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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Eerste 
communie-
viering in 
Nuenen en 
Gerwen

Drie keer 
vier generaties 
in de 
vrouwelijke 
lijn

Op de valreep 
toch nog 
prachtige 
diploma’s 
uitgereikt

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Komt u ook langs 
voor een 
vakantiecheck?

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer informatie.
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58

Geen kermis in Nuenen   
aankomend weekend 
De gemeente heeft besloten de kermis in het tweede weekend van juli niet 
door te laten gaan. Het blijkt niet mogelijk om op zo’n korte termijn en in 
aangepaste vorm een kermis te organiseren in overeenstemming met de 
geldende corona- en veiligheidsvoorschriften. 

Zeker met in het achterhoofd de aanzuigende werking die de kermis kan 
hebben, wat leidt tot mogelijk grote bezoekersaantallen. De veiligheids-
maatregelen die daarvoor getroffen zouden moeten worden, zoals het om-
heinen van het volledige kermisterrein, zijn onwenselijk voor een dorp als 
Nuenen. Bovenstaande overziend kan de veiligheid voor bezoekers en inwo-
ners niet worden gegarandeerd, voor de gemeente reden om dan ook geen 
vergunning te verlenen.

Gemeente Nuenen 

Geen (bloed)-
afnamelocatie 
meer in Nuenen 
LET OP: vanaf 1 augustus 2020 is op 
op (bloed)afnamelocatie ELC Plus-
punt Nuenen, Kloosterstraat 15, 
GEEN bloedafname meer mogelijk. 
U kunt terecht op onze afnamelocatie 
op Jo van Dijkhof of in het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop.
Voor actuele openingstijden van alle 
Bloedafnamelocaties zie www.st-anna.
nl/poliklinieken-en-afdelingen/bloed-
afnamelocaties-in-de-regio/

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Marc Hendrikse
Woensdag 1 juli kreeg de heer Marc Hendrikse uit handen van burgemees-
ter Jorritsma van Eindhoven een Koninklijke onderscheiding in de graad 
O�  cier in de Orde van Oranje- Nassau, tijdens zijn afscheid na 15 jaar als 
CEO van de NTS Group. De heer Hendrikse is woonachtig in Nuenen.

waar de heer Hendrikse geen promi-
nente rol in vervult of heeft vervuld.

O.a. als voorzitter Raad van Toezicht 
bij Fontys, voorzitter college Bestuur, 
TU Eindhoven, Stichting Brainport, 
meer dan 25 jaar een zeer actief lid en 
voorzitter van VNO-NCW Brabant Zee-
land, medeoprichter van de coöpera-
tie Brainport Industries eerst lid nu 
boegbeeld, topteam HTSM.

De heer Hendrikse heeft zeer veel bij-
gedragen voor de regio wat betreft 
Brainport en onderwijs. Ook heeft hij 
de maakindustrie in Nederland op de 
kaart gezet. Zijn aantoonbare inzet en 
betrokken-heid voor zowel regionaal, 
nationaal en internationaal, blijkt wel 
uit al zijn verdienste. 

De heer Hendrikse is CEO van NTS 
Group, een internationaal bedrijf met 
ruim 1700 medewerkers in 5 landen. 
Hij heeft vanuit die rol primair een 
eindverantwoordelijkheid voor de 
gang van zaken bij NTS. Gezien de 
complexiteit van de business waarin 
NTS zich bevindt is deze rol meer dan 
een dagtaak. 

Hij heeft naast zijn betaalde baan bij 
de NTS Group vrijwillig de rol aange-
nomen in allerlei industriële en semi-
overheid organen. Samenvattend is 
er vrijwel geen belangenorganisatie 
voor de toekomst van de high-tech 
industrie in Nederland te bedenken Marc Hendrikse (foto internet)

Op de koffie      
bij de burgemeester
Op vrijdag 3 juli kregen de drie decorandi; 
de heer Frans van Maasakkers, de heer Cees Meijvis en de heer Frans van 
den Bogaert uit handen van burgemeester Maarten Houben hun versier-
selen als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde onder het genot 
van een kop ko�  e met gebak. 

Onderscheiding horende versierse-
len, zijn dus afgelopen vrijdag op 
het Nuenense Gemeentehuis uitge-
reikt.

Al eerder, op Koningsdag, kregen 
de drie een bos bloemen overhan-
digd door de burgemeester op hun 
thuisadres. De bij hun Koninklijke 

Op de foto vlnr. de heren: Cees Meijvis, Frans van den Bogaert, Burgemeester Maarten 
Houben en Frans van Maasakkers

de heer Frans van Maasakkers, de heer Cees Meijvis en de heer Frans van 

Speeltuin De Kievit    
weer open 
Door Caroline van Nes

Op 1 juli was het eindelijk zo ver: de opening van De Kievit. Veel kinderen, 
maar ook hun ouders, hadden er lang op gewacht. Helaas had het de he-
le ochtend geregend, waardoor er maar een handjevol kinderen op de 
openingsdag aanwezig was. Gelukkig was het in het weekend wat langer 
droog en daardoor een stuk drukker in de speeltuin. Er werd weer naar 
hartelust met de waterbaan gespeeld, geschommeld, geklommen en ge-
sprongen op de trampolines.

Vanwege corona wordt dit seizoen 
uitsluitend gewerkt met abonne-
menten. De helft mag op woensdag 
en zaterdag komen spelen, de ande-
re helft op vrijdag en zondag, de vol-
gende week is dat andersom. In de 
zomervakantie mag je met een abon-
nement elke dag komen, maar wel 
om en om de ochtend of de middag. 
Zo wordt het nooit te druk, kan men 
zich aan de anderhalve meter afstand 
houden en aan alle volwassenen een 
zitplaats bieden. 

hebben ons gevraagd om dit jaar tot 
en met de herfstvakantie open te blij-
ven. Uiteraard zullen we alle verande-
ringen communiceren, dus houd de 
website in de gaten.”

Tijdens de sluiting is, zoals elk jaar, druk 
gewerkt om alles weer tiptop in orde te 
hebben. De kabelbaan heeft een nieu-
we rem gekregen, alle toestellen zijn 
nagekeken en goedgekeurd. De be-

doeling was dat bij opening van het 
seizoen een spiksplinternieuwe toren 
bij de hoge glijbaan zou staan. Helaas 
heeft deze vertraging opgelopen, 
maar binnenkort wordt deze alsnog 
geplaatst. 

Een medewerkster vertelt: “Er zijn 
voor dit seizoen ongeveer 550 abon-
nementen verkocht, terwijl er nor-
maal toch wel 800 à 900 abonnemen-
ten verkocht worden. We missen nu 
ook de opa- en oma abonnementen. 
Momenteel zijn we in gesprek met de 
gemeente, onder andere over verlen-
ging van het seizoen. Veel mensen 

Winterverlangen
Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien:
Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs.
Voor jongeren van nu geen punt misschien.
Ik ben nog van de vorige eeuw en grijs.

Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs.
De climate change gooit alles in de war.
Ik ben nog van de vorige eeuw en grijs.
Mijn stellingname is wellicht wat star.

De climate change gooit alles in de war.
Wat er ook groeit: geen ijslaag op de sloot.
Mijn stellingname is wellicht wat star.
Elfstedentochten enkel nog per boot?

Wat er ook groeit: geen ijslaag op de sloot.
Voorbij lijkt het romantisch schaatsvermaak.
Elfstedentochten enkel nog per boot;
Of komt er nog een wending in de zaak?

Nooit koek en zopie meer, of snert met worst.
Voor jongeren van nu geen punt misschien.
Een ganse winter zonder strenge vorst:
Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien.

Leo Mesman

Recti� catie
In onze uitgave van vorige week zijn 
per ongeluk uit het gedicht ‘Winter-
verlangens’ van Leo Mesman een 
aantal regels weggevallen. 

Bij deze, met excuus, het gedicht 
nogmaals maar nu volledig
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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.
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 AFVALWEETJE:

Wist u dat:

Vetten en oliën (max 10 liter) gratis naar 
milieustraat mogen.

      

OPENINGSTIJDEN    
IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 30 t/m 34 (20 juli t/m 
21 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de 
balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis 
is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het 
gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en –avond 
(22 en 29 juli + 5, 12 en 19 augustus). De gemeente werkt 
volledig op afspraak.

Langere wachttijd
Door de coronacrisis kan het soms langer duren voordat 
u een afspraak kunt maken om bijvoorbeeld uw paspoort 
aan te vragen. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo 
kort mogelijk te houden en tegelijkertijd uw en onze ge-
zondheid en veiligheid te blijven garanderen.

Spoedaanvraag
Heeft u uw reisdocument of rijbewijs met spoed nodig? 
Dat is mogelijk met een spoedaanvraag. Hier betaalt u 
extra kosten voor. Neem contact op met de gemeente.
.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 3 augustus 2020 is er een hoorzitting van de 
algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis. De volgende zaak komt aan de 
orde:
• Om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 

besluit van 27 februari 2020, waarbij een omgevings-
vergunning is verleend voor het tijdelijk wijzigen van 
het gebruik van het pand gelegen aan de Beekstraat 16 
te Nuenen ten behoeve van een yogastudio.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VERKEER
Start Bouw 12 woningen Beekse Tuin
Ontwikkelaar Reuvers start met de bouw van de 12 wo-
ningen aan de Beekstraat / Beekse Tuin. Om deze wonin-
gen aan te kunnen sluiten op de riolering en Nuts- Telecom 
voorzieningen worden er ook werkzaamheden uitgevoerd 
in de openbare ruimte.
Voor de riolering zal er een aansluiting gerealiseerd wor-
den in de Beekse Tuin en op de kruising Beekstraat / van 
Duijnhovenlaan. In week 30 (tussen 20 en 24 juli) worden 
de rioolaansluitingen gerealiseerd.

Omleiding
Voor de uitvoering zal in de Beekse Tuin een tijdelijke 
voorziening worden gemaakt die dient als doorgang voor 
de bewoners. Voor de aansluiting in de Beekstraat zal de 
weg ter hoogte van de kruising van Duijnhovenlaan wor-
den afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komt een om-
leiding voor doorgaand verkeer in de Beekstraat. De om-
leiding zal met pijlborden worden aangegeven. De fi etsers 
en voetgangers hebben wel beperkte doorgang. De aan-
wonenden en hulpdiensten worden geïnformeerd over de 
afsluitingen en omleiding. Ontwikkelaar Reuvers verwacht 
eerste kwartaal 2021 het bouwplan afgerond te hebben.

