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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Oproep IVN: 
help diertjes 
de droogte door!

In Memoriam 
Catharina 
Baggermans - Boer

Jan en Toos 
60 jaar 
getrouwd
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service Nuenen
wenst u een fijne
zomervakantie.
Gratis airco check!

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 31 juli t/m 6 augustus 2019.

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALESALE
SUMMER
SALE

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

TUINMEUBELEN
SHOWMODELLEN

UITVERKOOP

VR - ZA - ZO
2 - 3- 4 AUG

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Nuenenaar Steven Kruijswijk     
negende Nederlander op Tourpodium in Parijs

lofterenners. In 2010 tekende hij zijn 
eerste profcontract bij de Rabobank-
ploeg en in dat zelfde jaar reed hij al zijn 
eerste Grote Ronde, de Giro. Die Ronde 
van Italië ging van start in Amsterdam 
en na drie weken stond de neoprof uit 
Nuenen in de top-20. Steven Kruijswijk 
ontwikkelde zich in de loop van de ja-
ren tot een geduchte klimmer. Hij is 
geen veelwinnaar, wel meer en meer 
een ronderenner waar rekening mee 
wordt gehouden. De Nuenense diesel-
klimmer kan zich meten met klimgei-
ten uit Europa. Steven kan de klimmer-
tjes uit Columbia, zoals de tien jaar 

Steven rijdt deze week een paar crite-
riums en denkt nu al aan de volgende 
Grote Ronde, de Vuelta, de Ronde van 
Spanje. Die gaat op 24 augustus van 
start. 

Stevie, zoals zijn ploegmaats hem 
noemen, werd vorig jaar 5de in de 
Tour, 4de in de Ronde van Spanje en 
nu dus 3de in de Tour. De eerste Nue-
nenaar op het podium van de groot-
ste wielerwedstrijd ter wereld. En de 
negende Nederlander in de ruim 100 
jaar Tour de France. Die negen namen 
op een rijtje: Jan Janssen (winnaar van 
de Tour 1968), Joop Zoetemelk (win-
naar Tour 1980), Hennie Kuiper, Johan 
van der Velde, Peter Winnen, Steven 
Rooks, Erik Breukink, Tom Dumoulin 
en STEVEN KRUIJSWIJK. 

Nederlans kampioen
De 32-jarige Steven Kruijswijk werd in 
2009 Nederlands kampioen bij de be-

Tekst en foto’s: Cees van Keulen

Profwielrenner Steven Kruijswijk heeft zijn droom waargemaakt: de Nue-
nense sportman stond trots op het podium van de Tour de France in Parijs. 
Hij veroverde een derde plaats in het algemeen klassement, naast winnaar 
Egan Bernal en ‘zilveren’ Geraint Thomas. Steven veroverde ook brons in 
‘Daags na de Tour’ in Boxmeer afgelopen maandag. Zijn ploegmaat bij Jum-
bo-Visma Mike Teunissen mocht daar winnen en Monacobuurman Wout 
Poels werd tweede. 

Huldiging in Boxmeer van Steven, in het midden, rechts naast de in het geel gehulde ron-
demiss en van zijn ploegmaats Dylan Groenenwegen (links) en Mike Teunissen (rechts)  

Steven Kruijswijk realiseert zijn doel: 
podiumplaats in Parijs

jongere Egan Bernal, niet overal volgen. 
Bernal was de jongste renner in deze 
Tour, de eerste Columbiaanse winnaar 
van de Ronde van Frankrijk en met zijn 
22 jaar ook nog eens jongste Tourwin-
naar in ruim 100 jaar. 

Steven, Sophie, Perre en Feline:
van harte gefeliciteerd!

Steven Kruijswijk had bij aanvang van 
dit wielerseizoen een duidelijk doel 
voor ogen: een podiumplaats in de 
Tour de France. Afgelopen zondag 
bleek dat een realistisch doel. Redactie 
en uitgever van Rond de Linde felicite-
ren de in Nuenen geboren en getogen 
Steven Kruijswijk van harte. En niet al-
leen wielrenner en vader Steven, ook 
zijn vrouw Sophie en hun kinderen 
Perre en Feline. En natuurlijk ook Ed en 
Marion, de vader en moeder van Ste-
ven, proficiat! 

Zomeravondconcert door Paul Weijmans
Op zondag 4 augustus is er in het Van Goghkerkje een ‘Zomeravondconcert’ 
door Paul Weijmans.

Op deze avond zullen weer verstillen-
de pianoklanken klinken. Al improvise-
rend word je tijdens het concertje 
meegenomen in het ‘eigen’ karakter 
van zijn pianospel.

Elk jaar is er zo’n zomeravondconcert 
met muziek. We gaan op reis, zoeken 
naar rust en ruimte, vinden van sferen. 
Klanken die doen denken aan Bach, 
Pärt, of aan Glass en soms een beetje 
ten Holt. Maar vooral de eigen klank 
van de pianist, met zijn muziek als ‘a 
piece for peace’.

Aanvang is om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Na afloop is er een col-
lecte voor de ‘Wilde Ganzen’.

Houd alvast vrij!
YES, de grootste vlooienmarkt van Nuenen staat weer gepland! 
De organisatie is al druk aan de gang om te zorgen dat deze 
editie weer een geweldig evenement wordt. Zaterdag 14 en zondag 15 septem-
ber zal deze plaatsvinden. Niet anders dan u gewend bent, zal er op deze twee 
dagen tussen 12.00 en 16.00 uur flink geboden gaan worden op alle vlooien die 
we de weken ervoor verzameld hebben. Tevens zullen de welbekende happen 
gegeten kunnen worden onder het genot van een drankje en praatje in de tent 
of liever gezien in de zon! 
Deze vlooienmarkt is van groot belang voor onze vereniging. Denk aan onder-
houd gebouw, terrein, groepsactiviteiten, gas, water, licht enz. Geld om te zor-
gen dat we wekelijks gave activiteiten kunnen organiseren. Dus alle hulp is wel-
kom. Dit geldt in het geven van de vlooien, maar ook in het traject vooraf kunnen 
we handen gebruiken. Vind u het leuk eens mee te helpen, meer te zien van on-
ze scouting of gewoon hard mee te werken meld u dan gerust eens aan om een 
kijkje te komen nemen, via e-mailadres vlooienmarktpantarhei@gmail.com 

Bedankt voor het lezen en houd 14 en15 september alvast vrij! 

