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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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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

Het dekken 
van de 
roggemijt

Masters of Swing 
doen hun naam 
eer aan

Bijna helft 
Nederlanders 
maakt zich 
zorgen over 
droogte

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

Wij wensen 
iedereen een 
fijne zomervakantie

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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Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 29 juli t/m 4 augustus 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

Adri Jansen 90 jaar en ook        
60 jaar getrouwd met Martine

Samenwerking     
Archipel Dagbesteding en  
Kids Society Erica Kinderopvang
Op woensdag 22 juli ondertekenden Eppie Fokkema, voorzitter Raad van 
Bestuur Archipel en Marcel Strolenberg, directeur-bestuurder Kids Society 
Erica (KSE) een huurovereenkomst voor het medegebruik van de te renove-
ren boerderij door KSE. Het gaat om de boerderij aan de Opwettenseweg 
132, deze maakt deel uit van het in ontwikkeling zijnde Lee� andgoed Op-
wetten. De boerderij wordt gerenoveerd ten behoeve van dagbestedings-
activiteiten door Archipel en kinderopvang door KSE.

De renovatie vormt het begin van de 
herontwikkeling van een authentiek 
stukje Nuenen tot een aangenaam 
Leeflandgoed: een mooie balans tus-
sen traditie en vernieuwing. Het doel 
van het gehele Landgoed is het creë-
ren van leefgeluk voor kinderen en 
ouderen. Archipel en KSE gaan dag-
besteding, buitenschoolse opvang 
en kinderdagopvang aanbieden in 
de boerderij.

Landgoed Opwetten wordt een uniek 
concept waar generaties echt samen-
komen én samenleven in een omge-
ving waar traditie en vernieuwing in 
balans zijn. Dit is dé plek waar genera-
ties elkaar ontmoeten en de authen-
tieke leefomgeving voelt als thuisko-
men. Hier kunnen kinderen lekker vrij 

V.l.nr. Barts Smits (manager Vastgoed Archi-
pel), Marcel Strolenberg (directeur-bestuur-
der Kids Society Erica) en Eppie Fokkema 
(voorzitter Raad van Bestuur Archipel)

Marcel Strolenberg (directeur-bestuurder 
Kids Society Erica) en Eppie Fokkema 

(voorzitter Raad van Bestuur Archipel)

Stokken verloren
Op vrijdag 24 juli om ongeveer 15.00 
uur ben ik mijn wandelstokken kwijt-
geraakt in het bos bij het Witven in de 
gemeente Helmond. Ik heb helaas mijn 
stokken bij de autoparkeerplaats laten 
liggen. Mocht er iemand mijn stokken 
hebben gevonden, wilt u dan bellen 
naar 040-2838952. Mijn hartelijke dank.

zijn, hun talenten ontdekken en ont-
wikkelen en hun alledaagse dingen 
doen. Ouderen kunnen hier zichzelf 
zijn, aan de slag gaan met hun passie 
of ze kunnen hier even de rust vinden. 
Met een schatkist vol levenservaring 
zijn ouderen een waardevolle aan-
winst en doen ze ertoe.

De volgende fase in dit samenwer-
kingsproject is het aanvragen van de 
benodigde vergunningen.
Het is de bedoeling dat in januari vol-
gend jaar wordt gestart met de reno-
vatie en dat de boerderij in septem-
ber 2021 in gebruik wordt genomen.

Adri Jansen, geboren in Ooltgensplaat kwam vlak na de oorlog in Haar-
lem te wonen. Na de middelbare school ging hij bij Fokkervliegtuigenfa-
briek Schiphol werken. Daar leerde hij Martine kennen, een Haarlemse 
van geboorte en werkzaam als secretaresse van de afdeling opleidingen. 
Samen lunchen en samen naar Schiphol met de bus van Maarse en Kroon. 

De vlam sloeg pas echt over tijdens 
een avondwandeling op het Bloemen-
daalse strand bij het oplichten van de 
zee. Ze hadden veel raakvlakken ge-
meen en o.a. vele beroemde North Sea 
Jazzconcerten in Den haag werden 
bezocht. Ondertussen was Adri be-
gonnen aan een studie radiotechniek 
en omdat dit beter paste bij Philips be-
sloot hij naar Eindhoven te verhuizen. 
Martine was ook van baan veranderd, 
kreeg in het centrum van Haarlem de 
leiding in een offsetdrukkerij, waar ze 
allerlei ontwerpopdrachten uitvoerde. 
De woningnood na de oorlog en de 
hongerwinter 1944-45 was groot maar 
in 1960 kwamen zij eindelijk in Eind-
hoven te wonen maar trouwden nog 
in het oude karakteristieke stadhuis in 
Haarlem. In 1964 werd hun zoon ge-
boren en om het completer te maken, 
hun dochter in 1966. Na het diploma 
radiotechniek begon Adri aan de stu-
die hogere elektronica en statistiek. 17 

jaar voor zijn pensionering ging hij 
naar Volt Philips Tilburg, om daar bij de 
grote sanering met een speciaal ver-
vroegd pensioen regeling, afscheid te 
nemen.
In Nuenen hebben zij zich heel dienst-
baar gemaakt. Adri zette zich in voor 
de toen pas opgerichte Kabelkrant en 
veel later voor de lay-out van de PVGE 
Nieuwsbrief. Martine ging het vereni-
gingsleven in. Na gesprekken met de 
voorzitter van de PVGE Eindhoven, 
beide waren al lid, nam zij het initiatief 
een afdeling in Nuenen op te richten. 
Samen met drie anderen kwamen zij 
tot dat doel en de oprichtingsvergade-
ring was toen bij Martine thuis. Na een 
enquête onder de 160 Nuenense po-
tentiële leden werd besloten om te 
starten met een fietsclub en een reis-
club. Martine zelf begon met de reis-

club die zij 9 jaar lang heel succesvol 
heeft geleid en vele mooie reizen in 
binnen- en buitenland werden er ook 
gemaakt. Na 9 jaar werd het stokje 
echter overgegeven en is ze kort daar-
na een PVGE-bloemschikclub begon-
nen. Daar kwam helaas in 2016 ook 
een einde aan door opname in het zie-
kenhuis. Op 23 juli vierde Adri zijn 90e 
verjaardag in huiselijke kring en pre-
cies een week later op donderdag 30 
juli de viering van hun diamanten hu-
welijk met familie en afsluitend een di-
ner. Ze hopen nog lange tijd van hun 
tuintje in Nuenen te genieten en veel 
van elkaar te mogen houden!

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl
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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:

Vindt u met het warme weer gf+e container 
stinken, zet hem een keer extra aan de 
straat voor slechts 1,50 euro.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 21-07-2020 EN 28-07-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mgr Frenkenstraat 41 Wijziging gebruik garage i.v.m. 

straten beroep aan huis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Leonard Donkerslaan 19 Plaatsen dakkapel voorzijde 
 woning 
Nuenen Plaatsing 18 nestkasten op 

diverse locaties 
Schietbergen 102 Uitbreiding woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Papenvoortse Heide 2a Verlenging beslistermijn 

aanvraag herbouw woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvel 1 Wijziging vergunning 

drank- en horecawet 
Opwettenseweg 203 Wijziging vergunning 

drank- en horecawet 
Groenvinkhof Aanvraag plaatsen container 

op openbare weg t.b.v. 
 renovatie 
Hoge Brake 12 Aanvraag voor uitoefening 
 horecabedrijf 
Hoge Brake 12 Aanvraag inrichten terras 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
22-07-2020  Programma Wonen vastgesteld 
20-07-2020  Bestemmingsplan Buitengebied, 

 herziening Zandstraat 
   

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 ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

AFVALINZAMELING    
IN DE VAKANTIE PERIODE
In de vakantie periode wordt er minder afval aangeboden 
omdat er meer mensen met vakantie zijn. Houd er daarom 
rekening mee dat de inzamelaar eerder in uw straat is dan 
u gewend bent. Zorg ervoor dat het afval de avond vóór 
de inzameldag  na 22.00 uur of op de inzameldag zelf 
uiterlijk om 7.30 uur aangeboden is. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• De meeste woningen in 

Nuenen tussen 1941 en 
1982 gebouwd zijn.