  

Contact
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de heer Vrijhoeven 
van de gemeente Nuenen via het algemene telefoonnum-
mer 040-2631631.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
Het gemeentehuis volledig is voorzien van 
led-verlichting;
• Led-verlichting tot 90 % minder stroom 
 verbruikt dan een gloeilamp;
• Steeds meer straatverlichting door 
 led-verlichting wordt vervangen;
• Led-verlichting minder onderhoud 
 vraagt door lange levensduur.

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid   

Ook interessant : 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/appa-
raten-en-verlichting/energiezuinig-verlichten-kies-led/
keuzehulp-vind-de-juiste-ledlamp/

NIX 18
Voor alle scholieren een fi jne 
vakantie gewenst namens ge-
meente Nuenen! Geniet van de 
zomer. Ook in de zomervakan-
tie geldt: NIX 18, niet roken niet 
drinken onder de 18 jaar. 
Vind je het als ouder lastig om 
de NIX18 afspraak te maken? 
Kijk dan eens op www.helderopvoeden.nl

Het gemeentehuis volledig is voorzien van 

• Led-verlichting tot 90 % minder stroom 

https://www.nuenen.nl/duurzaamheid   

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 30-06-2020 EN 06-07-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Parkstraat 12A Aanpassen gevel 
 en vernieuwen handelsreclame 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 5 Oprichten bedrijfsgebouw 
De Geer 5 Plaatsen 3 tijdelijke units 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergun-
ning
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 141 Intrekken aanvraag voor 
 uitbreiden woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Collectevergunning Kerk in Actie
 30 november t/m 5 december
Nuenen c.a. Flyeren promotie musical 
 op 17 oktober 
Nuenen c.a. Veldtoertocht Dak van Brabant 
 op 11 oktober 
Berg 18-20 Horeca restaurant De Olijf 
Park 1 Horeca Het Klooster

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
02-07-2020 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling subsidie- 
  plafond Subsidieverordening 
  Sociale Volkshuisvesting 2019 
02-07-2020 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld bestem- 
  mings-plan ‘Kerkakkers 2019’;  
  gemeente Nuenen, Gerwen en  
  Nederwetten 
01-07-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19  
  Veiligheidsregio Brabant-Zuid 
  oost 1 juli 2020 
Dit zijn kennisgevingen en geen o  ̄ ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o  ̄ ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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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 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Iedere dag alles vers, groot assortiment en 
u wordt geholpen door mensen met passie!

4 Gepaneerde
Schnitzels ...................................... 6,95
4 Varkens Oesters .......... 5,95
Cranberry Paté
“Lekker zoet”  ................................... 150 gram 2,95
Gevulde Wraps
“Diverse soorten” .................................2 stuks 4,50
Carpaccio Porchetta
 ......................................................... 100 gram 2,10
Gevuld Stokbrood
 .............................................................2 stuks 6,95

KOOPJE

KOOPJE

OP TOAST

GEMAK

SPECIAL

GEMAK

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

The Famous Grouse
Scotch whisky 0,7lt. €14,95

Hartevelt
Jonge jenever 1lt.€11,95

Erdinger Weißbier
0,5lt. €1,20

L’Aureole, Frankrijk
Cinsault Rosé

5+1 gratis per stuk nu €6,95
Acties geldig van 9 t/m 30 juli

Middels deze weg willen we iedereen laten weten 
dat Buurtzorg Nuenen per 15 juli 2020 stopt. 
Wij kijken terug op 10 mooie jaren en willen 

iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons!

Met vriendelijke groeten Buurtzorgteam Nuenen

Verhuist en wordt

Vanaf 14 juli bent u van harte welkom.
Winkelcentrum Kernkwartier 

Hoge Brake 16a  /  5672 GL Nuenen
040 2834423

www.kapsalon-werner.nl v.a. 14 juli www.kapsalon-evi.nl
info@kapsalon-werner.nl v.a. 14 juli info@kapsalon-evi.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 263 59 00 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Jouw situatie, 
jouw verzekeringen 
op maat.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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Grote Clubactie: 

Verenigingen zoeken   
naar extra inkomsten
Ook al gaan de sportkantines op 1 juli langzaam open, het coronavirus 
slaat een flink gat in de begroting van het Nederlandse verenigingsleven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de Grote Clubactie onder 600 verenigingen.

de samenleving. Juist in deze bijzon-
dere situatie vinden wij het belang-
rijk dat wij met onze loterij een bij-
drage kunnen leveren om de finan-
ciële positie van verenigingen te ver-
sterken”.

Op dit moment hebben al meer dan 
4.000 verenigingen zich ingeschre-
ven voor de komende actie. Nog niet 
eerder stond de teller zo hoog rond 
deze tijd van het jaar. Dit benadrukt 
de pure noodzaak van extra inkom-
sten voor verenigingen, nu zij nau-
welijks geld in het laatje krijgen.
www.clubactie.nl

Bij 87% van de ondervraagde clubs 
hebben de maatregelen tegen het 
coronavirus directe financiële im-
pact. Om de verloren inkomsten te 
compenseren organiseren verenigin-
gen verschillende initiatieven. Het 
verkopen van loten levert al jaren ex-
tra geld op voor de clubkas. Om ver-
enigingen te ondersteunen heeft de 
Grote Clubactie de verkoop van club-
loten aangepast aan de huidige richt-
lijnen.

Directeur Grote Clubactie Frank Mol-
kenboer: “Het verenigingsleven heeft 
een belangrijke, verbindende rol in 

Dementiemonitor mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alz-
heimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft 
onder mantelzorgers. Help ons om de mantelzorgers te helpen!

De vragenlijst is bedoeld voor ie-
dereen die:
De zorg heeft voor iemand met de-
mentie (ook als hij/zij in een zorgin-
stelling woont).
De zorg had voor iemand met de-
mentie die korter dan 1 jaar geleden 
overleden is. Baseer in dit geval uw 
antwoorden op de situatie zoals deze 
was voor het overlijden van uw naas-
te.
Deze zorg voor iemand met demen-
tie geeft als naaste, niet in het kader 
van beroep of vrijwilligerswerk.
In Nederland woont. 
De vragenlijst is te vinden op: www.
dementiemonitor.nl
Heel erg bedankt voor uw tijd!

Tijdens de coronacrisis was er veel 
aandacht voor het virus op zich en 
voor het beschermen van de kwets-
baren in onze maatschappij. Heel be-
grijpelijk. Vooral de corona-afdelin-
gen en IC’s kwamen volop in het 
nieuws, na een tijdje, ook de ver-
pleegtehuizen. Maar de mensen met 
dementie die nog thuis wonen en 
hun mantelzorgers kwamen bijna 
niet in beeld.

Voor deze groep was weinig aan-
dacht. Wij vanuit Alzheimer Neder-
land afdeling Zuidoost Brabant en 
verschillende andere partijen heb-
ben geprobeerd om toch een steen-
tje bij te dragen om contact te hou-
den met mensen met dementie en 
hun mantelzorgers, maar we besef-
fen heel goed dat deze tijd ontzet-
tend zwaar is geweest voor hen.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de 
zorg voor mensen met dementie. 
Alzheimer Nederland vindt het daar-
om belangrijk om te weten wat er 
leeft onder mantelzorgers. Zo kun-
nen we beter opkomen voor hun be-
langen en voor de belangen van de 
mensen waar zij voor zorgen. Wat 
vindt u als mantelzorger belangrijk? 
Hoe ervaart u de zorg voor uw naas-
te? Deze en meer vragen stellen we in 
de Dementiemonitor Mantelzorg.

Hiervoor hebben wij een vragenlijst 
ontwikkeld en we zouden het zeer 
waarderen als de mantelzorgers hier 
even tijd voor willen investeren.

Stichting Leergeld en Sam& bieden helpende hand aan gezinnen met laag besteedbaar inkomen

Kinderen dreigen dupe te worden    
van � nanciële gevolgen coronacrisis

draagvlak creëren voor de gezinnen 
die voor de coronacrisis al een inko-
mensachterstand hadden.

Crisis maakt hulpvragen beter 
bespreekbaar
Vóór de coronacrisis bestond 40 pro-
cent van de gezinnen in armoede uit 
werkende ouders die moeite hebben 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Uit onderzoek* van Sam& blijkt dat 
deze groep werkenden met een laag 
besteedbaar inkomen het lastig vindt 
om hulp te vragen. “Dit komt mede 
doordat veel werkende ouders niet 
op de hoogte zijn van de mogelijkhe-
den en de weg naar ons loket (nog) 
niet weten te vinden”, vertelt Gaby 

Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinde-
ren in ons land op in armoede en de 
kans is groot dat deze groep verder 
zal groeien. DNB verwacht dat de 
werkeloosheid fors gaat stijgen en 
bovendien is het aantal WW-aanvra-
gen sinds het begin van de crisis flink 
gestegen. Door de coronacrisis voe-
len de betrokken ouders zich op dat 
moment gedwongen keuzes te ma-
ken en op de gezinsuitgaven te be-
sparen. Dat gaat niet zelden ten koste 
van de kinderen. Volgens Sam& is dit 
niet nodig, want via haar loket is vol-
doende ondersteuning beschikbaar 
voor deze groep ouders en hun kin-
deren. Sam& wil niet alleen deze ge-
zinnen bereiken, maar óók een breed 

Kinderen uit gezinnen met weinig geld dreigen het ‘kind van de rekening’ 
van de coronacrisis te worden. Zo voltrekt zich op de achtergrond van de 
pandemie een andere crisis nu steeds meer ouders in de financiële pro-
blemen verstrikt raken. Door de crisis zal deze groep alleen maar groeien. 
Zo verwacht DNB dat ruim 400.000 mensen in het komende jaar hun baan 
verliezen. Bovendien is het aantal WW-aanvragen sinds de lockdown fors 
gestegen. Om te voorkomen dat de kinderen de dupe worden van de co-
ronacrisis, biedt Samen voor alle kinderen (Sam&) de helpende hand aan 
gezinnen die nu tijdelijk financieel in de knel komen.

van den Biggelaar, bestuurder van 
Sam&. “Daarnaast vinden werkende 
ouders dat anderen veel slechter af 
zijn dan zij, terwijl ze wel degelijk in 
aanmerking komen voor onze voor-
zieningen. Dit geldt ook voor de ou-
ders die hier dankzij de coronacrisis 
nu tijdelijk behoefte aan hebben. Zo-
dra zij echter over de ervaringen van 
anderen horen of mensen uit hun 
netwerk hen op deze mogelijkheid 
wijzen, verandert dat. We zien dat 
hulpvragen juist door de coronacrisis 
wél beter bespreekbaar worden. 
Daarom grijpen we dit moment aan 
om ouders op het hart te drukken dat 
zij er niet alleen voor staan én ge-
woon een aanvraag bij ons kunnen 
indienen. Zodat alle kinderen, óók in 
deze tijd, naar de sport- of muziek-
club kunnen gaan, schoolspullen 
kunnen kopen, een uitje hebben en 
gewoon hun verjaardag kunnen vie-
ren .”