Vlooienmarktcommissie scouting Panta Rhei 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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OPNIEUW TER INZAGE:   
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
HERIJKING NUENEN-WEST
Het ontwerpbestemmingsplan Herijking Nuenen-West voor woning-
bouw heeft ter inzage gelegen. Nu blijkt dat door een technisch pro-
bleem in het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.
nl echter diverse artikelen in de planregels ontbraken.
Met als gevolg dat gedurende de ter inzage termijn van 25 februari 
2019 tot 19 april 2019 u niet de gelegenheid heeft gehad om tegen 
deze artikelen zienswijzen in te dienen.

We leggen daarom het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpbe-
leidsregels, het ontwerpmasterplan en het voornemen verzoek wij-
zigen Verordening ruimte begrenzing bestaande stedelijk gebied 
opnieuw ter inzage. Het ontwerpexploitatieplan is in zijn geheel 
gepubliceerd en wordt niet nog een keer ter inzage gelegd.

De ontwerpplannen liggen vanaf 25 juli 2019 gedurende zes weken 
opnieuw ter inzage. U kunt de plannen raadplegen via www.ruim-
telijkeplannen.nl of komen inzien op het gemeentehuis in Nuenen. 
Leest u voor meer informatie de bekendmaking in de Staatscourant, 
te vinden via www.offi cielebekendmakingen.nl.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 22-07-2019 TM 29-07-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

VISSEN VIJVER PARK VERPLAATST
Het warme weer van vorige week in combinatie met zware regen-
buien en de overbevolking van vissen in de vijver aan het Park in 
Nuenen heeft geleid tot weinig zuurstof in het water. Dat is helaas 
een aantal vissen fataal geworden. Afgelopen weekend is water af-
gepompt waardoor de fontein weer/beter werkt en het zuurstofge-
halte is toegenomen. Maandag 29 juli hebben mensen van Sportvis-
serij Zuidwest Nederland ruim 50 vissen (zowel groot als klein) ge-
vangen en verplaatst naar een vijver in Eindhoven. Alle dode vissen 
zijn opgeruimd. De situatie in de vijver is nu oké, het zuurstofge-
halte is op peil. We houden contact met Sportvisserij over het vervolg.

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dwerspad 2 Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Parkstraat 67 Uitbreiden woning 
Ter Warden 30 Oprichten woonhuis 
Hoge Brake 72 Plaatsen tijdelijke unit voor huisartsenpraktijk
Hoekstraat 1 Splitsen woning 
Collse Hoefdijk 23 Uitbreiden kantoor 
Olen 50 Brandveilig gebruik kinderdagopvang 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 1 en 1A Oprichten woonhuis 
Bakelaer 4 Oprichten woonhuis 
Zuiderklamp 101 Verbouwen woning 
De Pinckart 12 Plaatsen van zes vlaggenmasten en 
 aanbrengen van reclame-uitingen 
Moorven 2 Brandveilig gebruik huisvesting 
 arbeidsmigranten 
Collse Hoefdijk 24 Brandveilig gebruik Collse Hoeve 
De Paaihurken in  Inrichten nieuwe natuur om fosfoor af te
Nuenens Broek voeren 
Duivendijk 7 Plaatsen handelsreclame 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bosweg, perceel tegenover  Plaats voor campers om te over-
huisnummer 2 nachten 
Boordseweg 1 Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Van den Waarsenburglaan 
en Refelingse Erven Buurt- en wijkfeest 
Terrein aan Koppeldreef 
in Nederwetten Wettes dorpsfestijn 
In en om het Park Koningsdagactiviteiten 2020 
Heuvelplein in Gerwen Vlooienmarkt 
Terrein aan de Huikert 35 Kindervakantieweek Gerwen 
Centrum Nuenen Vincent van Gogh Photo Award 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-07-2019 Alvershool 1 Ontwerpbestemmingsplan 
  'Buitengebied, herziening Alvershool 1’
24-07-2019 Nuenen-West Rectifi catie ontwerpbestemmingsplan 
  ‘Herijking Nuenen-West’ 
22-07-2019 Nuenen c.a. Aanwijzing Toezichthouders wet BRP 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? 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! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Alle textiel die opgehaald wordt in Nuenen 
gaat naar Het Goed.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van 15 juli t/m 16 augustus is het gemeen-
tehuis alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

Politiesteunpunt Nuenen dicht tijdens 
vakantieperiode
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis is 
tijdens de zomervakantie gesloten. Dit betreft 
de data tussen 8 juli en 19 augustus 2019. 

Politiebureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in 
Geldrop-Mierlo blijft in deze periode open volgens de normale ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-
16.00 uur. Iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht. Bij het doen 
van aangifte kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene 
politienummer 0900 - 8844.

VERKEER
Asfaltreparatie Europalaan
In de avond/nacht van maandag 5 op dinsdag 6 augustus worden 
twee asfaltreparaties uitgevoerd aan de Europalaan. Het gaat om 
twee locaties: ter hoogte van de Beatrixstraat en de Vorsterdijk. Op 
deze plekken wordt een deel van de rijbaan afgezet. Het verkeer 
wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden begeleid. 
De werkzaamheden starten om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur 
de volgende dag. Gedurende deze periode vindt het verkeer enige 
hinder. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 
het algemene nummer 040 - 2631 631.

©FotoMeulenhof

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en donderdag
Ben jij geïnteresseerd?Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS & SEPTEMBER

Oproep IVN:      
help diertjes de droogte door!
Veel dieren kunnen door de extreme droogte moeilijk voldoende water en 
voedsel vinden. Er staan weinig of geen plassen en veel vruchten ontwikke-
len zich slecht. In onze tuinen kunnen we soelaas bieden. Vogels, insecten, 
eekhoorns en egels maken dankbaar gebruik van waterschalen. Ook bijvoe-
ren is wenselijk nu bodemdiertjes dieper wegkruipen. 

Waterschalen: bad en kroeg 
Roodborsten, mezen en mussen heb-
ben aan een paar centimeter water al 
genoeg om een badje te nemen. Gro-
tere vogels als merel, specht en een 
kauw kunnen wel een dieper bad ge-
bruiken, van zo’n 5 à 10 cm. De voor-
keur gaat daarbij uit naar een wat ru-
were bodem, voor extra grip. Leg bij-

Foto: Francijn Yüksel - v Roessel  

voorbeeld enkele stenen in het bad of 
strooi er desnoods wat zand in. Ook in-
secten en nachtdieren als de egel drin-
ken uit de schalen.

Plaatsing
Zet het bad in de schaduw en bij voor-
keur in de buurt van bomen of strui-
ken, zodat vogels snel kunnen vluch-

ten bij gevaar. Als ze nat zijn kunnen ze 
namelijk niet goed vliegen. Vogels pre-
fereren waterbaden die op de grond 
staan. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld 
vanwege een kat, plaats het bad dan 
op circa 1 meter hoogte. 