• Goed isoleren hier al 
snel 40% winst oplevert

• Er goede informatie is 
om dit zelf te doen.

• Isolerende maatregelen 
zich binnen 3 tot 7 jaar 
terugverdienen en altijd 
blijven besparen 

• Isoleren in grote mate 
bijdraagt aan een com-
fortabele woning

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

Ook interessant: https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

INSTALLATEURS GEZOCHT

Waterzijdig inregelen
Dit jaar wijst de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten een groot aantal wo-
ningeigenaren per brief aan 
huis op aantrekkelijke mo-
gelijkheden om de energierekening te verlagen. Eén van 
de maatregelen die wordt gepromoot is het ‘waterzijdig 
inregelen’ van CV installaties. De gemeente wil graag de 
lokale installateurs de mogelijkheid bieden dit waterzijdig 
inregelen uit te voeren. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden vóór 17 augustus 2020 op www.winstuitjewo-
ning.nl/actie/samenwerken. 

Voor installateurs die deze dienst nog niet aanbieden heeft 
de gemeente een beperkt opleidingsbudget beschikbaar. 
De intermediair ‘Winst uit je woning’ zal contact met u 
opnemen. 

https://www.nuenen.nl/duurzaamheid

Programma Wonen 2020-2030: 
dit gaat we doen
De gemeenteraad heeft op 9 juli het ‘Programma Wonen’ vastgesteld. Daarin 
staan de opgaven en ambities voor de woningmarkt in onze gemeente voor 
de komende jaren. Het programma Wonen vertolkt de visie van de gemeente 
over de toekomstige woonopgaven. Om de visie tot uitvoering te brengen 
hebben we veel partijen nodig. Daarom hebben we het programma samen 
met onze belangrijkste partners opgesteld.

Lees het hele programma ‘Programma Wonen 2020-2030’ op de website van 
de gemeente www.nuenen.nl

Daar kun je ook de vergrote versie vinden van het programma in één oogopslag.

SCHOOL

Programma Wonen 2020-2030

Dorpse, groene en 
rustige woonomgeving 

met stedelijke 
voorzieningen vlakbij.

Sterke sociale 
samenhang, 

goede 
voorzieningen. 

Door aantrekkelijke 
woonomgeving en 
woningen stijgen 
de huizenprijzen: 

betaalbaarheid onder druk.
Vergrijzende 
bevolking.

Bestaande 
voorraad

Nieuwbouw

Huursector

Bijzondere 
doelgroepen

Leefbaarheid en 
woonomgeving

Focus op woningen voor 
lokale vraag: 

Voortzetting 
Nuenen West

gericht op 
regionale en 
lokale vraag. 

Ruimte bieden aan tijdelijke 
betaalbare woonconcepten 

voor mensen die met spoed een 
woning nodig hebben.

325 extra sociale 
huurwoningen 
in de komende 

10 jaar.

Streven naar gemengde 
nieuwbouwprojecten: 

30% sociale huur/koop.

Substantiële 
afname wachttijd 

voor sociale 
huurwoningen.

Meer goedkope sociale huur voor 
jongeren < 23 jaar.

Benutten van bestaand 
vastgoed, bijvoorbeeld door het 
transformeren van winkels of 

woningsplitsing.

Passende woonvormen voor 
zorgvraag.

Nieuwbouw voor senioren in de 
buurt van voorzieningen:

      - Centrum
      - Kernkwartier

Streven naar gemengde wijken 
(jong en oud samen).

Behoud van ons dorpse 
woonmilieu.

Vergroten aanbod 
betaalbare 

woningen voor 
starters in Gerwen 
en Nederwetten.

Betaalbare, 
zelfstandige 
woonruimte 

voor uitstroom
Beschermd Wonen.

Woonruimte bieden aan de 
Nuenense Sinti.

1

2
3

4

5

Informeren 
en faciliteren 

woningeigenaren 
bij verduurzamen 

van woningen.

Streven naar 
gemiddeld label A 

voor sociale 
huurwoningen 

in 2030.

1. Voor starters:
(kleine) betaalbare 

koop- en 

huurwoningen 

2. Voor senioren:
levensloopgeschikte 

appartementen

Nieuwbouw
=

energie
neutraal 

Doorstroming: ouderen gaan naar 
geschikte appartementen waardoor 

woningen vrijkomen voor 
starters en gezinnen. 

Kleinere woningen en 
kavels in de dorpen. 

Onder andere door splitsing. 
EINDHOVEN

NUENEN

NUENEN WEST

NEDERWETTEN

NIEUW-
BOUW

BETAAL-
BAAR

CENTRUM
KERNKWARTIER

GERWEN

Zomerfoto’s van onze lezers

Een mooi zomers plaatje uit eigen tuin.
Door J. de Folter 

Het Schoutse Ven. Daar kun je op dit moment genieten van het ven en 
de prachtige bloemen. Er zijn geen problemen met de 1,5 meter regel.
Door D. Vossebeld
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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 tijdens de vakantie staan 
wij elke dag voor u klaar!

3 Peper Steaks  ..................... 7,95
Japanse Vlam
“Heerlijke spies van Kalkoen fi let”  .....per stuk 1,95
Barbecue Burgers
“Puur Runds vlees”  ..............................4 stuks 5,95
Haas in ‘t Groen
“Heerlijk roerbakgerecht van Varkenshaas”
 ......................................................... 100 gram 2,45
100 gram Boterhamworst +
250 gram Snijleverworst .................... 3,45
Spek en Bonen
“Roerbakgerecht met Spek en..... Bonen”
.......................................................... 100 gram 1,45

Voor de Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

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

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

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

89

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

onderhoud voor alle merken
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

‘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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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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 31 en 32 van 
2020 ( onder voorbehoud ) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien:
• Communiefeesten
• Project ‘de Verenigde Straten 
• van Nuenen’
• Eindmusical basisschool de 
 Wentelwiek
• Rogge maaien op 
 ambachtelijke wijze
• Diverse eerder uitgezonden 
 items
• In voorbereiding is de serie 
 ‘Bed and Breakfast in Nuenen’, 

te starten met de Hof van Olen.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00 u , 14.00 
u , 17.00 u , 20.00 u en 23.00 u
De LON zendt iedere ochtend om 
8.00 u een fitnessprogramma 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 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen ?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met 
CI+ module kanaal 334. KPN : ka-
naal 1436. Xs4all : kanaal 1436. 
T.Mobile : kanaal 791

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

Atalanta wint tuinvlinder- 
telling in Noord-Brabant
Van 4 t/m 26 juli organiseerde De Vlinderstichting voor de 12e keer de 
tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke 
vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen 
we vlinders beter helpen en beschermen.

teld dan onder de rivieren. Van alle 
atalanta’s die geteld werden, werd 
maar liefst 79% boven de rivieren 
waargenomen. En voor de dagpauw-
oog was dat effect nog sterker: 84% 
van het totaal werd in Noord- en mid-
den-Nederland gezien. “Vlinders 
hebben nog steeds last van de droog-
te van de afgelopen jaren”, vertelt 
een woordvoerder. In de noordelijke 
provincies is het een beetje koeler en 
viel net iets meer regen. En ondanks 
dat deze zomer niet zo heet is, mer-
ken we nog steeds het effect van de 
afgelopen twee jaar.” Ook in Noord-
Brabant was dit het geval: de atalanta 
en de dagpauwoog werden hier min-
der gezien dan in Noord-Nederland. 