Sam& is een samenwerkingsverband 
van Leergeld Nederland, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kin-
derhulp en Stichting Jarige Job. Sa-
men bieden wij één portaal waar ou-
ders en intermediairs een aanvraag 
kunnen doen voor de voorzieningen 
die de organisaties bieden:
www.samenvoorallekinderen.nl

Voor meer informatie kunt u altijd te-
recht bij Stichting Leergeld Nuenen. 
Zij werken samen met de Landelijke 
Organisatie van Stichting Leergeld 
Nederland.

Stichting Leergeld Nuenen
Centrum Maatschappelijke Deelna-
me [CMD]. Berg 22c, 5671CC Nuenen
www.leergeldnuenen.nl

Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
leefbaarheidsinitiatieven
Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren? Wil u ook iets onderne-
men om de inwoners van Lieshout ‘dichter bij elkaar’ te brengen? Zeker 
na de intelligente lockdown-periode is er, óók in Lieshout, veel behoefte 
aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die reden ondersteunt de 
Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initiatieven. Oók willen zij 
hier ook graag een financiële ondersteuning voor vrij maken.

geen bezwaren veroorzaken voor de 
omgeving en, bij voorkeur, breed ge-
dragen worden. Ook mag het geen 
commerciële activiteit zijn en moet 
het vrijwillig opgezet zijn.

Veel mogelijkheden
In het verleden heeft de Dorpsraad 
Lieshout al evenementen als de 
zeepkistenrace in de Dorpsstraat en 
de ‘Sounds of Christmas’ van harmo-
nie St. Caecilia financieel onder-
steund. Ook een initiatief van activi-
teitengroep NITO, een leefbaarheids-
initiatief van het Prinsenhof en een 
‘korendag’ in Lieshout, georgani-
seerd vanuit de KBO, zijn al eens fi-
nancieel ondersteund. Kortom, veel 
initiatieven komen in aanmerking 
voor ondersteuning. Heeft u of uw 
vereniging ook een mooi initiatief? 
Neem dan contact op met Dorpsraad 
Lieshout: zij ondersteunen u graag.

Kijk maar eens op 
www.dorpsraad-lieshout.nl/leef-
baarheidsinitiatieven

Financiële ondersteuning
Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle 
Dorpsraden in Laarbeek een mooi, 
jaarlijks bedrag dat zij mogen inzet-
ten ter ondersteuning van leefbaar-
heids-initiatieven in het dorp. Vanwe-
ge de coronacrisis is er in het eerste 
halfjaar helaas heel weinig terecht 
gekomen van dit soort initiatieven. 
Vanwege de lockdown zijn immers 
veel evenementen afgelast of zelfs 
helemaal niet opgestart. Omdat Ne-
derland, en dus ook Lieshout, lang-
zaam weer open gaat wil de Dorps-
raad Lieshout iedereen er op atten-
deren dat zij kunnen ondersteunen. 
Niet alleen fysiek, niet alleen met 
mooie woorden, maar ook met finan-
ciële ondersteuning.

Voorwaarden
Uiteraard stelt de raad wel wat voor-
waarden aan deze ondersteuning. Zo 
moeten het bijvoorbeeld nieuwe ini-
tiatieven zijn en geen terugkerend 
initiatief. Ook moet het initiatief de 
sociale samenhang in het dorp on-
dersteunen en gericht zijn op een 
groep inwoners of bepaalde doel-
groep. En, uiteraard mag het initiatief 

Dorpsraad Lieshout heeft het zeer succesvolle ‘Sounds of Christmas’ van harmonie St. 
Caecilia óók financieel ondersteund

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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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.

© 2020 - “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:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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Hervatting van de    
PvdA-inloop in september?
Met de 1,5 m afstand die we nu nog moeten aanhouden lukt het nog niet 
met de maandelijkse PvdA-inloop bij Schafrath. Na de vakantie hopen we 
zo ver te zijn dat het wel weer kan. Toch willen we vóór de politiek met re-
ces gaat nog wat zaken met u doornemen, want: 

Hoe willen we dat bereiken? 
Deze raad heeft, zoals gezegd, nog an-
derhalf jaar te gaan. Het wordt tijd om 
woorden in daden om te zetten. De 
PvdA Nuenen wil aan de slag met de 
raadsfracties die aan het eind van deze 
periode Nuenen beter maakten dan 
Nuenen was in 2018. Dat kan omdat 
het moet. Dat moet omdat het kan. Wij 
doen een oproep om dat samen te 
doen door te zoeken naar wat ons 
bindt in plaats van wat ons scheidt. 
Uw opmerkingen en ideeën worden 
zeer op prijs gesteld en kunt u mailen 
naar de PvdA-fractie jan.wesenbeek@
gmail.com of r.thomassen@hotmail.
com. Voor info nuenen.pvda.nl 

Er is nog zat te doen voor Nuenen
Nog anderhalf jaar heeft de raad van 
Nuenen te gaan. Tijd om spijkers met 
koppen te slaan, vindt de PvdA Nue-
nen. Te lang worstelt de raad en het 
zittende college met dossiers die al 
jaren lopen en waarover geen beslis-
singen genomen worden. Er moeten 
knopen doorgehakt worden over Het 
Klooster, de Hongerman, de huisves-
ting van de Sinti’s, de ontsluiting van 
Nuenen-West, al dan niet gemotori-
seerd verkeer op de Opwettenseweg, 
duidelijkheid over industrieterrein 
Eeneind-West. En dan zijn we nog 
niet compleet. Denk aan het verduur-
zamen van onze gemeente, de wijze 
waarop bewoners bij besluitvorming 
betrokken kunnen worden. Hoe gaan 
we de financiële gevolgen van de co-
ronacrisis aanpakken, die vooral ge-
volgen heeft voor onze verenigingen 
en sociaal-culturele organisaties? 

Wat wil de PvdA Nuenen?
Een Klooster waarin verenigingen en 
bezoekers zich thuis voelen, dat vol-
doet aan duurzaamheidseisen en 
met een gezonde exploitatie; een ge-
renoveerde Hongerman met vol-
doende ruimte voor de huidige 
sportverenigingen, die voldoet aan 
de eisen van de wedstrijdsport; de 
overdracht van de Sinti-woningen 
aan Helpt-Elkander voor 31 decem-
ber van dit jaar; een Opwettenseweg, 
die veilig is voor fietsers en aanwo-
nenden, ingericht voor bestem-
mingsverkeer en niet voor door-
gaand gemotoriseerd verkeer; een 
verbetering van de schuldhulpverle-
ning; meer sociale huurwoningen en 
koopwoningen voor de lagere inko-
mensgroepen waarvan we er in ver-
gelijking met andere gemeenten 
veel te weinig hebben; een duidelijk 
en haalbaar plan om Nuenen te ver-
duurzamen, waarbij de Nuenenaren 
actief betrokken worden; voorzienin-
gen voor Nuenen-West om de leef-
baarheid in deze nieuwe wijk te be-
vorderen; het unieke karakter van 
Nuenen bewaren door slim en ver-
standig om te gaan met uitbreidings- 
en inbreidingslocaties en projectont-
wikkelaars selecteren die vanaf de 
start van nieuwe projecten toekom-
stige bewoners en omwonenden be-
trekken bij hun plannen.

Het Klooster te Nuenen
Het komt mij voor, dat de gemeente Nuenen zich afvraagt wat men er mee aan moet. 
Het is een oud gebouw dat momenteel hoofdzakelijk nog dienstdoet als onderkomen 
voor verenigingen. Er zijn ideeën om het een theaterfunctie te geven, hoewel dit qua 
ligging en nabijheid van Eindhoven wat opportunistisch is en het karakter van Nuenen 
‘als dorp’ voor veel inwoners onacceptabel zal zijn. Het huidige gebouw heeft ook nog 
echt het karakter van een klooster, omdat veel van de oudere inwoners daar persoonlij-
ke herinneringen aan hebben.

Wanneer men een bestemming zoekt om op basis van ontspanning en recreatie een 
plaats te bieden, is er maar één gegeven. Zet op de plaats waar het Klooster nu staat, 
een nieuw multifunctioneel verenigingsgebouw met een moderne uitnodigende en ar-
chitectonische uitstraling. Het ontbreekt de gemeente Nuenen nu aan voldoende fi-
nanciële middelen en wordt het, indien men met het karakter van bestemming ak-
koord gaat, een plan van een met wat langere adem.

Dhr. L.J. Bouhuijs, Jo van Dijkhof 55, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Het GMK repeteert weer!
Er klinkt weer muziek op de woensdagavond in d’n Heuvel. Vorige week 
zijn het aspirantenorkest en het harmonieorkest weer gestart. Weliswaar 
is er in de coronatijd een onlineproject ‘Eljan a Magyar’ geweest, met een 
grappig filmpje tot resultaat (zie website), maar er gaat toch niets boven 
samen ‘live’ muziek maken.

Oproep oud-leden
Alle activiteiten ter ere van ons 
60-jarig jubileumjaar zijn verplaatst 
naar 2021. We beginnen 2021 met 
het Reünieconcert op 16 januari in 
de nieuwe Sint-Clemenskerk te Ger-
wen.
Hiervoor doen we bij deze een op-
roep! Ben je lid geweest van het GMK 
en zou je het leuk vinden om nog een 
keer als muzikant mee te spelen of 
naar een optreden van je oude club 
te komen luisteren? Dat kan!

Muzikanten kunnen zich hiervoor 
aanmelden tot 1 oktober 2020, via de 
website:
www.gerwensmuziekkorps.nl

Opwettenseweg zichtbaar 
30km-zone
Ter hoogte van de Opwettense watermolen staat het plaatsnaambord 
Nuenen met de snelheidslimiet van 30 km. Die 30 km was tot voor kort 
onzichtbaar (zie foto). Onlangs is de heg gekortwiekt en komt de 30 on-
der ‘NUENEN’ ook in beeld. 

die maximum snelheid van 30 km in 
acht neemt. Zowat de helft van de au-
tomobilisten houdt zich aan die snel-
heid. Nou die andere helft nog. Ver-
keersdeelnemers, let op je snelheid. 
Voor de verkeersveiligheid en voor 
een betere leefomgeving. Dank u!

