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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. 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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Rogge maaien 
uit de tijd van 
Van Gogh

Ezeltjesdag 
2020

Marcel 
Mulders 
verrast!

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puz-
zelpagina in de weekblad voor meer info.

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

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

Wij wensen 
iedereen een 
fijne zomervakantie

AFWEZIG VAN
3/08/20 t/m 21/08/20

Huisartsen D. van den Top,
J.K. van de Sande & J. de Snoo
Info waarneming via telnr. eigen praktijk.

Online medische  
gegevens inzien
Patiënten in Nuenen kunnen vanaf 1 juli 
2020 online hun medisch dossier van de 
huisarts bekijken. Gewoon thuis via de ei-
gen telefoon of computer, nadat zij veilig 
inloggen. Patiënten zien dan bijvoorbeeld 
het advies van de huisarts, een lijst met 
hun medicijnen of uitslagen van bloedon-
derzoek. Hierdoor wordt het makkelijker 
om samen met de huisarts te praten over 
de eigen gezondheid en om een keuze te 
maken over de behandeling.
Patiënten ontvangen van hun huisarts 
een brief of e-mail met instructies om in te 
loggen. Inloggen gebeurt in een patiën-
ten portaal d.m.v. Digid. In het patiënten 
portaal ziet de patiënt de gegevens van 
de huisarts.

Veilig gegevens uitwisselen
De medische gegevens zijn goed be-
veiligd. Alleen de medewerkers van de 
huisartsenpraktijk en de patiënt zelf 
hebben toegang tot de gegevens. Huis-
artsen in Nuenen roepen hun patiënten 
op om voorzichtig te zijn met het geven 
van de medische gegevens aan anderen. 
Zij adviseren hun patiënten om de inlog-
gegevens altijd geheim te houden, en 
daarnaast nooit zomaar hun gegevens te 
geven aan bedrijven die daarom vragen.
Neem voor meer informatie contact op 
met uw eigen huisartspraktijk of kijk op 
de website.

N.B. de praktijk van Drs. Boek zal deze 
mogelijkheid later dit jaar bieden.
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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

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 28 juli 2020

Elke zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE

Kortingen tot wel 50%

SUMMER
SALE
SUMMER
SALESALE
SUMMER
SALE
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Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde 

komt 52 weken per jaar uit, 
dus ook in de vakantie.

Al uw nieuws en berichten kunt u blijven 
sturen naar redactie@ronddelinde.nl
en advertenties naar drij.mes@iae.nl

Bekijk Rond de Linde ook op uw vakantieadres 
via www.ronddelinde.nl

Goesting, een vertrouwd concept    
onder nieuwe eigenaars

Op diezelfde vrijdag neemt de huidi-
ge eigenaar Ralf Evers ook afscheid 
van zijn kindje, om op nog geen 100 
meter afstand, een volledig nieuwe 
uitdaging aan te gaan: een nieuw 
restaurant in het pand van Roxis op 
de hoek van de Parkstraat en de 
Boordseweg. “Het is echt maar een 
klein stukje verderop”, lacht Ralf, 
“maar het wordt iets totaal anders 
dan Goesting. Wat het precies wordt 
dat houd ik nog even geheim, alleen 
de naam wil ik al wel kwijt het gaat 
Bravoy heten, wat dapper in het Rus-
sisch betekent en wat meteen ook 
een husseling van de letters van mijn 
naam, die van mijn vriendin en die 

Bart van de Ven, Ralf Evers en Tom Smids toasten op Goesting 

Vrijdag 31 juli gaat het gebeuren, dan gaan de deuren van Goesting op-
nieuw open na dan tien dagen gesloten geweest te zijn. Tien dagen die 
nodig waren om het restaurant van eigenaar te laten verwisselen en een 
nieuw team in te werken in de geheimen van het goedlopende concept 
dat Goesting is. 

van onze dochter is. Mooier kun je 
het niet hebben, zeker niet in deze 
tijd. Jullie gaan er medio september 
beslist meer over horen, maar nu 
gaan we eerst verbouwen. Onder-
tussen ben ik zo blij dat Goesting 
blijft, zoals het is en dat het overge-
nomen wordt door drie supererva-
ren Nuenense horecatijgers die net 
als ik toe waren aan een nieuwe uit-
daging in hun leven”. 

Het concept van Goesting is al jaren 
een beproefd succes, goed voor een 
avond aan avond uitverkochte zaak. 
Veel, ook vaste, gasten komen hier 
voor een echt avondje uit. Voor lek-
ker eten en voor een gezellig samen-
zijn. “We gaan aan dit concept dan 
ook voorlopig helemaal niets veran-

deren”, zegt Bart van de Ven, een van 
de nieuwe eigenaren. “Ik heb er zo’n 
goed gevoel bij en dit is echt een 
droom die uitkomt, dat had ik een 
half jaar geleden niet durven denken. 
En wat is er mooier om het met een 
collega met zeker net zoveel ervaring 
als ik, Tom Smids, en met mijn vrouw 
Marina, vorm te mogen geven? Om-
dat we, los van het concept, totaal 
van scratch met een nieuw team be-
ginnen, Ralf neemt zijn crew mee 
naar zijn nieuwe restaurant, starten 
we de komende weken eerst met al-
leen een avondopenstelling. Zo 
gauw als we op orde zijn, dan komen 
daar zeker ook weer de lunches bij. 

Bart en Marina van de Ven, zijn na-
tuurlijk in het dorp geen onbeken-
den. Zo kennen we ze onder meer van 
het kantinebeheer van de RKSV Nue-
nen, werkt Marina ook in het hotel en 
werkte Bart jaren achter de bar bij 
ZINN voordat het Goesting werd. Ook 
Ton heeft in Nuenen zijn sporen in-

middels verdiend. Al meer dan 12 jaar 
draait hij de keuken van Comigo en is 
zijn vrouw eigenaar van Jeansshop 
Wendy’s. “Ik was ook toe aan iets 
nieuws in mijn leven”, geeft Tom aan 
en wat is er dan beter dan dit? Een 
nieuwe uitdaging op zo ongeveer de 
mooiste plek van Nuenen, samen met 
een super enthousiast team?“

“Vrijdag de 31ste gaan we dus weer 
open en dan gaat ons feest begin-
nen. Er zijn nog enkele tafels beschik-
baar voor diegenen die er graag ge-
tuige van willen zijn. Ze zijn online, 
via de website te reserveren. En ook 
als je graag ons team wilt komen ver-
sterken, in de bediening of in de af-
was, dan kun je je melden, we spre-
ken je graag! Hopelijk zien we elkaar 
snel in ons nieuwe, vertrouwde Goes-
ting! We hebben er zin in!”

Unieke editie Zó Nuenen

Diamant en sterke vrouw
Door Nannie van den Eijnden

Op de omslag van de 60e editie van Zó Nuenen, een diamantje, prijkt Fien 
van Grootel, een sterke vrouw. Ze was de eerste vrouw in Nuenen die een 
gemeentelijke onderscheiding kreeg voor haar sociaal maatschappelijke 
betrokkenheid, vormingswerk en tomeloze inzet bij allerlei activiteiten 
in het dorp. Een bijzondere vrouw, die aan de bron stond van talloze ini-
tiatieven die de samenhang in Nuenen bevorderden, waaronder vor-
mingscentrum ‘De Boerderij’ en hobbycentrum ‘De Dorpswerkplaats’.

Verspreiding Zó Nuenen
De laatste drie edities van het blad, 
dat iedere maand met veel liefde en 
zorgvuldigheid wordt samengesteld 
door Mariët Jonkhout, zijn vanwege 
corona helaas niet huis-aan-huis ver-
spreid. Het aantal adverteerders liep 
terug, waardoor het blad in kleinere 
oplages is gedrukt. Deze kleinere 
oplage wordt verspreid naar super-
markten, boekwinkels, gemeente, 
Het Klooster, enkele cafés, drukkerij 
Messerschmidt en heemkunde-
kring De Drijehornick. Het maand-
blad bestaat inmiddels al vijf jaar!

In de rubriek ‘Sterke vrouwen’ zijn 
verschenen: Jo Klomp, Truus Hou-
tepen, Lenny Kuhr, Toos van de 
Ven en Gerda Hekker. Weet u een 
sterke vrouw die niet in dit rijtje 
mag ontbreken, neem dan con-
tact op via mariet@zonuenen.nl

De laatste drie edities van het blad, 
dat iedere maand met veel liefde en 
zorgvuldigheid wordt samengesteld 
door Mariët Jonkhout, zijn vanwege 
corona helaas niet huis-aan-huis ver-
spreid. Het aantal adverteerders liep 
terug, waardoor het blad in kleinere 
oplages is gedrukt. Deze kleinere 
oplage wordt verspreid naar super-
markten, boekwinkels, gemeente, 
Het Klooster, enkele cafés, drukkerij 
Messerschmidt en heemkunde-
kring De Drijehornick. Het maand-
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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.

