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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
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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

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

Onderhoud voor 
alle merken. 
Gratis haal- en breng- 
service bij onderhoud.

Grootste vlooienmarkt   
van Nuenen geannuleerd!
Helaas moeten we mededelen dat de 53e editie van de grootste vlooien-
markt van Nuenen dit jaar niet door kan gaan! De gezondheid van onze 
leden, vrijwilligers én bezoekers staat bij ons hoog in het vaandel maar 
de regels die aan het organiseren van deze markt gesteld worden in ver-
band met Covid-19 maken het onmogelijk om ieders veiligheid te 
waarborgen. 

via e-mail sponsorklikspantarhei@
outlook.com. We wensen iedereen 
een goede gezondheid toe.
www.scoutingpantarhei.nl

Graag willen we iedereen verzoeken 
om spullen die al een jaar bewaard 
worden nog even vast te houden (of 
er een andere bestemming voor te 
zoeken). We vragen uitdrukkelijk om 
GEEN spullen bij onze poort neer te 
zetten. We hebben geen opslagmo-
gelijkheid en moeten dit dus zelf af-
voeren met alle kosten van dien. 

Wilt u ons toch financieel ondersteu-
nen koop dan scoutingloten bij een 
van onze leden of doe uw internet 
aankopen via onze sponsorkliks pa-
gina. Een directe link vindt u op onze 
website. Komt u er hiermee niet uit 
stel dan uw vraag over sponsorkliks 

Samenwerking RKSV Nuenen 
en Sport BSO Nuenen van start!
RKSV Nuenen en Sport BSO Nuenen hebben afgelopen week het huur-
contract ondertekend voor de huisvesting van Sport BSO Nuenen in het 
sportcomplex van RKSV Nuenen op de Pastoorsmast 14 te Nuenen. 

bereik. De nadruk ligt op sport en be-
wegen maar we gaan ook voor na-
tuurbeleving en avontuur.

Lijkt deze kleinschalige Sport BSO 
echt iets voor uw kind(eren) of wilt u 
meer informatie? Stuur dan een mail-
tje naar info@sportbsonuenen.nl

Met deze samenwerking zet RKSV 
Nuenen een verdere stap in de ver-
breding van haar activiteiten en een 
intensivering van het gebruik van het 
sportcomplex overdag. Het bestuur 
van RKSV Nuenen is bijzonder blij 
met deze samenwerking. De enthou-
siaste initiatiefnemer van Sport BSO 
Nuenen is Ans den Otter. De opvang 
zal worden gerealiseerd door een 
professionele en gecertificeerde or-
ganisatie. 

Bij Sport BSO Nuenen krijgen kinde-
ren de ruimte die hij/zij nodig heeft 
met alle voorzieningen binnen hand-

Het contract wordt ondertekend door Ans den Otter, eigenaar Sport BSO Nuenen 
(midden), bestuurslid Algemene Zaken RKSV Nuenen Jo Laeven (links) en Lawrence 
van Hevelingen, voorzitter RKSV Nuenen (rechts).

De nieuwe FRITS is uit!

Unieke dorpsgids Nuenen c.a.
Door Nannie van den Eijnden

FRITS vernieuwt! De vierde editie van het tweemaandelijkse magazine 
(augustus/september) gaat vergezeld van een unieke gids over het 
200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De kleine vier-
kante gids staat normaliter in het teken van een thema, zoals vastgoed, 
gezondheid, lifestyle, wonen, uitgaan of lekker eten. Voor het eerst in 
12,5 jaar geeft Hans Matheeuwsen, hoofdredacteur en uitgever van het 
opiniërende regiobrede magazine een dorpsgids uit. Nuenen c.a. heeft 
de primeur!

Voorzitter Cor Molenaar was enthou-
siast over het idee en zei zijn mede-
werking aan de dorpsgids meteen 

toe namens het bestuur van NGN200, 
dat het feestjaar van het 200-jarig be-
staan voorbereidt. Hans gaf een brie-
fing aan Ben Rezelman, die als advi-
seur van het bestuur bij alle plannen 
voor het feestjaar betrokken is. Ben 
gaf het stokje door aan het team dat 
dit jaar is gestart met het maken van 
een fotoboek over de drie dorpen en 
vroeg de leden om de verhalen en fo-
to’s aan te leveren.

Hans had een helder concept voor 
ogen: in het magazine een coverstory 
over Gerard van Maasakkers, een duo-
gesprek tussen Maarten Houben en 
Johnny Rosenberg, een verhaal over 
de historie van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en een interview met Si-
mone van der Heiden en Jan Kees 
Lemkes over de uitbreidingsplannen 
van museum Vincentre. In de compac-
te gids mooie presentaties van inspi-
rerende ondernemers in de drie dor-

pen en verhalen over het feestjaar, het 
bestuur NGN200 en Cor Molenaar, in-
spirator van ondernemend Nuenen 
en ere-voorzitter van OCN.