Dertig kilometer per uur is de maxi-
mumsnelheid en dat geldt voor de 
Opwettenseweg tot aan de Geldropse-
dijk. Een autoluwe straat, veilig voor 
jong en oud, fietser of wandelaar, rus-
tig en gezond voor de aanwonenden. 
Die vlieger gaat zeker op als iedereen 

Foto’s Cees van Keulen

Ook minder aanbod vakantiewoningen 
De meeste mensen blijven deze zomer thuis, is de verwachting. Tenminste: 
tot voor kort was de helft van alle ondervraagden niet van plan op vakantie te 
gaan wegens corona, zo bleek uit een grootscheeps onderzoek. En een derde 
van degenen die wel willen gaan, blijft in eigen land. Nu doen mensen niet al-
tijd wat ze zeggen en de omstandigheden rondom corona wisselen nogal. 
Dus wie weet neemt het aantal grensoverschrijdingen nog toe op een laat 
moment. Maar het lijkt me toch vrij zeker dat er de komende zomervakantie 
meer Nederlanders in eigen land rondwandelen en rondfietsen dan in andere 
jaren.

Wat dit voor de woningmarkt gaat betekenen, is afwachten, maar het zou wel 
eens kunnen leiden tot meer activiteit dan een ‘normale’ zomervakantie. Voor 
de markt van de recreatiewoningen kan dat eveneens gevolgen hebben. De 
‘thuisblijvers’ gaan vast mooie vakantieparken en aantrekkelijke bungalows 
ontdekken. Maar ook hier neemt de keus af. Op de markt van de recreatiewo-
ningen groeit Nederland toe naar een kraptesituatie zoals die op de reguliere 
woningmarkt al veel langer bestaat. Het beschikbare aanbod is in een jaar tijd 
met meer dan een kwart gedaald volgens onderzoek van de NVM.

Begin dit jaar stonden er nog slechts 1.900 recreatiewoningen te koop in Ne-
derland. De gemiddelde verkoopprijs in 2019 bedroeg €152.000 en dat bete-
kende een gematigde stijging van 2,6%. Er is sprake van een duidelijke twee-
deling in de markt: veel vraag naar goedkope vakantiewoningen (tot pakweg 

€100.000) en naar woningen in het hogere segment (boven 
€200.000 met zelfs uitschieters tot boven het miljoen). In 

het middensegment was duidelijk minder te doen. Ook 
de regionale verschillen zijn groot: het aantal trans-
acties in de populaire kustgebieden (Zeeland, 
Noord-Holland) daalt vanwege het geringe aanbod. 
In Drenthe is het aantal verkopen juist gestegen: de 
prijzen zijn lager en kennelijk zijn de ‘opknappers’ 
hier populair.

Ook bij de recreatiewoningen lijkt corona nog niet van in-
vloed te zijn op het aantal verkopen, wel daalt dus het 

aanbod. We zullen over een poosje zien of het thuis 
vakantie vieren op termijn invloed heeft. Hoe dan 
ook een mooie vakantieperiode gewenst. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

MS collecteweek van 16 tot 21 november

Collectanten gezocht    
in Nuenen!
Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de 
gemeente Nuenen. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Nationaal MS Fonds investeert de op-
brengst uit de MS collecte in innova-
tieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft 
grote impact, ook op het Nationaal 
MS Fonds. Door de maatregelen heb-
ben we onze fondsenwervende eve-
nementen moeten uitstellen of afge-
lasten. Hierdoor lopen wij inkomsten 
mis. MS staat helaas niet stil. Onder-
zoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is 
niet moeilijk en kost maar twee uur 
van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Het is een ziek-
te van het centrale zenuwstelsel. 
Doordat er iets mis is in het afweer-
systeem, wordt de laag om de zenu-
wen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waar-
door verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland 
hebben 17.000 mensen MS en elk 
jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e le-
vensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! 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.

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

TE KOOP: eiken eettafel 
205x95 met 6 eiken stoelen, 
eiken hoek-/salontafel 90x90 
en rechthoekige salontafel met 
2 opbergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

ACTIE: 
Rolf Benz Linea voordeeleditie
2 zits vanaf € 1.789,-- in stof

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS
 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

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

Nu 6e stoel
GRATIS

bij aankoop van een 
complete eetkamerset 

incl. tafel van Bert 
Plantagie

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

Leolux Caruzzo
nu met   

P O E F 
C A D E A U

Airco
in de winkel

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

ACTIE: 
Leolux Adartne bank 2,5 zits
in stof vanaf € 2.875,-- 
in Senso leder vanaf € 3.350,--

ACTIE: 

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

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

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

TE KOOP: kruis-, zwarte 
en rode bessen. Graag 
bestellen. Goossens, tel. 
040-2831509. Vaarle 8.

TE HUUR: autostalling, 
aanhangwagen. Goos-
sens, tel. 040-2831509. 
Vaarle 8.

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

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Schrijfwedstrijd 
Brabants   
Dialectenfestival 
ging digitaal
In twee films (op You tube) werd op 
5 juli bekend gemaakt wie de win-
naars van de dialectpenning 2020 
zijn:

Riny Boeijen: Loslaote. Een mooi ver-
haal, dat je met een pakkende ope-
ningszin meteen meenam in het ver-
haal, fraai geschreven in het dialect 
van Berchem.

Ans van Kessel: Ik zó ouw zo géér. 
Een ontroerend gedicht, met aan 
het eind 4 verstillende regels. Ge-
schreven in het dialect van Vorsten-
bosch.

Frank van Osch: Tien straote weier. 
Heel mooi door zijn eenvoud, ver-
sterkt door een eigentijds thema.

En wie het nog niet gezien heeft (of 
nog een keer wil kijken): via de links 
op de website van het dialectenfesti-
val (www.brabantsdialectenfestival.
nl) en op de Facebookpagina van het 
festival blijven deze afleveringen te 
bekijken. 

Nieuw:    
waterdata via  
Perceelwijzer app
Voortaan kunnen elke boer en 
tuinder, waar en wanneer dan 
ook, waterinformatie raadplegen 
over zijn eigen perceel: met de 
Perceelwijzer! Deze nieuwe app 
geeft actuele en betrouwbare in-
formatie over bijvoorbeeld ont-
trekkingsverboden, neerslagver-
wachtingen, grond- en oppervlak-
tewaterstanden. Daarnaast heeft 
de app een meldingsfunctie, zo-
wel van gebruiker naar water-
schap als andersom. De Perceel-
wijzer is een initiatief van de drie 
Brabantse waterschappen, Pro-
vincie Noord-Brabant en ZLTO en 
wordt mede gefinancierd door 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

 Transparantie over waterdata
Op de websites van de waterschap-
pen konden boeren en tuinders al in-
formatie en kaarten met waterdata 
raadplegen, die zij nodig hebben 
voor hun bedrijfsvoering. Toch zagen 
de waterschappen kansen voor het 
nog beter ontsluiten van waterdata 
op perceelniveau. Het bieden van 
transparante, objectieve en betrouw-
bare data zorgt voor een betere sa-
menwerking en maakt sneller antici-
peren mogelijk.

Berichten ontvangen, meldingen 
versturen
De Perceelwijzer combineert data 
van het waterschap en open data en 
geeft daarmee realtime inzicht op 
smartphone of tablet. In de app kan 
de gebruiker zelf instellen waarover 
hij berichten wil ontvangen, zoals bij 
aanpassingen in een stuw, bij nieuwe 
meetgegevens of als er een onttrek-
kingsverbod is afgegeven. Dat kan 
overigens niet alleen voor het eigen 
perceel, maar ook voor andere perce-
len die interessant zijn voor de be-
drijfsvoering. Met de Perceelwijzer is 
het bovendien mogelijk om een mel-
ding te maken bij het eigen water-
schap, bijvoorbeeld als een duiker 
verstopt is.

De app wordt verder doorontwikkeld 
en uitgebreid met andere functiona-
liteiten. Downloaden kan gratis via 
de App Store of de Play Store. 

Meer informatie en een impressie zijn 
te vinden op www.perceelwijzer.nl

1969 -2020

Drie keer vier generaties 
in de vrouwelijke lijn

Wij zijn trots dat wij tussen 1969 en 2020 al 3x 4 generaties in de vrouwe-
lijke lijn hebben. Allemaal woonachtig (geweest) in gemeente Nuenen c.a.

1969: Overgrootmoeder Nel Aarts van de Kemenade (1888) Grootmoeder Anna Bastiaans- 
Aarts (1919) Moeder Tiny van de Rijt-Bastiaans (1943) Angelique van de Rijt (1969)

1996: Overgrootmoeder Anna Bastiaans-Aarts (1919) Oma Tiny van de Rijt-Bastiaans 
(1943) Moeder Angelique Wijnhoven-van de Rijt (1969) Joyce Wijnhoven (1996)

2020: Overoma Tiny van de Rijt-Bastiaans (1943) Oma Angelique Wijnhoven-van 
de Rijt (1969) Moeder Joyce Wijnhoven (1996) Tess van Zeeland (2020)

V-factor Class of 2020
Vorige week donderdag was het dan eindelijk zover. De groep-8ers van 
Basisschool De Mijlpaal konden na een lange en onzekere tijd hun eigen 
gemaakte afscheidsfilm presenteren. In een recordtijd werd door de leer-
lingen het script geleerd, alle rollen verdeeld, de kleding verzorgd, het 
decor gebouwd, het afscheidslied gemaakt en er werd gefilmd en zelfs 
gemonteerd!

live gespeeld optreden door de leer-
lingen en met een zelfgemaakt lied, 
waarna directrice Marian haar com-
plimenten gaf over de film en ie-
dereen bedankte voor hun inzet. Ook 
wenste ze de leerlingen heel veel 
succes met het vervolg op de Middel-
bare school. 

Hierna werden alle leerlingen getrak-
teerd op een leuk presentje; ze kre-
gen ieder de film op een USB-stick. 
En als klap op de vuurpijl werden ze 
uitgenodigd voor een diner, dat om-
streeks de herfstvakantie in het nieu-
we schoolgebouw ‘Het Mooiste 
Blauw’ door de leerkrachten zal wor-
den verzorgd. 

Aan het einde kregen de leerlingen 
nog een leuk door de ouders ontwor-
pen T-shirt overhandigd met hierop 
de namen van alle klasgenoten.

Een fantastische afsluiting van een 
bewogen jaar voor de groep-8ers van 
De Mijlpaal, Het was een topavond! 
Mijlpaal bedankt! Het Mooiste Blauw, 
succes in de toekomst.