 AFVALWEETJE:

Zet uw afval op tijd aan de straat! De 
inzamelaar kan in de vakantie een andere 
route rijden dan u gewend bent.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Taxussnoeisel inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen kunnen een groot 
verschil maken! Op verschillende punten heeft de stichting 
inzamelpunten ingericht. Hier kan men, zonder afspraak, 
terecht voor zowel het inleveren van kleine, als ook grote 
hoeveelheden taxussnoeisel. Inzamelpunten zijn te vinden 
op de website: www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inza-
melpunten zijn op de website oranje van kleur.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en 
de stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxustaxi.nl 
of social media. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Hernieuwbare energie, ook wel 

duurzame of groene energie 
genoemd, is energie afkomstig 
van natuurlijke bronnen die 
constant worden aangevuld. Dit 
is energie uit wind, waterkracht, 
zon, bodem, buitenluchtwarm-
te en biomassa

• Deze energiebronnen geen CO2

produceren
• Er nu in Nederland al bijna 12% 

hernieuwbare energie is
• Zonne-energie in 2020 met 40% 

groeit, in vergelijking met 2019
• Je iedere energiebron per uur 

kunt volgen op 
www.energieopwek.nl 

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

CORONA REGELS
Het is en blijft belangrijk 
dat mensen zich aan de 
maatregelen houden om 
verspreiding van het CO-
VID-19 virus zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Af-
stand houden, handen 
wassen, niezen en hoes-
ten in de elleboog en het 
gebruik van papieren 
zakdoekjes. Dat geldt 
ook voor het thuisblijven 
en testen bij de eerste 
klachten. Zo houden we 
het nieuwe coronavirus 
onder controle. Hieron-
der de regels voor binnen 
en buiten per 1 juli 2020.

Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij 

elkaar komen.
• Personeel telt niet mee.
• Meer dan 100 mensen mag.
• Maar alleen als u een plek reserveert.
• En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, 
theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
• Personeel telt niet mee.
• Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zit-

plaatsen.
• U reserveert een plek.
• En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aan-
tal personen.

Regels in het vervoer
• U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar 

vervoer.
• U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mond-

kapje.
• U moet reserveren.
• En u krijgt een gezondheidscheck.
• Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de 

auto?
• Draag dan allemaal een mondkapje.
• In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
Zoals op een rondvaartboot.

vanaf september een grootschalige inkoopactie van ener-
giebesparende maatregelen voor particuliere woningei-
genaren met een grondgebonden woning. De gemeente 
wil graag lokale uitvoerders en installateurs de mogelijk-
heid bieden deze werkzaamheden uit te voeren. 

Winst uit je Woning
Al meer dan 9 jaar organi-
seert Winst uit je Woning 
inkoopacties van energiebe-
sparende maatregelen. De 
inkoopacties leveren veel 
werk op voor (lokale) isolatie- 
en installatiebedrijven. Vorig jaar is via deze inkoopacties 
meer dan 100.000 m2 isolatie aangebracht en zijn 2,5% 
van alle zonnepanelen op woningen in héél Nederland 
geplaatst.

Interesse?
Is uw bedrijf geïnteresseerd? Inschrijven kan t/m 16 au-
gustus 2020. Op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhou-
ding zal er een uitvoerder worden gekozen. Na 18 augus-
tus krijgt u bericht van ons of u geselecteerd bent om mee 
te doen aan deze inkoopactie. 
Aanmelden kan via: www.winstuitjewoning.nl/actie/
samenwerken of via: jary@winstuitjewoning.nl

OPROEP TAXUS TAXI
Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt 
ook dit jaar weer een groot succes. Inmiddels weten dui-
zenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vin-
den. Toch wil de stichting graag een oproep doen aan 
alle mensen binnen het inzamelgebied, om het taxussnoei-
sel aan hen te doneren. De droogte tijdens de start van 
het inzamelseizoen heeft ervoor gezorgd dat de taxushaag 
minder snel is gegroeid, waardoor de opbrengt per adres 
minder is. Extra hulp is daarom van harte welkom! 

Opbrengst al goed voor 1824 chemotherapieën
De stichting heeft dit jaar zich het doel gesteld 425.000 
kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. Zij zijn al goed op 
weg en hebben op dit moment ruim 218.900 kilo taxus-
snoeisel ingezameld goed voor 1824 chemotherapieën. 
Ondanks deze prachtige opbrengst zorgt de droogte, bij 
de start van het seizoen, ervoor dat de opbrengt per adres 
minder is. De stichting gelooft nog steeds in de mogelijk-
heid om de doelstelling te behalen, máár daar hebben zij 
wel de hulp van alle taxusbezitters, binnen het inzamel-
gebied, bij nodig. Inmiddels heeft de stichting het inza-
melgebied alweer wat uitgebreid en roepen zij middels dit 
bericht nogmaals op om zoveel mogelijk taxussnoeisel te 
doneren. 

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.

INKOOPACTIE
Lokale leveranciers gezocht
Bent u leverancier van 
zonnepanelen, vloer- 
en spouwisolatie, HR++ 
glas, decentrale venti-
latiesystemen of kan 
uw bedrijf de cv-instal-
latie waterzijdig inrege-
len?
De gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwet-
ten organiseert i.s.m. 
Winst uit je Woning 

• Hernieuwbare energie, ook wel 
duurzame of groene energie 
genoemd, is energie afkomstig 
van natuurlijke bronnen die 
constant worden aangevuld. Dit 
is energie uit wind, waterkracht, 
zon, bodem, buitenluchtwarm-

• Deze energiebronnen geen CO2

Er nu in Nederland al bijna 12% 

• Zonne-energie in 2020 met 40% 
groeit, in vergelijking met 2019Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’

“Stichting Taxus Taxi hoopt 425.000 kilo taxussnoeisel in 
te zamelen met uw hulp”

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de 
knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof taxol met 
name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) 
van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken 
van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te 
voorkomen vragen zij, om een kuil ter grootte van een 
voetbal te maken, in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden 
en instructievideo’s zijn terug te vinden via www.taxustaxi.
nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas en de opvangzei-
len worden druk bezocht! Zo heeft de stichting met o.a. 
Intratuin in het inzamelgebied uitgiftepunten gecreëerd. 
Zo is er altijd dicht bij huis wel een plek te vinden waar 
deze materialen opgehaald kunnen worden. Alle uitgifte-
punten zijn terug te vinden via de website: www.taxustaxi.
nl/uitgiftepunten
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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

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

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!

4 Houthakker Steaks 6,95
Gegrilde Spareribs
“Super mals”  .................................... 500 gram 5,95
Japanse Vlam
“Heerlijke spies van Kalkoen fi let”  .....per stuk 1,95
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,95
Saté Pakket!
..................500 gram vlees + 250 gram satésaus 7,95
Ham Gehakt
Wellington .......................per stuk 1,75

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

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

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

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR
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ENVER
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.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan
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Gratis vervangend vervoer
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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

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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 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

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:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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 040 209 77 09.

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 & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij 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.  

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 25 juli 18.30 uur: viering, 
voorganger pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 26 juli 09.30 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers pastor E. Away-
evu en pastoraal werker R. van Eck. 
Zondag 26 juli 11.00 uur: viering, 
voorgangers pastor E. Awayevu en 
pastoraal werker R. van Eck. 

Misintenties
Zaterdag 25 juli 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 26 juli 09.30 uur en 11.00 uur: 
Kees Burtner; Paul Perrée; Sjef van 
Santvoort (vanwege sterfdag).

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

Bijzondere uitgave van parochie-
blad ‘kruiswoord’ i.v.m. corona
Medio maart sloeg het coronavirus 
genadeloos toe. Ieder kreeg er -op 
welke wijze dan ook- mee te maken. 
Op initiatief van de pastores van de 
Parochie Heilig Kruis werkte de re-
dactie van het parochieblad kruis-
woord aan een bijzondere editie.
Het is een neerslag geworden van uit-
dagingen en zorgen waarmee we al-
len nog steeds te maken hebben en 
die we niet kunnen en zullen vergeten.
Aan het woord komen behalve de 
pastores o.a. een bezoekster van 
85-plussers, een koster, een verzor-
gende van Archipel Akkers, een ver-
pleegkundige, een geestelijk verzor-
ger in een ziekenhuis en een uitvaart-
verzorgende. Alle bijdragen komen 
recht uit het hart van de schrijvers en 
zijn het lezen alleszins waard. 

kruiswoord verschijnt de tweede 
helft van juli en wordt bezorgd bij de 
parochianen in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Het blad ligt ook achter in de kerken, 
op de leestafels in o.a. Het Klooster, 
het gemeentehuis, de bibliotheek en 
apotheek Aan de Berg. Een digitale 
versie kunt u vinden op de website 
van de parochie en in de app chrch.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 26 juli 11.00 uur: viering, 
voorganger: pastor S. Kuijpers.

Misintenties: 
Nelly Bouw; Martien van Rooij; Piet 
van Rooij; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Diny Geraets; Pastor Jan van 
Dooren, vanwege geboortedatum.

Mededeling:  
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie bedraagt 
€ 1.062,90. Dit jaar ook weer een fan-
tastisch bedrag. Ze zal hier heel erg 
blij mee zijn. Alle gevers heel hartelij-
ke dank. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 26 juli 2020, 9.30 uur: viering, 
voorganger pastoraal werker J. Dek-
kers.

Misintenties
Jan Migchels; overleden ouders Ver-
schuuren-Sloots; Harry Verschuuren.