Is 2020 een goed vlinderjaar?
Dit jaar werden er meer vlinders ge-
teld dan in 2018 en 2019. Veel deel-
nemers hoopten dan ook op een 
goed vlinderjaar. “In vergelijking met 
de twee voorgaande jaren klopt dat 
ook”, zegt De Vlinderstichting. “Maar 
als we wat langer teruggaan en ver-
gelijken met de periode 2009-2017, 
zien we helaas een daling. Vlinders 
gaan langzaam maar zeker achteruit. 
De lichte opleving van dit jaar is dan 
ook geen reden tot optimisme.” De 
Vlinderstichting roept iedereen dan 
ook op om in de tuin iets te doen 
voor vlinders. Plant nectarplanten 
voor vlinders en voedselplanten voor 
rupsen. Alleen dan kunnen we zor-
gen dat de daling een halt wordt toe-
geroepen.
Bekijk alle resultaten op website:
www.vlinderstichting.nl/vlinder-
mee/resultaten

Alle waarnemingen werden gemeld 
via www.vlindermee.nl. In Noord-
Brabant werden ruim 2000 tellingen 
gedaan in meer dan 600 tuinen. Lan-
delijk werden bijna 14.000 tellingen 
doorgegeven, in ruim 4.500 tuinen. 

Koploper in Noord-Brabant: 
atalanta
De landelijke nummer 1 was al heel 
erg snel duidelijk: de atalanta. Deze 
relatief grote, oranje met zwarte vlin-
der was behoorlijk talrijk in 2020. Hij 
werd in 83% van de tuinen waarge-
nomen. Ook in Noord-Brabant stond 
deze vlinder op nummer 1. De dag-
pauwoog werd tweede. Het klein 
koolwitje werd landelijk derde. 

Veel vlinders in het noorden
Opvallend: in de noordelijke provin-
cies werden veel meer vlinders ge-

De atalanta werd in Noord-Brabant het 
meest geteld
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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

Vacatures Reumavereniging 
Reumavereniging Regio Eindhoven is een actieve vereniging en een van 
de grotere in de regio. 

stuurlijke ervaring, die contacten on-
derhoudt met de overkoepelde orga-
nen en collega verenigingen, de be-
stuursvergaderingen leidt en die 
ogen en oren openhoudt en daar-
door weet wat er speelt binnen de 
vereniging. 

Uitvoering van de werkzaamheden 
kan volgens de richtlijnen van de 
RIVM.
Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvend, oriënterend kennisma-
kingsgesprek. Bel met onze gast-
vrouw Greet: 06 83 40 78 50 of stuur 
een mail naar Wilma Wijnen: wwij-
nenrpv@gmail.com. Zij helpen je 
graag verder. 
www.rveindhoven.nl/vacatures

Vacature 
PR medewerker / redacteur 
We zoeken een redacteur / pr mede-
werker. Je krijgt voldoende inwerk-
tijd en begeleiding. Je gaat samen-
werken met een enthousiaste groep 
vrijwilligers en je krijgt de kans je ta-
lenten verder te ontwikkelen. Ben jij 
goed met teksten? Zou jij het blad 
van de reumavereniging willen ma-
ken? Vind je het leuk om persberich-
ten te schrijven? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!
Of misschien vind je het interessanter 
de website en sociale media te on-
derhouden. Of elke maand een digi-
tale nieuwsbrief te maken. Ook dan 
zijn wij op zoek naar jou! 

Vacature voorzitter
Ook zoeken we een voorzitter die kan 
verbinden, het liefst iemand met be-

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  

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
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Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS

& SEPTEMBER

Rond de Linde is op zoek naar:
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Week van de Alfabetisering 
krijgt nieuwe naam:   
‘Week van Lezen en Schrijven’
Van maandag 7 tot en met zondag 13 september vindt de Week van Lezen 
en Schrijven plaats. Daarmee krijgt de bekende Week van de Alfabetise-
ring een nieuwe en toegankelijke naam. Stichting Lezen en Schrijven or-
ganiseert de themaweek voor het zestiende jaar op rij. Tijdens de Week 
van Lezen en Schrijven vraagt de organisatie samen met honderden ge-
meenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties, extra 
aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in 
Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om 
goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

zen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden zichtbaar maken. Ie-
dereen kan op weekvanlezenen-
schrijven.nl informatie vinden over 
de themaweek. Op de webpagina 
staan suggesties voor uiteenlopende 
activiteiten, zoals voorleesmiddagen, 
taallunches, digitale taalquiz, thea-
ter-, muziek- en filmavonden over 
laaggeletterdheid en minisymposia. 
Ook is er op de pagina een stappen-
plan voor het organiseren van activi-
teiten. Belangstellenden kunnen ban-
ners, flyers, posters en stickers van de 
Week van Lezen en Schrijven down-
loaden. De materialen zijn zowel on-
line bruikbaar als voor drukwerk.
www.weekvanlezenenschrijven.nl

Stichting Lezen en Schrijven kiest be-
wust voor een nieuwe naam: Week 
van Lezen en Schrijven. Die naam is 
toegankelijker en dekt de lading be-
ter. Iedereen begrijpt voortaan waar 
de themaweek over gaat: kunnen le-
zen en schrijven. De samenleving 
wordt namelijk sterker als iedereen 
kan lezen en schrijven. Partnerorga-
nisaties, media en vooral laaggelet-
terden zelf gaven de voorbije jaren 
met regelmaat aan dat de naam 
Week van de Alfabetisering onge-
schikt is. Het woord ‘alfabetisering’ is 
moeilijk om te lezen, te schrijven en 
uit te spreken. Bovendien geeft die 
naam juist een verkeerd beeld van 
het onderwerp. Te vaak is er verwar-
ring met analfabetisme.

Stichting Lezen en Schrijven roept 
ook dit jaar het Nederlandse publiek, 
taalnetwerken en bedrijven op om 
taalactiviteiten te organiseren tijdens 
de Week van Lezen en Schrijven. Zo-
dat we met elkaar het belang van le-

Nuenen knelpunt      
snel� etsroute Eindhoven-Helmond
De snelfietsroute Eindhoven-Helmond loopt bijna helemaal langs het 
spoor Eindhoven-Helmond. Er zijn al grote delen van de route aangelegd. 
Eind dit jaar is de snelfietsroute gereed, zo meldt de provincie Noord-Bra-
bant trots. Een knelpunt op het grondgebied van de gemeente Nuenen c.a. 
gooit roet in het eten. Ik spring op de fiets en neem mijn fotocamera mee. 

Snelfietsroutenetwerk
Speerpunt van beleid van ons pro-
vinciebestuur is een optimaal net-
werk van fietspaden. Er komen ver-
bindingen waar deze ontbreken en 
onveilige stukken worden veiliger 
gemaakt. Zo komt Snelfietsroute-
netwerk Brabant tot stand. Het fiets-
pad Helmond-Eindhoven is onder-
deel van dit netwerk. De vier betrok-
ken gemeentes en de provincie heb-
ben in december 2017 de bestuurs-
overeenkomst getekend voor de 
aanleg van deze snelfietsroute. Eind 
2020 zou het fietspad geopend wor-
den. Dat gaat niet lukken….

Fietsende wethouder…
Begin deze maand is de bouw van de 
fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart 
in Helmond gestart. De Helmondse 
verkeerswethouder Antoinette Maas 
meldde dat eind volgend jaar het 
traject Helmond-Eindhoven gereed 
is. Knelpunt Nuenen op deze route is 
bij de Nuenense wethouder Caroline 
van Brakel van ruimtelijke ordening 
en mobiliteit bekend. Op het traject 
in Eeneind is er volgens ProRail on-
voldoende afstand tussen het fiets-
pad en het spoor. Het komt nu op 
doorpakken aan om de gehele route 
volgend jaar gereed te hebben. De 
fietsende wethouder Caroline van 
Brakel stelt alles in het werk om knel-
punt Nuenen op te lossen. Hopelijk 
krijgt haar Helmondse collega Antoi-
nette Maas gelijk: de snelfietsroute 
Helmond-Nuenen-Eindhoven is eind 
2021 gereed! 

