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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

Lichtprocessie 
Maria 
Tenhemel-
opneming 

Vincent 
van Gogh in 
magistrale 
portretten

Welkom 
bij de 
Uniek Sporten 
Familiedag

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
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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

Heemkundekring De Drijehornick   
krijgt handtekening Kirk Douglas

hem nog net zichtbaar met mega-
foon de regisseur Vincente Minnelli. 
Ook vond hij een kattenbelletje ge-
schreven door Kirk Douglas met een 
groet aan zijn zus Mia. 

Het relaas van Ad 
Ad de Kok meldt in zijn mail dat hij als 
oud-inwoner van Nuenen met be-
langstelling het artikel ‘Nuenen in 
1955, ’n week op zijn kop voor Kirk 
Douglas’ in het Brabants Dagblad 

Mia de Kok
De secretaris van de heemkunde-
kring kreeg afgelopen februari een 
mailtje van Ad de Kok. Deze woonde 
tussen 1948 en 1958 in Nuenen. Daar-
na verhuisde hij met vader, moeder 
en de acht andere kinderen van het 
gezin naar ’s-Hertogenbosch. Ad de 
Kok had een tweelingzus Mia, die on-
langs is overleden. In de door haar na-
gelaten spullen vond Ad een foto van 
Kirk Douglas in Nuenen met links van 

Heemkundekring De Drijehornick is onlangs in het bezit gekomen van de 
originele handtekening van Kirk Douglas die hij had gezet in 1955 in Nue-
nen. In dat jaar werden onder meer in Nuenen opnamen gemaakt voor de 
� lm ‘Lust for Life’ over het leven van Vincent van Gogh. De hoofdrol werd 
gespeeld door Kirk Douglas, die afgelopen februari op de leeftijd van 103 
jaar is overleden.

had gelezen. In 1955 toen de opna-
men werden gemaakt, was Ad 13 jaar 
en zat in Geldrop in de eerste klas van 
de MULO. Hij schrijft verder: “Mijn va-
der was in die tijd Postcommandant 
van de Rijkspolitie in Nuenen c.a. Wij 
hadden thuis een groot gezin van ne-
gen kinderen waarvan mijn twee-
lingzus en ik de oudsten waren. Ik 
heb ten volle genoten van wat er zich 
in het dorp afspeelde, met name het 
gedrag van de Amerikanen, hun bra-
voure in tegenstelling tot de bedees-
de inwoners van Nuenen. De film- en 
belichtingsapparatuur stond opge-
steld op het voorplein van de land-
bouwwerktuigenfabriek De Rooij, 
schuin tegenover Hotel De Zwaan. 
Omdat ik als kind al vroeg belangstel-
ling had voor fotografie en film, was 
ik niet weg te slaan als er filmopna-
mes waren. Thuis werd er veel ge-
sproken over de MGM-invasie en kre-
gen wij heel wat inside informatie te 
horen omdat mijn vader ‘dicht bij het 
vuur zat’. Hij heeft voor mijn, helaas 
overleden, tweelingzus een persoon-
lijk gerichte handtekening van Kirk 
Douglas gekregen. Daarnaast had zij 
ook nog een foto van hem.” 

Terug naar Nuenen
Ad de Kok besloot deze stukken on-
der te brengen bij een organisatie 
die dit soort documenten zorgvul-
dig en dierbaar bewaart. En zo kwam 
hij uit bij Heemkundekring De Drije-
hornick Nuenen-Gerwen-Nederwet-

Ad de Kok draagt op het Heemhuis de foto en het kattenbelletje van Kirk Douglas met 
handtekening officieel over aan heemkundekring De Drijehornick (foto: Ruud Bovens)

To Mia. Dag. 
Kirk Douglas 

(foto: Ruud Bovens)

Kindervakantiedag Gerwen
Lang was het onduidelijk of de Kindervakantieweek Gerwen vanwege 
corona door kon gaan. Plannen welke al gemaakt waren, staan nu voor 
later geparkeerd. Maar half juni hebben we als organisatie toch kunnen 
besluiten om een Kindervakantiedag in Gerwen te houden. 

Om 10.00 uur worden de deelne-
mende kinderen (te voet of per fiets) 
op het parkeerterrein van het Huys-
ven welkom geheten. De ouders kun-
nen we dit jaar helaas niet toelaten 
op het terrein achter het Huysven. 
Laat de kinderen daarom zoveel mo-
gelijk zelfstandig komen. Wil je je 
kind(eren) toch wegbrengen? Kom 
dan lopend of met de fiets. Om 16 
uur eindigt de Kindervakantiedag en 
gaan de kinderen weer naar huis of 
kunnen ze opgehaald worden.

Alle vrijwilligers alvast bedankt voor 
jullie inzet om deze dag mogelijk te 

Op donderdag 13 augustus gaan 100 
basisschoolkinderen van Gerwen en 
Nederwetten in 10 groepen met hun 
begeleiders aan de slag met diverse 
spellen. Samen met de 50 vrijwilli-
gers waarvan 25 jeugdige vrijwilli-
gers gaan ze er weer een groot feest 
van maken. Het wordt een dag met 
veel (water)spellen, knutselen, dan-
sen en muziek. Het belooft weer een 
fantastische dag te worden.

Nederwetten, het mooiste dorp van Nederland?

Stem op uw favoriete dorp!
Nederwetten is genomineerd als mooiste dorp van Nederland door het 
tijdschrift Hollands Glorie. Op de website van Hollands Glorie kunnen le-
zers stemmen tot 15 augustus. Uit de drie dorpen met de meeste stem-
men wordt de winnaar gekozen. Andere genomineerde dorpen zijn 
Bronkhorst, Westeremden, Erichem, Gees, Groede, Epen, Pingjum, Water-
gang en Doornenburg.

kundige jury dan een winnaar kiezen 
die in het winternummer van Hol-
lands Glorie bekend zal worden ge-
maakt. Onder de stemmers worden 
10 exemplaren van het boek ‘Ons 
Dorp’ verloot.

https://hollandsgloriemagazine.
nl/ons-dorp/verkiezing-ons-dorp/

Wat vindt u het mooiste, leukste, aan-
genaamste dorp van Nederland? U 
kunt op de website https://hollands-
gloriemagazine.nl/ons-dorp/verkie-
zing-ons-dorp/ op uw favoriet stem-
men. In het najaar worden de drie 
dorpen bekend gemaakt die de 
meeste stemmen hebben gekregen. 
Uit die selectie van drie zal een des-

Foto: Peter Coppens

ten. Immers zo zouden deze stukken 
uit 1955 weer terug zijn in Nuenen 
op de plek waar ze ontstaan zijn. On-
langs heeft Ad de Kok officieel de 
twee documenten op het Heemhuis 
overgedragen aan De Drijehornick. 
De documenten zullen voorzien 
worden van een inventarisnummer 
en zorgvuldig worden opgeborgen 
in het archief. Binnen niet al te lange 
tijd kunnen de archiefstukken van 
heemkundekring De Drijehornick 
worden geraadpleegd via hun web-
site. 