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

In de vakantieperiode zijn er geen vi-
deo livestreams vanuit De Regen-
boog. U kunt op zondag 26 juli wel 
luisteren naar een dienst, waarin pas-
tor Werner v.d. Wouw voorgaat. 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 de Voedselbank Nuenen. U 
wordt van harte uitgenodigd 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 23 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Appolinaris, bis-
schop en martelaar; gedachtenis van 
H. Liborius, bisschop en belijder.
Vrijdag 24 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Christina, maagd en 
martelares.
Zaterdag 25 juli. Geen H. Mis. H. Jaco-
bus de Meerdere, apostel; gedachte-
nis van H. Christoforus, martelaar.
Zondag 26 juli. Achtste zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 27 juli. 18.30 uur H. mis, ge-
dachtenis van H. Pantaleon, marte-
laar.
Dinsdag 28 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Nazarius en Celsus, martelaren; H. 
Victor I, paus en martelaar; H. Inno-
centius I, paus en belijder.
Woensdag 29 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus, en H. Simplicius, Fausti-
nus en Beatrix, martelaren.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. 

Dorpsraad Lieshout en   
gemeente Laarbeek banen 
weg voor nieuw speelpark
De gemeente Laarbeek en de Dorpsraad Lieshout hebben tijdens een offi-
ciële en tikje feestelijke bijeenkomst een overeenkomst getekend voor het 
gebruik van een groot stuk grond midden tussen de ‘oude’ wijk Nieuwen-
hof en de ‘nieuwe’ wijk Nieuwenhof-Noord. Via die constructie wordt een 
werkgroep in staat gesteld om hier een speelpark in te richten. Met deze of-
ficiële ondertekening is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van 
het burgerinitiatief ter revitalisering van het ‘speelpark Nieuwenhof’.

Blije gezichten bij de getekende overeenkomst met in het midden burgermeester Frank 
van der Meijden tussen Brian Kersten van de Werkgroep (r.) en Frank van Elderen van 
Dorpsraad Lieshout (l.)

De grenzeloze liefde,
die zij naar ons heeft uitgestraald,
wordt nu in eindeloze
herinnering vertaald. 

Wij zijn dankbaar dat we zo lang van haar hebben mogen genieten. Wetende, 
dat zij weer bij haar zo geliefde Kees is, nemen we afscheid van onze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Dorie van Schaik-Bleeker
echtgenote van

Kees van Schaik †

* Roodhuis, 9 juni 1929 † Eindhoven, 20 juli 2020

 Prato (IT): Paul en Christina 
  Jasmin en Matteo  
  Nadesh en Lorenzo 

 Son: Peter en Marja  
  Margit en Jesper  
  Anneloes 

 Castricum: Willem en Alena  
  Hidde en Margot, Moos
  Lotte en Patrique  
  Stijn en Iris

 Kudelstaart: Huub en Marieke  
  Desiree en Gerco  
  Lianne  
  Wouter

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Van Schaik 
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 25 juli om 13.30 uur in 
crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1, Helmond.

Als u nog persoonlijk afscheid wilt nemen van Dorie, dan kan dat voorafgaande 
aan de afscheidsdienst van 12.30 tot 13.00 uur in bovengenoemd crematorium. 

Een condoleance kunt u plaatsen op: www.memori.nl/dorie-van-schaik.

Vincentre o�  cieel museum
De vele voorbereidingen, het uitgebreide onderzoek en de aanvullende 
werkzaamheden hebben er na 2 jaar toe geleid dat Vincentre zich vanaf 
14 juli officieel museum mag noemen.

nu de procedure starten om het ge-
bruik van de Museumkaart aan te 
vragen. Dat kan twee keer per jaar. 
We koersen op 1 januari 2021 als 
dichtstbijzijnde aanvangsdatum. Een 
mooi vooruitzicht, zeker na dit moei-
lijke coronajaar”.

Nu start de procedure om het ge-
bruik van de Museumkaart aan te 
vragen. Naar verwachting is 1 januari 
2021 het moment dat deze kaart gel-
dig is als entreebewijs.

Een klein aantal vrijwilligers heeft 
heel wat uren en dagen gewerkt 
voordat het zo ver was. Directeur Si-
mone van der Heiden zegt: “Beleids-
documenten zijn geactualiseerd, de 
kunstcollectie is digitaal ontsloten en 
een extern deskundige moest beoor-
delen of wij klimatologisch en veilig-
heidstechnisch aan alle voorwaarden 
voldoen. Met een aanvullende ronde 
in het voorjaar is dat nu gelukt. Een 
prestatie om trots op te zijn”.

Nu de status van museum binnen is, 
biedt dit ook perspectief voor de toe-
komst: extra bezoek van mensen met 
een museumkaart! Simone: “We gaan 

14 juli officieel museum mag noemen.
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Vincentre, Van Gogh Village Nuenen 

 

heeft aangetoond op verantwoorde wijze de museale 

taken te vervullen en is opgenomen in het Nederlands 

Museumregister per: 14 juli 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

Dr. E.S. van Eijck van Heslinga, bestuursvoorzitter  

Stichting Museumregister Nederland 

Trots
Een trotse burgemeester Frank van 
de Meijden stak zijn lof niet onder 
stoelen of banken. Tijdens de officiële 
bijeenkomst in de mooie raadzaal 
van het gemeentehuis van Laarbeek 
prees hij het burgerinitiatief om te 
komen tot een nieuw speelpark. “Hier 
is een prima burgerinitiatief niet al-
leen op papier vastgelegd, maar ook 
in de praktijk gebracht” zei hij. “Er is al 
veel werk verzet en er is een mooi 
plan gemaakt dat van binnen uit ge-
dragen wordt”. Hierbij verwees de 
burgermeester, óók vol trots, naar de 
‘Laarbeek-methode’. Een methode 
waarbij clubs, dorpsraden, verenigin-

gen én gemeente samenwerken en 
initiatieven die vanuit onderin ont-
staan, oppakken en naar een realisa-
tie toe dragen. Deze methode past 
volgens hem prima bij een loslaten-
de overheid en meer ‘eigenaarschap 
bij de burgers’.

Werkgroep
Eigenaarschap hebben de leden van 
de werkgroep zeker getoond. Michiel 
Goos, Huib Groenendijk, Brian Ker-
sten, Marcel Fleuren en Janton van 
den Hurk hebben de handen al goed 
uit de mouwen gestoken. Samen 
hebben zij de werkgroep revitalise-
ring ‘speelpark Nieuwenhof’ opge-

richt en met die werkgroep hebben 
ze niet alleen een visie ontwikkeld 
voor een speelpark. Ook hebben zij 
een zeer concreet plan ontwikkeld, 
inclusief een visie op de financiering. 
Omdat middels ondertekening van 
de overeenkomst nu het gebied offi-
cieel in gebruik gegeven is aan de 
werkgroep, kunnen zij concreet aan 
de slag met de realisatie.

Terrein
Uiteindelijk betreft het een terrein van 
ruim 10.000 m2 ingeklemd tussen de 
huidige wijk Nieuwenhof en de in-
aanbouw-zijnde wijk Nieuwenhof-
Noord. Een verbindend terrein dus, 
exact in het midden. Op dat terrein 
staan nu al wat speeltoestellen die uit-
eindelijk weer, waar mogelijk, herge-
bruikt zullen worden in het nieuwe 
plan. Dat plan bestaat overigens uit 
een gefaseerde realisatie, waarbij de 
eerste fase toch al in 2021 gereed zou 
kunnen zijn. Heeft u vragen of wilt u 
op de hoogte gehouden worden van 
de ontwikkelingen van het speelpark 
Nieuwenhof? Stuur dan een e-mail 
naar nieuwenhof1@outlook.com om 
aan te melden voor de nieuwsbrief.

Verbindende rol
De Dorpsraad Lieshout is blij met de 
verbindende rol die zij hier hebben 
kunnen spelen door het burgerinitia-
tief en de gemeente bij elkaar te 
brengen en uiteindelijk ook te zor-
gen dat er een officiële route is aan-
gelegd voor de benodigde financiën. 
Hierdoor is een mooie samenwer-
king ontstaan in de driehoek ge-
meente Laarbeek, Dorpsraad Lies-
hout en werkgroep ‘revitalisering 
speelpark Nieuwenhof’ waardoor de 
weg aangelegd is voor realisatie van 
dit burgerinitiatief. 
Heeft u ook een burgerinitiatief? 
Neem dan gerust contact op met de 
Dorpsraad zodat zij u kunnen koppe-
len aan beleidsmakers en uw input 
op de juiste plaats terecht komt. U 
kunt ons bereiken via info@dorps-
raad-lieshout.nl of kijk eens op de site 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Wij helpen u graag !
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Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en 
jongeren:
• Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand 

te houden.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te hou-

den van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te 

houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:
• Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
• Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
• Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).
Vanuit het buitenland belt u naar +31 20 205 1351.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 14-07-2020 EN 20-07-2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Alvershool 3A Oprichten open kapschuur 
Hoge Brake 8 Wijzigen van gevels, plaatsen reclame, overdekte

winkelwagenopvang en installatie op dak 
Ruiterweg 17 Verbouwen woonhuis 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
20-07-2020 Zandstraat 29 Vastgesteld bestemmingsplan reparatie 

na uitspraak Raad van State, locatie 
mestplaat ‘Buitengebied, herziening 
Zandstraat 29’, gemeente Nuenen c.a. 