Vanwege het respecteren van de co-
ronaregels, werd een buitenfilmfesti-
val op het schoolplein georganiseerd 
waar helaas alleen de ouders bij aan-
wezig mochten zijn. Het schoolplein 
werd prachtig aangekleed met festi-
valvlaggen, Hollywoodsterren en 
rode loper voor de filmsterren, dit 
met dank aan creatieve ouders. De 
dag ervoor werden de namen van de 
groep-8ers op de muren van de 
school geschilderd, wat voor de leer-
lingen een enorme verrassing bleek 
bij aankomst op school. Voor de film 
zag iedereen als extra verrassing, een 
leuke compilatie met persoonlijke 
boodschappen door familieleden en 
andere betrokkenen voorbijkomen. 
Tijdens het vertonen van de geweldi-
ge film bleek een korte regenbui een 
prima onderbreking om een lekker 
drankje en een snackje te nuttigen, 
wat was geregeld door de ouderraad.

De boodschap in de film draaide om 
de definitie ‘wat is vrijheid’, iets wat 
wegens beperking door Covid-19 
een extra lading kreeg. De laatste 
scène van de film eindigde met een 

Neushoorns vieren eenjarig 
jubileum verblijf in Dierenrijk
Tekst en foto: Dierenrijk 

Taart voor de neushoorns in Dierenrijk! Precies een jaar geleden arriveer-
den drie Indische neushoorns in Dierenrijk en betraden zij het nieuwe 
verblijf. Dat is natuurlijk een mooie reden voor een feestje.

De drie neushoorns kregen dit week-
end een groente-taart om deze mijl-
paal te vieren. In het afgelopen jaar 
aten de drie Indische neushoorns wat 
af. In totaal aten ze ruim 41.000 kilo 
voer en produceerden ze ook onge-
veer diezelfde hoeveelheid mest. Dat 
komt neer op het gewicht van onge-
veer negentien neushoorns!

Koppel
In Dierenrijk verblijven momenteel 
drie Indische neushoorns: twee 
vrouwtjes en een mannetje. De twee 
vrouwtjes, Narayani en Jhansi, zijn af-
komstig uit Tiergarten Berlin en ke-

ren in oktober 2021 terugkeren in 
Berlijn. Tegen die tijd zal er waar-
schijnlijk een ander vrouwtje naar 
Dierenrijk komen, zodat er een kop-
pel gevormd kan worden met man-
netje Gainda, die afkomstig is uit 
ZooParc de Beauval.
De neushoorns delen het vernieuw-
de verblijf met drie andere soorten: 
nijlgaus, zwijnsherten en Visaya wrat-
tenzwijnen. De Indische neushoorn 
wordt ernstig bedreigd. Aan het be-
gin van de 20e eeuw was deze soort 
bijna uitgestorven, er leefden nog 
minder dan 200 Indische neushoorns 
in het wild.
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Kunstenaar Ellen Valk   
exposeert in Galerie De Ruimte 
Van 8 t/m 26 juli toont Ellen Valk haar werk in Galerie De Ruimte in 
Geldrop, samen met vier collega-kunstenaars uit Brabant verenigd in Col-
lectief #BARVP. Onder de noemer PUNT laat zij indrukwekkende portret-
ten met acryl en olieverf zien. Naast Ellens schilderijen, toont expositie 
PUNT zeer divers en boeiend werk. Van analoge zwart-wit fotografie, por-
tretten in cold wax, wonderlijke keramische kunst tot abstracte schilderij-
en in groot formaat.

ten voor deze expositie hun creatie-
ve krachten te bundelen. #BARVP. Vijf 
eigenzinnige vrouwen uit Brabant 
die hun PUNT maken. Professioneel, 
origineel en gedreven. 

Bevlogen
Ellen Valk is van origine communica-
tie deskundige, maar inmiddels ruim 
10 jaar nagenoeg voltijds kunstschil-
der. “In mijn atelier, achter mijn schil-
dersezel, vergeet ik totaal de tijd en 
ben ik 100% mezelf”, vertelt Ellen be-
vlogen. Hoe zij haar kunstenaarshart 
vorm geeft, laat ze graag zien tijdens 
deze expositie PUNT waarin een deel 
van twee series werk wordt getoond. 

Galerie De Ruimte, www.galeriede-
ruimte.nl. Gratis parkeren, rolstoel-
toegankelijk. Open op wo./vr./za./zo. 
13.30-16.30 uur en op afspraak.

Nuenen blijft hangen
Medio 2018 verhuisde het gezin Valk 
van hartje Nuenen naar St. Michiels-
gestel bij Den Bosch. Maar de verbin-
ding met Nuenen blijft. “Nuenen is 
een bijzonder dorp, ik ben er toch 
een beetje blijven hangen”. Ellen is als 
zelfstandig kunstenaar vrijwel altijd 
alleen aan het werk achter de schil-
dersezel of haar laptop -ze schrijft on-
der meer in opdracht-. “Ik houd van 
mijn werk, maar soms mis ik de reu-
ring van mensen om me heen. Op 
enig moment ben ik bij Het Klooster 
binnen gestapt, inmiddels alweer 
zo’n 4 jaar geleden. Sindsdien ver-
richt ik er nog steeds regelmatig on-
dersteunende activiteiten. De sfeer 
van Het Klooster bevalt me en is een 
fijne tegenhanger voor de stilte in 
mijn atelier.”

Collectief #BARVP 
Het kunstenaarscollectief #BARVP 
bestaat naast Ellen Valk uit Esther 
van den Borne, Astrid Abels, Yolande 
Rommers en Ingrid Peels. Zij kruisten 
jaren geleden elkaars pad en beslo-

Nieuws van Cultuur Overdag
“Dank voor het mooie concert en de 
geweldige organisatie. Ik voelde me 
heel veilig in ons eigen dorp op mijn 
eerste uitje. De liedjes van Eva van 
Den Bosch en muziek van Marc maak-
ten het compleet.” Mooi om te lezen 
wat cultuur in de nabijheid betekent!

Een reis naar het oude Rusland.
Cultuur Overdag met Russische 
poëzie en muziek
Op zondagmiddag 12 juli (aanvang: 
14.30 uur) organiseert Cultuur Over-
dag in het Van Goghkerkje opnieuw 
een concertino. Olga van der Pennen 
heeft speciaal voor dit concertino 
een tweetalig programma samenge-
steld met Russische poëzie en mu-
ziek. Ze zingt en begeleidt zichzelf op 
de piano.

Olga, geboren in Leningrad, begon al 
op 5-jarige leeftijd met pianolessen; 
op haar 9de begon ze met compone-
ren. Nog maar 17 jaar rondde ze haar 
opleiding op het befaamde Rimski-
Korsakov Conservatorium cum laude 
af.
Als enige vrouw werd ze vervolgens 
aangenomen op het conservatorium 
met componeren als hoofdvak en 
piano en musicologie als bijvakken. 
Na deze opleiding afgerond te heb-
ben, gaf ze les aan kinderen op de Ki-
rov muziekschool en aan de volwas-
senen op het Conservatorium in Sint-
Petersburg.

Eva van den Bosch: betoverend 
mooie en troostrijke liedjes

De première van Cultuur Avonduur 
had niet mooier kunnen uitpakken: 
in maar liefst 2 concertini wist Eva 
van den Bosch vrijdagavond 3 juli de 
aanwezige gasten in het Van Gogh-
kerkje zonder moeite te boeien en 
ontroeren met haar prachtige vertol-
king van vele mooie, troostrijke en 
lieve liedjes. De begeleiding was in 
handen van Marc Kuypers.

Het repertoire van Herman van Veen 
en Gerard van Maaskakkers was 
ruimschoots aanwezig met liedjes 
die voor Eva persoonlijk ook veel be-
tekenen. Denk aan ‘Cis Verdonk’ (Van 
Maasakkers) en ‘Troostvogel’ en ‘Lu-
cas’ (Van Veen). 
Er waren ook onbekendere liedjes, 
zoals ‘Heelal van jouw hart’ (uit de 
musical Turks Fruit) en ‘Bambi op het 
ijs’ (uit de musical Verplichte Figuren). 
Eva eindigde met het lied ‘Liefde van 
Later’ (Van Veen) waarbij menigeen 
eens flink moest slikken.
De dag na het concert ontving Cul-
tuur Avonduur nog een lief bericht: 

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Herbegraven of alsnog cremeren van
                     uw overleden dierbare
Soms kiezen nabestaanden voor een herbegrafenis of alsnog voor een 
crematie van een overleden dierbare. De redenen zijn verschillend. Omdat 
door het coronavirus vele grenzen ook gesloten waren voor het vervoer 
van overledenen, kozen nabestaanden ervoor om de overledene tijdelijk 
te begraven. Op deze manier kan deze later alsnog worden vervoerd naar 
bijvoorbeeld het land van herkomst of een andere gewenste locatie. 

Maar ook vooraf aan het coronavirus kregen we deze vraag al. Bijvoorbeeld om 
te voorkomen dat een overleden dierbare wordt verplaatst naar een algemeen 
en anoniem graf na het aflopen van de grafrechten. In dat geval kan men kiezen 
voor het laten opgraven van de stoffelijke resten en aansluitend een crematie. Een 
ander voorbeeld is dat nabestaanden nu bij nader inzien de voorkeur geven aan 
een natuurbegraafplaats, om verzekerd te zijn van een onderhoudsvrij graf met 
eeuwige grafrust. 

Mogelijkheden
Als uw overleden dierbare niet vooraf 
schriftelijk heeft laten weten dat het 
openen van het graf of een nieuwe 
bestemming ongewenst is en als er 
geen bezwaren zijn van andere nabe-
staanden, zou een herbegraving of 
crematie mogelijk kunnen zijn.

Voorwaarden
In grote lijnen komt het erop neer dat 
een graf mag worden geopend door 
een gespecialiseerd bedrijf, als het 
gemakkelijk toegankelijk is. Vanwege 
de wettelijke termijn van grafrust kan 
het binnen 2 maanden of minimaal 10 
jaar na overlijden worden geopend. 
Sommige begraafplaatsen hanteren 
een langere termijn van grafrust. 
U dient hiervoor een verzoek in bij 
de burgemeester van de gemeente, 
waar de begraafplaats zich bevindt. 
Deze kan dan schriftelijk toestemming 
verlenen, na overleg met de beheerder

van de begraafplaats. Als u dringende 
redenen heeft om binnen een andere 
termijn het graf te laten openen, kunt 
u hiervoor ook een verzoek indienen 
bij de officier van justitie of de burge-
meester van de gemeente. Bij sommige 
aanvragen valt de beslissing positief uit.