De snelfietsroute Eindhoven-Hel-
mond F270 is gepland vanaf de 
noordzijde van het spoor bij NS sta-
tion Eindhoven Centraal. Vanuit de 
lichtstad voert de route via de Beren-
kuil en Tongelre door de groene om-
geving van Nuenen-Eeneind, langs 
Landgoed Gulbergen met golfbaan 
en het ‘Dak van Brabant’, park Dieren-
rijk en dan over het grondgebied van 
Geldrop-Mierlo verder naar Hel-
mond. 
En in Helmond fiets je dit jaar nog 
over een nieuwe fietsbrug over de 
Zuid-Willemsvaart naar het station of 
naar de Cacaofabriek. De fietsroute 
krijgt een lengte van 13,7 kilometer 
en kost ruim tien miljoen euro. De 
helft hiervan betaalt de provincie. 
Ruimte genoeg…
Ik fiets de route vanuit Helmond. Een 
comfortabel fietspad, extra breed en 
veilig, ruimte genoeg voor alle soor-
ten fietsers, jong en oud, op gewone 
fiets of e-bike. Op de grens van Nue-
nen met Geldrop-Mierlo, eindigt mijn 
fietstochtje op de fietsstraat Vaarlese-
weg. Hier moet de gemeente 
Geldrop-Mierlo voor een oplossing 
zorgen. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Nuenen knelpunt      

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

Lieve Coronalijer,
Wat heb je het moeilijk, vooral in deze vakantietijd! En het duurt al zo lang….
Ik voel met je mee. Jij ook met mij, ook al ben ik minder jong?
Maar waarom vind je het dan toch nodig om overal, zelfs waar ik denk dat het niet 
mag, aanplakbiljetten te bevestigen met teksten waaruit blijkt dat je vindt dat het 
meer dan genoeg is geweest. Want dat vindt iedereen toch?   Ook ik vind het waanzin-
nig wat ons allemaal is overkomen in onze gezamenlijke reis door het onbekende. En 
achteraf zullen we best wel iets weten te bedenken hoe er iets was wat beter had ge-
kund. Maar gebeurt wat jij en ik heel graag wensen door samen heel hard “STOP virus-
waanzin” te roepen?
En geloof je echt dat “We worden belazerd!”? Jij en ik laten ons toch niet belazeren?
Waardoor komt het dan dat ik toch het gevoel krijg dat jij, met drie uitroeptekens bo-
vendien, mij per aanplakbiljet  toeroept: ”Stop met desinfecteren van je handen!!!”  
Mijn moeder leerde mij als kleuter al iets anders. En jouw argument: want “Het ver-
zwakt je weerstand” geloof je toch zelf niet?
Fijn dat je toch ook aangeeft dieper na te willen denken: “Machten hebben alleen 
macht doordat wij eraan meewerken”. Dat vind ik ook!  Fijn als ook jij hierop nog eens 
dieper zou willen ingaan, en misschien zelfs verder met mij zou willen praten: aan wel-
ke machten werk jijzelf mee door dit rond te plakken?
Jammer dat je niet hebt rondgeplakt wie jij eigenlijk bent.
Maar wie ik ben mag je best weten: Jan Toorman, Molvense Erven 34, Nuenen.
Want ik heb niets te verliezen. Jij wel?

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

The Rosenbergs verrassen in Paterskerk

Masters of Swing    
doen hun naam eer aan
Door Nannie van den Eijnden

Onder de naam The Rosenbergs brengen Johnny Rosenberg (ritmegitaar/
zang), Sani van Mullem (contrabas) en Mozes Rosenberg (sologitaar) al ja-
ren swingende gipsy jazz, adembenemend virtuoos gespeeld. Ze worden 
dan ook terecht ‘Masters of Swing’ genoemd. Het trio is de meest talent-
volle jonge generatie Rosenbergs. Mozes is een broer van Stochelo, Sani’s 
moeder is een Rosenberg en Johnny is een neef van Mozes. Het concert 
van afgelopen zaterdag in DOMUSDELA werd vanwege dreigende regen-
buien verplaatst van de binnentuin naar het altaar waar de paters Augus-
tijnen vroeger hun preken hielden, een stijlvolle, iconische locatie.

Gipsy jazz
De muziekstijl ‘gipsy jazz’ is de eerste 
jazzstijl die in Europa onder invloed 
van zigeunermuziek in de jaren der-
tig van de vorige eeuw is ontstaan 
en wordt ook wel hot club de France, 
jazz manouche, swing manouche of 
zigeunerjazz genoemd. Schepper 
van deze stijl en dé grote inspiratie-
bron voor de muzikale zigeunerfa-
milies in Gerwen en Nuenen is de in 
België geboren Sinti-gitarist Django 
Reinhardt, die samen met violist Sté-
phane Grappelli het ensemble 
“Quintette du Hot Club de France” 
vormde. Hij componeerde bekende 
nummers als Nuages en Minor 
Swing. Karakteristiek voor deze mu-
ziekstijl is de bezetting: alleen snaar-
instrumenten. Gipsy jazz kan op elke 
soort gitaar gespeeld worden, maar 
veel gitaristen geven de voorkeur 
aan de akoestische Selmer Macca-
ferri of een replica van een andere 
fabrikant. 

The Rosenbergs spelen moderne jazz 
en alle klassiekers uit het repertoire 
van Django Reinhardt, ze behoren tot 
de top in de wereld van de gipsy jazz. 
Vanaf de eerste noot maakt het trio 
indruk met opzwepende solo’s, een 
snelle ritmegitaar, verrassende bas-
partijen en een fantastisch samen-
spel. Met humor, plezier en een beet-
je plagerig naar elkaar. De drie had-
den een speellijst samengesteld met 
onder andere het thema uit de film 
The Godfather, Speak Softly Love en I 
wish van Stevie Wonder, maar Mozes 
week van het schema af en wilde een 
paar andere nummers spelen. “Ik 
hoop dat u niet doorheeft wat een 
puinhoop het hier wordt” grapte Joh-
nny tegen het publiek, dat laaiend 
enthousiast reageerde op ieder num-
mer. Hij zong een lied van een van 
zijn Amerikaanse idolen, Nat King 
Cole en een nummer van zijn nieuwe 
cd ‘Love’ die op 12 september uit-
komt.

V.l.n.r.: Johnny Rosenberg, Sani van Mullem en Mozes Rosenberg in DOMUSDELA 
(huis door DELA), de prachtig gerenoveerde Paterskerk en het klooster Mariënhage 
in het oudste stukje Eindhoven. 

Hier zijn de   
van rossems
Maarten, Sis en Vincent brengen een 
bezoek aan Antwerpen
Gewapend met feiten in hun denk-
beeldige rugzak
Proberen zij de kennis van de kijker 
wat aan te scherpen
In eenvoudig ogende kleding wande-
len zij op hun gemak
Vertellend met een zeurderige stem
Zetten zij de kijker met hun informatie 
bijna klem
Met iedereen is wel iets mis
Hoogtevrees is dat bij Sis
Als zij en Vincent behoefte hebben 
aan een sigaret
Is dat voor Maarten geen belet
Om eens historisch van wal te steken
Waggelend als pinguins lopen zij in de 
pas
Zonder een record te breken
Op weg naar het MAS
Het Museum aan de Schelde brengt 
hen naar het Nieuwe Havengebouw
Als Sis tegen Vincent zegt: “Het woord 
is nu aan jou”
Tot slot, zittend op een betonnen bank 
aan de Schelde,
Wordt het massatoerisme betreurd 
door deze drie helden

Joke van Overbruggen©
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 31

Horizontaal: 
1 componist 6 salarisverhoging 12 trend 13 vrij 15 alsmede 18 uitstalkast 20 pasvorm 
21 kern 23 hoofdgroet 24 plaats 26 hemelbrood 28 gevechtswagen 29 vis 31 woonplaats 
33 kuil 34 deel v.d. week 36 splitsen 38 zweep 41 berggeel 43 scheepsuitruster 
45 hijstoestel 47 saai 49 vogel 51 lengtemaat 52 sierlijk 55 edelmetaal 
58 drinkgelegenheid 59 loopvogel 60 sportvrouw 61 rust.