Terecht stelt Hans in zijn voorwoord 
dat deze editie een topnummer is, 
zowel door het interview met de in-
vloedrijke Feike Sijbesma en de ar-
beidsmarktspecial als door alle ver-
halen over Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. En hij bevestigt dat 
Nuenen c.a. écht heel dwèrs is. Met 
hartelijke dank aan iedereen die aan 
het magazine en de gids heeft mee-
gewerkt: alle geïnterviewden, ge-
meente Nuenen, Roland van Pareren, 
Louis Bressers, Frank van Welie, Theo 
van Vijfeijken, Marie Louise Nijsing, 
Ton van Dijck, Robert-Jan Hooger-
brug, Elwien Bibbe en Fotoclub Mo-
mentum.

FRITS magazine en gids zijn te verkrij-
gen via een abonnement (abonne-
menten@frits.nl) en voor € 6,49 los te 
koop bij Bruna in de Parkstraat en 
Primera (Risjamo) in het Kernkwar-
tier. In Eindhoven eveneens bij kios-
ken, Albert Heijn, Jumbo Supermark-
ten, The Read Shop en Boekhandel 
Van Piere. U kunt ook een mailtje stu-
ren naar: redactie@frits.nl

sportcomplex van RKSV Nuenen op de Pastoorsmast 14 te Nuenen. 

Gerwense ko� erbakverkoop geannuleerd
De organisatie van de kofferbakverkoop in Gerwen op 27 september heeft be-
sloten om deze, in verband met het corona, niet door te laten gaan.
Wij zijn van mening dat het risico te groot is voor de Standhouders en de be-
zoekers en onze vrijwilligers en dat wij de daarbij geldende anderhalve meter-
regeling niet of nauwelijks kunnen hanteren. Wij hopen dat we in april 2021 
weer een mooie kofferbakverkoop kunnen organiseren.

Fit het najaar in!
Wij zijn een sport- en bewegings-
club, die elke woensdagavond ac-
tief is in de sporthal aan de Mgr. 
Cuytenlaan. Tijdstip 20.30 - 21.30 
uur. 

We bewegen op muziek, vervolgens 
matoefeningen (buikspieroefeningen) 
en af en toe een balspel. Het is afwisse-
lend en wordt begeleid door een gedi-
plomeerde docente. Daarnaast zijn er 
door het jaar heen ook sociale activi-
teiten. Denk daarbij aan een nieuw-
jaarswandeling met aansluitend bor-
relen.

Dames er is nog plaats. Meld u aan! 
Info: Jetty v. Brussel, tel. 040-2834957, 
06-48623964, brussel_keulen@hot-
mail.com, Riekie Martens, tel 040-
2836401, riekiemartens@onsnet.nu

Wij sluiten het sportseizoen altijd af 
met een fietstocht. De leeftijden van 
de dames variëren van 45 jaar tot 60 
plus. 

Wees welkom!
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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:

De milieustraat is tot en met september op 
woensdag tot 20.00 uur open.

• De reizigers krijgen het dringend advies om thuis te 
blijven (quarantaine).

• Ook als de test negatief is.
• Reizigers die zich niet laten testen, moeten thuis 2 we-

ken in quarantaine. 

Maatregelen in uw omgeving
• In uw woonplaats kunnen extra maatregelen gelden. 
 Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van 

cafés. Of sluiting van een winkelcentrum.
• Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden ge-

stopt. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd.

Niet vergeten:
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• Ook bij bezoek thuis.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.

Bellen met vragen over het coronavirus
U kunt bellen naar 0800 - 1351. 
Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
Het telefoonnummer is open van 8.00 uur tot 20.00 uur.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 11-08-2020 EN 17-08-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dubbestraat 37 Plaatsen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Helsestraat 1B Oprichten woonhuis 
Helsestraat 1C Oprichten woonhuis 
De Geer 7A Oprichten woonhuis 
De Geer 8 Oprichten woonhuis 
De Geer 10 Oprichten woonhuis 
De Geer 12 Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 203 Horeca De Watermolen van 
 Opwetten 
Hoge Brake 70A Uitoefenen slijtersbedrijf 
 Gall & Gall in nieuw pand 

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

en darmklachten veroorzaken. Honden kunnen beter niet 
in met blauwalg besmet water zwemmen. Ook adviseren 
wij om daar niet te vissen. 

Waarschuwing en informatie
De gemeente Nuenen waarschuwt de inwoners voor dit 
gevaar voor de Volksgezondheid. Waterschap De Dommel 
heeft al een waarschuwingsbord bij de besmette water-
partij geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van Waterschap De Dommel www.dommel.nl 
of u kunt contact opnemen met het KCC van de gemeen-
te via 040-2631631.

