TUINPLANTEN
BOLLEN, HEIDE, CHRYSANTPOTTEN
EN POMPOENEN

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

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

Herfst Workshop

22 en 27 september

Rond de Linde

zie website voor info

binnenkort:
podium

do 22 sep 21.00 u

coldplace

A TRIBUTE TO COLDPLAY
vr 23 sep 21.00 u

the humps
Expo

CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

voltage

vr 07 okt 20.45 u

3js

za 08 okt 20.00 u

navarone

zo 09 okt 15.30 u

EDITIE 2022
Menno Pasveer / Eline Boerma / Benjamin Pompe
David Kater / Arno Westerberg / Lucas Mergler / Fedrik Vaessen
Caroline Sarneel / Eddy Eustache

EXPO
SITIE

04 SEP
02 OKT

comedy show

MET 3 BRABANTSE TONPRATERS
za 15 okt 21.00 u

airbag

vr 21 okt 21.00 u

the watch
Tot en met 2 oktober is Fresh Cacao
te bewonderen in de expositieruimte.
De jaarlijks terugkerende tentoonstelling
bestaat uit het werk van afgelopen zomer
afgestudeerde kunstenaars. In samenwerking met Stichting Carat wil De Cacaofabriek jong talent de ruimte te bieden om zich te presenteren en verder te
ontwikkelen. Op zondag 2 oktober zal één
van de beloftes de Carat Lucas Gassel
Prijs uitgereikt krijgen. De winnaar wordt
geselecteerd door een speciale vakjury.
De expo is dagelijks gratis te bezichtigen
tussen 13.00 en 17.00 uur.

PLAYS THE MUSIC OF GENESIS
za 29 okt 20.45 u

steffen morrison
vr 11 nov 20.00 u

touch of toto

A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20.45 u

laïs
film

MOONAGE DAYDREAM

Meeslepende film over icoon David Bowie

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

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

040-2831200
admin@ronddelinde.nl

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