Verticaal: 
2 eiergerecht 3 hemellichaam 4 bijbelse fi guur 5 opstootje 7 vaas 8 ongewenste e-mail 
9 deel v.h. oor 10 vrucht 11 vaart 14 tropische hagedis 16 vangwerktuig 17 koppel 
18 vulkaan op Sicilië 19 sterke drank 22 voorzetsel 25 metaal 26 hoofddeksel 
27 soort slang 28 plavuis 30 telwoord 32 soort 35 grond 36 kapot 37 vogelverblijf 
38 riemsluiting 39 grens 40 kaartenboek 42 nonsens 44 deel v.h. been 46 heerlijk 
48 kluis 50 Chinees gerecht 53 bitterheid 54 keurig 56 Europeaan 57 doortochtgeld.

R E M I S E P E D D E L

H C O D E T O E T L

O C H T E N D E C O L I N E

R A T E E N S F K I N

S P E K V E N L O E E S T

T R A M E N A P A R T E

N U T E L K

G V O G E L H E M E L A

A P I N R E D E N R E U K

Z E S T V A K M K I K

O R I G I N E S T E R K T E

N T A P E U N I E R

D E S I G N B I S T R O

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

Oplossingen wk 30
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

BANANENPLANT

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.

AFLEIDEN
AJOUR
AJUIN
ARROGANT
BEGIN
BOERIN
BRABANT
CENTER
EREMETAAL
IERSE
INPANDIG
INVENTARIS
KEREL
KINDERHAND
LAGUNE
LOKET
MELOENPIT
MOTIE
NAPPA
NIERBEKKEN
NIETJE
OMEGA
OMGAAN
OPETEN
OPKOMST
PARADE
PELIKAAN
POKER
POPGROEP
SCHATKAART
SCHOEP
SLORDIG
SPEKTAKEL
STEIL
STOEP
TAPIOCA
TEUGE
TITELLOZE
TORENSPITS
VEEKOEK
VEENBAAS
VERSUFT
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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
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9 1 7 3
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2 1 8 4

5
3 4 5 6

Sudoku

week 29, Dhr. / Mw. N. Hamers, 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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Video 
deurbel; slimme energie 
meter App; zonnepanelen 
mon. en KPN/Ziggo (TV/
Audio) install. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

TE KOOP: Sparta elek-
trische fiets. Telnr. 040-
2839108.

Voor al uw 
installatiewerk!

06 - 51 49 71 61
06 - 43 24 36 23
info@jaspersinstallaties.nl
www.jaspersinstallaties.nl  

L O O D G I E T E R S W E R K

V E RWA R M I N G

WA R M T E P O M P E N  E N  A I R C O ’ S

O N D E R H O U D

Z I N K  &  K O P E RW E R K

B I T U M I N E U Z E  D A K W E R K E N

C O M P L E T E  B A D K A M E R S

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 00 57
pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl

• De woningen zijn bestemd voor 
personen van 60 jaar en ouder

• Oppervlakte van de woningen 
is ongeveer 56 m²

• De verdiepingen zijn met de lift 
bereikbaar

• Complex Pieter Dekkersstraat 
is via een gang verbonden aan 
zorg centrum Archipel Akkers

• Logeerkamer aanwezig
• Gebruik maken van de voor-

zieningen van het zorg centrum 
zoals maaltijden, en diverse 
gezellige  activiteiten

• Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf 
€ 63,- per maand

Pieter Dekkersstraat 12 t/m 114 in Nuenen

Wooncentrum Pieter Dekkersstraat ligt in het gezellig centrum van 
Nuenen.  Diverse winkels  zoals  supermarkt, kapper en slager maar 
ook horeca en een  bushalte vindt u binnen een straal van 300 meter.

Zorgeloos wonen in 
complex Pieter Dekkersstraat

Tweekamerwoningen met balkon

Kijk voor meer informatie op:
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat_nuenen
en dan onder het tabje Inkomenseisen.

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

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

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Het dekken van de roggemijt
Door Nannie van den Eijnden / fotografie Frank van Welie 

Verrast stapten voorbijgangers afgelopen vrijdag van de fiets. Op het 
perceel naast molen De Roosdonck werd het aantal roggeschoven snel 
kleiner, en verscheen er een roggemijt. Een tafereel, dat ouderen onder 
ons meteen herkenden uit hun jeugd.

Verder liggen de schoven onder een 
hoek zodat regenwater op een na-
tuurlijke manier naar de buitenkant 
afgevoerd zal worden. Piet hanteerde 
de klopper waarmee hij er voor zorg-
de dat de schoven nergens uitstaken. 

In het begin gaat de mijt recht om-
hoog, terwijl op enig moment de 
keuze gemaakt moet worden om 
naar een punt te werken. Deze vrij-
dag gebeurt dat pas nadat Peter 
(overbuurman van Leo op Eeneind) 
vanaf de platte kar niet meer in staat 
is om met de lange gavel (hooivork) 
de schoven aan te gooien. Op de fo-
to’s zien we Leo halverwege een uit-

Leo van de Sande had een kleine 
groep opgetrommeld om met hem 
een traditionele roggemijt te bou-
wen, of zoals dit best ietwat dubbel-
zinnig uitgedrukt wordt: om de “de 
mijt te dekken”.
Nog voor het middaguur was de eer-
ste platte kar met schoven gevuld en 
met één van zijn vele oude tractoren 
(1952) naar de zijkant van het perceel 
vervoerd. Piet de Brouwer (78) legde 
de eerste cirkel  schoven op een vloer 
van houten pallets. Het correct dek-
ken van de schoven vergt oefening 
en ervaring: de schoven liggen in een 
zuivere cirkel met het stro naar bui-
ten en de rogge aan de binnenzijde. 

Cultuur Overdag presenteert    
‘Ein Mittag in Wien’
Kom genieten van Weense- en operettemuziek op zondagmiddag 9 au-
gustus in het Van Goghkerkje (aanvang: 14.30 uur). Die middag neemt 
Berry Reijnen zijn gasten mee naar de stad die muziek ademt en lange tijd 
het creatieve centrum van Europa was: Wenen. Belangrijke componisten 
als Mozart, Haydn, Schubert, Strauss en Beethoven hebben hier hun be-
roemdste muziekstukken geschapen.

Cultuur Avonduur 
presenteert   
‘Erica in concert’
Nuenen is een muzikaal dorp vol 
koren, muziekverenigingen, zan-
gers en zangeressen. Een van die 
talentvolle zangeressen is Erica 
van Lieshout. Op vrijdagavond 21 
augustus treedt ze op voor Cultuur 
Avonduur in het Van Goghkerkje 
(aanvang: 19.30 uur).

Erica heeft een uitgebreid repertoire. 
Voor het concertino stelt ze een pro-
gramma samen vol met prachtige 
soul- en rhytm & blues-nummers, 
goed passend bij de ambiance van 
het mooie, intieme Van Goghkerkje. 
Denk daarbij aan de tijdloze muziek 
van Otis Redding, Etta James, Stevie 
Wonder en Smokey Robinson.

Het concertino is gratis toegankelijk; 
na afloop wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. De opbrengst is volle-
dig voor de musici die optreden. Re-
serveren is noodzakelijk i.v.m. de 
maatregelen van het RIVM. Kijk voor 
alle informatie over het concert en re-
servering op de website van Cultuur 
Overdag (cultuuroverdag.nl).