Bijvoeren wenselijk
Door verschillende oorzaken, waaronder 
verharding van tuinen, zijn er veel min-
der insecten dan vroeger. Bovendien 
kruipen regenwormen diep weg, in voch-
tiger aarde. Daarom kunnen vogels wel 
wat extra voer gebruiken zoals (rottende) 
appel, havermout, gewassen rozijnen en 
zaden, bijvoorbeeld van meloen. Vetbol-
len en pindakaas kunnen snel bederven 
bij warm weer. Vlinders halen hun vocht 
onder meer uit rottend fruit. Ook egels 
lusten wel wat fruit naast kattenbrokjes 
of speciaal egelvoer. Geef ze geen melk 
want daar worden ze ziek van. Brood en 
etensresten zijn voor zowel egels als vo-
gels te zout en vaak ook zoet.

Vennen en poelen
Het schaarse water is nu onmisbaar 
voor dorstig wild. Laat daarom hond en 
paard niet in open water. Bovendien 
kunnen paarden de bodem en planten 
beschadigen en het water vervuilen.

Meer diervriendelijke tuintips
Kijk voor meer diervriendelijke tuintips 
op https://nltuinlabel.nl/tuintips/12-
tips-voor-een-diervriendelijke-tuin/ 
en www.ivn.nl/geldrop



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
Wegens vakantie gesloten van

zaterdag 27 juli t/m 
maandag 5 augustus. 

Wij wensen u ook een hele fijne vakantie!

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Er zijn weer koeltassen € 2,50 per stuk
Opbrengst geheel voor Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’

Saté pakket
.............................. 500 gram vlees & saté saus 6,95
Leverkaas
........................................................150 gram 1,95
Roulade mixed grill
........................................................100 gram 2,25
Barbeque worsten
“Uit eigen keuken, met goud bekroond” 4 stuks 4,00
Brusselse kipfi let
“Kip met katenspek en prei” ...........100 gram 1,25
Tok & Surf
“Kipfi let met gamba’s en spinazie” 100 gram 1,95

Volop dik belegde broodjes!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Legner 
Lichte Borrel  1lt. €10,95 

Clan Macgregor 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Bols 
Vieux 1lt. €12,95 

Nebla 
Spaanse wijn 

Verdejo of Ribera del Duero 
6 halen, 5 betalen 

Acties geldig van 1 t/m 29 augustus 

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

BeterKliniekBeterKliniek
Helze 27Helze 27
5662 JE Geldrop5662 JE Geldrop

Bent u zelf een van de of kent u mensen die niet goed in- of door kunnen slapen.

Goedbedoelde slaapadviezen hielpen niet: ‘Zorg dat u geen koffie en wijn drinkt ’s avonds, ga 
een rondje lopen voor het slapen, neem wat minder hooi op uw vork...’

Ook de voorgeschreven slaapmedicatie werkte niet of maar tijdelijk……
Uitgeput, concentratieproblemen, prikkelbaar, depressief, u door het leven moeten slepen

Slaapproblemen worden meestal veroorzaakt door een verstoring in de glutamaat (NMDA) 
receptoren. Oorzaken hiervan kunnen zijn (chronische) stress, fysiek en/ of psychisch trauma 
en/ of het niet kunnen afbreken van natuurlijke morfinen in bepaalde voeding. Gevolg is een te 
hoog histamine. Histamine regelt uw dag/ nacht ritme.

Herkenbaar! Laat ons u helpen. ……….

Dromen van Slapen

T: 040-7117337
E: info@beterkliniek.nl
I: www.beterkliniek.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

OM TE
ROERBAKKEN

OM TE
ROERBAKKEN

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU AUGUSTUS

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 stuks)

# KIPSATÉ (2 stuks)

# FOE YONG HAI
 omelet met diverse groente in tomatensaus

# BABI PANGANG  
 met pikante saus

# MAISKIPFILET
 met champignons

# PANKO EBI (2 stuks) 
 gefrituurde garnalen

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Oude Kerkdijk 20 Nuenen
Sfeervolle twee-onder-een-kap hoekwoning aan een lommerrijke laan met oude en 
karakteristieke beuken. Volop in het groen met vrij uitzicht naar voor- en achterzijde 
en aan de zijkant het boomrijke Klompenpad. Mooie ligging aan het fietspad en 
ventweg van de Oude Kerkdijk. Een woning waar het altijd fijn thuiskomen is. 
Gelegen op steenworp afstand van het winkelcentrum Kernkwartier.

•	 Inhoud:	547	m3
•	 Woonopp:	172	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	439.000,-		k.k.

Grote Heiakker 14 Nuenen
Luxe instapklare en toekomstbestendige (gasloze) semi bungalow 
voorzien van een patiotuin gelegen in woonwijk Eeneind op een 
steenworp afstand van de uitvalswegen. De woning is voorzien van een 
royale woonkamer, een Siematic leefkeuken, een tweetal slaapkamers en 
badkamer op de begane grond en een slaapkamer op de verdieping. 

•	 Inhoud:	553	m3
•	 Woonopp:	148	m2
•	 Bouwjaar:	2011
•	 Vraagprijs:	€	469.000,-		k.k.

Parallelweg 13 Nuenen
In Nuenen zuid, op een groot perceel (715 m2) gelegen ruime hoekwoning 
voorzien van 2 badkamers waarvan 1 op de begane grond, dichte keuken met 
toegang tot de achtertuin, woonkamer met sfeervolle houtkachel, 3 slaapkamers, 
royale bergzolder en een privacybiedende achtertuin met ruime garage. 
De woning is verder gelegen nabij diverse voorzieningen en strandbad Nuenen. 

•	 Inhoud:	380	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1937
•	 Vraagprijs:	€	299.000,-		k.k.

De Hofstad 13 Nuenen
Moderne tussenwoning met eigen parkeerplaats voor de woning. Deze woning 
ligt aan een rustige kindvriendelijke straat en beschikt over veel ramen 
waardoor de woning een prettige lichtinval geniet, woonkamer met bergkast, 
open keuken, slaapkamers en een ruime zolderetage op de 2de verdieping. 
Het winkelcentrum “Kernkwartier” en sportgelegenheden op korte afstand.

•	 Inhoud:	325	m3
•	 Woonopp:	76	m2
•	 Bouwjaar:		1993
•	 Vraagprijs:	€	239.000,-		k.k.

Schietbergen	39	Nuenen
In een rustige woonomgeving, in Nuenen Zuid gelegen instapklaar 
2-kamerappartement met woonkamer, slaapkamer, badkamer, inpandige 
berging op de begane grond en op het zuidwesten gelegen zonnig balkon. 
Het appartement is gelegen in een kleinschalig appartementencomplex, 
nabij diverse voorzieningen en het winkelcentrum Kernkwartier.