  

maken. En als organsatie zijn we he-
lemaal blij dat de helft van onze vrij-
willigers dit jaar uit jongeren onder 
de 18 bestaat. Alleen met jullie inzet 
tijdens de Kindervakantiedag kun-
nen we deze dag mogelijk maken. 

Voor de kinderen die zich hebben 
aangemeld voor deze speciale editie 
van de Kindervakantiedag: tot de 
13de ; we hebben er zin in en maken 
er een spetterende dag van!
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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:

Tempex, hard plastic en lege chipszakken 
zijn geen PMD-afval, maar mogen in de 
grijze container. Meer weten? 

www.afvalscheidingswijzer.nl

INSTALLATEURS GEZOCHT
Waterzijdig inregelen
Dit jaar wijst de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten 
een groot aantal woningeigena-
ren per brief aan huis op aantrek-
kelijke mogelijkheden om de 
energierekening te verlagen. Eén 
van de maatregelen die wordt gepromoot is het ‘waterzij-
dig inregelen’ van CV installaties. De gemeente wil graag 
de lokale installateurs de mogelijkheid bieden dit water-
zijdig inregelen uit te voeren. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden vóór 17 augustus 2020 op www.winstuit-
jewoning.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. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-07-2020 T/M 3-8-2020

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 
Van Lenthof  Oprichten woongebouw 
Soeterbeek 6 Restaureren rijksmonumentale 
 dammen 
Opwettenseweg 132 Verbouwen monumentale 
 boerderij 
Helsestraat, kavel 6 Oprichten woonhuis 
Helsestraat, kavel 7 Oprichten woonhuis 
Lucas 
van Hauthemlaan 14 Verbouwen woning 
De Geer, kavel 2 Oprichten woonhuis 
De Geer, kavel 4 Oprichten woonhuis 
De Geer, kavel 7a Oprichten woonhuis 
De Geer, kavel 10 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Veldekestraat 3 Uitbreiden woning 
Broek 4 Oprichten woonhuis 
Erasmusstraat 2 Plaatsen opbouw op bestaande 
 garage 
Eeuw Driessestraat 7A Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen Collectevergunning Showkorps 
 O & V 12-17 oktober 2020 
Groenvinkhof Aanvraag plaatsen container 
 openbare weg t.b.v. renovatie 
Hoge Brake 12 Aanvraag voor uitoefening 
 horecabedrijf 
Hoge Brake 12 Aanvraag inrichten terras 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen en  Collectevergunning
Nederwetten Drumfanfare Jong Leven 
 Gerwen 12-17 oktober 2020 
Nuenen Collectevergunning 
 Stichting Collecteplan 
 19-14 oktober 2020 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
29-07-2020  Subsidieregeling 
  energiebesparende maatregelen 
  woningen 2020 
29-7-2020  Benoemen uitvoerder 
  subsidieregeling 
  energiebesparende maatregelen 
  woningen (2020) - mandatering 
  operationeel directeur 
  Winst uit je woning 
30-7-2020  Bekendmaking vaststelling 
  saneringsprogramma 
  Mulakkers 25 en 27 

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

VEILIG DE ZOMER DOOR
Het is zomer! Voor veel mensen een fi jne tijd waarin ze 
een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op 
vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. Kijk voor meer 
info en tips om een woninginbraak te voorkomen op onze 
website: www.nuenen.nl/veilig-de-zomer-door

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 ui-
terlijk om 7.30 uur aangeboden is. 

CO
2
-WEETJE

Wist je dat:
• Je met het energiezuini-

ger maken van je woning 
het comfort verhoogt?

• Investering in energiebe-
sparende maatregelen 
direct en goed renderen?

• Je onder gunstige voor-
waarden kunt lenen om 
te verduurzamen?

• Bijna alle maatregelen 
zich binnen 3 tot 7 jaar 
terugverdienen en altijd 
blijven besparen? 

• Met een avond lezen een 
hoop wijzer bent?

Meer informatie: 
www.nuenen.nl/duurzaamheid 

Doe je eigen test : www.verbeterjehuis.nl

• Je met het energiezuini-
ger maken van je woning 
het comfort verhoogt?

• Investering in energiebe-
sparende maatregelen 
direct en goed renderen?

• Je onder gunstige voor-
waarden kunt lenen om 

• Bijna alle maatregelen 
zich binnen 3 tot 7 jaar 
terugverdienen en altijd 

• Met een avond lezen een 

www.nuenen.nl/duurzaamheid 

VACATURES    
GEMEENTE NUENEN
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s:

• Beleidsmedewerker Vastgoed- en gebouwenbeheer
• Medewerker Verkeer
• Afdelingssecretaresse

Bekijk onze vacatures op het digitale platform Werken in 
Zuidoost-Brabant: www.werkeninzuidoostbrabant.nl. Via 
dit platform kun je ook solliciteren. 
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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

Heel de vakantieperiode,
normaal geopend!!

Saté Pakket
 500 gram vlees + 250 gram saté saus 7,95
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade .......................... 3,95
Pep Wrap
“Wrap gevuld met Kalfs Gehakt”  ........per stuk 2,95
Mexicaanse Vleesrol
............................................................per stuk 3,00
4 Gegrilde
Kippenbouten  ...................... 5,00
Lasagne
“Kant en Klaar” ................................. 500 gram 5,55

Ook voor de Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

GEMAK

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

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Kou Lou Yuk 5 st.

NU OOK SUSHI BIJ TONG AH! 
check bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip Ananas

18,50

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

 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

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

1 stuk – 25%
2 stuks – 30%
3 stuks – 35%
4 stuks – 45%
5 stuks (of meer) – 50%

Sla je slag en shop restanten van de  zomercollectie 
van 2019 en ouder met ronde prijzen!

€ 7,50 | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 
€ 25,00 | € 35,00 | € 75,00 | € 100,00

Stapelkorting

Zomeroutlet

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
AUGUSTUS

& SEPTEMBER

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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Vincent van Gogh     
in magistrale portretten
Door Nannie van den Eijnden / foto’s Frank van Welie

De 130ste sterfdag van Vincent van Gogh, 29 juli, wordt op een bijzondere 
manier herdacht. Precies op deze dag maakt de Franse graffiti kunstenaar 
Arnaud Rabier (NOWART) zijn 130e portret van Vincent in diens atelier van 
het domineeshuis aan de Berg. Een indrukwekkende belevenis voor 
Arnaud en tevens de start van een unieke expositie van zijn werk bij 
Galerie Art Dumay en museum Vincentre.

2013 exposeerde hij als ‘artist in resi-
dence’ aan de Berg zijn levensgrote 
graffitidoeken. Nu keert hij terug met 
een persoonlijke ode aan Van Gogh 
in de vorm van 130 expressieve por-
tretten. Vier werken zijn te bewonde-
ren bij Vincentre, de vele andere 
kunstwerken hangen bij Art Dumay.