15-07-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
15 juli 2020 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

E I G E N T I J D S

Ezeltjesdag 2020
Lieve mensen, elk jaar zo rond maart gaat bij ons, als ezelvrienden van de 
stichting Ezeltjesdag, het weer kriebelen, de voorbereidingen worden 
weer gestart voor het leukste kinderevenement van het Eeneind, 
Ezeltjesdag!

Maar nu weten we dat het coronavi-
rus niet zomaar voorbij is, is er voor 
evenementen nog geen beslissing 
genomen en we het nu niet gepast 
vinden om lokale ondernemers te 
vragen voor sponsoring, hebben we 
met pijn in ons hart besloten om 
Ezeltjesdag 2020 niet door te laten 
gaan.

We hadden er een bijzondere editie 
van willen maken om zo de 35e keer 
te vieren! We willen het voor iedereen 
altijd veilig en gezellig laten verlopen 
en gaan daarom alles in het werk stel-
len om Ezeltjesdag 2021 weer op de 
kaart te zetten!
Voor nu blijf allemaal gezond en pas 
goed op elkaar! En denk aan onze lo-
kale ondernemers om deze wat vaker 
te bezoeken!

Groetjes van de Ezelvrienden van 
Ezeltjesdag. Tot volgend jaar!

We starten met bij elkaar komen, om 
zo de plannen weer rond te maken 
om een geslaagde dag ervan te ma-
ken. De ezelhouders worden uitge-
nodigd, de frietkraam, de ijscokar en 
het springkussen worden besteld, 
vergunningen moeten worden aan-
gevraagd en de lokale ondernemers 
worden bezocht voor leuke cadeau’s, 
om zo onze loterij te sponsoren. Daar 
wordt door de bezoekers altijd gretig 
gebruik van gemaakt en waar we, 
met de opbrengst, weer onze kosten 
mee kunnen drukken…
Maar het werd maart 2020 en helaas 
kwam het coronavirus om de hoek 
kijken en werden we, zoals iedereen, 
getroffen door de nieuwe maatrege-
len die het onmogelijk maakte om 
live bij elkaar te komen. Dan maar via 
app of videobellen. We konden nog 
wel even wachten met de voorberei-
dingen, toen nog niet wetende hoe 
lang het ging duren.

Waarom zou ik lid worden 
van een politieke partij?
Wanneer het op verjaardagen en feestjes over politiek gaat, wordt er 
vaak een hele litanie van ongenoegen m.b.t. plaatselijke onderwerpen 
(zoals Het Klooster, Hongerman, verkeersoverlast) en landelijke thema’s 
(Zwarte Piet, coronaregels, pensioenen, vieze lucht, stikstof) genoemd 
en besproken.

spiegeling is van wat wij belangrijk 
vinden. 
Dat kiezen van de mensen in wie we 
vertrouwen hebben, gebeurt door le-
den van een politieke partij. Alleen zij 
hebben dat (voor)recht. 

We hebben afgelopen week kunnen 
zien dat de leden van het CDA in een 
spannende digitale verkiezing tussen 
Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt hun 
nieuwe voorman kozen. Juist door 
het geringe verschil tussen de num-
mers één en twee dwing je met een 
dergelijke keuze af, dat er goed reke-
ning wordt gehouden met wat er 
leeft binnen de achterban. 
Bij D66 hebben we een soortgelijk 
proces gezien. 
Door deze gang van zaken komen 
toekomstige leiders in beeld met wie 
wij ons kunnen blijven herkennen in 
het bestuur van dit land. En dat geeft 
aan hoe belangrijk de rol van politie-
ke partijen is. 
Daarom alleen al is lid worden van 
een politieke partij zinvol. 

Naast het feit dat je een stem hebt bij 
verkiezingen, heeft een lid op veel 
meer gebieden de mogelijkheid een 
inbreng te leveren: denk hierbij bij-
voorbeeld aan samenstelling van de 
kieslijsten (landelijk /lokaal), samen-
stelling van het verkiezingsprogram-
ma, regelmatige informatievoorzie-
ning middels magazines en nieuws-
brieven, themabijeenkomsten, ont-
moetingen en discussies.
Lid worden van een politieke partij 
geeft inbreng, kennis en verbreding.

Het is jammer om te ervaren dat het 
ledental van diverse partijen al jaren 
afbrokkelt; als je naar de gemiddelde 
leeftijd kijkt van de partijleden, dan is 
dat vaak de leeftijd van de coronarisi-

En… er worden oplossingen gege-
ven, vaak een eenvoudige rechttoe 
rechtaan oplossing onder de ver-
zuchting: “Waarom kunnen ze dat nu 
niet bedenken, als zelfs ik het kan?”. 
Ja, op dit soort bijeenkomsten is de 
wereld vaak eenvoudig en zijn de 
problemen overzichtelijk. 

We leven in een democratie. Dit is niet 
zomaar een woord. Het is een sys-
teem dat door de jaren is opgebouwd 
met als doel om ons als burgers een 
stem te geven in de inrichting van ons 
land, provincie, stad en dorp. 
Juist nu in zo’n tijd van plotselinge en 
veel, vooral ook wezenlijke verande-
ringen is het belangrijker dan ooit dat 
er een regering is en een lokaal be-
stuur die ons vertrouwen hebben, die 
bestaan uit mensen, met niet alleen 
de juiste kwaliteiten, maar ook met 
de juiste kijk op de wereld; uit perso-
nen die een visie hebben, die een af-

Cursus Uitgebreide EHBO weer van start
Volgens de nieuwste richtlijnen (https://www.rodekruis.nl/nieuwsbe-
richt/start-ehbo-cursussen-15-juni/ ) gaan we weer van start met de ‘blen-
ded’ cursus uitgebreide EHBO. Dit is, tot het moment dat er weer meer 
mogelijk is, de enige cursus die we aanbieden. 

• Zaterdagen 8 & 29 augustus van 
09.00 tot 13.00 - locatie: Rode Kruis 
District Brabant-Zuidoost, Willem van 
Konijnenburglaan 6 Eindhoven. Er is 
koffie en thee aanwezig en parkeren 
is gratis. 
Interesse? U kunt contact opnemen 
met projectleider Jesse Compter via 
jcompter@redcross.nl of 06-
18965951.

Deze cursus bestaat uit 14 uur online 
zelfstudie en 4 uur praktijk. Bij het 
klassikale gedeelte blijven de cursis-
ten altijd op anderhalve meter af-
stand van elkaar en zijn er strikte hy-
giënevoorschriften. De cursus is vol-
doende om door te stromen naar 
evenementhulpverlening.
De volgende data kunt u de klassikale 
module van de cursus bij ons volgen:

co groep. Wacht niet af! Word lid van 
een politieke partij en beslis zo mee 
over hoe we ons land kunnen inrich-
ten en besturen. 
Gebruik deze vakantieperiode dan 
ook eens om na te denken welke poli-
tieke stroming je aanspreekt. Kijk wel-
ke partij het beste bij jouw visie past. 
Gebruik vooral geen stemwijzers 
want helemaal onbevooroordeeld 
zijn die niet. Denk zelf na!
Succes en een ontspannen vakantie 
toegewenst! 

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

Metselaar
ze zijn al voorgebakken
in vormen bekend
die vragen om aaneen gesmeed 
te stijgen en tot muur 
genoemd
ten slotte gedoopt in huis
met veiligheid voor warmte
en omzien naar elkaar

zijn schootsvel krijgt 
na afloop van het werk
rustplaats
met uitgeklopte vezels
en sporen zweet
maaltijd wacht
met kiezen en tanden

wat hij in bed tot slot 
nog horen wil
buitengeluiden
herkenbaar
in de nacht
wind huilt maar kent
geen tranen
stenen roepen
als morgenstond 
de regelmaat ervaart.

Klaas de Graaff

Kienen in Lieshout 
We mogen weer kienen. Op dinsdag 
4, 11 en 18 augustus gaan we weer 
kienen in het Dorpshuis in Lieshout. 
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. 
Met ingang van 26 augustus zal het 
kienen weer op de woensdagen 
plaatsvinden.
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Rogge maaien uit de tijd van Van Gogh
Door Frank van Welie en Nannie van den Eijnden

men uit Leenderstrijp. Peer heeft ple-
zier in de oude machine: ‘Hiermee 
hou ik ons pap in ere’.

De garven (bossen) rogge worden op 
‘stuik’ gezet door een groot aantal en-
thousiaste (hobby)boeren, die door 
Leo bijeengebracht zijn. De rogge 
moet op ‘stuik’ nog minstens een 
week drogen alvorens een grote mijt 
gebouwd kan worden om de rogge 
verder te laten drogen. Veel later zal 
de rogge gedorst worden.