DOE MEE AAN      
DE CLEANUP DAY
Zet alvast in jullie agenda; op zaterdag 19 september gaan 
we aan de slag en de scholen op woensdag 16 september. 
Doe mee aan de grootste opschoonactie van het jaar. Op 
deze dag ruimen we samen en overal op in de wereld. 

In plaats van landelijke opschoondag
Wie herinnert het zich niet, afgelopen maart? Iedereen 
bleef thuis vanwege de uitbraak van het corona virus en 
kon de landelijke opschoondag niet door gaan. Nu kunnen 
wij ons vol inzetten voor de komende dag in september, 
samen met Plastic Soup Foundation.

Doe mee met je gezin, buurt, school of wijk!
De gemeente ondersteunt deze opruimactie met het verstrek-
ken van materialen zoals grijpers, handschoenen en zakken. 
Meld je daarvoor aan via email naar afval@nuenen.nl

CO
2
-WEETJE

Wist je dat:
• Stichting Energiehuis Helmond vanaf   

19 augustus op afspraak weer open is
• dit een informatiecentrum is voor     

duurzame energie
• verduurzamen inzichtelijk wordt     

gemaakt in de praktijk
• je daar goede adviezen krijgt
• je een fi etstocht kunt combineren met een bezoek

Voor meer informatie: www.Energiehuishelmond.nl 
Ook interessant: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid

CORONAVIRUS
Persconferentie coronavirus 6 augustus: extra regels
Op dinsdag 18 augustus is er weer een persconferentie 
geweest. Bij het aanleveren van dit artikel was de inhoud 
van deze persconferentie nog niet bekend. Daarom hier-
onder de informatie die op de vorige persconferentie is 
gegeven op donderdag 6 augustus. Kijk voor de meest 
actuele regels op www.rijksoverheid.nl

Landelijke regels aangepast
Mensen houden zich niet goed aan de regels. Steeds meer 
mensen krijgen corona. Daarom gelden vanaf 6 augustus 
de volgende regels: 

Onderwijs
• Voor het nieuwe schooljaar begint, zijn er veel activi-

teiten.
 Bijvoorbeeld een kennismaking met de school, univer-

siteit of studentenvereniging.
 De kennismaking gebeurt online.
• Is het toch nodig om informatie te geven aan een 

groep? Dan mag samenkomen alleen in een kleine 
groep. 

• Studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten 
organiseren.

• Studieverenigingen en studentensportverenigingen mo-
gen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is.

 De bijeenkomst is voor een kleine groep studenten. 
 De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 De bijeenkomst is zonder alcohol.

Horeca
• Voor cafés en restaurants gelden ook aangepaste re-

gels. De regels gelden voor binnen en buiten. Het aan-
tal bezoekers maakt niet uit.

• U moet reserveren.
• U krijgt een zitplaats aan een tafel of aan de bar.
• Bij aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid. Bij-

voorbeeld of u koorts heeft. Of verkouden bent.
• U geeft uw naam en telefoonnummer op.
 Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is ge-

weest? Dan belt de GGD u op.

Schiphol
• Op Schiphol laten reizigers zich bij aankomst testen op 

corona.
 Deze reizigers komen uit landen waar veel coronabe-

smettingen zijn. 

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 7 september 2020 is er een hoorzitting van 
de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis. De volgende onderwerpen 
komen aan de orde:

1. Om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 7 mei 2020, waarbij een omgevingsvergun-
ning is verleend voor het aanleggen van een zwembad.

2. Om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 22 juni 2020 betreª ende de sluiting van het 
perceel.

3. Om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 4 maart 2020, waarbij de aanvraag voor een 
onthe¥  ng o.g.v. de APV voor het lopen met een niet 
aangelijnde hond is afgewezen.

4. Om 21.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 28 mei 2020, waarbij de aanvraag voor een 
fi nanciële bijdrage is afgewezen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

BLAUWALG IN WATEREN 
REFELINGSE ERVEN
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauw-
alg aangetroª en in de wateren bij Refelingse Erven. 