Arnaud heeft zelfs steen uit het ate-
lier en aarde uit de tuin van het domi-
neeshuis in zijn portretten van Vin-
cent verwerkt. Op 29 juli legde hij in 
aanwezigheid van de lokale pers de 
laatste hand aan het 130e portret, gaf 
een demonstratie van zijn graffiti en 
signeerde zijn werk. 

Expositie NOWART, urban art
De tentoonstelling van Arnaud Ra-
bier bij Galerie Art Dumay is geopend 
van 30 juli tot en met 30 oktober 
2020, van maandag tot en met zater-
dag (12.00 - 17.00 uur). Vincentre is 
iedere dag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Van Gogh liefhebbers kun-
nen een bezoek aan de tentoonstel-
ling combineren met een wandeling 
langs Van Gogh locaties in Nuenen of 
de fietsroute langs Van Gogh Monu-
menten, muurschilderingen en het 
Brabantse landschap.

www.vangoghbrabant.com

Arnaud werd emotioneel toen hij in 
het atelier van de schilder aankwam. 
Hij vereenzelvigt zich helemaal met 
Van Gogh. Kees Rovers vertelt hoe 
dat is gekomen: “Dertig jaar geleden 
ging Arnaud graffiti spuiten bij de 
brug bij Clichy. Achteraf ontdekte hij 
dat Van Gogh daar had geschilderd. 
Hij begon zich in het leven en werk 
van Vincent te verdiepen en vanaf 
dat moment liet de schilder hem niet 
meer los: hij wérd Van Gogh. Arnaud 
voelt zich diep verwant met Vincent 
en herkent aspecten uit het leven van 
de kunstenaar: het niet begrepen 
worden, de enorme creatiedrang, 
protest aantekenen via de kunst en 
heel aardig zijn.”

De expositie NOWART is een particu-
lier initiatief, ontstaan uit de samen-
werking tussen Galerie Art Dumay, 
Vincentre, Van Gogh Brabant en Ar-
tist in Residence. Kees is zeven jaar 
geleden begonnen met Artist in Resi-
dence aan Berg 34, gedreven door 
zijn passie voor kunst. “Ik verzamel al 
kunst vanaf mijn 16e en ben gevallen 
voor graffiti. We nodigen elk jaar een 
wereldartiest uit zijn werk te komen 
laten zien. Met Arnaud Rabier slaan 
we een brug van Van Gogh naar mo-
derne kunst”, licht Kees toe. Arnaud is 
voor de tweede keer in Nuenen. In 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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Lichtprocessie Maria   
Tenhemelopneming 
15 augustus is van oudsher een bekend Mariafeest, het feest dat voor-
heen Maria Hemelvaart werd genoemd. Deze dag was zo bijzonder dat 
het als een zondag werd gevierd. Onze buurlanden vieren dit nog steeds 
als een zondag. In Mariahout bij de Mariagrot is het gebruikelijk ieder 
jaar speciale aandacht aan Maria Ten Hemelopneming te schenken. Dit 
doen we in een gebedsviering met aansluitend een Lichtprocessie in de 
schemering van de avond.

vele kaarsen te branden en in het in-
tentieboek werd Maria om raad, 
steun, beterschap, troost en verlicht-
ing gevraagd.

Fijn dat de Mariagrot een plekje is 
waar mensen in nood hun toevlucht 
kunnen zoeken.

De Mariaviering begint op zaterdag 
15 augustus om 20.00 uur in de paro-
chiekerk van Mariahout. Aansluitend 
is er een lichtprocessie door het park 
met een afsluitende plechtigheid bij 

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Nog even en de boerderij tegenover de Opwettense wa-
termolen wordt omgetoverd tot Leeflandgoed Opwetten. Hier gaan kinder-
opvang en dagbesteding elkaar versterken onder het motto: ‘Samen leven, sa-
men doen!’ Oude tijden gaan dus herleven: op de foto spelen de kinderen Ge-
vers, Jeucken en Van Lierop op het erf. Sinds de bouw in 1852 door de mole-
naars Sengers heeft het pand vele pachters gehuisvest. Omstreeks 1887 werd 
er een herberg uitgebaat. De oude bierkelder herinnert hier nog aan.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 114.

Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal

Wervelingen
Van 26 augustus tot en met 26 oktober zijn in Kunstzaal Dommeldal, in de 
Bibliotheekvestiging in Mierlo, olieverf schilderijen te zien van Anton 
Fransen uit Deurne en kleurrijke objecten, mixed media van Waldie van 
Wetten uit Eindhoven.

gint de reis naar een nieuw object. 
Tijdens het kneden, mixen en wrin-
gen van de snippers, ontstaan er 
ideeën en vormen, kleuren en toe-
passingen. De gietvormen van kera-
miek vormen de basis van veel objec-
ten, al bouwend, plakkend en kne-
dend ontstaan de unieke vormen. Is 
de vorm gevonden, dan gaat Waldie 
‘los’ met allerlei soorten papier en af-
beeldingen, die samen met action 
painting het object z’n kleur geven. 
Zie daar….. een explosie van positie-
ve energie. 

Te zien tot en met 26 oktober in 
Kunstzaal Dommeldal, open tijdens 
de openingsuren van bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Mierlo.

Anton Fransen 
Anton Fransen (1945) is autodidact, 
maar voelt zich al sinds zijn middel-
bare schooltijd aangetrokken tot zo-
wel tekenen en schilderen als tot 
muziek. Musiceren (Fransen be-
speelt de hoorn) ligt naar zijn idee 
dicht bij het maken van een schilde-
rij. Beide zijn voor hem vormen van 
vertellen of hardop denken. Schilde-
ren doet hij met herkenbare, nauw-
keurig aan de realiteit ontleende, 
beelden. Vaak berusten deze beel-
den en situaties op plaatsen in Grie-
kenland, het land waarin hij met veel 
liefde en respect heeft gereisd. Bij ie-
der werkstuk hoort ook muziek, te 
horen op Fransens website. Anton 
geeft ook graag een persoonlijke 
rondleiding bij zijn werk. Daarvoor 
kunnen belangstellenden een af-
spraak maken via: antonfransen45@
gmail.com

Waldie van Wetten
Waldie van Wetten is in 1985 afgestu-
deerd aan de Pedagogische Acade-
mie, met als specialisatie beeldende 
vorming. Naast haar werk als begelei-
der van mensen met een verstande-
lijke beperking, is ze steeds actief ge-
bleven op het gebied van beeldende 
vorming. In Kunstzaal Dommeldal in 
Mierlo laat ze haar kleurrijke beelden 
Mixed Media van pulp, klei en verf 
zien. Bij het maken van de pulp be-

Place Like Home live in POPEI
POPEI presenteert vanaf juli weer elke zondag gratis live muziek van ta-
lentvolle singer-songwriters. Zondag 9 augustus is het de beurt aan het 
duo Place Like Home. Zij zullen tussen 15.00 en 17.00 uur een aantal sets 
spelen in een intieme setting, bij mooi weer op het terras of anders in het 
gezellige café.

zelf geschreven nummers, uitge-
voerd op akoestische gitaar en zang, 
hoor je de invloeden van hun ido-
len, zoals The Eagles, Bonnie Raitt, 
Bon Jovi, Lukas Nelson, Ilse de Lan-
ge en vele anderen, maar vooral ook 
hun eigenheid.