Aan het eind van een warme zaterdag 
bleek de aggregaat goed werk ge-

Als eerste trok Leo van de Sande met 
zoon Niels op de zelfbinder met één 
van zijn vele oude tractoren (1952) de 
eerste baan door de rogge, die net 
aan ‘bekwaam’ was. Op de foto zie je 
tractor en de maai-bindmachine in 
een zee van rogge verdwijnen. Piet 
de Brouwer (78) toont dat hij het na 
60 jaar nog steeds niet verleerd is om 
rogge te maaien met zicht en mat-
haak. Voor de derde manier verzorg-
de Martien Smits een Nederlands 
trekpaard, Lotte (25) van de Woeste 
hoeve. Lotte, geleid door Jan Woes-
tenberg, trok een maaimachine die 
bediend werd door Peer van de Boo-

Afhankelijk van 
de verhoudingen 

maaien met de 
‘zicht’ door 

Piet de Brouwer 
(geboren 

Nuenenaar)

Rogge maaien op de ouderwetse manier uit de tijd van Van Gogh

Historisch maaienen oogsten 
rond windmolen De Roosdonck
Door Roland van Pareren

In het kader van de festiviteiten van 200 jaar gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten in 2021 zou een groots historisch schouwspel gaan 
plaatsvinden rond windmolen De Roosdonck. Maar vanwege de corona-
perikelen zijn deze grootschalige activiteiten een jaar opgeschoven naar 
2022. 

oogst met een historische zelfbinder 
die werd getrokken door een oldti-
mer tractor, ook uit 1952. Na de oogst 
worden de schoven op een ‘mijt’ ge-
zet zodat in 2021 kan worden ge-
dorst. Wanneer dat precies zal zijn, is 
nog niet bekend. 

De stichting ‘Nuenen-Gerwen-Ne-
derwetten 200 jaar’ hoopt dat na het 
‘proefdraaien’ van het maaien en 
oogsten dit jaar en het dorsen vol-
gend jaar het echte grote historische 
schouwspel rond windmolen De 
Roosdonck in 2022 definitief kan 
doorgaan. 

Leo en Niels van de Sande van De 
Dorsklippels zouden met hun histori-
sche landbouwwerktuigen een groot 
aandeel hebben in het schouwspel. 
Leo is in het bezit van zo’n 25 old-
time tractoren. Met het oog op het 
jubileumjaar 2021 had hij voor de co-
ronacrisis al rogge gezaaid op de ter-
reinen van Fons Linders rond de mo-
len. Afgelopen zaterdag is de rogge 
gemaaid met een tweetal historische 
maaimachines. 

Een maaimachine uit 1952 werd ge-
trokken door een 25-jarig Belgisch 
trekpaard. Leo en Niels hebben ge-

Leo van de Sande met zijn mensen volop actief met het maaien van de rogge bij wind-
molen De Roosdonck. Het tafereel moet in 2022 onderdeel gaan worden van het histo-
risch schouwspel in het kader van 200 jaar gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Foto: Martien Jansen

Ria van Santvoort    
beëdigd tot      
commissielid Watersysteem
Op woensdag 8 juli is Ria van Santvoort benoemd tot commissielid Watersys-
teem van de Algemene WaterschapsPartij(AWP) van Waterschap De Dommel.

Als Commissielid Watersysteem adviseert zij het Dagelijks Bestuur over voor-
stellen, die worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De Commissie Wa-
tersysteem richt zich met name op overlast door te weinig water en overlast 
door te veel water, uitgewerkt in het ‘Programma Leven De Dommel’. 
www.waterschapdedommel.nl

Rond molen De Roosdonck is zaterdag 1,5 hectare rogge afgemaaid op 
drie traditionele manieren zoals in de tijd van Van Gogh in 1884, met een 
Nederlands trekpaard en een machine uit 1952, de zogenaamde zelfbin-
der. Met de zicht en mathaak, en met paard en maaimachine.

daan te hebben: de welverdiende 
biertjes waren prima op temperatuur. 
Via zijn lens was Frank heel dichtbij 
gekomen, hij werd uitgenodigd een 
biertje mee te drinken. Mooie verha-
len werden verteld. Zoals het verhaal 
van Piet de Brouwer: een Nuenenaar, 
die hier op 57-jarige leeftijd is gestopt 
met ‘boeren’ in Nuenen en in Drenthe 
helemaal opnieuw is begonnen. Wim 
van de Ven, de vader van ‘witvoetje’ 
Agnes Lensing - van de Ven, boerde in 
Drenthe zo’n 20 kilometer verderop.

En Leo van de Sande heeft dit maaien 
rond de molen twee jaar geleden al 
gedaan. Hij komt uit Gerwen en 
woont op Eeneind. Een bijzondere 
plek waar ook maar eens een artikel 
aan gewijd moet worden, voordat 
zoon Niels het overneemt.

Foto’s: Frank van Welie
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Neil Diamond Solo Show

Marcel Mulders verrast!
Door Nannie van den Eijnden

Het was de laatste voorstelling van het seizoen in theater Het Speelhuis in 
Helmond. Een beetje vreemd, want na de lockdown kwam het theaterbe-
zoek net weer tot leven. De Neil Diamond Solo Show van Marcel Mulders 
was een verademing en een waardige afsluiter. Het publiek mocht niet 
meezingen vanwege aerosolen, wel meeklappen.

natuurlijke manier en wisselde dat af 
met vele bekende liedjes uit de lange 
carrière van Neil Diamond. Helmond 
is een belangrijke locatie voor Marcel, 
hier is hij met zijn Neil Diamond Show 
in De Cacao Fabriek ooit begonnen. 
Hij woont hier vlakbij.

“Ik ben blij weer op het podium te 
staan” opende Marcel zijn concert, al 
miste hij wel zijn Neil Diamond Me-
mories Tribute Band. Solo wist Marcel 
er echter ook een geweldige show en 
avond van te maken. Hij vertelde het 
levensverhaal van zijn idool op een Hij woont hier vlakbij.levensverhaal van zijn idool op een 

Het ‘A270-circuit’
“Als bewoners van Nuenen Zuid direct wonend aan de A270 ervaren wij dagelijks over-
last van weggebruikers die menen dat ze de maximumsnelheid van 100 km/u mogen ne-
geren. Vaak zijn het motorrijders die even lekker gasgeven maar niet beseffen dat er ook 
nog mensen wonen aan de andere kant van de geluidswal. De hoge snelheid gaat dan 
ook nog eens gepaard met een enorme herrie zodat je elkaar niet meer kunt verstaan als 
je in je tuin zit. Vooral in de zomermaanden lijkt het wel een heus stratencircuit aan het 
worden. De geluidswal is inmiddels zover ingezakt dat deze het geluid ook niet meer te-
genhoudt. Diverse oproepen aan de politie om te gaan handhaven hebben helaas tot 
niets geleid, de A270 is kennelijk niet interessant genoeg. Hardrijders kunnen dus helaas 
gewoon hun gang blijven gaan. (Hugo van Nisselrooij, Heikampen, Nuenen.)”

Nederland kent 8 ‘officiële’ straatcircuits. Een stratencircuit is een racecircuit voor auto’s 
of motorfietsen dat is aangelegd op een openbare weg. Zonder moeite kan A270 wor-
den toegevoegd aan deze lijst. De weg voldoet aan alle voorwaarden. Sterker nog, veel 
weggebruikers gaan er vanuit dat het een straatcircuit is gezien de door hen gekozen 
snelheden en de telkens weer pogingen de geluidsbarrière te doorbreken. A270 is één 
van de weinige autosnelwegen in beheer van de provincie. De weg loopt dwars door 
bewoond Nuenens gebied. Met een daarbij passende maximale snelheid van 80km/u 
zou de leefbaarheid in aanliggende wijken meer dan gediend zijn. Gemeente Nuenen 
gaat daar niet over wordt gezegd. Blijft een feit dat gemeente Nuenen in deze verant-
woordelijk is en blijft voor het leef- en woongenot van haar inwoners. Het op gezette tij-
den schoffelen van de ingezakte geluidswal is in die zin een ‘lachertje’.

Herkent u zich in bovenstaande tekst onderteken dan de petitie via de volgende link: 
https://petities.nl/petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl 

Rob van der Vorst, Nuenen (adres bij de redactie bekend)

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

Finn, Nina, Stan en Milan: 
nieuwe inwoners in onze 
gemeente
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tui-
nen en op woningen. Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen 
over nieuwe inwoners in Nuenen.

boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Oma Mieke laat ons weten dat aan de 
Koolmeeshof 7 Finn geboren is. Trot-
se ouders zijn Tom van Hout en 
Anouk van der Velden. Broertje van 
grote zus Liv.

Op 25 juni is Nina Heezemans een 
nieuwe bewoner van de gemeente 
Nuenen geworden en woont aan 
Brouwersveld 10 in Nuenen samen 
met Bart en Wendy Heezemans.

Donderdag 25 juni is Stan Mes-
serschmidt geboren, Stan woont in 
de Rietgorshof in de wijk Nuenen-
zuid. De trotse ouders zijn Carin en 
Paul Messerschmidt.

Aan de Donkervoort 6 is Milan gebo-
ren. Daar wonen ook de ouders, 
Maarten en Aafke Laeven en grote 
broer Jamie.

Finn, Nina, Stan en Milan, welkom in 
onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-

redactie@ronddelinde.nl. 

Jazz in Catstown Streetparade
Op zondag 26 juli organiseert Netwerkvereniging 0492 samen met Cen-
trummanagement Helmond een originele Streetparade. Vijf orkesten zul-
len tussen 13.00 en 16.00 uur het centrum van Helmond muzikaal opluis-
teren. De Streetparade wordt afgesloten met een jamsessie op de Markt.

van de plank werd gehaald. De opzet 
is om in 2021 in de laatste week van 
de bouwvak het evenement te laten 
plaatsvinden. Als try out hebben we 
op 26 juli eerst een streetparade geor-
ganiseerd om zo ook onze oude spon-
soren weer enthousiast te maken” laat 
de voorzitter Ralph de Kort weten. De 
deelnemende orkesten zijn Papa Dre 
Jazz band, The Sail Jazzband, The Jug-
gets, Tjonge Jonge en Jazz O’leans.