Gevolgen van blauwalg 
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk 
bij hogere temperaturen in de lente en 
in de zomer. Ook komt het voor in stil-
staand water. Contact met oppervlak-
tewater met blauwalg kan leiden tot 
huidirritatie, zoals jeuk en rode vlek-
ken. Als mensen of dieren het water via 
de mond binnen krijgen kan dit maag- 

• Stichting Energiehuis Helmond vanaf   

• dit een informatiecentrum is voor     

• verduurzamen inzichtelijk wordt     

DOE MEE AAN      

6 augustus 2020

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Horeca binnen én buiten

De 1,5 meter afstand is niet verplicht  voor:

Altijd verplicht:
• Reserveren (vooraf of aan de deur)
• Een gezondheidscheck
• Een vaste zitplaats

Alle bezoekers wordt gevraagd zich te
registreren op vrijwillige basis

Aantal mensen a	ankelijk van beschikbare
ruimte

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen
in groepsverband is niet toegestaan

Discotheken en nachtclubs blijven gesloten

Evenementen 

Evenementen binnen zonder doorstroming

Vaste zitplek altijd verplicht

Zonder gezondheidscheck en reservering?
Maximaal 100 personen per ruimte

Met reservering en gezondheidscheck?
Aantal mensen a	ankelijk van beschikbare
ruimte

Horeca en evenementen
1.5 meter afstand is altijd de norm.

Per 10 augustus gelden de volgende maatregelen:

Evenementen buiten zonder doorstroming

Is er doorstroming van mensen met beperkt
onderling contact?

Aantal mensen onbeperkt

Bijvoorbeeld bij een beurs, braderie of kermis

Evenementen met doorstroming

Informeer je goed (bijvoorbeeld online) over de maatregelen die gelden op de locatie.

Kinderen tot 18 jaar Hulpbehoevenden

Terras met kuchschermHuishoudens

Zonder vaste zitplaats, gezondheidscheck en
reservering?
Maximaal 250 personen

Met vaste zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?
Aantal mensen a	ankelijk van beschikbare
ruimte
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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

Voor een goed en vertrouwd 
stukje vlees!!

500 gr. Rundergehakt +
500 gr. Kipfi let ................. samen 7,95
Achterham
.......................................................... 150 gram 3,25
Boswachtersvink
.......................................................... 100 gram 1,85
Oerhammetje
“Kant en klaar uit eigen keuken”  ........per stuk 3,00
Berliner Bol
............................................................per stuk 2,00
Nuenense Brok
“Langzaam gegaard spek. Overheerlijk” 
.......................................................... 100 gram 1,75

DE BEST BELEGDE BROODJES!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad
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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

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

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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‘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.

ROND DE LINDE 
IEDERE  WOENSDAG  AL 

DIGITAAL  OP  
WWW.RONDDELINDE.NL 

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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KindervakantieDag Gerwen
Op donderdag 13 augustus hebben we in Gerwen een Kindervakantie-
Dag gehouden voor alle kinderen uit Gerwen en Nederwetten. Drie da-
gen was niet meer mogelijk vanwege de korte organisatietijd. Honderd 
basisschoolkinderen hadden zich hiervoor aangemeld.

te te zijn tijdens de waterballonnen 
stoelendans, water estafette, water-
softbal, buikschuifbaan en balrui-
men. Jong en oud hielp elkaar tijdens 
de spelen. Voor de jongste kinderen 
was er ook nog de mogelijkheid om 
rustig te knutselen. Tijdens de lunch 
kon iedereen in de schaduw van de 
bomen de broodjes opeten. Ui-
teraard werd er gezorgd dat alle kin-
deren voldoende te drinken hadden 
en de catering verwende iedereen 
met fruit en koeken. Om half vier 
volgde de prijsuitreiking.

Hier bleek dat er maar liefst 3 teams 
op de eerste plaats geëindigd waren!. 
De winnaar werd bepaald door een 
wedstrijdje buikschuiven. Degene 
die het verst kwam, was de winnaar 
van de KindervakantieDag. Dit bleek 
het bordeauxrode team te zijn. Gefe-
liciteerd! Zij mogen met hun team 

In het dorp stonden op diverse kruis-
punten verkeersregelaars om er voor 
te zorgen dat alle kinderen naar het 
terrein konden komen. De kinderen 
werden om 10.00 uur bij de ingang 
van het Huysven verwelkomd, waar-
na ze door een wasstraat naar het 
achter terrein gingen. Zo waren de 
groepen na deze opfris- en poets-
beurt helemaal startklaar voor de 
spellen!

De groepen gingen op deze weder-
om warme dag in de ochtend en mid-
dag tegen elkaar strijden om de bes-

Hermes wijzigt 
dienstregeling!
Op 30 augustus wijzigt Hermes haar 
dienstregeling in Zuidoost Brabant. 
In verband met corona hebben wij 
onze dienstregeling op onderdelen 
aangepast en proberen wij flexibel in 
te spelen op de meest actuele vraag. 
Op de volgende lijnen wordt afgewe-
ken van de reguliere dienstregeling:

Lijn 117 en de scholierenlijnen 603, 
604, 608 en 614 rijden NIET vanaf 30 
augustus.
Op de lijnen 6, 11, 17, 18, 24 en 407 
wordt volgens de vakantiedienstre-
geling gereden.
Op de lijnen 23, 26, 319, 320, 321 en 
322 worden in de spitsuren minder 
ritten aangeboden.
Op de lijnen 317 en 318 zijn de tijden 
in de spitsuren aangepast.
Op de lijnen 400, 401 en 404 wordt 
op maandag t/m vrijdag de gehele 
dag door 4x per uur gereden.