Onze hulp
Met respect voor welke keuze u ook 
maakt, helpen wij u graag bij het 
verwezenlijken van uw wens. Neem 
gerust contact met ons op, zodat we u 
kunnen informeren over de mogelijk-
heden.

Ooievaarsnest aan het Laar  
in Gerwen bewoond
In onze gemeente zien we regelmatig ooievaars. In de weilanden langs de 
Mierlosedijk strijkt zo nu en dan een groep ooievaars neer en het ooie-
vaarspaar dat al jaren nestelt op de bovenleiding van het spoor, komt ie-
der jaar weer in het nieuws. Sinds een paar weken zijn we nog een be-
woond ooievaarsnest rijker. Dit nest staat in een achtertuin aan het Laar 
in Gerwen. 

leden werd het nest gedurende twee 
nachten bezocht en sinds twee we-
ken lijkt een stel ooievaars de paal 
toch echt te omarmen. “Tegen de 
avond komen er twee of drie ooie-
vaars waarvan er twee blijven slapen. 
De derde vertrekt weer” vertelt Wer-
ner. Nu maar hopen dat het een paar-
tje is en er volgend jaar jongen ko-
men. Voor nu is het in ieder geval ge-
nieten van de nieuwe bewoners!

De bewoners genieten enorm van vo-
gels. In het voorjaar maakten ze nog 
zo’n twintig mezenkasten voor de 
buurt en ditmaal is het een prachtig 
ooievaarsnest geworden. Afgelopen 
winter heeft Werner de paal gemaakt, 
maar het gevaarte in de tuin zetten 
was er nog niet van gekomen. Tot zijn 
oog viel op een paar ooievaars in de 
buurt. De paal werd in de tuin gezet, 
maar zonder resultaat. Vier weken ge-

Foto: Werner Richelle

De kunst    
van het dichten
Overal gaan ze heen, mijn gedichten
Geen enkele wedstrijd blijft ongezien
In gedachten zie ik de juryleden en hun ge-
zichten:
“Is dit de moeite waard misschien?”
Amai, deze inzending komt uit Nederland
Die kunnen we helaas niet accepteren
We leggen het behoedzaam aan de kant
Zodat niemand zich aan de tekst kan bezeren
Onze ervaring met Nederlandse laureaten
Is dat zij schitteren door afwezigheid
Door de ontstane gaten
Kunnen wij de prijzentafel kwijt

Joke van Overbruggen©

Na haar huwelijk met Theo van der 
Pennen verhuisde ze in 1989 van Le-
ningrad naar het Brabantse Best. Ze 
geeft muzieklessen aan kinderen en 
volwassenen. Ze weigert om het ‘pia-
nolessen’ te noemen. “Muziekles is 
veel breder dan alleen piano spelen. 
Achter elk muziekstuk zit een verbor-
gen verhaal over de componist, de 
tijd wanneer het muziekstuk werd 
geschreven en het verhaal dat de 
componist aan ons wil vertellen.”

Olga schrijft vol passie vooral vocale 
cyclussen op de romantische gedich-
ten van Russische poëten o.a. 
Poesjkin, Achmatova en Tjoetsjev. Op 
de website van Cultuur Overdag is 
een impressie te vinden van de mu-
ziek van Olga.

Het concertino is gratis toegankelijk; 
na afloop wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. De opbrengst is volle-
dig voor de musici die optreden. 
Reservering voor het concertino op 
12 juli is noodzakelijk i.v.m. de maat-
regelen van het RIVM en alleen mo-
gelijk via de website van Cultuur 
Overdag. www.cultuuroverdag.nl

S T E U N 
D E  LO K A L E 

O N D E R N E M E R S

✔
Adverteer 
ook lokaal 

Rond de Linde  
al 62 jaar 
de krant 

voor Nuenen 
en omgeving

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al 

het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen c.a. moet weten. 

Plaats gratis 
uw redactioneel artikel:

redactie@ronddelinde.nl
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N u enen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In sam enwerking m et Y arden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
W ij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk W ij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid  waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid  waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

E en mooi, passend afscheid kan u straks houvast E en mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

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

Erg verdrietig, maar zo dankbaar voor alle liefde, zorg en 
toewijding die wij van haar mochten ontvangen, laten wij u 
weten dat is overleden mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Johanna (Hannie) Braet-Lijten
echtgenote van

Camille Braet

* 2 december 1946 † 4 juli 2020
   

Camille
   
 Eddy 
   
 Stefan en Frederieke
  Sebas, Boris 
        
 Camille en Ilse
        
 Janneke en Pim
  Sammie

We leggen Johanna te ruste op Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld in Heeze. Gezien de huidige omstandigheden 
nemen wij in besloten kring afscheid.

Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging, t.a.v. Fam. Braet
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Dank voor alle lieve kaarten, berichtjes 
en bezoekjes aan ons en ons Mam als 
steun na het overlijden van

Harrie van den Boomen
† 21 juni 2020

in zijn 91-ste levensjaar en nog geen 
maand na zijn 60-jarig huwelijksfeest.

Helaas is het onmogelijk om naar 
iedereen persoonlijk te reageren. 
Daarom willen wij u op deze 
manier hartelijk danken.

Maria, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind

Herinner mij, niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon.
Herinner mij, hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na een kort ziekbed is toch nog onverwachts overleden 
onze lieve moeder, zus, schoonzus en tante

Anneke Leenders-Adriaans
Johanna Maria Cornelia

echtgenote van

Lau Leenders †
* Veghel, 14 augustus 1928 † Eindhoven, 2 juli 2020

 Eindhoven: Stefan

 Nuenen: Anne-Marie
  Paddy D

  Familie Adriaans

  Familie Leenders

Jo van Dijkhof 93
5672 DA  Nuenen

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 11 juli 18.30 uur: viering, 
voorgangers Pastor E. Awayevu en 
pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 12 juli 09.30 uur: viering, 
voorganger: pastor J. Vossenaar.

Zondag 12 juli 11.00 uur: viering, 
voorganger: pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 11 juli 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie.

Zondag 12 juli 09.30 uur: Harrie en 
Tonia Reijnders - Smulders; Kees Burt-
ner; Jeanne Cuppers - van der Kooij; 
Toos Lijten - van Kessel; Cees IJzer-
mans; Jeanne Straathof - Scholtes; 
Jac Hamers; Harry Schmitz; Kitty 
Leenders - Dekkers; Piet Joosten. 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ma-
rietje van Rooij - Kooijmans, Lange 
Akker 94, en Anneke Leenders - Adri-
aans, Jo van Dijkhof 93. Wij wensen 
de families en vrienden veel troost en 
sterkte.

Omdat tijdens de coronaperiode de 
opgegeven intenties niet afgelezen 
konden worden, zal dat gebeuren in 
het komende en volgende weekend.

Vanaf 13 juli t/m 23 augustus is het 
secretariaat alleen geopend op dins-
dag en vrijdagochtend op de gebrui-
kelijke tijden.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 12 juli 11.00 uur: viering. 
voorganger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Han de Brouwer - Coolen; Nelly Bouw; 
Martien van Rooij; Piet van Rooij; 
Diny Geraets; Harrie en Jo van Gom-
pel en Erica en Joop Bierhoff en Adri-
ana van de Goor; Jan van de Ven; Jo-
hannes Raijmakers en Johanna Rooij-
akkers; Petrus Raijmakers; Wilhelmus 
Rooijakkers en Elisabeth Bastiaans; 
Bastiaan Rooijakkers; Pieter van Rooij; 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Pastor 
Jan van Dooren, vanwege sterfdag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 12 juli 2020, 09.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor E. Awayevu 
en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Piet Renders en Ilse Renders; Frans 
Raaijmakers en Fien Raaijmakers - 
Aalders.

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

Op zondag 12 juli is de - voorlopig 
laatste - video livestream uitzending 
van de viering vanuit De Regenboog. 
Hierna volgt een vakantieperiode 
met alleen audio verbinding. De 
voorganger is ds. Ada Rebel. Aan-
vang: 10.00 uur. Deze dienst is alleen 
via internet te volgen. U kunt de link 
vinden via onze website en het tab-
blad Verbinding. De digitale collecte 
gaat naar ‘Vluchtelingen in de knel 
(Eindh.) U wordt van harte uitgeno-
digd deze dienst mee te vieren.

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 9 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Martelaren van Gorcum.
Vrijdag 10 juli. 07.15 uur H. Mis, de Ze-
ven Heilige Broers, martelaren, en Ru-
fina en Secunda, maagden en marte-
laressen.
Zaterdag 11 juli. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis H. Pius I, paus en martelaar.
Zondag 12 juli. Zesde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 13 juli. 18.30 uur.
Dinsdag 14 juli. 18.30 uur, H. Mis, H. 
Mis, H.Bonaventura, bisschop en 
kerkleraar.
Woe. 15 juli. 7.15 uur H. Mis, H. Plechel-
mus, bisschop en belijder; gedachte-
nis H. Henricus, keizer en belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

Eerste communieviering   
in Nuenen en Gerwen
Op zaterdag 4 en zondag 5 juli hebben 29 kinderen in 3 groepen hun eer-
ste communie gedaan: 1 Groep in Gerwen en 2 groepen in Nuenen.

De kinderen hebben allemaal mee-
geholpen om het altaar klaar en mooi 
te maken. Ze hebben stukjes voorge-
lezen en hun eigen voorbede uit kun-
nen spreken. De communie werd 
door pastoor Hans Vossenaar en pas-
tor Paul Peters uitgereikt aan de kin-
deren, voor iedereen een heel spe-
ciaal moment. Vanwege de corona-
maatregelen mocht helaas het kin-
derkoor niet aanwezig zijn. Toch is er 
genoten van hun prachtige liedjes 
die het koor eerder had ingezongen 
en werden afgespeeld.

Het was een zeer mooie viering waar 
zowel de kinderen als hun (groot)ou-
ders nog lang met veel plezier aan 
zullen terugdenken.

Het was een mooi hoogtepunt waar 
de kinderen na een periode van voor-
bereiding met het thema ‘zorgen 
voor’ volop naartoe geleefd hebben. 
Eindelijk was het dan zover en moch-
ten de kinderen voor de viering naar 
de kerk. Wat zagen alle kinderen er 
prachtig uit!
In een mooi versierde kerk kwamen 
de kinderen met hun ouders, opa’s en 
oma’s bijeen rondom het thema ‘Je-
zus zorgt voor ons’. De communican-
ten mochten op een grote wereldbol 
een tekening of foto plakken die ze 
gemaakt hadden tijdens hun voorbe-
reiding. Zo beeldden zij uit voor wie 
of wat zij wilden zorgen. De pastoor 
besprak met de kinderen hoe ze voor 
iemand of iets zorg kunnen dragen.