Netwerkvereniging 0492 is een actie-
ve ondernemersclub die iedere week 
bij elkaar komt om business voor el-
kaar te genereren door middel van 
een unieke formule. Binnen de vereni-
ging zitten verschillende leden die 
voorheen deel uitmaakten van de 
commissie Jazz in Catstown. “Toen het 
idee groeide om een evenement in 
Helmond te omarmen, lag dan ook 
erg voor de hand dat Jazz in Catstown 

De Gaper
Na de moorkoppen en de afrikaantjes 
zijn nu ‘de gapers’ aan de beurt
Een Amsterdamse apotheek verwijderde 
de afbeelding van een zwarte man:
Dus als iets naar racisme of discriminatie 
geurt
Moet het van de sokkel of van de wand
Ook al is er verder niets aan de hand
De aanwezigheid van een gaper aan de 
gevel van 
Apotheek De Groot en Latenstein
Vond de buurt niet zo fijn
Ook de gaper boven drogisterij Het Heer-
tje in de Herenstraat
Maakte een aantal mensen kwaad
Uiteindelijk bleek alles gebaseerd op een 
misverstand:
Het kwam door een spottende tweet van 
columniste Sylvia Witteman
Ja, die vrouw zegt overal wel wat van
Ik vind dat haar achternaam echt niet 
meer kan
Denk niet bruin, wit of zwart
Maar in de kleur van je hart

Joke van Overbruggen©

Energie
Marcel droeg deze avond geen pruik, 
maar zijn stem lijkt zóveel op die van 
Neil, en hij kruipt zó in de huid van de 
Amerikaanse zanger, dat het af en 
toe net was of Neil zelf op het po-
dium stond. Zo’n goede energie! Het 
werd een muzikale reis door de tijd, 
van het eerste nummer dat Neil in 
1960 schreef voor de vriendin die zijn 
eerste vrouw werd ‘Hear them bells’, 
door de zestiger jaren heen met hits 
als ‘Solitary Man’, ‘Cherry, Cherry’ and 
‘Kentucky Woman’ tot latere grote 
hits. Marcel loodste zijn publiek langs 
alle albums waar iedereen wel herin-
neringen aan heeft en deelde onbe-
kende weetjes: het nummer ‘Red Red 
Wine’ dat iedereen kent van UB40 is 
oorspronkelijk geschreven door Neil 
Diamond. ‘Sweet Caroline’ werd ge-
covered door Elvis en Neil vertaalde 
‘Ne me quitte pas’ van Brel naar ‘If you 
go away’. Samen met Angelique Gu-
lickx zong Marcel een prachtig duet, 
‘You don’t bring me flowers anymore’. 
Marcel sloot zijn solo show feestelijk 
af met het nummer dat Neil schreef 
voor The Monkees en dat een num-
mer 1-hit werd: ‘I am a Believer’. 

Nieuwe muzikale projecten
Tijdens de corona lockdown hebben 
de leden van de Neil Diamond Me-
mories Tribute Band thuis de muziek 
voor het nieuwe nummer ‘I’ve been 
before’ opgenomen en dat later ge-
mixed tot clip. 

Wat een verrassing: de Nuenense gita-
rist Erik Verhoef speelt mee! Samen 
met Erik en Merijn komt Marcel als trio 
naar De Cacaofabriek voor een akoes-
tische avond vol heerlijke nummers 
uit de Top2000. Kom genieten en 
voorzichtig meezingen bij één van de 
volgende voorstellingen:
• 22 augustus Top2000 Unplugged 
www.cacaofabriek.nl
• 9 oktober Jukebox on Tour 
www.onsmierloostheater.nl

www.neildiamondmemories.com
www.muldersmusic.nl

Waarnemend bestuurder   
bij Helpt Elkander per 22 juli 
De Raad van Toezicht van Helpt Elkander heeft na een intensief traject be-
sloten om over te gaan tot het ontslag van de directeur-bestuurder. Er is 
sprake van onoverbrugbare verschillen over de wijze waarop Helpt Elkan-
der bestuurd dient te worden in het kader van de wet- en regelgeving (Wo-
ningwet en Governancecode). Helaas is gebleken dat het niet mogelijk was 
hierover tussen bestuurder en Raad tot eenduidige opvattingen en afspra-
ken te komen. De RvT heeft er alles aan gedaan om gezamenlijk tot een ver-
betertraject te komen en betreurt het ten zeerste dat dit niet is gelukt. 

Het ontslag van de directeur-be-
stuurder is per 21 juli. Marlie Bon-
gaerts, voorzitter Raad van Toezicht: 
“Wij vinden het buitengewoon spij-
tig dat het zo is gelopen. De direc-
teurbestuurder heeft veel ervaring in 
volkshuisvesting en toonde een 
enorme gedrevenheid die wij zeer 
waardeerden. Als RvT moeten wij er 
echter op toezien dat er volgens de 
juiste afspraken wordt bestuurd. 
Daarover waren de verschillen van 
mening te groot en daardoor viel 
naar verloop van tijd de noodzakelij-
ke vertrouwensbasis weg.” 

Per 22 juli zal Ton Streppel als waar-
nemend bestuurder aantreden en na 
goedkeuring van de Autoriteit Wo-
ningcorporaties wordt hij als interim 
bestuurder aangesteld. Ton Streppel 
heeft ruime ervaring in de volkshuis-
vesting en diverse interim-functies 
vervuld. Hij heeft als opdracht de 
continuïteit van de volkshuisvestelij-
ke inzet te waarborgen in samenwer-
king met huurders, organisatie, RvT 
en overige stakeholders. 

Over Helpt Elkander 
Helpt Elkander is een woningstich-

ting die dit jaar 101 jaar bestaat en 
een herkenbare positie heeft in de 
gemeente Nuenen. In de kernen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
verhuurt Helpt Elkander ongeveer 
1.400 woningen. Helpt Elkander staat 
dichtbij haar huurders en is lokaal 
sterk verankerd in de Nuenense sa-
menleving. 

De volkshuisvestelijke opdracht van 
Helpt Elkander is aanzienlijk. In 2019 
stelde Helpt Elkander de nieuwe on-
dernemingsstrategie voor de pe-
riode 2020 t/m 2024 vast. Helpt Elk-
ander wil als dé corporatie in Nuenen 
lokaal het verschil maken in nauwe 
samenwerking met anderen. De fo-
cus ligt op de opgave in Nuenen en 
doen wat nodig is. Daarbij is nadruk-
kelijk gekozen voor een bredere rol- 
en taakopvatting en voelt Helpt Elk-
ander zich mede verantwoordelijk 
voor de inclusieve samenleving.
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DRUKKEN
MULTI PRINTEN

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 30

Horizontaal: 
1 gelijkspel 6 roeiriem 12 geheimtaal 13 gezicht 15 deel v.d. dag 18 waterverf 20 knaagdier 
21 pl. in Flevoland 23 deel v.h. hoofd 24 vetlaag 26 pl. in Limburg 28 droogvloer 29 schatten 
31 gescheiden 33 voordeel 34 ieder 36 vliegend dier 38 fi rmament 41 vrouwelijk dier 
43 motief 45 geur 47 telwoord 49 beroep 51 geluidje 52 herkomst 55 kracht 58 plakband 
59 verbond 60 ontwerp 61 eethuis.

Verticaal: 
2 maar 3 insect 4 plan 5 vreemde munt 7 etcetera 8 hardhorend 9 duinvallei 10 opplakbriefje 
11 nest v.e. roofvogel 14 jaargetijde 16 hoofddeksel 17 Europeaan 18 riv. in Spanje 
19 muurholte 22 de onbekende 25 vuurmond 26 rijgsnoer 27 op elkaar 28 uitbouw 
30 insect 32 bergweide 35 grasveld 36 bezoek 37 uitroep van vreugde 38 sprookjesfi guur 
39 smakelijk 40 bouwland 42 via 44 domina 46 voorzetsel 48 indianentent 50 wezen 
53 brandstof 54 zelfkant 56 scheepstouw 57 tochtje.

M A A N S T O N D S R

W E B L O S O O I L O L

E T A P P E T R A V A G E

I R A K N U R K S S A G E

D O R K V I A F R E U

E S A R A M L A K S W

G A R D E R O B E

A T A A K S B E U L G

N O R N E T S L O O R

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

E Z E L I N R H E I D E N

R I F E N T M E S S O S

N B R O M F I E T S N

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

Oplossingen wk 29
R E N I D N A I V O R P S T S

A K E R S T K L O K E I N U A

B A M V M C O M M O D E U W R

E R E K O E P A A R D J I U R

L E O G O G H K E I R P T O E

L J N O R E E V E A F O K R T

U A R H D U F L M I P T O E R

C C E D E R I I S B M E K B A

H H V R N I N Z E O D A E U M

T T A L A G D R E O O W N S L

L G B I A G A R C L E R G Y E

A R I P R A F H E R F S T P D

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

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

K D W E P E R E T H C I Z P O

S TA A L FA B R I E K

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.