We raden onze reizigers aan om voor-
af via de reisplanner op de Hermes 
website (www.hermes.nl) of via de 
Hermes App te controleren of zijn/
haar bus nog op de geplande tijd ver-
trekt.
Op deze wijze hebben onze reizigers 
altijd de beschikking over de meest 
actuele reisinformatie.

KuBra-Art presenteert: 

‘Synergie II’ Vernissage    
in Nuenen
Door de coronacrisis, een half jaar later dan gepland, wordt de eerste ‘live’ 
expositie van stichting KuBra-Art een feit! In SHE-Art Gallery, gelegen aan 
De Huufkes 34 in het kunstdorp Nuenen, gaat op 30 augustus de nieuwe 
expositie ‘KuBra-Art presenteert: ‘SYNERGIE II’ van start met om 14.30 uur 
de feestelijke vernissage, waarbij een ontmoeting met de kunstenaars 
centraal staat. In de sfeervolle, inspirerende galerie exposeren van 30 au-
gustus t/m 25 september, naast de vaste kunstenaars, 6 kunstenaars aan-
gesloten bij stichting KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’. De dan geldende 
RIVM maatregelen worden gerespecteerd.

naars hebben onder andere als doel 
om hun werk gezamenlijk te expose-
ren in verschillende samenstellingen, 
op diverse locaties in Nederland en 
België. 
www.stichtingkubra.nl 

Deze expositie toont aan dat door di-
versiteit toch een mooie synergie 
ontstaat en dat verschillende discipli-
nes en stijlen elkaar versterken. 
De glazen objecten van Vicky van der 
Plas vertellen een bijzonder verhaal, 
de olieverf- en acrylschilderijen naar 
de natuur van Anjo Hagen zijn kleur-
rijk en sprekend.
Natasja Mulder is een mozaïekmaker 
en geïnspireerd en opgeleid door Ita-
liaanse grootmeesters. De bronzen 
beelden van Mirjam Hopman zijn de 
uitkomst van een zoektocht naar ge-
voelde schoonheid en een ontdek-
kingsreis van allerlei vaardigheden 
en technieken. De dromerige ab-
stractie werken in acrylverf en inkt 
van Marjolein Verstappen zijn geïn-
spireerd door de natuur. De olieverf-
schilderijen van Emerentia van 
Vroenhoven vinden de oorsprong in 
de natuur en natuurlijke elementen.

De expositie wordt zondag 30 augus-
tus om 14.30 uur geopend. Tijdens 
deze expositie is SHE-Art Gallery, De 
Huufkes 34, 5674 TM Nuenen, geo-
pend op woensdag, vrijdag en zon-
dag van 30 augustus t/m 25 septem-
ber. Openingstijden: woensdag 13.00 
tot 17.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 
20.00 uur en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. De toegang is vrij. Op de 
zondagen zijn twee kunstenaars aan-
wezig om te vertellen over hun werk. 
www.sheartgallery.com. 

Stichting KuBra 
Het kunstenaars collectief KuBra 
(Kunstenaars uit Brabant) kent ruim 
140 deelnemers die allemaal werken 
en wonen in Brabant (NL). De kunste-

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Guus & Abel: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tui-
nen en op woningen. Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen 
over een nieuwe inwoner in Nuenen.

je’ op de raam, schiet dan een foto en 
mail foto met toelichting naar redac-
tie@ronddelinde.nl. Naam en adres 
doorgeven mag ook, dan sturen wij 
een fotograaf op pad om het ‘geboor-
tekaartje’ vast te leggen. 

Op de Schout Leytengaarde 58 is af-
gelopen woensdag 12 augustus 
Guus van Dijck geboren, een echte 
Nuenenaar dus! De ouders werden 
verrast door vrienden met deze fan-
tastische handgemaakte Juffrouw 
Ooievaar! De trotse ouders zijn Rob 
en Cornelieke van Dijck en grote 
broer Cas is ook blij met Guus èn de 
ooievaar.

Hoera! Een zoon! ‘Abel’. Situatie ge-
wijzigd bij De Daal 32 in Gerwen. 
Daar wonen de gelukkige ouders 
Sanne en Bart van den Heuvel. Abel is 
geboren en Jelte is zijn broer. Abel: 
welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten! 

Guus en Abel: welkom in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten! 