•	 Inhoud:	150	m3
•	 Woonopp:	50	m2
•	 Bouwjaar:	1981
•	 Vraagprijs:	€	160.000,-		k.k.

Park 12 Nuenen
Op de eerste verdieping gelegen ruim 3-kamer appartement met 
gemeenschappelijk dakterras voorzien van een berging  aan de achterzijde 
en balkon met fraai uitzicht aan de voorzijde, lichte woonkamer, open keuken, 
eerste verdieping met vernieuwde badkamer, 2 slaapkamers en bergzolder. 
Het appartement is gelegen op een toplocatie in hartje Nuenen. 

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonopp:	76	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	269.000,-		k.k.

Parkstraat 14H Nuenen
Instapklaar ruim 3-kamer appartement (maisonnette) met zonnig 
balkon met vrij uitzicht gelegen boven alle voorzieningen in hartje 
centrum van Nuenen. Het appartement is afgewerkt in een lichte 
kleurstelling en is voorzien van een moderne keuken, 2 slaapkamers en 
een badkamer op de verdieping en een ruime bergzolder op stahoogte.

•	 Inhoud:	291	m3
•	 Woonopp:	80	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	265.000,-		k.k.

Esrand 5 Nuenen
Royale moderne hoekwoning voorzien van een luxe keuken aan de 
achterzijde. De woning is voorzien van drie ruime slaapkamers, een 
ruime moderne badkamer, bijkeuken, vrijstaande garage en is gelegen 
in het rustige kerkdorp Nederwetten. De woning is volledig geïsoleerd 
en in 2010 gebouwd.

•	 Inhoud:	391	m3
•	 Woonopp:100	m2
•	 Bouwjaar:	2012
•	 Vraagprijs:	€	309.000,-		k.k.

Hof	van	Wijck	26	Nuenen
Modern en luxe 3-kamer appartement gelegen in het centrum van Nuenen. 
Dit royale appartement is voorzien van een woonkamer met open keuken, 
twee slaapkamers en een dakterras. Op de begane grond is een stenen berging 
aanwezig en tevens behoort bij dit appartement een parkeerplaats in de 
afgesloten parkeergarage van het appartementencomplex t oog van Nuenen.

•	 Inhoud:	382	m3
•	 Woonopp:	112	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	395.000,-		k.k.

Raupplaan 20 Nuenen
Half vrijstaand ruim opgezet woonhuis voorzien van een inpandige garage, een 
luxe keuken en badkamer en 3 slaapkamers plus werkkamer op de verdiepingen. 
De begane grond is in 2010 compleet nieuw ingericht. De woning is gelegen in 
een rustige straat in Nuenen-Oost nabij diverse voorzieningen, basisschool en 
natuurgebied Papenvoortse heide. Het betreft een vaste koopsom!

•	 Inhoud:	460	m3
•	 Woonopp:	165	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	375.000,-		k.k.
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✩Utrecht 7 oktober 1939 - † Nuenen 20 juli 2019

In Memoriam Catharina Baggermans - Boer
Door Nannie van den Eijnden

Op donderdag 25 juli hebben we in de Clemenskerk liefdevol en waardig af-
scheid genomen van Catharina Boer, inspirerend schrijfster en dichter, de 
‘grande dame’ van de poëzie. Ze verstond de kunst van het ‘verdichten’. Met 
weinig woorden en heldere taal kon zij diepere gevoelens beschrijven. 

denis van diverse streken blijft interes-
sant” zei ze in een interview met mij 
voor maandblad ‘Zó Nuenen’ een paar 
jaar geleden.

Geïnspireerd op het leven van Vincent 
van Gogh verschenen Catharina’s ge-
dichten over de schilder in de bundel 
‘Kraaien verjagen’, een samenwerking 
met gastdichters en illustratoren. De 
kraaien staan voor de demonen die 
door Vincent’s hoofd spookten. De eer-
ste druk werd in 2003 gepresenteerd 
in het Van Goghkerkje. In 2014 werd de 
bundel herdrukt met steun van de 
Nuenense heemkundekring De Drije-
hornick.

Catharina nam deel aan exposities, pro-
jecten, schrijversdagen, poëziewed-
strijden en dichtersmiddagen. Lokaal 
werden deze in samenwerking met Cul-
tuur Overdag, Bibliotheek Dommeldal 
en Dichterscollectief Nuenen georgani-
seerd, vaak in combinatie met schilde-
rijen van Marianne Schellekens. Annet-
te Stevens, Helma Michielsen en Anne-
mieke Soethout hadden hier een be-
langrijke rol in. In 2015 was Catharina 
eregast tijdens een avond van het Dich-
terscollectief Nuenen met Leo Mesman 
bij kunsthandel en galerie Art Dumay. 
In 2016 en op 15 juni 2019 presenteer-
de Catharina respectievelijk haar 9e en 
10e dichtbundel. Speciaal voor haar 
een na laatste bundel ‘De Spiegel van 
Hirundine’, maakte Marianne een schil-
derij voor de omslag. 

Ze kon haar werk prachtig voordragen, 
heel krachtig. Op 18 januari 2018 
droeg ze haar gedicht ‘Aylan’ voor, dat 
op de achterzijde van het magazine 
‘Nieuwe Nuenenaren’ over vluchtelin-

Haar nalatenschap is groot. Kort voor 
haar reis naar het licht bracht ze haar 
tiende en tevens laatste dichtbundel 
uit: ‘Voltooid landschap’. Daarmee 
maakte ze haar leven op aarde rond. 
Haar oeuvre omvat toneelstukken, pro-
za, korte verhalen en gedichten en is in 
het Engels, Duits, Noors, Roemeens en 
Indonesisch vertaald.

Ze kon heel mooi schrijven over haar 
heimwee naar haar geboorteland (de 
Utrechtse Heuvelrug), en het verlan-
gen om te reizen (dichtbundel ‘De 
spiegel van Hirundine’). Ze had een 
fascinatie voor water, vooral voor de 
zee en de beweging in de natuur, de 
cyclus van opgaan en neerkomen. De 
eeuwige terugkeer. “Ook in mijn bun-
del ‘Zwijgwater’ loop ik de geschiede-
nis in, die van de Biesbosch. Geschie-

V.l.n.r.: Jacqueline Bedaux-Nas, Catharina 
Boer en Franka van Neerven. 
Foto: Nannie van den Eijnden.

gen is gepubliceerd, voor een volle 
zaal toehoorders in Het Klooster tij-
dens een receptie van de gemeente 
Nuenen.