In de afgelopen 55 jaren heeft Berry 
Reijnen, naast vele (gala) concerten 
in binnen- en buitenland, waaronder 
Promconcerten en Weense avonden, 
al zo’n 69 rollen vertolkt als gastsolist 
in vele producties. Hij boekte succes 
in vele operettes uit zowel het Duitse, 
Franse alsmede Engelse repertoire. 
Verder schitterde hij in enkele opera’s 
en musicals. 
Begin 2007 mocht hij optreden in het 
Tv-programma ‘Una Voce Particolare’. 
Bij monde van zanger Henk Poort 
oordeelde de jury zeer lovend door 
de ontspannen manier van zijn voca-
le en acterende verschijning. 
Vorig jaar behaalde Berry een derde 
plaats bij het Ouderen Songfestival 
2019 in het DeLaMar Theater in Am-
sterdam. De vakjury oordeelde: “Wat 
een ongelooflijke vakman. Je weet 
hoe je een podium moet bespelen en 
ook hoe je het publiek moet meekrij-
gen. Je bent geweldig, charmant en 
een tikkie leuk ondeugend”.

Het concertino is gratis toegankelijk; 
na afloop wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. De opbrengst is volle-
dig voor de musici die optreden. Re-
serveren is noodzakelijk i.v.m. de 
maatregelen van het RIVM. Kijk voor 
alle informatie over het concert en re-
servering op de website van Cultuur 
Overdag (www.cultuuroverdag.nl).

Annulering concertino De Andersons
Helaas konden De Andersons op 26 
juli niet komen optreden. Maar ze 
hebben beloofd later in het seizoen 
zeker naar Nuenen te komen. 

Zomeravondconcert   
door Paul Weijmans
Op zondag 2 augustus is er in het Van Gogh Kerkje een ‘Zomeravondcon-
cert’ door Paul Weijmans. Op deze avond zullen weer verstillende piano-
klanken klinken. Al improviserend word je tijdens het concertje meege-
nomen in het ‘eigen’ karakter van zijn pianospel.

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

Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop is er een collecte 
voor de ‘Wilde Ganzen’. 
I.v.m. coronaregels is er een beperkte toegang (max. 30 personen)

Zomerrecept:

Kno� ooksoep op 
eenvoudige wijze
Ingrediënten:
• 1 ui
• 4 tenen knoflook
• 1 prei
• 120 ml olijfolie
• halve el gedroogde tijm
• 2 aardappelen
• 1,7 liter kippen/groentebouillon
• zout & peper
• 125 ml slagroom
• 6 sneetjes (oud) brood

Bereiding:
Snijd de ui, prei en knoflook in kleine 
stukjes. Verwarm een soeppan op mid-
delhoog vuur met een flinke scheut 
olijfolie. Voeg de ui, knoflook, prei en 
gedroogde tijm toe. Fruit alles aan en 
zorg ervoor dat het niet bruin wordt.

Schil in de tussentijd de aardappelen 
en snijd in kleine blokjes. Voeg deze 
toe aan de pan samen met de kip-
pen/groentebouillon. Breng de soep 
op smaak met zout & peper en laat 
voor circa 25 minuten op laag vuur 
door pruttelen. Voeg de slagroom 
toe en maak met behulp van een 
staafmixer een gladde soep.

Snijd het brood in blokjes en bak 
deze krokant in een pan met olijfolie. 
Hoe langzamer je de croutons kro-
kant bakt, hoe knapperiger ze in de 
soep blijven. Serveer de soep met 
croutons en garneer eventueel met 
wat verse peterselie.

Weverkeshof is op zoek naar 
vrijwilligers!
Weverkeshof ligt er weer prachtig bij dit jaar! Gelukkig zijn wij sinds 1 juli 
weer regelmatig open en genieten onze grote- en kleine bezoekers van 
onze mooie boerderij, de tuinen, de dieren en ons parkachtige terras.

Denk je “dit is iets voor mij” meld je 
dan aan via onze website. Je bent 
meer dan welkom!!

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, 5671 CH Nuenen
email: weverkeshof@onsnet.nu
weverkeshof.nl/word-vrijwilliger

Bezoekers moeten zich nog steeds 
aanmelden voor een bezoek. Dit kan 
via de website of Facebook en de vol-
gende link https://kinderboerderijen.
nl/dorpsboerderij-weverkeshof.
Omdat we door de coronamaatrege-
len meer mensen nodig hebben om 
open te kunnen zijn, zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers voor de rol van gast-
heer of gastvrouw. Structureel voor 
achter de bar en tijdelijk voor men-
sen die aan de poort onze gasten wil-
len ontvangen.

geschoven driedelige ladder de 
schoven met een tweede gavel door-
geven aan Piet, die inmiddels op ge-
vaarlijke hoogte verblijft.

Het is na 20.30 uur, en het begint dus 
al te schemeren, wanneer de laatste 
schoven een dak vormen van de mijt. 
De volgende dag maakt een ijzeren 
ring, een ‘karreep’ vertelt buurman 
Frits, de top compleet.

Historisch blijft een roggemijt staan, 
totdat er in de wintermaanden min-
der werk is op een boerderij. Dan is 
het tijd om te dorsen. Wanneer deze 
rogge gedorst wordt, is nog niet be-
kend. Ongetwijfeld zijn wij dan ook 
weer van de partij om de fotoserie 
compleet te maken van zaaien tot 
malen.

Tot die tijd is de roggemijt te zien tus-
sen molen De Roosdonck en de plek 
waar ooit het huisje van de aardap-
peleters stond.
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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

                                            

                      

Thom van Hoof

Dankbaar en tevreden is hij ingeslapen, 
met al zijn dierbaren om hem heen

Uiteindelijk tóch zelf aan toegegeven... Het was goed zo.

5 Eindhoven, 8 september 1939 c Eindhoven, 25 juli 2020

echtgenoot van

Tina van Hoof-Rendersa 

Christine
   Tim en Renske
Leonie en Bart
   Lynne
   Tijn
Diesel 2  

Ons pap is thuis op bovenstaand adres. Daar ben je van harte  
welkom om persoonlijk afscheid van hem te komen nemen op  
donderdag 30 juli tussen 19.00 en 21.00 uur.

Graag willen we jullie vrijdag 31 juli om 12.30 uur uitnodigen om ons  
pap samen met ons uit te zwaaien bij hem in de straat wanneer hij  
vertrekt naar crematorium Heeze.

Correspondentieadres:
Nieuw Ervensestraat 16, 5674 NS Nederwetten

Uitzwaairoute vanuit huis richting Hoekstraat.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 1 augustus 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 2 augustus 09.30 uur, viering, 
orgelspel, voorganger: pastor P. Cle-
ment.
Zondag 2 augustus 11.00 uur, viering, 
voorganger pastor P. Clement. 

Misintenties
Zaterdag 1 augustus: geen intenties.
Zondag 2 augustus 9.30 uur en 11.00 
uur: Marinus Donkers en Petronella 
Donkers - Daams (vanwege sterfdag 
Marinus); Kitty Leenders - Dekkers; 
Koosje van der Velden - Karremans; 
Truce en Herman Campman - Heuijer-
jans; Han van Gils (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.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 2 augustus 11.00 uur: vie-
ring. Voorgangers: leden werkgroep.

Misintenties: 
Jan van de Ven.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 2 augustus 9.30 uur: viering, 
voorgangers: leden werkgroep.

Misintenties:
Lie Tien Loan Hoeks; Jan Coppel-
mans; Maria van der Pol - Renders; 
Martien van de Wetering; Fons en Ge-
rarda Renders - Foolen.