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-

Foto Cees van Keulen

naar de McDonald’s. Tot slot was er 
voor alle kinderen nog een ijsje van 
IJssalon D’n Italjaan uit Baarle-Nas-
sau, een beker en een zakje chips. Zo 
konden de kinderen om 16.00 uur 
weer terug naar huis.

Wij kijken als bestuur terug op een 
fantastische KindervakantieDag! We 
zijn blij dat we ondanks een korte 
voorbereidingstijd met hulp van een 
vaste groep vrijwilligers weer een 
leuke dag voor de jeugd hebben kun-
nen neerzetten.

Dit jaar zagen we ook weer veel nieu-
we deelnemers. We hopen dat die 
nieuwe deelnemers ook weer nieuwe 
vrijwilligers gaan opleveren. Volgend 
jaar hopen we weer een normale Kin-
dervakantieWeek te kunnen organi-
seren en daar kunnen we (in tegen-
stelling tot dit bijzondere jaar) alle 
hulp van de ouders goed gebruiken.

Tot slot willen wij alle kinderen en 
jeugdige vrijwilligers bedanken voor 
hun bijdrage. Het was echt super. 
Zonder jullie hulp en enthousiasme 
was dit niet mogelijk geweest. Ou-
ders bedankt voor het vertrouwen.

Foto’s Frank van Welie



ROND DE LINDE week 34  Donderdag 20 augustus 2020

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

Panda ‘Van Gogh’
“En we noemen haar/hem (geslacht is nog niet bekend….) Fan Xing”. Zo luidde de aan-
kondiging van de naam van de pandababy die begin mei in het Ouwehands Dieren-
park in Rhenen werd geboren.
De betekenis van de naam, gekozen door 22.000 mensen uit de gehele wereld, is ‘ster-
renhemel’ in het Chinees en schijnt een ode te zijn aan het schilderij De Sterrennacht 
van Vincent van Gogh. ‘Fan’ zou Van Gogh en ‘Xing’ ster betekenen. Het moet niet gek-
ker worden om de naam van onze beroemde vaderlandse schilder Vincent van Gogh 
wederom te bezoedelen en daardoor zijn leven en werk uit te knijpen voor commercieel 
gewin en doeleinden. Onlangs nog, ja zelfs uitgerekend op de kop af op zijn 130e sterf-
dag, dat was op 30 juli 2020, werd op soortgelijke wijze Van Gogh en zijn werk weer 
eens flink commercieel uitgewrongen door een publicatie van ‘nog’ met enkele aanwe-
zige boomwortels en stammen heuvelrand in Auvers-sur-Oise in Frankrijk te betitelen 
als zijnde vermoedelijk de inspiratie voor Van Gogh voor zijn laatste schilderij ‘Boom-
wortels’, voordat hij zich door een schotwond van het leven beroofde. En zo wordt Van 
Gogh op alle mogelijke- en onmogelijke manieren gebruikt en misbruikt. Ook in ons 
Nuenen, waar Van Gogh van 1883 tot 1885 leefde en werkte en veel van zijn schilderij-
en en tekeningen heeft gemaakt, zijn van deze commerciële uitbuitingen uitspattin-
gen tientallen voorbeelden te vinden. Het is wat kunstredacteur Rob Schoonen van het 
Eindhovens Dagblad onlangs schreef: “Het leven van deze Brabantse schilder is inmid-
dels belangrijker geworden dan zijn kunst en heeft me inmiddels het gevoel gegeven 
dat het leven van deze Brabantse schilder op alle mogelijke- en onmogelijke manieren- 
wordt uitgewrongen. Jammer, Vincent dacht er precies anders over”. Ik kan het daar 
volledig mee eens zijn.

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof 83, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Na de opening van het nieuwe pand, nu ook een nieuwe website!

Coronaproof catering        
bij DeKeukenVanElise

Een jaar geleden werd de opening 
van de nieuwe locatie gevierd! “Het 
was een geweldige dag, met mooi 
weer en een super opkomst!”, vertel-
len Elise en Dave van DeKeukenVan-
Elise, gevestigd aan de Kerkstraat 48 
in Nuenen. Jammer genoeg is het af-
gelopen jaar anders verlopen dan ze 
gehoopt hadden. Een hardnekkig vi-
rus heeft helaas roet in het eten ge-
gooid. Maar met de verkoop van los-
se maaltijden, kleine lunches en 
high-tea’s, wisten ze, in combinatie 
met de overheidsmaatregelen, de 
vaste kosten te blijven betalen.

Gelukkig zijn er dit jaar ook een aan-
tal leuke gebeurtenissen geweest. 
Elise is in januari bij de Young Talent 
Award van het OCN (Ondernemers 
Contact Nuenen) als winnaar uit de 
bus gekomen en Frank Lammers 
heeft ze begin dit jaar een bijzonde-
re videorecensie gestuurd met de 
complimenten voor de geleverde 
catering.