In de natuur - waar zij zo van hield - lig-
gen haar gedichten vereeuwigd. Een 
zwerfkei langs de Dommel, een poë-
ziebord aan de Dubbestraat en een 
grote ronde spiegel onder een boom 
in De Walburg Tuinen (van kunstenares 
Franka van Neerven †) zijn de stille ge-
tuigen van haar ingetogen werk. Een 
levenspad van poëzie.

Catharina won prijzen voor haar ge-
dichten ‘Negentig’ en ‘Moeder’. Op de 
website van literair tijdschrift Meander 
zijn lovende recensies te vinden over 
haar 10e en laatste dichtbundel: “Niets 
wordt geschapen, niets gaat verloren, 
alles wordt anders”. Ik had nog veel va-
ker met haar willen praten over haar 
werk en leven en had nog veel meer 
van haar willen lezen. Ze correspon-
deerde met je en eindigde haar brie-
ven altijd met “Je Catharina”. Ik kan me 
Nuenen zonder Catharina niet voor-
stellen.

https://meandermagazine.nl/2019/05/
catharina-boer-voltooid-landschap/

Heeft mijn kind autisme? En wat nu? 
 
Het moment waarop voor het eerst gesproken wordt over kenmerken van au-
tisme bij een kind, of dat een diagnose ASS (autisme) wordt gesteld, wordt 
door ouders heel verschillend beleefd. De ene ouder ziet zijn of haar vermoe-
dens bevestigd, soms na een lange zoektocht naar hulp en voelt opluchting.

De andere ouder is vooral geschrokken. 
Er kan ongeloof zijn, boosheid, schuld, 
schaamte en/of een verschil in zienswij-
ze tussen ouders. In ieder geval hebben 
vrijwel alle ouders heel veel vragen en 
hebben het gevoel hier alleen in te 
staan. Echt niet! Kom naar deze mini-
thema ochtend. Samen met andere ou-
ders gaan we in gesprek.
Wanneer: Woensdag 28 augustus. De 

koffie staat klaar om 9.30 uur de aan-
vang is om 09.45 uur en de eindtijd is om 
11.30 uur. Locatie De Korenaer, Straus-
slaan 1, 5653 AJ Eindhoven. Uiterste in-
schrijfdatum: 27 augustus 16.00 uur.

Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig 
is ons mam, omringd door haar dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen. 
We zullen haar als vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder en als mens 
heel erg missen.

Tonny Coppes-Verstraten
Reek, 5 juni 1924                                                               Nuenen, 30 juli 2019

  Jan Coppes † 
  Doortje en Gerrit †
  Nadique
  Christi en Remco 
  Pieter en Jet 
  Gerard

  Corné en Hanny
  Diana en Christ, Maartje en Thijs
  Laura
  Tessy en Pelle
  Nadja

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 3 augustus om 10.30 uur 
in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen.

Aansluitend brengen we haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats 
bij ons pap.

Geheel naar de wens van ons mam geen bloemen maar een bijdrage voor de 
Nierstichting. Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.

Correspondentieadres: De Groof Uitvaartverzorging
t.a.v. familie Coppes
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk  
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Jan en Toos 60 jaar getrouwd
Op vrijdag 31 juli 1959 zijn Jan van der Putten en Toos Boerenkamp in Nue-
nen getrouwd. Toos is een echte Nuenense en Jan komt uit Mierlo. Na twaalf 
dagen huwelijk moest Jan naar Blerick om zijn dienstplicht te vervullen. Ze 
hebben een paar jaar ingewoond bij de ouders van Toos aan de Opwettense-
weg. Hun zoon Carlos werd daar op 7 november 1960 geboren. Dochter 
Hanny op 5 juni 1962. In 1970 verhuisden ze naar de Spotvogelstraat, waar 
ze 36 jaar gewoond hebben. Nu wonen ze alweer jaren in de Lindenhof. 

plaats en al meerdere jaren naar de Jo 
van Dijkhof, waar ze allerlei leuke spul-
letjes maakt, van tuinbeelden, haak-
werk tot kaarten. Dit doet ze erg graag. 
Jan en Toos hebben in hun leven heel 
veel gereisd. Ze hebben alle landen 
van Europa bezocht, van de Noord 
Kaap tot Griekenland, van Letland tot 
Ierland en alles wat daar tussenin ligt. 
Ondertussen hebben ze vier kleinkin-
deren die zo groot zijn dat ze daar niet 
meer op hoeven te passen en vier ach-
terkleinkinderen. Alle reden voor een 
feest. Dat gaan ze vieren bij Parkhotel 
Auberge Vincent in het bijzijn van fa-
milie, vrienden en bekenden. 

Jan was timmerman, zijn beroep was 
tevens zijn hobby. Op meerdere plaat-
sen in Nuenen en omgeving zijn ‘zijn’ 
bouw- en verbouwwoningen terug te 
vinden. Jan heeft daarnaast ongeveer 
dertien jaar als conciërge gewerkt, op 
onder andere het Eckart College en 
daarna op de Refelingschool. Ook dit 
werk deed Jan met veel plezier. Toos 
was naast huisvrouw een bezige bij. Ze 
droeg haar steentje bij door te helpen 
in de Vank in Nuenen, en ze paste op 
kinderen en natuurlijk ook op haar ei-
gen kleinkinderen, wat ze heel graag 
en met veel liefde deed. Toos gaat in-
tussen al 25 jaar naar de Dorpswerk-

JOS: paradijsvogel in het Park….
Komt er een heuse huldiging van Bronzen Steven? Is het vangen van de vis-
sen in de Parkvijver een voorbereiding op de komst van een rondvaartboot? 
Of worden wij allen in de boot genomen? 

Jos praat in Nieuwsuur alsof het zijn da-
gelijkse kost is. Een gewone Nuenenaar 
die in begrijpelijke taal Vincent van Gogh 
op een voetstuk plaatst. En Jos eet graag 
aardappels, een echte aardappeleter 
dus. Vincent zou maar wat graag uit zijn 
graf opstaan om Jos onder die olielamp 
bij de aardappeleters op het doek vast te 
leggen. Jos is een paradijsvogel onder de 
aardappeletende Nuenenaren..... 
In het overwegend katholieke Nuenen 
werd domineeszoon Vincent in de ja-
ren 1883-1885 voor rare kwibus uitge-
maakt. En al die toeristen zoeken in 
Nuenen tevergeefs naar het werk van 
Vincent van Gogh. Geen schilderijtje 
van zijn hand te vinden, ook niet in do-
cumentatiecentrum Vincentre of in 
snackbar De Aardappeleters. 
Daarom is het goed dat ze in Nuenen 
mensen zoals Jos aantreffen in het Park. 
Gewone inwoners van het prachtige 
dorp Nuenen, dorpelingen van vlees en 
bloed die duidelijk afstammen van de 
aardappeleters. Eerlijke boeren die met 
hun handen hun brood verdienden. En 
mensen die dat innovatief en creatief 
noemen hebben Vincent niet echt be-
grepen. Praat maar eens met Jos, op het 
bankje in het Park staat hij iedereen te 
woord. Vincent zou blij zijn met Jos..... 