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 2 augustus 
wel luisteren naar een dienst, waarin 
mevr. I. v.d. Mast voorgaat. Aanvang: 
10.00 uur. Deze dienst is alleen via in-
ternet te volgen. U kunt de link vin-
den via onze website en het tabblad 
Verbinding. De digitale collecte gaat 
naar het Dalit-project in India. 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 30 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Ab-
don en Sennen, martelaren.
Vrijdag 31 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Ig-
natius van Loyola, belijder.
Zaterdag 1 augustus. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Makkabee-
en, martelaren; daarna uitstelling tot 
13.00 uur.
Zondag 2 augustus. Negende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. Na de hoogmis de kin-
derzegen. 
Maandag 3 augustus. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 4 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Dominicus, belijder.
Woensdag 5 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zaterdag
 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 

Rondleidingen Salon Nune Ville, Berg 24, 
www.salonnuneville.nl

Elke zondag
09.00 uur: WSV-wandeling, de ingang van 

het EMK terrein aan het Wettenseind

Elke eerste en derde woensdag 
vd maand

(vanaf 5 augustus)
09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen

Dorpshuis in Lieshout 

 Zaterdag 1 augustus
20.00 uur Tweede Dart toernooi 

Café De Stam

Zondag 2 augustus
19.30 uur Zomeravondconcert 

door Paul Weijmans
Van Gogh Kerkje 

Zaterdag 8 augustus
‘Thuisblijvers Toernooi’ 

TV De Lissevoort

Zondag 9 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag: 

‘Ein Mittag in Wien’ 
Weense- en operettemuziek 

Van Goghkerkje 

Vrijdag 21 augustus
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Erica van Lieshout
Van Goghkerkje 

30 augustus - 5 september
KWF collecte

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen.

Van 16 t/m 21 november 
Collecte van het Nationaal MS Fonds 

30 november t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie

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

Bijna helft Nederlanders maakt 
zich zorgen over droogte
Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen 
door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschap-
pen. 68% van de Nederlanders geeft verder aan weleens last te hebben 
gehad van problemen door de droogte.

Alle kleine beetjes helpen om water 
beter op te slaan en vast te houden 
voor droge tijden. De waterschappen 
juichen het gebruik van regentonnen 
dan ook toe. Ook het vervangen van 
tegels in de tuin voor planten is een 
goede maatregel om droogteproble-
men te voorkomen.

Schoonman: “Het weer in Nederland 
is steeds extremer geworden. We 
zien hevigere hoosbuien, maar ook 
steeds langere perioden van droog-
te. Om de gevolgen hiervan te beper-
ken, moet Nederland klimaatbesten-
diger worden. Dat moet op landelijk 
niveau gebeuren. Er zijn grote inves-
teringen nodig om het land anders in 
te richten, maar ook op kleine schaal 
kunnen kleine ingrepen helpen. Te-
gel eruit, groen erin bijvoorbeeld.”

De publiekspeiling is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Citisens onder 2.268 
Nederlanders.

Mensen die zich zorgen maken over 
de droogte denken daarbij vooral aan 
de gevolgen voor de natuur, mislukte 
oogsten en uitdroging van dijken. 
Ook na een regenachtige start van de 
zomervakanties kampen de natuur en 
de landbouw in het oosten en zuiden 
van het land nog altijd met de droog-
te. Dit is niet voor het eerst. De afgelo-
pen jaren waren extreem droog.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid 
Unie van Waterschappen: “De zorgen 
die Nederlanders hebben over de 
droogte zijn terecht. De droge zo-
mers van 2018 en 2019 hebben zicht-
baar gemaakt dat klimaatverande-
ring bittere realiteit is in Nederland. 
Ook deze zomer maken veel water-
schapmedewerkers weer overuren 
om de problemen door de droogte 
zo beperkt mogelijk te houden. 
”Bijna de helft van de ondervraagden 
verwacht vaker overlast te gaan erva-
ren door watertekort en 44% is be-
reid zelf maatregelen te treffen om 
schade te voorkomen. Hierbij geeft 
driekwart de voorkeur voor het in-
stalleren van een regenton. De aan-
leg van meer groen wordt genoemd 
door ruim 60%.

Tegel eruit, groen erin
Gemeenten en waterschappen wil-
len de verstening van stedelijk ge-
bied tegengaan door vergroening 
van straten en tuinen te stimuleren. 

Ook in stedelijke gebieden veel last van 
droogte

KBO Lieshout  
gaat weer   
samen � etsen
Samen Fietsen van KBO Lieshout is 
een gezellige, sportieve en ontspan-
nen activiteit. Nu de coronamaatre-
gelen wat versoepeld zijn kunnen we 
weer elke eerste en derde woensdag 
van de maand een mooie tocht ma-
ken. Wel binnen de voorschriften van 
het RIVM. Dat betekent fietsen in klei-
ne groepen. Koffie drinken gebeurt 
buiten, op voldoende afstand van el-
kaar. De organisatie van de fietstoch-
ten leidt u hiervoor naar locaties met 
geschikte terrassen. De exacte af-
spraken hoort u bij de eerste tocht op 
woensdag 5 augustus. Vertrek is al-
tijd om half tien ’s morgens vanaf het 
Dorpshuis in Lieshout.

Witte achtergrond
waar witte achtergrond 
het zwart fel tracht
te demaskeren
smaakt mijn ego
naar meer
want als het geld 
wegwaait
gelijk een eikenblad
komen tranen 
niet meer thuis
gaat de voordeur
niet meer open
en ligt de humor begraven
achter de schaduw van de 
uitgegroeide heg.

Klaas de Graaff
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LONU krijgt bezoek     
van kinderen BSO
Afgelopen dinsdag hebben 12 kinderen van de BSO met 2 begeleiders een cli-
nic gevolgd bij LONU. De kinderen, 6 jongens en 6 meisjes, kregen uitleg en in-
structies. Energiek en met enorm enthousiasme zijn ze eerst gaan warmlopen, 
vervolgens een loopscholing en een estafette-spel. Uiteraard werd afgesloten 
met hardlopen en een cooling down. Na een uur waren ze dorstig en zijn ze te-
vreden terug gewandeld naar de BSO. Annette Holthuis, LONU

BSO kinderen bezig bij LONU

Tim van Bommel    
winnaar van online-quiz BCL
De sporters van Badminton Club Lieshout houden vakantie. Vlak voordat 
ze met vakantie gingen hebben ze het seizoen nog afgesloten met twee 
échte binnen-speelavonden. De lange periode daarvoor hebben ze niet 
binnen kunnen sporten vanwege de lockdown. In die periode hebben de 
badmintonners wél online gestreden. En, die strijd is gewonnen door Tim 
van Bommel die uiteindelijk de meeste punten gehaald bleek te hebben.

In de periode van 1 april t/m 20 mei 
hebben alle badmintonners van 
Badminton Club Lieshout op de we-
kelijkse speelavond (woensdag) een 
kahoot-quiz ontvangen. Deze quiz 
verving de wekelijkse speelavond: er 
mocht immers in die periode niet in 
teamverband gesport worden. Vanaf 
woensdag 27 mei mochten de bad-
mintonners hun geliefde hobby 
weer uit gaan oefenen, zij het buiten 
op de parkeerplaats van sporthal ‘De 
Klumper’. Dat heugelijke moment 
betekende ook dat de laatste ronde 
van de ‘BCL woensdagavondquiz’ 
een feit was.

Er zijn uiteindelijk 8 speelronden ge-
weest waarbij het aantal deelnemers 
nogal varieerde. In totaal hebben er 
31 spelers deelgenomen aan een of 
meerdere rondes. Tijdens de drukst 
bezette avond namen 24 spelers deel, 
maar gemiddeld waren er 17 deelne-
mers. Uiteindelijk bleek 55,14% van 
de ingevulde antwoorden op de 96 
vragen juist te zijn. Met z’n allen heb-
ben ze dus nét een voldoende ge-
scoord! Daarbij ook de opmerkingen 
dat de badmintonners ‘slecht’ begon-
nen zijn. Bij de eerste quizronde was 
slechts 40,63% van de gegeven ant-
woorden juist. De quiz van 22 april 

bleek het gemakkelijkste. Daar was 
68,89% van de gegeven antwoorden 
correct.