Meer informatie kunt u vinden op de 
website: www.popei.nl

De liefde voor muziek en een ge-
meenschappelijke vriend bracht 
hen samen. Meteen onder de indruk 
van elkaars warme stemgeluid, 
werd het al snel duidelijk dat hun 
stemmen heel goed samen klinken. 
Place Like Home is een duo ge-
vormd door Nelis van Eekelen en 
Eva Derks, waarbij de liefde voor 
muziek en elkaar samensmelt. Met 

Fotograaf: MCSharQ

de Lourdesgrot. De kaarsen voor de 
processie liggen in de kerk klaar. Bij 
slecht weer is de viering in de kerk. 
Lectoren gaan in deze viering voor. 

Uiteraard worden de coronavoor-
schriften die op dat moment gelden 
aangehouden. Er zal geen koor aan-
wezig zijn en er mogen helaas geen 
Marialiederen gezongen worden. Er 
wordt daarom voor een andere sfeer-
volle muzikale invulling gezorgd.

Maria wordt door heel veel mensen 
aangeroepen. Dat was in de afge-
lopen periode met het coronavirus 
weer heel duidelijk. Het bezoek aan 
de Mariagrot was in maart, april en 
mei opvallend druk. Er stonden altijd 
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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

Na een welbesteed leven hebben wij in liefde losgelaten, mijn/onze 

Lieve man
Geweldige, inspirerende papa 

Unieke, humoristi sche opa 

Mr. Jacques Herman Franciscus Henrica Leemans
 * Valkenswaard, 14-08-1936 † Nuenen-Eeneind, 29-07-2020

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Oprichter Nuenense wetswinkel

Oud Lid Provinciale staten van N-Brabant 
Oud Raadslid gem. Nuenen

We’ll meet again. 
Don’t know where. 
Don’t know when. 

But I know we’ll meet again 
some sunny day (Vera Lynn).

Zijn vrouw
Catharina Leemans-Vogels

Zijn dochters en kleinkinderen
Esther Leemans & Kenneth

  Danae

 Jaklien Leemans & Roald
  Finn en Feline

In gezinskring hebben we 
Jacques te ruste gelegd 
op natuurbegraafplaats 
Schoorsveld in Heeze.

Enige en algemene kennisgeving.

“Hij had de wil om te leven, niet meer de kracht.”

Hij was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. 
Gelukkig is Jo - omringd door zijn dierbaren - heel zacht en rustig 

ingeslapen. We zullen hem als man, (schoon-)vader, opa en 
als mens heel erg missen.

Jo de Rooij
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Onderscheiden met de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen

Erelid vrienden van Van Gogh

echtgenoot van

Riki de Rooij-Geurds

* Eindhoven, 27 september 1939 † Geldrop, 31 juli 2020

 Nuenen: Riki de Rooij-Geurds
 Nuenen: Jack en Anita
  Babi D, Falco D
 Mierlo: Patrick en Karin
     Bram, Floor
     Bink D

Egidius Vogelslaan 6
5673 MS  Nuenen

Overeenkomstig de wens van Jo heeft het 
afscheid in familiekring plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 8 augustus 18.30 uur: vie-
ring.
Zondag 9 augustus 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 9 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck. 

Misintenties
Zaterdag 8 augustus 18.30 uur: Ben 
Gosselink.
Zondag 9 augustus 09.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Kees Burtner; Jeanne 

Cuppers - van der Kooij; Jeanne 
Straathof - Scholtes.

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 9 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Piet van 
Rooij, vanwege verjaardag. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 9 augustus 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties
Anna Meijers - van Tilborg en Toon 
Meijers; Thom van Hoof.

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

Op 9 augustus hebben we een vie-
ring in de open lucht en wel in de 
pastorietuin aan de Berg. Zo mogelijk 
een eigen klapstoel meenemen, 
maar er is een beperkt aantal stoelen 
beschikbaar voor wie geen stoel kan 
meenemen. De dienst begint om 
10.00 uur en de voorganger is ds. 
Marlies Schulz. U wordt van harte uit-
genodigd deze dienst mee te vieren. 
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden.

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 6 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Gedaanteverande-
ring van Onze Heer Jezus Christus; 
gedachtenis van H. Sixtus II, paus, Fe-
licitas en Agapitus, martelaren.
Vrijdag 7 augustus. Eerste vrijdag van 
de maand. 07.15 H. Mis, votiefmis van 
het H. Hart van Jezus; gedachtenis 
van H. Cajetanus, belijder; H. Dona-
tus, bisschop en martelaar.
Zaterdag 8 augustus. Geen H. Mis. 
Feest van de H. Johannes Maria Vian-
ney, pastoor van Ars, belijder; ge-
dachtenis van H. Cyprianus, Largus 
en Smaragdus, martelaren.
Zondag 9 augustus. Tiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 10 augustus. Geen H. Mis. 
Feest van H. Laurentius, diaken en 
martelaar.
Dinsdag 11 augustus. Geen H. Mis. 
Feest van de gedachtenis van H. Ti-
burtius en Susanna, martelaren.
Woensdag 12 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Clara van Assisi, maagd.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Het tweede darttoernooi 
Het tweede darttoernooi begon met 15 fanatieke darters die verdeeld 
werden in drie poules van 5. Na vele verrassende uitslagen werden de 
winnaars- en verliezersronde afgewerkt op drie banen. In de verliezer-
spoule was Peter Kuijten uit Nuenen de sterkste door in de finale Ben Bag-
gen uit Helden te verslaan.

We mogen weer 
kienen!
Op dinsdag vier augustus gaan we 
weer kienen in het Dorpshuis in Lies-
hout. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. 
Met ingang van 26 augustus gaan we 
weer kienen op de woensdagen.
We zien jullie graag in het Dorpshuis!

Maria & Henk Foederer

Programma  
Nuenen Nú Extra 
van LON TV
Het programma van Nuenen Nú 
Extra van LON TV bevat de ko-
mende weken een herhaling 
van de serie ‘In Het Klooster ge-
boren’ en wel in de volgorde:

Wim van der Leegte
Huub van Leuken
Ali Roggen-Mesman
Corrie Bulle-Lieuwma
Jos de Greef
Toos de Groot-Berkhof
Elma Prinsen-de Rooij
Jos de Rooij
Chris Kuijten
Peter de Louw
Nell van Ham-Beks
Rina de Louw
Jan Leijten
John van de Griendt

Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00,18.00, 21.00 en 24.00 
uur op KPN 1436, Ziggo 36 en 
T.Mobile 791.