Jos, de vaste bezoeker van het Park, 
weet op al die vragen wel een ant-
woord. Na enig aandringen steekt Jos 
van wal. Die Steven heeft het toch 
maar mooi geflikt. Van een pittig Nue-
nens voetballertje tot inwoner van 
Monaco. Buurman van snelle Max Ver-
stappen. Mooi man, die Steven daar op 
dat grote podium in Parijs. Net als Vin-
cent heeft hij het ver geschopt. Verder 
dan ik. Niet dan? 
Paradijsvogel Jos kreeg ook een ca-
deautje van de gemeente. Overdreven 
dus. Zonder waarschuwing kreeg hij 
een bon van ruim zestig euro. Nee, 
geen tegoedbon. Paradijsvogel Jos 
moest dat bedrag aftikken voor het 
fietsen in het Park. Van de kiosk tot het 
dichtstbijzijnde bankje. Per meter 
moest Jos meer betalen dan Steven 
per meter heeft verdiend in de Tour de 
France. En toch weet Jos nog positief 
nieuws te vertellen over Nuenen. 
Hij speelde de hoofdrol in de prachtige 
Nieuwsuurreportage over de Vincent 
van Goghverering. Uitzending gemist? 
Kijk hier en laat je overtuigen door Jos: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/ 
2295242-brabant-trekt-steeds-meer-
van-gogh-toeristen-en-ze-komen-
niet-voor-zijn-werk.html

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Bron NOStv

Foto Carla van de Nieuwenhof

Vissen vijver Park verplaatst
Het warme weer van vorige week in combinatie met zware regenbuien en de over-
bevolking van vissen in de vijver aan het Park in Nuenen heeft geleid tot weinig zuur-
stof in het water. Dat is helaas een aantal vissen fataal geworden. Afgelopen week-
end is water afgepompt waardoor de fontein weer/beter werkt en het zuurstofgehal-
te is toegenomen. Maandag 29 juli hebben mensen van Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland ruim 50 vissen (zowel groot als klein) gevangen en verplaatst naar een vijver 
in Eindhoven. Alle dode vissen zijn opgeruimd. De situatie in de vijver is nu oké, het 
zuurstofgehalte is op peil. We houden contact met Sportvisserij over het vervolg

Kienen in de vakantie
Op dinsdag 6 augustus is het kienen in 
het dorpshuis van Lieshout. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
De prijzen zijn: een tas met levensmid-
delen, koffie en geldprijzen. Kom dus 
voor `n avond gezellig kienen naar het 
dorpshuis. U bent van harte welkom.

Natuurspeelmiddag bij    
St. Vrienden van de Walhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil kinderen de gelegenheid bieden om 
lekker buiten te spelen in de natuur. De locatie Heerendonk in Nederwetten 
leent zich daar uitstekend voor. Afhankelijk van het seizoen is er het hele 
jaar door van alles te beleven. Woensdag 7 augustus is het thema ‘leven 
rond en in het water’. Natuurlijk blijft er genoeg tijd over om naar hartenlust 
te ravotten en buiten te spelen.

Fietstocht   
door bloeiende 
heidegebieden
Zondag 11 augustus organiseert het 
IVN een fietstocht van ca 45 km door 
afwisselende landschappen en drie 
verschillende heidegebieden, te we-
ten de Stratumse heide, de Groote hei-
de en de Strabrechtse heide. Vertrek: 
10.00 uur per fiets vanaf de Klooster-
tuin in Nuenen. Info: Kees Planken, 
040-2421423. www.ivn.nl/nuenen

Heb je zin om te komen? Geef je dan zo 
snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Datum: Woensdag 7 augustus. Tijd: 
van 14.00 tot 17.00 uur. Leeftijd: ideaal 
voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12 
jaar. Locatie: imkerij de Walhut, Hee-
rendonk in Nederwetten. Als je je op-
geeft sturen wij je een routebeschrij-
ving. Prijs: Je kunt een knipkaart ko-
pen. Dan mag je 5 keer meedoen voor 
€ 30,00. Je kunt ook een los kaartje ko-
pen voor € 7,50. Begeleiders hoeven 
niet te betalen. Aanmelden: Stuur een 
mail naar info@imkerijdewalhut.nl en 
geef aan met hoeveel kinderen je komt 
en wat de leeftijd is. Groepsgrootte: Er 
kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen. Geef je snel op want vol is vol.

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

Een groot assortiment
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VAN DE VOLLE GROND

          

Daan: nieuwe 
inwoner in onze 
gemeente
In de Dennenlaan is Daan Renders ge-
boren! Met een wel heel bijzonder ge-
boortebord, gemaakt door een goede 
vriend. Geen standaard ooienvaar, 
maar een drone! De kersverse vader 
sleutelt en vliegt graag recreatief rond. 
Daan, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten: redac-
tie@ronddelinde.nl



LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 31

Horizontaal: 1 blauwe vrucht 6 namaak 11 alarmtoestel 12 zeker 14 noordwest 
16 huidsmeer 18 schalks 20 decimeter 21 Engelse graanjenever 23 tweespraak 
24 inhoudsmaat 25 modder 27 vanaf 28 soortelijk gewicht 29 net niet 30 bescheiden 
32 hoog bouwwerk 34 grote kledingmaat 35 klein kind 37 eigendom 40 Algerijnse munt 
44 voorzetsel 46 British Airways 47 rijksgrens 48 bedieningsgeld 50 bundel 
51 Amerikaanse president 53 kous 54 buiten dienst 55 computerschijf 56 vuil 58 meterton 
59 kledingstuk 60 koraalbank 62 langharige jachthond 63 netwerk van lijnen.59 kledingstuk 60 koraalbank 62 langharige jachthond 63 netwerk van lijnen.