De keuken van Elise is in vier jaar tijd 
van alleen foodcatering uitgegroeid 
tot een totaalleverancier voor de klei-
nere evenementen. Echter hebben ze 
nooit de focus op de kwaliteit van 
hun producten verloren. Het comple-
te assortiment wordt geregeld ver-
nieuwd en kan coronaproof geleverd 
worden. In de afgelopen periode heb-
ben ze hard gewerkt aan de uitbrei-
ding van hun assortiment. Zo wel het 
foodassortiment als de aanvullende 
diensten. Onder andere het verhuren 
van materialen en het verzorgen van 
de dranken voor ieder evenement. 
Verder zijn er samenwerkingen met 
stylistes, foto- /videografen, ceremo-
niemeesters en divers entertainment 
van DJ tot complete band!

Bij alle stappen die DeKeukenVanElise 
gemaakt heeft, hoort ook een nieuwe 
look en feel. Er is daarom hard gewerkt 
aan nieuwe flyers en aan een moderne 
website. Ze zijn er zelf heel blij mee en 
hopen dat jullie dat ook zijn! Op de 

Kleurrijk Servies
Ruim 5 jaar geleden begon Wies Kuijpers met de website Smulpakketten.
nl met het idee dat het leuk is om bij een bijzondere gelegenheid wel eens 
iets anders te geven dan een bosje bloemen, een cadeaubon of een enve-
loppe met inhoud. Echter op een leveranciersbeurs zag ze mooi kleurrijk 
Tunesisch aardewerk staan. Ze zag daarin een mooie aanvulling voor de 
cadeaupakketten, bestelde daarom wat keramiek in verschillende motie-
ven en ging dat ook via de website aanbieden. 

mooie aardewerk komen te liggen 
zodat enkele jaren geleden de web-
site omgedoopt is naar kleurrijkser-
vies.nl. De schalen en borden worden 
door heel Nederland en België (ui-
teraard goed verpakt) verzonden 
naar elk gewenst adres. 

Normaal is ‘Kleurrijk Servies’ ook ie-
der jaar aanwezig op de van Gogh 
Mert, welke dit jaar door de corona-
crisis helaas niet door ging. Iedere 
keer komt daar dan de vraag: kunnen 
we ook een keer komen kijken?
Op afspraak kan dat altijd natuurlijk, 
op onze website staan onze contact-
gegevens. Mocht u iets willen kopen, 
dan kan dat tegen contante betaling. 
Omdat we eigenlijk een webwinkel 
zijn, hebben we geen pinapparaat.

Aankomende zondag 23 augustus 
zijn we geopend van 10.30 tot 15.00 
uur. Ingang loods ligt naast Parallel-
weg 1 Nuenen Eeneind.
Neem voor het assortiment alvast 
een kijkje op de website: 
www.kleurrijkservies.nl

Dit aardewerk wordt in een klein be-
drijf in Tunesië met de hand gemaakt 
van witte klei en daarna wordt het 
handbeschilderd met loodvrije verf. 
Dit gebeurt in verschillende motie-
ven, waarbij diverse kleuren regelma-
tig terugkomen, zodat veel motieven 
ook onderling te combineren zijn. 
Niet onbelangrijk in deze tijd: het ser-
vies kan gewoon in de vaatwasser.

De nadruk op de website was inmid-
dels voor een groot gedeelte op dit 
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Van een heerlijke (bedrijfs-)lunch tot een compleet verzorgde bruiloft. 
Afgestemd op jouw wensen en alles coronaproof te verzorgen.

nieuwe website kunnen alle producten 
veel mooier en overzichtelijker gepre-
senteerd worden. Daarnaast is het nu 
mogelijk om de producten direct te be-
stellen (en te betalen) via de webshop.

Ook zijn ze sinds afgelopen juli trotse 
eigenaar van ‘The Local Pastry’, een 
patisseriebedrijf dat zich richt op het 
maken van heerlijk gebak voor de lo-
kale horeca en voor particulieren. Zo 
kunnen ze naast het hartige assorti-
ment, nu ook alle zoetigheden, zoals 
gebakjes, macarons, verjaardagstaar-
ten, bruidstaarten en sweet-tables in 
eigen beheer verzorgen. Na de va-
kantieperiode worden dan ook weer 
luxe gebakjes en macarons uit de vi-
trine bij DeKeukenVanElise verkocht.  
Neem snel een kijkje op de website: 
www.TheLocalPastry.nl

Wil je binnenkort iets organiseren? Of 
ben je gewoon op zoek naar een kwa-
litatieve en betrouwbare partij die de 
lunch, diner of een borrel voor je (be-
drijf ) kan verzorgen? Houd DeKeu-
kenVanElise dan zeker in gedachten! 
Je vind er een uniek assortiment, met 
een uitmuntende kwaliteit- en smaak-
beleving! En dat alles voor een nette 
prijs-kwaliteitverhouding. Lees ook 
gerust de recensies op de website.