In de winnaarsronde kegelde Bas En-
gelen uit Eindhoven de winnaar van 
vorige keer Tim Baggen uit Lieshout 
ondanks een 180-er van Tim uit het 
toernooi in de halve finale. Mike Ver-
kuijlen won het Gerwens onderonsje 
in de andere halve finale van Bas van 
Keulen met 3-2.

In de finale wist Mike Verkuijlen te-
gen de darts in het eerste leg te pak-
ken. Waarna Bas Engelen op stoom 
kwam en Mike versloeg met 4-1.

Zaterdag 8 augustus mogen er weer 
maximaal 20 personen deelnemen 
aan het volgende zomerdarttoer-
nooi. Opgeven bij secretaris Bas van 
Keulen via 06-53965925.

Wil je komend dartseizoen vanaf be-
gin oktober competitie gaan darten? 
Dartclub De Stam is nog op zoek naar 
enkele enthousiaste darters.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader,

lieve opa en trotse overgrootvader ‘opa Sinus’

Sinus Karremans
weduwnaar van

Truus Karremans–van Eijck †

 *17 februari 1931 † 4 augustus 2020

                                                      
 Wim en Mirjam †

 Frans en Loes
  
 Kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen
  
Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
t.a.v. familie Karremans
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk

Wij nemen afscheid van ons pap op maandag 10 augustus 
om 10:30 uur in de aula van crematorium ‘t Laar, Oranjelaan 54 
in Beek en Donk. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. 

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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9juli 2020Groot PEELLAND

Fietsen langs het mooiste van de Peel

Bij restaurant Natuurpoort de Peel 
ben je voor of na je fietstocht van har-
te welkom voor een hapje en een 
drankje op het terras of binnen bij de 
open haard. Ook kun je hier je eigen 
picknickmand laten vullen voor een 
heerlijke picknick in de Deurnesche 
Peel. 

Meer informatie:
www.natuurpoorten.nl/depeel

Het landschap van de Peel laat zich 
lezen als een geschiedenisboek. Het 
overgrote deel van het veenmoeras 
werd door turfstekers afgegraven en 
als ‘het goud van de Peel’ verkocht. 
De sporen hiervan zijn nog overal 
aanwezig. Zo ook in Griendtsveen, 
met haar oude dorpspompen, op-
haalbrugetjes, kaarsrechte peelkana-
len en karakteristieke panden. Nu is 
de Peel een paradijs voor natuurlief-
hebbers met een landschap van wa-
ter, heidevelden en zandruggen. Het 
waterrijke gebied lokt ruim honderd 
soorten broed- en trekvogels.

Gelegen aan het natuurgebied de Deurnesche Peel en vlakbij de voorma-
lige veenkolonies Helenaveen en Griendtsveen biedt Natuurpoort De 
Peel toegang tot een uniek moerasgebied op de grens van Noord-Bra-
bant en Limburg. Een afwisselende landschap van plassen, vlakten, bos-
jes en zandruggen. Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden 
van West-Europa en een prachtig fietsgebied met een rijke historie van 
turfwinning.

-------------------------------------------------

“Een mooie 
afwisselende 
tocht van ruim 
37 kilometer, 
bijna 40. 
Door bos en 
weiland, zeker de 
moeite waard!”
-------------------------------------------------

9juli 2020Groot PEELLAND

   Routebeschrijving
�  Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant)

 6  (Leegveld, 5753 SG, Deurne, Noord-Brabant)

 26  (5753 SH, Helenaveen, Noord-Brabant)

 57  (5766 PC, Griendtsveen, Limburg)

 27  (5759 RW, Helenaveen, Noord-Brabant)

 15  (5759 PR, Helenaveen, Noord-Brabant)

 96  (5768 RV, Meijel, Limburg)

 20  (5758 AR, Neerkant, Noord-Brabant)

 45  (5725 RW, Heusden, Noord-Brabant)

 89  (5725 RM, Heusden, Noord-Brabant)

 44  (5721 SE, Asten, Noord-Brabant)

 43  (5757 SK, Liessel, Noord-Brabant)

 39  (5753 SJ, Deurne, Noord-Brabant)

 37  (5753 RC, Deurne, Noord-Brabant)

 32  (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant)

�  Natuurpoort De Peel  (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant)

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 8 augustus
‘Thuisblijvers Toernooi’ 

TV De Lissevoort

Zondag 9 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Ein Mittag in Wien’ 
Weense- en Operettemuziek 

Van Goghkerkje 

Donderdag 13 augustus 
Kindervakantiedag Gerwen

Huysven, Gerwen

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

Maandag 12 t/m vrijdag 17 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

in Gerwen en Nederwetten    &
Showkorps O&V in Nuenen met 

uitzondering van Gerwen en Nederwetten

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

namens de de goede doelen Hartstichting, 
Reuma Nederland, Longfonds en Rode Kruis.  

Locatie: Nuenen

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

Online Schrijfworkshop en Kunstcollege

Twee webinars     
van de bibliotheken
In augustus organiseren de gezamenlijke bibliotheken van Dommeldal, 
Eindhoven, Helmond, Breda, den Bosch, Tilburg en Veldhoven weer twee 
webinars. Over twee uiteenlopende onderwerpen: op 20 augustus een 
online schrijfworkshop/webinar door Maria Genova, voor beginnende en 
gevorderde schrijvers. En op 27 augustus over de symboliek in de Hol-
landse Schilderkunst met Kunsthistorica Erna Charbon van Heck.

line schrijfworkshop is op 20 augus-
tus om 20.00 uur. Aanmelden kost 
€ 5,00 en kan via de agenda van Bi-
bliotheek Dommeldal waar je direct 
wordt doorgelinkt naar de Biblio-
theek Eindhoven. Na je aanmelding, 
ontvang je vóór 20 augustus de link 
naar het webinar. Mocht je 20 augus-
tus niet kunnen kijken, dan ontvang 

20 augustus: Vind een goede uit-
gever en promoot je manuscript
Schrijfster Maria Genova vertelt over 
de keuzes: publiceren via bekende 
uitgevers, of minder bekende uitge-
vers? Of zelf uitgeven? Maar ook leer 
je meer over het promoten van je ei-
gen boek. Hoe doe je dat en welke 
media gebruik je daarbij? Deze on-

je de volgende dag een link met de 
opname om terug te kijken.