Foto: Petra van Laarhoven

Foto: Petra van Laarhoven

Foto: Anneriet Driessen
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 28

Horizontaal: 1 hakwerktuig 6 Ned. eiland 12 nakomeling 14 pantoffel 15 langspeelplaat 
17 ter inzage 18 inhoudsmaat 20 heilige 21 dat is 22 lokspijs 24 vermakelijk 27 voorzetsel 
28 dokter 30 Open Universiteit 31 achter 32 bloeiwijze 33 deel v.e. bloem 35 stap 
37 spuugzat 38 eveneens 39 gebakken lekkernij 43 heimelijk 47 agrariër 48 vogelproduct 
49 numero 50 land in Zuid-Amerika 51 vaartuig 52 minister-president 55 vertrager 
56 voegwoord 57 pers. vnw. 58 inzinking 59 getijde 61 namiddag 62 melkklier 64 vogel 
66 land in Afrika 67 doorgang.
Verticaal: 1 jammer 2 grondtoon 3 voorschrift 4 profeet 5 landbouwwerktuig 7 motorschip 
8 pl. in Gelderland 9 loterijbriefje 10 gereed 11 Europese vrouw 13 familielid 16 deel 18 wand 
19 ritmische beweging 21 levenloos 23 evenwichtig 25 afgemat 26 Ned. voetbalclub 
27 deel v.e. geweer 29 vet 32 bende 34 Engels café 36 populaire groet 39 voorwerp 
40 inkomen 41 ijzerhoudende grond 42 vers 43 vogel 44 gesloten 45 lof bewijzen 
46 gebalsemd lijk 52 uiteinde v.e. spier 53 verkeerd 54 groot mens 57 vragend vnw. 
60 vervoermiddel 62 United Nations 63 Romanum Imperium 64 zangnoot 
65 blijkens de akten.

P O R T R E T W A L N O O T

O K E I W E E E E K I

O L E N K E L S P E L S E

L A K G E E S T I G F A N

S M A K E D E S A A R D

E T A N T E N A A S T E

T O K T

I B E L E G W A S E M G

M O E R D O E R R A R E

P O S T E R R E I N N O N

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

R P A L E E D A A R E

T R O M M E L E E R L A N G

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

Oplossingen wk 27
N D R L D A M A S T O G O T N

O M H E I N I N G A I K I E D

O A R W T H C I L T S U K W E

R N E E R N Z S A E R N D D M

D E E O D A U M L R A O L N I

O N J H B I T P E L G E E O T

O E D L C H S T F S H P B R N

S I O A C O H N E P I B A G E

T K O E S C P D I C N A F K C

R S R O A R F R N E V S U L M

A T B U E E T I D L H I O E E

K E P T I S R E E E E S N T D

R J U L B P O M E R E O A A O

H O O G O V E N E T R A D R B

R F C H F H P N A A R O O V C

DONDERSPEECH

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

ALGEN
ALLES
BEZET
BIDDEN
BIRMA
BOTERHAM
CHOLERA
COLLI
DIDAM
EMOTIE
ETTER
EXACT
EXTROVERT
FLOSSEN
GEISER
GRAAG
GROEF
INBREKER
KEIZER
KLONT
KWART
LASTER
LUIER
METSELWERK
PLAGIAAT
POEDEREN
POINTER
PONTIFICAAL
PRALINE
RAADHUIS
RADIUS
RECES
RENTEWINST
REVIEW
RIBES
SISSER
STAATSLOT
TAKKENHOUT
VAATJE
VERSMELTEN
VERWACHTEN
VOCHT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
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 64 65

66 67

3 8
2 1 9 4

6 8 9
3 4 5 8

4 1
1 3 7 5
9 1 3

7 4 3 1
6 5

Sudoku

week 26, Dhr. J. Spring, Gerwen.

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

DAMESMODE 
VERKOOP

met diverse 
kortingen

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: zaterdag 11 juli 2020
Tijd: 11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

Na ruim 40 jaren zijn wij gestopt 
met onze Meubelstoffeerderij

Hierbij willen wij al onze 
klanten bedanken voor 
hun vertrouwen, dat ze 

de afgelopen jaren in 
ons hebben gehad.

Meubelstoffeerderij
Paul & Betsy van der Velden

Weer op vakantie of een dagje 
weg? Geef inbrekers geen kans!
Na weken binnen zitten, gaan we nu massaal de deur weer uit. Niet ie-
dereen gaat op vakantie, maar met het mooie weer gaan we een avondje 
naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. Ook in-
brekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen met 
de politie daarom op woensdag 15 juli van 19.30-20.30 uur een gratis we-
binar ‘Geef inbrekers geen kans’ vol met waardevolle tips om een woning-
inbraak te voorkomen. 

Helpdesk SeniorWeb Nuenen
Heel voorzichtig zijn we bij SeniorWeb Nuenen aan het kijken welke acti-
viteiten er in deze tijd weer opgestart kunnen worden. Voor mensen met 
computerproblemen bood mailcontact of videobellen niet altijd een uit-
komst en daarom is het fijn dat er langzamerhand weer meer mogelijk 
wordt.

• Wat is het probleem waarvoor u 
 wilt komen
• Voor welk apparaat: Windows PC, 
 Mac, iPhone/iPad, Android tablet/
 smartphone?

Hij maakt een schatting hoelang 
hiervoor nodig zal zijn en kiest (in 
overleg) een tijdslot op de woens-
dagavond.
Hij zorgt er voor dat in het gekozen 
tijdslot een vrijwilliger met de juiste 
kennis aanwezig zal zijn.

Cursussen
We kunnen nu nog niet met zeker-
heid zeggen of er vanaf september 
weer klassikaal les gegeven kan wor-
den; misschien met een beperkt aan-
tal cursisten.
We wachten de ontwikkelingen af.

In normale tijden was SeniorWeb 
Nuenen in de zomermaanden geslo-
ten, maar nu alle activiteiten lang 
hebben stilgelegen willen we juist 
kijken naar wat er met de nodige 
voorzichtigheid weer kan.

In overleg met de bibliotheek heb-
ben we besloten om met een klein-
schalige helpdesk op afspraak te be-
ginnen op de woensdagavond. De 
bibliotheek is dan gesloten, dus we 
kunnen ervoor zorgen dat er niet te 
veel mensen aanwezig zijn. Boven-
dien werken we als extra bescher-
ming met plexiglas schermen.

U kunt telefonisch een afspraak ma-
ken via een van onze vrijwilligers 
voor een woensdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. Het telefoonnummer is: 
06 203 90 698.

De volgende gegevens worden ge-
noteerd:
• Uw persoonsgegevens
• Gezondheidscheck, alleen als u
 geheel gezond bent kunt u bij 
 de helpdesk terecht

Wie deze zomer op vakantie gaat, 
doet er dus verstandig aan om een 
uurtje tijd te reserveren voor dit webi-
nar. Sybren van der Velden, landelijk 
projectleider woninginbraken van de 
politie, en CCV-adviseur Marius van 
Gorssel laten op een interactieve ma-
nier zien wat de meest voorkomende 
inbraakmethoden zijn en geven tips 
om het risico op woninginbraak te 
verkleinen. “Veel mensen denken mis-
schien ‘dat overkomt mij niet’, maar 
daar denken inbrekers anders over”, 
benadrukt Van der Velden. “Inbrekers 
grijpen elke gelegenheid aan die ze 
zien. Een open badkamerraampje, 
stapels ongeopende post, slechte slo-
ten; het kan er allemaal aan bijdragen 
dat ze juist jouw woning uitkiezen.” 
Ook Marius van Gorssel kan dat be-
amen. “Het CCV voert jaarlijks honder-
den woningscans uit in gemeenten 

waar een inbraakgolf heeft plaatsge-
vonden. In de gescande woningen 
zijn altijd wel een of twee zwakke 
plekken te vinden waar een inbreker 
misbruik van kan maken. Dat heeft zo-
wel te maken met de beveiliging van 
de woning als het gedrag van de be-
woners. Het lukt altijd om een tip te 
geven waar de bewoners zelf nog 
nooit aan hadden gedacht. En juist 
die tips willen we nu delen in dit webi-
nar, zodat iedereen hier zijn voordeel 
mee kan doen.”

Aan het einde van het webinar is er 
gelegenheid om vragen te stellen aan 
de deskundigen. Als het niet lukt om 
je vraag tijdens het webinar te beant-
woorden, krijg je later nog persoonlijk 
antwoord. 
Aanmelden kan via www.hetccv.nl/
geefinbrekersgeenkans

Bewegen op   
doktersadvies
Ook voorgenomen om meer te gaan 
sporten/bewegen? Maar het komt er 
niet van. De huisarts adviseert u om 
elke week te gaan lopen. Tip: ga Rond 
de Linde bezorgen, want dan mag u 
elke week enkele uurtjes gaan lopen. 
U spaart een sportabonnement uit!

U kunt op woensdag of donderdag de 
krant bezorgen, het tijdstip bepaalt u 
zelf. En… bezorgen is SPORT. In 1 tot 2 
uur bent u klaar afhankelijk van de 
grootte van de wijk. Bezorg huis-aan-
huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Werkelijk een schit-
terende vrijetijdsbesteding die u nog 
jaren kunt blijven doen en u verdient 
er nog een centje mee ook. U koopt er 
o.a. een bloemetje van voor uw echt-
genote/echtgenoot, die u elke week 
een paar uurtjes moet missen.

Dus word Rond de Linde bezorger!
Meld u aan: admin@ronddelinde.nl 
of bel 040-2831200  
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Op de valreep toch nog   
prachtige diploma’s uitgereikt
Even leek het diplomazwemmen door corona in de soep te lopen, maar 
gelukkig mochten we net op tijd weer het water in om de kinderen voor te 
bereiden op dit bijzondere moment. 

C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Lijkt 
het jou ook leuk om te zwemmen en/
of te oefenen voor je diploma’s? Kijk 
dan eens op de site (www.zpvnuenen.
nl) of op facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) 
en neem contact op voor een proefles.