ADIOS
AFHANDELEN
AMICE
ANGST
ARCHIEF
ASPERGE
BEHEERSING
BELEID
BOLIDE
CHEFARTS
DESIGN
DRANG
DUIVENVOER
EETGEREI
ENGEL
FACTO
FLITS
GREEP
HEKSENTOER
HOSPITANT
JOEPIE
KOERS
LELIEBLANK
LIEFJE
LINKS
LOMPHEID
MORREN
MOTJE
OMISSIE
OPLAGE
OVERBODIG
PALEIS
PLUCHE
POKDALIG
RAFEL
RATELSLANG
REBEL
SLEUF
STILTE
TENNO
TREKORGEL
VERVLIEGEN

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

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

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

7 9
2 7 6

2 8
8 6 9

3 9 1 5

Sudoku

week 28, Mw. R. van Gelooven, Nuenen.

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

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.

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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.

TE KOOP: Eiken hoek-/
salontafel 70x70 cm en 
rechthoekige eiken salon-
tafel 146x71 cm met 2 op-
bergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

Leer deze zomer   
eerste hulp verlenen!
Nog geen plannen deze zomer? Of juist wel en wil je 
goed voorbereid op pad? Volg in juli of augustus een 
zomertraining reanimatie en eerste hulp op een ves-
tiging van G4S bij jou in de buurt. Leuk, leerzaam en 
vooral heel nuttig in geval van nood!

Bij G4S Training & Safety ademen we veiligheid. Jaarlijks 
leiden we meer dan 100.000 cursisten op in EHBO en 
BHV. Dat doen we op trainingslocaties door het hele 
land, ook in jouw buurt hebben we een trainingslocatie. 
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen 
kennis te laten maken met veiligheidstrainingen en te 
leren wat je moet doen in geval van nood. Daarom heb-
ben we een compacte training samengesteld voor in de 
zomermaanden, speciaal voor bewoners van de wijken 
rondom onze trainingscentra!

Wat leer je in deze cursus?
Deze training is geschikt voor iedereen die graag de ba-
sis van eerste hulp wil leren, maar ook erg leuk voor 
BHV’ers die nog eens met familieleden de eerste hulp 
willen oefenen. De training duurt een halve dag en de 
volgende onderdelen komen aan bod:
• Reanimeren en gebruik AED
• Eerste hulp bij steken en beten
• Wonden en andere letsels aan
 armen of benen
• Eerste hulp bij hitte

Kom trainen op een locatie in jouw buurt
De trainingen in jouw omgeving worden gegeven op de 
volgende locatie en data:
G4S Training & Safety - Son en Breugel
• 22 juli • 10, 17 en 19 augustus
Adres: Ekkersrijt 1306, 5692 AH Son en Breugel
Starttijden zijn op alle dagen 09.00 uur en 13.00 uur.

Aanmelden voor de training
Aanmelden kan via onze website (www.veiligheids-trai-
ningen.nl/zomer), de kosten bedragen € 45,- (inclusief 
btw) per volwassen deelnemer. Elke volwassene mag 
bovendien kosteloos een kind (13 -18 jaar) uit het eigen 
gezin meenemen naar de training! 

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 & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Rectificatie

Zomerschoolwebinar 
ouder worden   
in eigen huis
De aanmeldingslink werkte vorige 
week helaas niet naar behoren, dat 
hebben we gerepareerd. U kunt zich 
nu dus aanmelden voor het webinar 
voor de sessies vanaf 28 juli.

We organiseren voor alle thuisblijvers 
een gratis webinar over veiligheid in 
huis, onder het motto : Van bed naar 
toilet, dat kan veiliger! Deze route 
door het huis is bewezen een van de 
grootste risico’s om te vallen......
De eerstvolgende sessie is op dins-
dag 28 juli om 14.00 uur en er zijn 
herhalingen in de weken daarna, tel-
kens op een andere dag, zodat er al-
tijd een mogelijk is voor u om erbij te 
kunnen zijn. Er kunnen maximaal 25 
mensen tegelijk deelnemen. Als er 
meer dan 25 aanmeldingen zijn voor 
een datum, schuiven wij u (in over-
leg) door naar een andere sessie. Een 
sessie duurt ongeveer 50 minuten.
Het webinar is bedoeld voor iedereen 
die dit interesseert; oudere bewoners, 
hun kinderen, mantelzorgers en alle 
professionals die zich bezighouden 
met de woonsituatie van ouderen.
Dit wilt u niet missen, want wat weet 
ú bv. van plasrouteverlichting?

Schrijf u in op www.schimmelpen-
ningh.webinargeek.com/het-kan-
veiliger-van-bed-naar-toilet 
U ontvangt van ons een bevesti-
gingsmail met een link om erbij te 
zijn, of een mail om in overleg een 
andere datum voor u uit te zoeken.
Om mee te doen is geen speciale 
software nodig, en u heeft ook geen 
speciale computerkennis nodig, dus 
niets belet u om mee te doen. En om-
dat we het via de computer doen, is 
het absoluut Coronaveilig.

Ik zie u graag binnenkort!

ir. Ineke Schimmelpenningh, architect
Ouder worden in eigen huis
Tweevoren 45 5672 SC Nuenen
040 2906616 / 06 28178666
www.ouderwordenineigenhuis.nl
www.schimmelpenningh.nl
www.schimmelpenningh.blogspot.
com

Vakantie    
bij het Wasven
Blijft u ook lekker thuis deze zomer? 
Heerlijk, want er is genoeg te doen. 
Zoals bij het Wasven in Tongelre/Eind-
hoven. Iedere dag organiseren wij ac-
tiviteiten. Op 24 juli kunt u bijvoor-
beeld komen kijken hoe onze bakkers 
op authentieke manier in ons bak-
huisje bakken. Krijg uitleg van de sto-
kers wat er bij komt kijken om de oven 
te stoken. De lekkernijen die de bak-
kers maken zijn te proeven en te koop 
in de winkel. Om 11.00 uur begint het 
opstoken van de oven, vanaf 13.00 tot 
14.00 uur wordt er gebakken.
Zelf bakken kan ook: kinderen mo-
gen een eigen breekbrood bakken 
op 28 juli van 10.00 tot 11.00 uur. De 
bakkers bakken het brood af. Intus-
sen ga je kruiden knippen in de 
moestuin voor zelfgemaakte krui-
denboter. En dan ... smullen met je ei-
gen verse brood.
Op 29 juli kun je vanaf 10.00 uur ken-
nis komen maken met de bij. Wordt 
een ijverige bij op het Wasven. Laat je 
verrassen door onze imkers, proef 
onze honing, boetseer met bijenwas 
en neem een kijkje in een bijenkast. 
Maar er is meer: we tonen een film 
over het groene woud (29 juli) en op 
25 en 26 juli kunt u genieten van Mu-
ziek aan tafel, onze samenwerking 
met het CKE. In de tuinderij treden 
Quirky en Bobeli op. Terwijl u van de 
muziek geniet, smult u van een borrel-
mandje of een knapzak met lekkers. 
Aanmelden is, in verband met de 
voorzorgsmaatregelen, voor alle acti-
viteiten nodig. Op onze site vindt u 
meer informatie over de kosten en het 
reserveren. Tot ziens bij het Wasven!

Tennis en Padel:     
een geweldige combinatie
Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat tennisvereniging de Lissevoort op 
haar park 2 padelbanen heeft laten aanleggen. De belangstelling voor 
deze nieuwe racketsport neemt enorm toe.

Gelukkig kan het weer. De toernooi-
commissie, bestaande uit 8 dames, is 
blij dat ze groen licht heeft gekregen 
om het toernooi te organiseren. 
Vorig jaar konden deelnemers voor 
zowel tennis als padel kiezen. Dat 
was een groot succes, daarom is het 
dit jaar weer een gecombineerd 
toernooi, maar kun je je maar voor 1 
categorie inschrijven; tennis of pa-
del. Het toernooi vindt plaats van 31 
augustus tot en met 6 september op 
onze gezellige club T.V. De Lisse-
voort. Uiteraard houden we ons aan 
de richtlijnen van het RIVM om het 
toernooi Coronaproof te laten verlo-
pen. Minder stoelen op het terras, 
looproutes en 1,5 meter afstand 
houden, moeten hiervoor zorgen. 
De wedstrijden worden in poules in-
gedeeld en vinden plaats op basis 
van de actuele rating. We hopen op 
veel inschrijvingen voor het dames-, 
heren- en mixdubbelspel en we ho-
pen ook weer veel padelspelers te 
mogen verwelkomen. 

Inschrijven kan tot en met 16 augus-
tus via www.toernooi.nl

Vol = vol, dus meld je nu direct aan, 
dan zien wij je hopelijk begin sep-
tember.

Vorige maand heeft de Lissevoort via 
de lokale pers een zomerabonne-
ment voor de maanden juli, augustus 
en september aangeboden aan Se-
nioren en Junioren Deelnemers krij-
gen naar wens tot 3 tennis en/of pa-
del clinics onder begeleiding van een 
van onze ervaren trainers. Daarnaast 
organiseert een bijzonder actieve pa-
delcommissie speciale introducties 
voor padel. 
Het bestuur is blij verrast met de gro-
te belangstelling. Maar liefst 135 
deelnemers hebben zich aangemeld 
voor deze challenge. De inschrijving 
is inmiddels gesloten. Bent u nieuws-
gierig naar padel. Kom gerust even 
kijken op ons park.
Vooral in de avonduren worden de 
banen intensief gebruikt.