27 augustus: de Hollandse schil-
derkunst van de 17e eeuw
Kunsthistorica Erna Charbon van 
Heck werkt als Cicerone in het van 

Abbe museum. Tijdens haar studie 
specialiseerde zij zich in de Symbo-
liek van de 17de eeuw. De schilderij-
en uit die tijd verbergen, onder een 
ogenschijnlijk naturalistisch uiter-
lijk, vaak ook veel symboliek. Niet al-
leen personen maar ook dieren, 
planten en voorwerpen hebben 
vaak een tweede betekenis. Erna is 
gespecialiseerd in het ontwikkelen 
en geven van cursussen, lezingen, 
museumexcursies en rondleidin-
gen. Een online kunstcollege dus, 
van een echte kenner! En na afloop 
bekijk je veel schilderijen met ande-
re ogen! Dit webinar is op 27 augus-
tus om 20.00 uur. Aanmelden is gra-
tis en kan via de agenda van Biblio-
theek Dommeldal waar je direct 
wordt doorgelinkt naar de Biblio-
theek Eindhoven. Na je aanmelding 
ontvang je vóór 27 augustus de link 
naar het webinar. 

De webinars van de gezamenlijke bi-
bliotheken worden heel goed beke-
ken. Het is een veilige manier om 
kennis en informatie te delen. We 
gaan er dan ook zeker mee door.



ROND DE LINDE week 32 Donderdag 6 augustus 2020

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 32

Horizontaal: 1 evenwichtig 6 vaccineren 12 wortel 13 loopvogel 14 met dank 16 voorteken 
18 tocht 19 luitenant 20 kledingstuk 22 wees gegroet 24 bijbelse fi guur 25 etcetera 
27 uitdraai 29 sprookjesfi guur 30 namelijk 31 papegaai 33 opstootje 35 zangnoot 
37 Europeaan 38 werklust 39 woonschip 40 personal computer 41 vreemde munt 
42 pl. in Gelderland 44 boom 45 raamscherm 47 landbewerking 50 wier 52 wilde haver 
54 voordat 56 hoofddeksel 58 per persoon 59 lof bewijzen 61 hoogbouw 64 Chinese munt 
65 deel v.e. trap 66 eikschiller 68 aandrang 69 stellig.

Verticaal: 1 af en toe 2 a priori 3 vogel 4 honingbij 5 een zekere 7 ontkenning 8 vorstentitel 
9 Ned. omroep 10 voorzetsel 11 rekening 15 voetbalterm 17 grappenmaker 18 snelle loop 
19 dieet 21 karaat 23 voorhang 24 Frans lidwoord 26 circa 27 autopech 28 lompe vrouw 
29 gulden 30 namaak 32 soort hert 34 plechtige gelofte 36 grote bijl 41 de oudste 
43 en andere 46 deel v.d. bijbel 48 erfelijkheidsdrager 49 grond om boerderij 
51 langspeelplaat 52 vrij 53 groente 55 traag 57 kleur 59 hevig 60 lidwoord 62 watering 
63 seconde 65 ter inzage 67 Romanum Imperium.

M O Z A R T O P S L A G
T M O D E O P E N G
E V E N A L S E T A L A G E
M A L M P I T M N I K
P L E K M A N N A T A N K
O T O N IJ N A D R E S O

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

A T L E T E S T I L T E

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

Oplossingen wk 31
O P E T E N S P E K T A K E L

L P O P G R O E P N S C T P E

A C M K E M A V T E K O L A R

A E G U E T E F K K P I E R E

T N A G O R R A L K P P Z A K

E T A E S A S T O E P A O D M

M E N U G A L M L B I T L E B

E R F A J K S I L R M D L O V

R T G U B T K V E E K O E K A

E G I D N A P N I I E R T N L

A N D N A H R E D N I K I I I

P J R N R C R B P N I E T J E

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

A K L U E E T V E E N B A A S

N N S I R A T N E V N I G E B

S T E K E LVA R K E N

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.

AANEEN
AMPEL
BEZOEK
BINNEN
BLINDEN
BOKKEN
CHECKEN
CODERING
DAKKAPEL
EIEREN
GOLFLERAAR
GRENOBLE
HANDGEMEEN
HARKERIG
HEROINE
KIEMKRACHT
KLOON
LELIE
LEUREN
LICHTSTAD
MONARCHIE
NETJES
OMHOOG
ONDERGAAN
ONHEUS
PALEISZAAL
PALMARES
PLOEG
SCHELM
SLOOM
SPEEN
STANG
SWING
TEINT
TONER
UKKIE
VAKMAN
VAZEN
VISAREND
VOORAL
WAGON
ZUIDENWIND

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

5 2
8 9 6 7 3

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

8 4 2 1 6
8 4

Sudoku

week 30, Mw. P. Kamsma - Bol, Nuenen.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Woensdag gesloten - www.restaurantolijf.nl

WAT DOE JIJ IN DE AVONDUREN?
Wat denk je van een salaris verdienen om leuke dingen te 

doen met vrienden?

AFWASSER GEZOCHT
In een jong en collegiaal team ben je 

verantwoordelijk voor de Olijfbeleving. 
Een van de belangrijkste afdelingen van ons restaurant.

Jij zorgt voor schone pannen en glanzende borden.
Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten een 

onvergetelijke avond hebben!

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via e-mail: femke@restaurantolijf.nl

+ vaste dag in de week
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk 
+ collegiaal en jong team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ muziek tijdens het werken ;)

MEDEWERKER BEDIENING (M/V)
In een jong en collegiaal team ben je 

verantwoordelijk voor de Olijfbeleving. 
Samen zorgen we voor een onvergetelijke avond voor onze gasten. 

Wij bieden een uitdagende bijbaan gedurende het hele jaar. 

Wij zoeken: 
+ enthousiaste en gemotiveerde medewerker 

Wij bieden: 
+ minimaal één dag in de/het week(end) 
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, conform cao horeca 
+ collegiaal en jong team met respect voor elkaar
+ uitdaging en groeimogelijkheden

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: femke@restaurantolijf.nl

Kay en Fieke: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente 
worden soms opvallend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen en op woningen. 
Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen over 
nieuwe inwoners in Nuenen.

Een trotse oma en opa laten ons weten dat Kay geboren is. Hij 
woont in de Weverstraat nummertje 12. Trotse ouders zijn 
Eefje en Jan-Willem Jansen. De grote viking die voor in de 
tuin staat is geplaatst door vrienden van Eefje en Jan-Willem. 
De naam Kay is gemaakt van oude motorkettingen.

Hoera! Ons meiske is geboren. Dat roepen Sylvia en Rick 
van de Sande - van Lierop in koor. Twee opvallende aankon-
digingen in de voortuin van Gerwenseweg 48 in Gerwen. 
‘Meiske’ Fieke is geboren op 30 juli en Maud is haar zusje. 
Fieke: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten! (Foto Cees van Keulen).

Kay en Fieke: welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin 
staan of een ‘geboortekaartje’ 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

Kay en Fieke: nieuwe inwoners 

De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente 
worden soms opvallend aangekondigd. Dat levert kleur-



ROND DE LINDE week 32 Donderdag 6 augustus 2020

10 juli 2020 Groot PEELLAND

Welke 
zonnebrand 
past bij mij?