Verticaal: Verticaal: 2 riv. in Rusland 3 deel v.e. tennispartij 4 deel v.e. boom 5 rookgerei 6 nageslacht 2 riv. in Rusland 3 deel v.e. tennispartij 4 deel v.e. boom 5 rookgerei 6 nageslacht 
7 takje 8 baardje 9 cum suis 10 vrees 13 voegwoord 15 verlangen 17 rechtstreeks 7 takje 8 baardje 9 cum suis 10 vrees 13 voegwoord 15 verlangen 17 rechtstreeks 
19 beeldmerk 20 iel 22 muurholte 24 bezittelijk vnw. 26 soort hond 29 doodop 31 bladzijde 19 beeldmerk 20 iel 22 muurholte 24 bezittelijk vnw. 26 soort hond 29 doodop 31 bladzijde 
33 honkbalterm 36 Engelse agent 37 vlezige vrucht 38 Nijlreiger 39 olieschip 40 droogtoestel 33 honkbalterm 36 Engelse agent 37 vlezige vrucht 38 Nijlreiger 39 olieschip 40 droogtoestel 
41 ijshut 42 viervoeter 43 corpulentie 45 lor 49 familielid 51 slimheid 52 kortaf 41 ijshut 42 viervoeter 43 corpulentie 45 lor 49 familielid 51 slimheid 52 kortaf 
55 aanwijzend vnw. 57 tochtje 59 pers. vnw. 61 symbool voor ijzer.55 aanwijzend vnw. 57 tochtje 59 pers. vnw. 61 symbool voor ijzer.

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

B A L S A A L S O F
E R E E K S K N O T S M
L O T E N T A L M E K K A
F L R R A F E L R W R
D I P D A M F E L L A K
E E U W I G G E P A S T

N I K K E L S O L I S T

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

Oplossingen wk 30
L S S H N T P T S N E D N E T

A C G A E E S A J T N O B Z R

S H N L O E I T A R U C O R P

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

O P L A W A A I H M D F E M P

B V I S J E T D E E R B R M W

S S C H E T T E R E N A V O E

E Y H B U O N L A E T K L K R

L A T E G I I K A U E B O M E

W U E E Z N D S R S R L E O L

L G K S G R U A E S A I D K D

E U O T U M V U R I G K D L U

X R O A U T H E N T I E K U L

E U I H P E N E R I S O T U A

T R O T S E N L E G O V E T T

T R O O N R E D ET R O O N R E D E

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

ALERT
BERGING
BESJE
BORAX
CONSULENT
DEUGD
ETSER
GLIMP
GRASVLAKTE
GRUWEN
HERUITGAVE
ICOON
KLUIT
LEUGENAAR
LIKEURLIKEUR
MANDEKKERMANDEKKER
MODERNMODERN
MOTIEFMOTIEF
NADERNADER
NARRIGNARRIG
NATEKENENNATEKENEN
NECTARNECTAR
NOODWENDIGNOODWENDIG
OFFSETDRUKOFFSETDRUK
OPSPELENOPSPELEN
PORTABLE
PRECIES
RADON
RAMADAN
RATEL
REEDS
RENDABEL
SCHIK
SCOOTER
SELECT
STEUNZOOL
TABAKSROOK
THEELEUT
TOREN
UITPUTTING
VEEKOEK
WONEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

1 6 5 8
7 9 1 8
5 9

2 7 5
9 7 3 4 2

7 1 8
4 6

6 8 2 5
6 7 3 1

Sudoku

week 29, Mw. M. Hagendoorn - Daniels.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

GEVRAAGD: GRAS OP 
STAM. Gangbaar bemest. 
Nuenen, tel. 06-518 790 19.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

MASSEUR biedt zich aan 
Tel. 06-38839719.

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Touwtrekken over water bij DOEN! KPJ Nederwetten 

Spierballen gezocht!
Dit jaarlijkse evenement vindt, dit jaar voor de 40ste keer, plaats op zondag 18 augus-
tus op het terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen rond 11.00 
uur van start gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het wa-
ter, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in het water! 
Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? 

Voor meer informatie: stuur een mailtje 
naar info@doennederwetten.nl of kijk op
www.doennederwetten.nl

Na afloop van de wedstrijden zullen de 
prijzen op het touwtrekterrein uitgereikt 
worden. Daarna is er nog voldoende gele-
genheid om, op het terrein, gezellig na te 
kletsen. Natuurlijk is ook publiek van har-
te welkom om dit spektakel bij te wonen! 
De toegang is gratis!

Spierballen gezocht
We zijn op zoek naar spierballen! Oftewel, 
touwtrekteams kunnen zich vanaf van-
daag, tot vrijdag 16 augustus 2019 in-
schrijven via info@doennederwetten.nl 

Een touwtrekteam bestaat uit 6 touwtrek-
kers en 1 coach. Touwtrekverenigingen 
zijn uitgesloten van deelname. Inschrijven 
kan in de volgende categorieën: dames, 
heren en jeugd tot 16 jaar. Omdat we dit 
jaar voor de 40ste keer touwtrekken over 
water organiseren, willen we ook oud-
deelnemers uitnodigen voor een ‘golden 
oldies’- competitie. Wie doet er mee?
De inschrijfkosten, te betalen op de dag 
zelf, bedragen 20 euro voor dames en he-
ren teams. Jeugdteams betalen 10 euro. 

TOUWTREKKEN  
OVER WATER

Oude toren Nederwetten 
11.00 uur - Toegang gratis

opgeven: info@doennederwetten.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Kou Lou Yuk 5 st.

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Tausi Kai (Kipfilet in sojasaus)

18,50
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Maand augustus

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

We hebben afscheid moeten nemen van onze 69-jarige schutsbroeder

Toon van der Linden
Dit jaar zou hij 30 jaar lid zijn geweest van onze schut. 

Hij was er trots op dat hij onlangs nog, als vaandeldrager, met ons allen op de foto kon.
Hij is altijd actief geweest voor de schut: als ambachtsman bij de bouw van de schutshut, 

als deken schatbewaarder in het bestuur. Hij was een verdienstelijk schutter, 
is koning geweest en was onze man voor de grote en kleine vogelhuisjes.

We zullen hem in ons hart meedragen.

Zijn schutsbroeders van de
Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

 Voor meer informatie zie de website.

Weekenddiensten
Zondag 4 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Riet van Wijk - Verhallen; Jos de Bar; 
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers - Daams (vanwege sterfdag Mari-
nus); Truce en Herman Campman - 
Huijerjans; Harry Schmitz; Ad van den 
Akker; Overleden familieleden Vogels - 
van Kasteren; Guido Landman.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Catha-
rina Baggermans - Boer, Noorder-
klamp 48, en Charlo van Wuijstwinkel, 
Frederikstraat 14. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Een berichtje voor alle 75 plussers:
U hebt of krijgt nog een uitnodiging 
voor een themamiddag: ‘Ouderdom in 
de Bijbel’.
Er staat een fout in de uitnodiging wat 
betreft de data. Dit moet zijn:
maandag 26 en dinsdag 27 augustus.
woensdag 4 en donderdag 5 september.