Nadere informatie over de vereni-
ging kan worden ingewonnen via het 
mailadres info@tvdelissevoort.nl

Het kan weer!
Tennis- en padeltoernooi tennis-
vereniging de Lissevoort 
Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen 
van Opwetten 35+ en 55+ dubbel 
tennistoernooi en 25+ padeltoer-
nooi gaat dit jaar op 31 augustus van 
start. 

Heerlijk, de herfstvakantie begint!

We starten met een nieuwe 
menukaart. Bekijk ’m op 
onze website.

   HERFSTACTIE
   Een gratis fles rode of  witte 
   huiswijn per tafel van ten minste 
   2 personen i.c.m. een driegangen-
   menu à la carte.
   Geldig t/m 31 oktober 2014.
   Niet inwisselbaar voor contant geld of  
   korting en niet geldig in combinatie met 
   andere acties.

Reserveer je tafel via 
(040) 2636320.

Zomerranking en nieuwe competitie

Darten in Café De Stam Gerwen
In Café De Stam in Gerwen start zaterdagavond 25 juli een zomerranking 
darten voor dartliefhebbers vanaf 16 jaar. Dartclub De Stam organiseert 
deze ranking op de volgende speelavonden om 20.00 uur: 25 juli en ver-
volgens elke zaterdagavond in augustus, van 1 tot en met 29 augustus. 
De wedstrijden worden gespeeld in een poulesysteem. Daarna volgen 
knock-out-wedstrijden en na afloop is de winnaar van de winnaarsronde 
en van de verliezersronde bekend. Het speltype is 501 best of 5. Deelne-
mers schrijven zich per avond in voor vijf euro. 

Iedere speelavond zijn er prijzen te 
winnen, ook voor de hoogste finish 
en de meeste 180-ers. Deelnemers 
die minimaal drie speelavonden aan-
wezig zijn geweest en voldoende 
punten hebben worden uitgeno-
digd voor de finale-avond op 29 au-
gustus.

In verband met de coronaregels 
kunnen er maximaal 20 darters per 
avond deelnemen. Om verzekerd te 
zijn van deelname, is snel aanmel-
den geboden. Aanmelden bij Dart-

club De Stam, via Bas van Keulen 06-
53965925.

Versterking voor competitie ‘20-’21
Dartclub De Stam is op zoek naar 
darters die het team Stam 9 willen 
versterken. Dit team speelt op vrij-
dagavond haar thuiswedstrijden en 
komt uit in de Dartsorganisatie Eind-
hoven. De nieuwe competitie start 
in september. Heb je interesse, meld 
je in Café De Stam tijdens de ranking 
of bel secretaris Bas van Keulen voor 
meer info.

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. Samen kunnen we 
hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

Dus geef aan de collectant of op 
hersenstichting.nl

GEEF AAN 
DE COLLECTANT

In Noord-Brabant halen 1489 collectanten € 138.214,31 op

Collecte Hersenstichting  
verbreekt record
De collecte van de Hersenstichting heeft meer dan €1,5 miljoen opge-
bracht. In Noord-Brabant hebben 1489 vrijwilligers gecollecteerd voor de 
Hersenstichting. Zij hebben samen bijna € 140.000,- opgehaald. 

bekijkt de komende maanden hoe de 
collecte van 2021 coronaproof ge-
houden kan worden.

Over de Hersenstichting
1 op de 4 mensen heeft een hersen-
aandoening. Hersenaandoeningen 
zijn helaas hard op weg de grootste 
ziekte van Nederland te worden. Dit 
moet stoppen. Want een hersenaan-
doening zet je leven op z’n kop. En 
vroeg of laat raakt het ons allemaal. 
Daarom zet de Hersenstichting alles 
op alles voor gezonde hersenen voor 
iedereen. Nu en in de toekomst. We 
zetten niet in op één aandoening, 
maar investeren breed in baanbre-
kende oplossingen die hersenaan-
doeningen helpen voorkomen, af-
remmen, of genezen. Om dit te berei-
ken laten we onderzoek doen, geven 
we voorlichting en zetten we ons in 
voor betere patiëntenzorg. Meer in-
formatie: www.hersenstichting.nl

De opbrengst wordt ingezet voor 
gezonde hersenen voor iedereen. 
De Hersenstichting wil dat bereiken 
door te investeren in onderzoek, 
voorlichting en het verbeteren van 
de patiëntenzorg. “Dat is noodzake-
lijk, want 1 op de 4 mensen heeft 
een hersenaandoening. En dat wor-
den er in de toekomst helaas alleen 
maar meer”, aldus Heimens Visser. 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt 
dat het aantal mensen dat lijdt aan 
dementie of de ziekte van Parkinson, 
of een beroerte krijgt, tot 2040 ex-
plosief zal stijgen. “Dat heeft een 
enorme impact op de samenleving”, 
aldus Heimens Visser. “Het is mooi 
dat we met deze opbrengst weer 
stappen kunnen zetten naar oplos-
singen voor hersenaandoeningen 
en een beter leven voor iedereen 
met een hersenaandoening en hun 
naasten.”

De collecte van 2021 staat gepland 
van 1 februari t/m 6 februari. Nieuwe 
collectanten kunnen zich het hele 
jaar aanmelden via www.hersenstich-
ting.nl/collecte. De Hersenstichting 

Catharina Ziekenhuis en Medtronic: 

Aantoonbaar nog betere 
hart- en vaatzorg leveren
De kwaliteit van de hart- en vaatzorg nog beter maken, kennis delen en 
een naadloze samenwerking met zorgaanbieders in de regio zodat een 
patiënt altijd de juiste zorg krijgt op de juiste plek. Dat zijn de belangrijk-
ste doelen in de vernieuwde overeenkomst die dinsdag gesloten werd 
door het Catharina Hart- en Vaatcentrum en Medtronic, één van ’s werelds 
grootste bedrijven op het gebied van medische technologie. Piet Baten-
burg zette dinsdag één van de laatste handtekeningen van zijn twaalfja-
rige loopbaan als bestuurder van het Catharina Ziekenhuis.

lijks op de Hartlounge in het Cathari-
na Ziekenhuis worden behandeld 
zijn zeer te spreken over de nieuwe 
werkwijze. Zij waarderen de afdeling 
met gemiddeld een 9. 

In de vernieuwde overeenkomst tus-
sen het Catharina Ziekenhuis en 
Medtronic is het delen van kennis 
een rode draad. Het Catharina Zie-
kenhuis is een Centre of Excellence 
op het gebied van zorg voor patiën-
ten met hart- en vaataandoeningen 
in Nederland. Medtronic ontwikkelt 
en verbetert therapieën en medische 
technologie. De partijen hebben af-
gesproken om daar waar de experti-
ses elkaar raken de krachten heel ge-
richt te bundelen. Op die manier kun-
nen ze samen bijdragen aan de we-
tenschap en de hart- en vaatzorg 
voor patiënten op grote schaal steeds 
verder brengen.
www.catharinaziekenhuis.nl

Samenwerking in de regio
Medtronic en het Catharina Zieken-
huis slaan nu de vleugels verder uit. 
Belangrijk onderdeel in de vernieuw-
de overeenkomst is de samenwer-
king in de regio. De partijen stellen 
per therapiegebied vast hoe ze het 
beste kunnen samenwerken met zie-
kenhuizen die patiënten verwijzen 
voor behandeling naar het Catharina 
Ziekenhuis. Daardoor kunnen patiën-
ten zo dicht mogelijk bij huis het 
voor- en na traject van een ingreep 
doorlopen, worden zij alleen door-
verwezen als dat echt noodzakelijk is 
en kan overbehandeling worden 
voorkomen. Belangrijk gevolg hier-
van is ook dat door efficiënt (samen) 
te werken de schaarse capaciteit van 
ziekenhuispersoneel niet wordt over-
vraagd. 

Veel ervaring
Beide partijen deden samen al veel 
ervaring op met het organiseren van 
hartzorg die optimaal is voor de pati-
ent en die slim en efficiënt is inge-
richt. Dat leidde onder meer tot uit-
gekiende zorgprocessen op en rond 
de Hartlounge; de centrale ruimte 
waar patiënten vóór en na hun dag-
behandeling - zoals een dotter- en 
hartritmestoornisbehandeling - in 
een relaxte omgeving worden opge-
vangen.
Zo worden patiënten met dezelfde 
aandoening en zorgzwaarte waar 
mogelijk op één specifieke dag geza-
menlijk gepland. Dat zorgt voor bete-
re kwaliteit, minder complicaties en 
een snellere doorstroming. Patiënten 
zijn minder lang in het ziekenhuis en 
cardiologen kunnen meer patiënten 
achter elkaar behandelen, wat de 
toegangstijd tot de zorg positief be-
invloedt. Veel van deze zorgpaden 
die door Medtronic en het ziekenhuis 
gezamenlijk zijn ontwikkeld, zijn 
daarna uitgerold in andere zieken-
huizen. De 5000 patiënten die jaar- Hartlounge Catharina Ziekenhuis
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