Foto Shutterstock

Het is weer bijna zomer! Dat betekent dat we onszelf goed moeten be-
schermen tegen de zon en de felle straling. Zonnebrandcrème is hierbij 
heel belangrijk. Een goede zonnebrandcrème voorkomt een verbrande 
huid en huidschade zoals huidkanker, couperose, rimpels en pigment-
vlekken. Delen van je lichaam die vaak ontbloot zijn in de zon, zoals je ar-
men, benen en handen lopen verhoogd risico op onaangename huidziek-
tes. Ook delen die je normaal zou vergeten zoals je oren, lippen en haar-
lijn verdienen extra aandacht.

zelfde zonnebrand. De huid van je 
gezicht is dunner dan die op de rest 
van je lichaam. Als je je insmeert, doe 
dit dan royaal. Gebruik 33 milliliter (7 
theelepels) zonnebrand per keer 
voor je hele lichaam en één theelepel 
voor je gezicht.

Tip 1: Zoek naar UVA en UVB
bescherming
Als je op zoek gaat naar een zonne-
brand, is het belangrijk dat deze be-
schermt tegen UVA én UVB straling. 
Wat? UV staat voor ultraviolet licht. 
De A in UVA staat voor ‘aging’. Deze 

Maar welke soort zonnebrand past 
het beste bij mij? Er zijn ontelbaar 
veel soorten zonnebrand op de 
markt. Er zijn verschillende factoren, 
UVA en UVB bescherming en diverse 
texturen.
Als je op zoek gaat naar een geschik-
te zonnebrand, is het goed om te we-
ten dat geen enkele zonnebrand je 
de hele dag beschermt tegen de zon. 
Zonnebrand moet ongeveer elke 
twee uur opnieuw aangebracht wor-
den en als je zwemt, zweet of sport 
houd dan 40 minuten aan. Gebruik 
voor je gezicht en lichaam niet de-

zonnestralen zijn voornamelijk ver-
antwoordelijk voor rimpels en de ver-
oudering van je huid. Ook zorgt het 
voor de vorming van vrije radicalen, 
die er weer voor zorgen dat lichaams-
processen worden verstoord. Hier-
voor kun je zorgen dat je genoeg an-
tioxidanten binnenkrijgt. 

De b van UVB staat voor ‘burning’. 
Deze stralen zijn de boosdoener voor 
een verbrande huid en veroorzaken 
DNA schade aan je huid zoals pig-
mentvlekken. Zowel UVA en UVB 
spelen een grote rol bij het krijgen 
van huidkanker. Als je een zonne-
brand koopt, staat er bij of ze tegen 
beide stralingen beschermen of te-
gen maar een. Vaak vindt je op zon-
nebrand de term ‘broad spectrum’. 
Dit betekend dat de zonnebrand te-
gen beide stralingen beschermt.

Tip 2 De juiste SPF
De afkorting SPF staat voor sun pro-
tection factor; ofwel bescherming te-
gen de zon. Je hebt verschillende ca-
tegorieën: van een lage bescher-
mingsfactor tot een hoge. Welke SPF 
je moet gebruiken, is afhankelijk van 
je huidtype.

Om te bepalen welke SPF je, mini-
maal, moet smeren, wordt er vaak ge-
keken naar het huidtype en hoe snel 
je bruin wordt. In 1975 werd de Fitz-
patrickschaal bedacht door een Ame-
rikaanse dermatoloog. Hierop kun je 
vinden welk huidtype je hebt. In to-
taal zijn er zes verschillende types. 
Hoe lichter de huid, hoe hoger de 
SPF. Om het simpel te houden: Heb je 
een lichte huid (met sproetjes), met 
lichte ogen en/of lichtblond of rood 
haar, die snel verbrand en wordt je 
niet (snel) bruin? Smeer dan mini-
maal een factor 30 of hoger.

Heb je een lichte huid, blond haar en 
lichte ogen, die snel verbrandt en 
wordt je langzaam bruin? Smeer dan 
zonnebrand met factor 15-20. Heb je 
een licht getinte huid, donker haar en 
donkere ogen, die zelfden verbrandt 
en wordt je makkelijk bruin? Dan 
wordt minimaal SPF 10-15 geadvi-
seerd. Heb je een getinte, donker-
bruine of heel donkerbruine huid, 
met donker haar en donkere ogen 
die niet verbrandt en heel makkelijk 
bruint? Dan wordt geadviseerd om 
SPF 5-10 te smeren.

Tip 3 Fysisch of chemisch? 
Nu je de basis van zonnebrand weet, 
is het tijd om een keuze te maken 

voor je zonnebrand. Er bestaan na-
melijk twee soorten zonnefilters: 
chemische en fysische. Een chemi-
sche zonnebrand absorbeert de UV 
straling en laat geen ‘witte waas’ ach-
ter op je huid. Het nadeel is dat het 
niet wordt aangeraden voor een ge-
voelige huid, omdat het irritatie kan 
opleveren. Je kunt dit soort zonne-
brand herkennen aan ingrediënten 
zoals: oxybenzone, octocrylene en 
avobenzone. Deze ingrediënten zijn 
van niet-natuurlijk afkomst.

Een fysische filter werkt nét iets an-
ders: deze weerkaatst de UV straling. 
Doordat het niet door de huid geab-
sorbeerd wordt, maar een laagje op 
de huid legt, is deze filter beter voor 
een gevoelige huid. Het nadeel is dat 
het een ‘witte waas’ kan achterlaten 
op je huid. Ingrediënten die je in mi-
nerale zonnebrand vindt zijn bijvoor-
beeld Titaniumdioxide en zinkoxide. 
Deze zijn van natuurlijke afkomst.

Tip 4: lotion, olie of poeder?
Een olie, lotion of liever een zonne-
spray? Zonnebrand kun je vinden in 
allerlei uitvoeringen. Allen bescher-
men ze tegen de zon en welke je 
kiest, hangt vaak af van de textuur 
die je zelf het prettigst vindt. Zo kun 
je het prettig vinden om, als je een 
drogere huid hebt, met een zonne-
olie te smeren. Tegenwoordig zijn er 
tal van merken en soorten op de 
markt die naast zonnebescherming 
ook voedende eigenschappen heb-
ben.

Tip 5: vergeet je haar niet!
Niet alleen je huid kan verbranden, 
ook je haar én zeker je hoofdhuid is 
kwetsbaar voor zonlicht. Het is wat 
lastiger om dit in te smeren met zon-
nebrand, maar geen zorgen: er be-
staan speciale soorten zonnebrand 
voor je haar én je hoofdhuid. Zo zorg 
je ervoor dat je aan het einde van de 
dag geen pijnlijke hoofdhuid hebt. Je 
kunt er ook voor kiezen om een petje, 
haarsjaal of hoed op de zetten. Dit 
beschermt ook en is ook nog eens 
modieus.