Tijdens de vakantie is er geen viering 
op zaterdagavond. Dit geldt tot en met 
het weekend van 10 en 11 augustus. 
én het parochiesecretariaat is in deze 
weken alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9.00 tot 12 uur. Wijziging startplaats 

bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Zondag 25 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag

Willem van der Heijden met ‘Juweeltjes’
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 5 augustus 
14.00-16.00 uur Seniorweb Nuenen
Extra Vakantie Helpdesk op maandag

Bibliotheek Jonkheer Hugo v Berckellaan 18

Zaterdag 24 augustus
10.00 uur Goede Doelenweekend

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zaterdag 24 augustus
12.00 uur Reünie 

Honk & Softbal club Nuenen 
50-jarig jubileum

Zondag 25 augustus
Vlooienmarkt Drumfanfare Jong Leven

Heuvelplein in Gerwen

Zondag 25 augustus
10.00 uur Goede Doelenweekend

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 18 augustus
10.00-13.00 uur Garagesale 

Eeneind (vanaf het spoor tot aan de 
Geldropsedijk/Collse Hoefdijk)

Zondag 18 augustus
10.00-23.30 uur Touwtrekwedstrijd over 

water. DOEN! KPJ Nederwetten
Weiland op de hoek Oude Torendreef en 

Hoekstraat in Nederwetten

Zondag 18 augustus
Doorkomst Leyetocht

Zandstraat Nederwetten, 
eindpunt route door Nuenen Rijtvenweg

Vrijdag 23 t/m maandag 26 augustus
Wettes dorpsfestijn

Terrein aan de Koppeldreef

Zaterdag 10 t/m zondag 18 augustus 
TV Wettenseind: 

het eerste SporTed Open toernooi. 

Zondag 11 augustus
10.00-14.00 uur Garagesale / 
kofferbakverkoop in Lieshout

De Sluiter, De Melter en 
De Wolwever Lieshout

Dinsdag 13 augustus
10.30 uur Film Cultuur Overdag 

‘A casa Tutti Bene’
Klooster Nuenen

Donderdag 15 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 1 augustus
14.30 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

Woensdag 7 t/m vrijdag 9 augustus 
Kindervakantieweek Gerwen 

Het Gerwens Foodtruck Festival! 
De Huikert 35, Nuenen

Vrijdag 9 augustus
19.30 uur Buitenfi lm: Bohemian Rhapsody 

op Landgoed Gulbergen 
(uitverkocht)

Zaterdag 10 augustus
19.00 uur Hans en Grietje

Openluchttheater Mariahout

t/m 25 aug.: Expo ‘ Zomer Expo’
Open woe. & zon. 13-17 uur, vrij. 13-20 uur.

SHE Art Gallery, Nuenen | sheartgallery.com

Vrijdag 30 augustus t/m 
zondag 1 september 
Harleyweekend 2019
Huikert 35, Gerwen

Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof Nuenen.

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.

Elke woensdag:
• 19.00 uur WSV-wandeling. ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.
 
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

 Voor meer informatie zie de website.

Zondag 4 augustus 11.00 uur: viering, 
voorgangers leden van de werkgroep.
 
Misintenties 
Dora van den Boomen - Scheepers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

 Voor meer informatie zie de website.

Zondag 4 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties 
Mia Teunisse; Maria van der Pol; Lie 
Tien Loan Hoeks; Martien van de Wete-
ring.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

 Voor meer informatie zie de website.

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

Donderdag 1 augustus. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer Je-
zus Christus, Hogepriester; gedachte-
nis van H. Makkabeeën, martelaren.
Vrijdag 2 augustus. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Stefanus I, paus 
en martelaar.
Zaterdag 3 augustus. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Maria; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 4 augustus. Achtste zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Na de hoogmis de kinderzegen. 
Maandag 5 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw
Dinsdag 6 augustus. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Feest van de Gedaantever-
andering van Onze Heer Jezus Chris-
tus; gedachtenis H. Sixtus II, paus, Feli-
cissimus en Agapitus, martelaren.
Woensdag 7 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Cajetanus, belijder; gedachte-
nis van H. Donatus, bisschop en marte-
laar.
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').
 
 

Wolkbreuk Nuenen 
Zoals gebruikelijk bij een forse wolkbreuk 
boven Nuenen komt de straat hoek Bie-
zenstuck-De Vlos blank te staan. Vrijdag-
middag 26 juli rond 18.00 uur stond er al na 
10 à 15 minuten hevige regenval 10 à 20 
cm water in de straat en loopt water via de 
oprit mijn garage in. Erg vervelend, maar 
bij de huidige rioolcapaciteit kennelijk on-
vermijdelijk. Wat niet onvermijdelijk is met 
je auto rustig door die plas water te rijden. 
Want automobilisten die met flinke snel-
heid langs rijden veroorzaken een golf, 
waardoor er onnodig nóg meer water m’n 
garage in loopt. Het zou fijn zijn als men 
hier rekening mee houdt. 

Rob Riedijk,
 Biezenstuck 9, 5673 KT Nuenen

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

Ingezonden brieven
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Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van festivals en publieksevenementen. 
Met een uitgebreid assortiment hekwerken, innovatieve producten, jarenlange ervaring en 
een fantastische teamgeest, krijgen we het altijd voor elkaar om aan de wensen van onze 
klant te voldoen. We zijn sterk in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid.

Wij zoeken per direct
Scholieren, studenten, fulltime, parttime medewerk(st)ers

Functie: Je zorgt ervoor dat alle materialen klaargezet worden zodat ze naar de 
verschillende festivals en evenementen kunnen worden getransporteerd. Bij retour 
ontvangst van de materialen worden ze gecontroleerd, schoongemaakt, nageteld en 
eventueel gerepareerd. Je werkt in teams. Het is afwisselend, soms hectisch en je bent 
veel buiten. 

Gevraagd: Wij zijn op zoek naar mensen die parttime of fulltime beschikbaar zijn om 
bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Je beschikt over logistiek en praktisch 
inzicht, doorzettingsvermogen en vindt het fijn om ‘met je handen’ te werken. Je bent 
fysiek gezond en in goede conditie. Je vindt het fijn om in de ‘open lucht’ te werken en 
samen met anderen een klus te klaren. In bezit zijn van een heftruck certificaat is een pré.

Wij bieden: De mogelijkheid om naast school of andere werkzaamheden aan de slag te 
gaan. Je maakt kennis met de evenementen branche en wat er zich achter de schermen 
afspeelt.  Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer in een bedrijf met een no-
nonsens cultuur. De uren zijn altijd in overleg. 

Spreekt deze functie je aan? Laat het ons weten! 
Mail je motivatie en je CV naar info@freyja.nl  t.a.v. Wim van der Heijden. 

Freyja -  Sterk in hekwerk 
| De Huufkes 32 | 5674 TM NUENEN | Tel. 040-291 34 75 |

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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