Eerder werd gemeld dat Marc Jans-
sen na 2 rondes bovenaan stond, ge-
volgd door Tim van Bommel en Niels 
Dirven. Maar na 8 rondes was de si-
tuatie duidelijk veranderd. Marc 
Janssen was één plaatsje gezakt. Met 
een eindsaldo van 57.526 punten 
moest hij nu Tim van Bommel voor 
laten gaan. Tim behaalde uiteindelijk 
58.913 punten. Niels Dirven wist met 
56.063 punten zijn derde plaats vei-
lig te stellen. Om de top 5, die erg 
dicht bij elkaar ligt, compleet te ma-
ken: de 4e plaats is voor Ingrid Bergé 
met 55.425 punten gevolgd door 
Wouter van Vijfeijken met een score 
van 55.088. Tijdens de laatste speel-
avond van het seizoen 2019/2020 
kreeg Tim van Bommel de welver-
diende prijs als winnaar overhandigd 
van organisator Derek Dirven

Programma
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

Tim van Bommel (links) ontvangt de prijs uit handen van organisator Derek Dirven

WandelSport- 
Vereniging Nuenen 
wandelt weer!
Met in acht neming van de momen-
teel geldende coronaregels, zoals 
1,5 meter afstand houden, hebben 
we de afgelopen maand proef ge-
wandeld. Dit is goed gegaan en we 
kunnen dan ook weer nieuwe wan-
delaars de gelegenheid bieden om 
mee te gaan lopen.

De startlocatie is bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV in de 
maand augustus de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind. Op 
zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. 

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

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

Eerste dartranking 
prooi voor   
Tim Baggen   
uit Lieshout
Nadat de binnensporten op 1 juli 
onder strikte voorwaarden weer 
vrijgegeven werden, vergaderde 
Dartclub De Stam in hoeverre het 
mogelijk was om weer te starten 
met toernooien. Op drie banen, 
met natuurlijk zoveel mogelijk 
ruimte tussen de banen, werd za-
terdag 25 juli het eerste toernooi 
afgewerkt.

Na de vele poulewedstrijden en plaat-
singswedstrijden versloeg Tim Bag-
gen uit Lieshout in een spannende fi-
nale Bas Engelen uit Eindhoven met 
4-2. De wedstrijd werd door een 130 
finish met dubbele bull afgesloten. In 
de verliezersronde was Huub Cuijten 
uit Heeze de winnaar.

Aanstaande zaterdag is het tweede 
toernooi om 20.00 uur. Opgeven via 
secretaris Bas van Keulen via 06-
53965925. Maximaal aantal deelne-
mers voor het toernooi bedraagt 20.

TV Wettenseind     
verzorgt tennisclinics voor 
BSO Kids Society Erica
Afgelopen donderdag hebben twee BSO-groepen van Kids Society Erica 
van de Heikampen-locatie tussen 10.00 en 12.00 uur een tennisclinic ge-
kregen van trainers Noortje en Bas van TV Wettenseind. De 25 kinderen 
hebben spelenderwijs kennisgemaakt met de tennissport en sloten de 
clinic af met een leuk eindspel. Sommige begeleiders durfden het aan 
hier aan mee te doen.

BSO groep krijgt tennisclinic

kinderen om tijdens de vakantie leu-
ke en nieuwe dingen te doen. Deze 
keer is het tennissen bij TV Wet-
tenseind!

De jarenlange samenwerking tussen 
Kids Society Erica en TV Wettenseind 
kwam nu supergoed van pas om de 
kinderen een leuke ochtend te ge-
ven. Aanstaande donderdag staat 
een tweede sessie gepland waar veel 
kinderen nu al naar uitkijken.

Zomerfamiliedagkaart
Hermes en Arriva lanceren vanaf woensdag 22 juli de Zomerfamiliedag-
kaart! Voor alle thuisblijvers en toeristen in Brabant, heeft Hermes deze 
zomer de Zomerfamiliedagkaart. Daarmee kan het hele gezin één dag 
onbeperkt door Brabant reizen voor € 10,00. De kaart is online te koop en 
1 dag geldig. Reizigers worden verzocht verspreid over de dag te reizen. 
Sinds 1 juni 2020 is een mondkapje verplicht in het OV.

Op één Zomerfamiliedagkaart kun-
nen minimaal twee en maximaal vijf 
personen reizen, waarvan maximaal 
twee volwassenen en maximaal drie 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar. Kinderen t/m 3 jaar reizen gratis 
en zonder vervoerbewijs mee. De Zo-
merfamiliedagkaart is de hele dag 
geldig in alle reguliere stads- en 
streekbussen van Hermes in Zuid-
oost Brabant. De Zomerfamiliedag-
kaart is ook geldig in de bussen van 
Arriva. De kaart is vanaf 22 juli t/m 31 
augustus 2020 als E-ticket te koop via 
de webshop.

Extra maatregelen
Sinds 1 juli mag iedereen weer met 
het OV, ook voor een dagje uit. Her-
mes heeft daarvoor extra maatrege-
len getroffen. Zo wordt extra aan-
dacht besteed aan het schoonmaken 
van de bussen en worden reizigers 
gevraagd niet voor, maar achter in te 
stappen. Bij de halte, maar ook bij het 
in- en uitstappen geldt dat er afstand 

gehouden moet worden. Verder zijn 
alle reizigers vanaf 13 jaar verplicht 
een (niet-medisch) mondkapje te 
dragen.

Vooruit plannen
De hele reis, van deur tot deur, kan 
vooraf worden gepland via de reis-
planner op www.bravo.info of in de 
reisplanner op www.hermes.nl of in 
de Hermes app. Hier krijgen reizigers 
het meest actuele reisadvies. Behalve 
de Zomerfamiliedagkaart zijn ook 
andere vervoerbewijzen geldig, zoals 
de OV-chipkaart of E-tickets. Tips 
voor leuke uitstapjes staan op bravo.
info/leukeuitjes.

Noud, nieuwe inwoner in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en op 
woningen. 

Aan de Bemel in Nuenen is Noud geboren. Een vrolijk geboortebord staat in de 
schaduw in de voortuin. Noud, je bent van harte welkom in onze gemeente.

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan 
de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl

Spelenderwijs leren
Verschillende kinderen die al lid zijn 
van TV Wettenseind namen het voor-

touw en lieten de andere kinderen 
spelenderwijs zien hoe leuk tennis 
wel niet is. Het is altijd fijn voor de 
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Aangepaste openingstĳ den
Slaapstudio Stĳ n is van di. t/m za. 
open van 12.00 tot 17.30 uur. Afspraken 
plannen we in tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Zon- en maandag alléén op afspraak. 

Opwettenseweg 81  Nuenen
040 - 284 00 13   

www.slaapstudiostĳ n.nl

Een heerlĳ ke overnachting
Iedereen heeft de afgelopen periode 
anders ervaren, de anderhalve meter 
voelde soms als een kilometer. 
Even niet meer naar je sportclub of 
gezellig met de hele familie samen. 

Gelukkig worden de beperkende 
maatregelen in voorzichtige stapjes 
teruggeschroefd en kunnen we 
straks - op veilige afstand - weer 
van een terrasje genieten. Die verre 
vakantie of grote reis moeten we nu 
misschien nog wat langer uitstellen 
helaas, maar wĳ  merken de 
afgelopen periode dat veel mensen 
nu juist hun plekje thuis meer 
waarderen. 

Een soort herboren besef dat het 
natuurlĳ k leuk is om erop uit te 
trekken, maar dat het zeker ook heel 
erg waardevol is om thuis de zaakjes 
perfect op orde te hebben. Als je 
dit jaar je vakantiepotje gebruikt 
om die heerlĳ ke overnachting thuis 
te realiseren, kom dan even bĳ  ons 
langs zodat we jouw persoonlĳ ke 
slaapoplossing aan kunnen meten. 

De openingstĳ den van onze slaap-
studio in Nuenen zĳ n aangepast 
naar aanleiding van de RIVM 
richtlĳ nen, maar je kunt ook altĳ d 
even bellen om een afspraak te 
plannen.

Pak je slaap

Iedere dag heerlĳ k overnachten

Per persoon 
per nacht
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Tijdens de bouwvak t/m zaterdag 15 augustus 
open van 
donderdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.30 uur.

Andere dagen en tijdstippen open na afspraak.
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