Afgelopen weken heeft Z&PV Nue-
nen recreatief namelijk toch nog een 
aantal mooie diploma’s mogen uitrei-
ken. Zo behaalden Joes en Wout hun 
C-diploma en Elysa, Willem, Floor, 
Veerle, Milan en Nick hun zwemvaar-
digheid 1 diploma. Afgelopen maan-
dag kwam daar nog eens een zwem-
vaardigheid 2 diploma voor Pleun, 
Guus, Thijs en Rink bovenop. De ker-
sen op de taart waren de zwemvaar-
digheid 3 diploma’s van Anna en Eve-
line. Wij zijn natuurlijk super trots op 
deze kinderen en wensen ze veel suc-
ces en plezier met oefenen voor hun 
volgende diploma of andere activi-
teiten binnen de vereniging!

Bij de recreatieve afdeling van Zwem- 
en Polovereniging Nuenen kunnen de 
kinderen oefenen voor zwemdiploma 

BCL op vakantie
De sporters van Badminton Club Lieshout houden vakantie. Zij hebben 
hun rackets opgeborgen om na een ‘enerverend’ voorjaar uit te rusten tij-
dens een zomerstop. Het afgelopen seizoen is immers abrupt afgebroken 
in maart en begon nét weer op gang te komen. Op woensdag 26 augustus 
nemen zij de rackets weer op tijdens de eerste speelavond van het sei-
zoen 2020/2021.

een aan te schaffen: ook deze kun je le-
nen van de vereniging zodat je eerst 
een keer kunt proberen of badminton 
iets voor jou is.

Rabobank Inloopdagen
Overigens worden op de woensda-
gen 16 en 23 september weer de jaar-
lijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ ge-
houden waardoor iedereen kennis 
kan komen maken met de badmin-
tonsport in het algemeen en Bad-
minton Club Lieshout in het bijzon-
der. Dankzij de ondersteuning van 
Rabobank Helmond-Peel Noord kan 
dat volledig gratis. In die periode valt 
ook nog eens de landelijke ‘Week van 
het Badminton’, waarin deze sport in 
het hele land gepromoot wordt. Ook 
dat is weer een goede aanleiding om 
eens bij Badminton Club Lieshout 
binnen te lopen.

Badminton Club Lieshout wenst ie-
dereen een héle fijne zomervakantie 
en graag tot ziens op 26 augustus 
2020.

Programma
Woensdag, 8 juli, 18.30 uur: Laatste 
speelavond seizoen 2019/2020
Woensdag, 26 augustus, 18.30 uur; 
Eerste speelavond seizoen 2020/2021
Woensdag, 16 september, 18.30 uur; 
Eerste Rabobank inloopavond
Woensdag, 23 september, 18.30 uur; 
Tweede Rabobank inloopavond.

Na de lockdown en de heropstart is er 
nu een eind gekomen aan de weke-
lijkse speelavonden van Badminton 
Club Lieshout voor het seizoen 
2019/2020. De laatste speelavond is 
op woensdag 8 juli en op woensdag 
26 augustus zullen de badminton-
ners hun racket weer tevoorschijn ha-
len. Niet iedereen zal daarop wach-
ten: badminton is immers een zeer 
geschikt spel om op de camping te 
bedrijven en zo een beetje in vorm te 
blijven tijdens de zomerstop. Tijdens 
het ‘buitenbadminton’, dat de vereni-
ging de afgelopen weken noodge-
dwongen moest organiseren, is daar 
al een mooie stap voor gezet.

Nieuwe leden
Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden 
ook welkom bij Badminton Club Lies-
hout. Heb je zin om ook eens een shut-
tle in verenigingsverband te slaan? 
Noteer dan 26 augustus in je agenda 
en kom op die avond naar Sporthal ‘de 
Klumper’ aan de Papenhoef in Lies-
hout. De junioren (7-12 jaar) spelen 
dan vanaf 18.30 uur, de aspiranten (11-
17 jaar) spelen vanaf 19.15 uur en de 
senioren (> 17 jaar) vanaf 20.00 uur. 
Loop gerust binnen en …. als je je 
sportkleding mee brengt kun je met-
een mee doen! Je hoeft overigens ook 
niet meteen lid te worden. Je mag al-
tijd twee keer gratis meespelen. Dáár-
na moet je wél besluiten om lid te wor-
den. Ook een racket hoef je niet met-

Badminton; een leuke sport voor alle leeftijden!

Badmintonners blij met 
speelavond in de Hongerman
Eindelijk konden de leden van Badminton Club Nuenen weer binnen bad-
minton spelen. Na twee avonden buiten spelen, kon er afgelopen vrijdag 
weer in de Hongerman gebadmintond worden.

vertelde: “Ik heb afgelopen maanden 
veel in de tuin geoefend”.

Kom jij ook?
Wil jij ook je conditie in de zomer ver-
beteren? BC Nuenen nodigt je van har-
te uit om deze zomer op de vrijdag-
avonden gratis in de Hongerman te ko-
men spelen. De jeugd van 8 t/m 13 jaar 
begint om 19.00 uur en de senioren 
vanaf 14 jaar starten om 20.00 uur.
Het enige wat je nodig hebt is mak-
kelijk zittende kleding en binnen-
sportschoenen. Natuurlijk kun je je 
eigen racket meenemen maar BC 
Nuenen heeft ook rackets die je kunt 
lenen. Graag vooraf even aanmelden 
via www.bcnuenen.nl

Veel spelers van BC Nuenen wisten 
de weg weer te vinden naar hun ver-
trouwde sporthal. 
Het bestuur was blij dat de leden 
weer aanwezig waren. Natuurlijk 
werd er rekening gehouden met alle 
maatregelen van Badminton Neder-
land in deze coronaperiode. Het be-
stuur heeft er ook voor gezorgd dat 
er dit jaar geen zomerstop is, zodat er 
in de maanden juli en augustus naar 
hartenlust gebadmintond kan wor-
den.
Er waren veel enthousiaste gezichten 
te zien. Verschillende leden lieten 
weten dat deze avond zeker weer 
ging bijdragen aan het verbeteren 
van hun conditie. Een van de leden 

Spelers van BC Nuenen weer in hun vertrouwde sporthal

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 28 en 29 (onder 
voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien: 
• Gesprek met de 
 burgemeester op 8 juli
• Nieuw ontwerp uitbreiding 
 Vincentre
• Elies Lemkes, Nuenense 
 gedeputeerde van Brabant
• Samenwerkingsovereenkomst 
 tussen CONN en LON
• The making off online van Tip Jar
• Heropening Dierenrijk
• Fitness Feel Fit weer open
• Horeca Nederwetten weer 
 bereikbaar
• Eindmusical basisschool 
 de Wentelwiek
• Kennismaking met 
 comedyserie BRAMMETJE

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 9 juli wordt de 
raadsvergadering live uitgezon-
den door LON TV.
De LON zendt voortaan iedere 
ochtend om 08.00 uur een fitness-
programma uit.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Wel eens gespeeld met de  
gedachte om te gaan golfen? 
Dan is golfclub Son vast iets voor u. GolfSon is door haar ligging- aan de 
rand van Son op een steenworp afstand van de A50- uitstekend bereik-
baar voor golfers uit Son én omliggende gemeenten.

GolfSon is een gezellige én een betaalbare club: want waar kun je nu nog 
voor € 1,- per dag een jaar lang onbeperkt golfen? De club beschikt over een 
korte, maar uitdagende 9 holes baan. Zij die snel even een ronde willen lopen 
zijn meestal binnen 2 uur uit en thuis. Maar velen gaan voor een 2e rondje 
golf, gevolgd door een 3e ronde op ons gezellige terras. Ook beginnende 
golfers zien we graag komen. De club heeft een I&O-commissie die (samen 
met de pro) er alles aan doet om beginners snel en soepel te leren golfen en 
hen helpen de baan te verkennen. 

Goed om te weten
Tijdens de lockdown werd niet gegolft maar wel hard gewerkt aan het ver-
fraaien van de baan. Glooiingen en waterpartijen zijn aangebracht, bunkers 
verlegd en/of aangepast, greens veranderd, afslagen verlegd, en nieuwe af-
slagmatten aangebracht…… In alle rust kon bovendien de eerder aange-
brachte beplanting tot groei en volle bloei komen. Anders gezegd: de baan is 
onherkenbaar veranderd en verbeterd. Golfen bij GolfSon is vanaf nu veel 
uitdagender dan voorheen.

Wilt u zich aanmelden of gewoon meer info? Kijk dan op onze website: www.
golfson.nl of op onze Facebook pagina www.facebook.com/golfclubson

De schitterende vernieuwde baan van Golfclub Son

Hondenweer
Het is bekend dat wij van buiten houden.
De mensen lopen mee met paraplu, 
maar katten doen alsof ze zijn verkou-
den.
Misschien ben ik in deze wel wat cru.
Wij hebben thuis geen wc en ook geen 
hondenbak,
dus moeten we naar buiten om onze 
blaas te legen
met af en toe een plakje kak.
We hoeven onze bil niet af te vegen, 
want baasje heeft een zakje meegeno-
men,
althans als hij die niet vergeten is
als ik na verloop van tijd gereedgekomen
en hij of zij zonder geweten is.
‘Ach hondenweer’; ‘t is mij weer overko-
men 
een wandelaar die later lopend en verbe-
ten is.

Klaas de Graaff

KBO Lieshout  
Jeu de Boules 
weer van start
Na overleg met de gemeente is onze 
Jeu de Boulesclub weer gestart. Elke 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 
uur en dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur wordt er 
gespeeld. Er wordt streng rekening 
gehouden met de RIVM voorschrif-
ten. Info bij Jan van Asseldonk tel: 
423006 of e-mail: jmvanasseldonk@
onsbrabantnet.nl

Geslaagde Vijfdaagse Fietsweek 
De 5-daagse fietsweek die de pen-
ningmeester opgezet heeft om een 
extra bedrag te verdienen voor onze 
Seniorenvereniging, is geslaagd. Het 
streefbedrag van 2000 euro is ge-
haald. Dank aan de 32 fietsers. Door 
‘Voor de Ouderen’ is het bedrag in-
middels naar de rekening van KBO 
Lieshout overgemaakt. 
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel  040 711 73 72.

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:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Vakantiewerkers vanaf:
Vakantiewerkers vanaf:

apspersoneel.nl
Vestiging Nuenen 

(040) 283 69 90 |  Berg 47, Nuenen

ONZE  STUDENTEN 
HELPEN U GRAAG MET:

Het wegwerken van de administratieve achterstand
De drukte opvangen in de productie
De logistiek weer op rolletjes laten lopen
Het uitvoeren van andere opdrachten

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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