Tip 6: zorg voor ‘reef safe’
Misschien heb je er wel ooit van ge-
hoord. ‘Reef safe zonnebrand’. Hele-
maal gek is dit niet. Vooral als je fer-
vent snorkelaar bent of vaak op va-
kantie gaat, is het de moeite waard 
om te weten wat deze term betekent. 
Er wordt geschat dat er jaarlijks rond 
de 14 duizend ton zonnebrand in de 
oceanen terecht komt dat onder an-
dere de koraalriffen aantast. Bepaal-
de ingrediënten die je vindt in chemi-
sche zonnefilters, zijn vervuilend 
voor de oceaan. Ingrediënten zoals 
oxybenzone kan het zeeleven en ko-
raal aantasten. Dit is ook de reden 
waarom het op eilanden zoals Hawaii 
verboden is om dit soort zonnebrand 
te gebruiken.
Als je een zonnebrand koopt, kun je 
vaak op het etiket zien of het een ko-
raalrifveilige zonnebrand is. Met deze 
tips kun jij goed voorbereidt de zo-
mer tegemoet!

KBO Lieshout

6000 mutsjes voor NOF 
Mevrouw Gon Bastiaans heeft het onwaarschijnlijk grote aantal van 6000 
mutsjes gebreid voor het Nationaal Ouderen Fonds. KBO Lieshout is haar 
zeer dankbaar en feliciteert haar met deze topprestatie.

zij het getal van 6.000 stuks al ruim-
schoots gepasseerd. Voor Gon is het 
een leuke hobby. Zij kan hier haar crea-
tiviteit in kwijt. Garen kopen hoeft Gon 
niet, want veel mensen komen haar al-
lerlei restjes wol en ook kralen en kno-
pen brengen. Er zijn patroontjes te vin-
den op de website van Innocent, maar 
Gon is er ondertussen heel handig in 
om die aan te passen aan de dikte van 
het garen. Zij heeft er veel plezier in 
om elke keer weer een nieuw ontwerp 
te maken. Bij al die ruim 6000 mutsjes 
zijn er geen twee hetzelfde.

Lijkt het u wat om aan deze actie 
mee te doen? Probeer het eens! U 
krijgt er een mooie hobby bij.

Jaarlijks worden er in de maand de-
cember enkele mensen van KBO Lies-
hout uitgenodigd om deel te nemen 
aan het kerstdiner bij Van de Valk in 
Eindhoven. In principe worden daar 
leden voor gevraagd die in dat jaar 
hun partner hebben verloren. Deze 
mooie activiteit kan gehouden wor-
den omdat leden van onze vereni-
ging mutsjes breien. Deze mutsjesac-
tie wordt georganiseerd door het be-
drijf Innocent, dat de kleine mutsjes 
op de flesjes fruitdrank bevestigt en 
zo verkoopt.

Een van onze breiende dames is Gon 
Bastiaans - Robbescheuten. Vanaf 2015 
doet zij aan deze actie mee. Intussen is 

Algemene   
leden-   
vergadering   
RKGSV
De jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van RKGSV zal dit jaar op 
26 augustus om 20.30 uur plaats 
vinden. Gezien de huidige corona-
maatregelen mogen er slechts een 
beperkt aantal mensen in de kanti-
ne aanwezig zijn. De vergadering 
zal bij goed weer plaats vinden op 
het terras.

In geval van slecht weer zal er uitge-
weken worden naar de kantine, 
overkapping en onder de parasols 
op het terras. In verband met de co-
ronaprotocollen zijn we verplicht 
om iedereen een zitplaats aan te bie-
den. Indien je aanwezig wilt zijn 
graag aanmelden via alv@rkgsv.nl. 
Dan zorgen we voor genoeg zit-
plaatsen.

In de vergadering zal er een wijziging 
in de statuten en het huishoudelijk 
regelement voorgelegd worden zo-
dat deze weer geactualiseerd zijn. 
Mocht je voorafgaand aan de verga-
dering de vernieuwde documenten 
in willen zien dan kunnen deze opge-
vraagd worden bij de secretaris of via 
de mail bij het aanmelden.

Verder is de gemeente voornemens 
om de kantine te verkopen aan 
RKGSV. Hier zal in de vergadering ver-
der op ingegaan worden. Ook zal er 
uitgebreid ingegaan worden op de 
coronaprotocollen welke zijn opge-
steld door de KNVB. Graag zien we 
jullie op 26 augustus, inloop vanaf 
20.00 uur.

Welkom bij de     
Uniek Sporten Familiedag
Op zaterdag 26 september organiseren More2Win, Eindhoven Sport en 
Uniek Sporten Brabant de Uniek Sporten Familiedag. Deze dag is onder-
deel van de NOC*NSF Nationale Sportweek, waar Eindhoven één van de 
host city’s is. Het doel van de Nationale Sportweek is zo veel mogelijk 
mensen in Nederland duurzaam aan het sporten en sportief bewegen te 
krijgen op een manier die bij hem of haar past.

bezoeken om meer te weten te ko-
men over Uniek Sporten en het sport-
aanbod in Eindhoven.
Vanzelfsprekend houden de organi-
serende partijen rekening met de 
RIVM richtlijnen die op dat moment 
gelden met betrekking tot het coro-
navirus. We zorgen dat iedereen vei-
lig en verantwoord een plezierige 
dag tegemoet gaat!

Wil jij ook de Uniek Sporten familie-
dag bezoeken? Meld je dan nu aan 
via www.eindhovensport.nl/nsw

Beweeg- en informatiemarkt 
Uniek Sporten
Tijdens de Uniek Sporten Familiedag 
staat het uitproberen en deelnemen 
aan verschillende sport- en beweeg-
vormen centraal. Er worden clinics 
gegeven door verschillende sport-
aanbieders uit Eindhoven: van atle-
tiek tot voetbal. Een mooi en geva-
rieerd sportprogramma voor kinde-
ren, jongeren én volwassenen met 
een beperking. Daarnaast zijn hun 
gezinnen meer dan welkom om ook 
mee te doen of de informatiemarkt te 

Algemene   
leden-   
vergadering   
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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.

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

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

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

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

rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

Pedicure: ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). Lekker makkelijk, ik kom 
OOK AAN HUIS! TEL: 
06-50571183.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

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

Meer dan 100 modellen  in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerk

Veilig winkelen 
in onze 6000m² showroom

Wij zijn normaal geopend en u heeft bij ons alle ruimte

Corona Update:
Kijk voor onze zeer 
uitgebreide advies 

mogelijkheden thuis of in de 
winkel op www.profita.nl

Wij stellen het op prijs als u 
een afspraak maakt.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Fitform 
580 Elevo 

Jubileumeditie
€ 3.125,-

€ 2.499,

Corona Update:
Kijk voor onze zeer 

580 Ele
Jubileumeditie

€

€ 2

Airco
in de winkel

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

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

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.

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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