Ciao!
www.DeKeukenVanElise.nl

Laat je uitdagen bij Scouting 
Lieshout - Mariahout
Scouting Lieshout - Mariahout zoekt leden en vrijwilligers voor de activi-
teiten die vanaf maandag 24 augustus weer starten. Bij de blokhut aan de 
Herendijk 7 in Lieshout zijn er voor alle leeftijden weer uitdagende activi-
teiten. Kennis of scoutingachtergrond is voor zowel leden als vrijwilligers 
niet noodzakelijk.

Open dag
Zaterdag 26 september is er voor ie-
dereen een open dag bij de Blokhut 
van Scouting Lieshout - Mariahout. 
Hier kan iedereen kennis maken met 
Scouting Lieshout - Mariahout, activi-
teiten en mogelijkheden. Uiteraard is 
er voor kinderen (en volwassenen) 
een kampvuur, zijn er marshmallows 
en appels om te roosteren en kan de 
kabelbaan gebruikt worden.

Wil je niet tot 26 september wachten, 
dan kun je ook op de website kijken 
(scoutinglieshoutmariahout.nl), op 
woensdag-, donderdag- of vrijdag-
avond tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
langs komen bij de blokhut, bellen 
met 06 - 53 190 498 of een e-mail stu-
ren aan leiding@scoutinglieshout-
mariahout.nl

Elke woensdag-, donderdag- en vrij-
dagavond zijn er activiteiten bij de 
blokhut. Alle groepen houden zich 
bezig met scouting activiteiten, af-
gestemd op de leeftijdsgroep. On-
derdelen zijn het kampvuur, gebruik 
van zakmes, pionieren en route tech-
nieken. Deze onderdelen worden af-
gewisseld met andere ontspannen-
de, creatieve, smakelijke activiteiten. 
De eerste weken staan voor de oude-
re leden in het teken van de officiële 
seizoen opening op vrijdag 25 sep-
tember.

Officiële seizoen opening
Vrijdagavond 25 september vanaf 
18.30 uur vindt de officiële opening 
van het scouting seizoen 2020 - 2021 
plaats voor de leden van Scouting 
Lieshout - Mariahout. Samen met ou-
ders, opa’s en oma’s, broers en zussen, 
vriendjes en vriendinnetjes wordt het 
scouting seizoen geopend met het 
‘overvliegen’. Leden die een bepaalde 
leeftijd bereikt hebben worden dan op 
een uitdagende wijze officieel overge-
dragen naar de volgende groep. Hier 
worden ze welkom geheten en op tra-
ditionele wijze geïnstalleerd. 

Een aantal welpen genieten op de schommelstoel van een verdiende traktatie na in-
spanning.

Opening en open dag   
Sport BSO Nuenen
Eindelijk is het dan zover. Na een voorspoedige voorbereiding van een 
aantal maanden opent Sport BSO Nuenen met trots haar deuren op het 
prachtige sportcomplex van RKSV Nuenen. 

Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen op vrijdag 21 
augustus van 16.00 tot 19.00 uur. Kin-
deren kunnen meedoen met een 
bootcamp (i.s.m. Revolution), een 
voetbalclinic (i.s.m. Total Control) en 
andere activiteiten. Voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd.

Tot vrijdag op sportcomplex Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 in Nuenen.

Voor meer informatie over deze Sport 
BSO stuur een mailtje naar: sportbso-
nuenen.nl of bel naar Ans den Otter 
06-47374167.

In een groene uitdagende maar veili-
ge omgeving tussen sportvelden, 
bossen, skatebanen en een heuse 
pannakooi ligt Sport BSO Nuenen. 
Hier geen tuin of speelplaats maar 
groene velden en bossen waar de kin-
deren na een lange schooldag zich 
echt uit kunnen leven, kunnen ren-
nen, sporten en zichzelf kunnen zijn.
Bij Sport BSO Nuenen krijgt uw kind 
de ruimte die hij/zij nodig heeft met 
alle voorzieningen binnen handbe-
reik. De nadruk ligt op sport en bewe-
gen maar we gaan ook voor natuurbe-
leving en avontuur. Lekker chillen kan 
natuurlijk ook in ons gezellig clubhuis. 

Maaien
Toen ik bij de gemeente Nuenen in het najaar van 2019 een klacht indiende over het 
niets ontziende maaibeleid van zowel de maaiers als de gemeente - een stuk of 15 gro-
te vliegenzwammen aan de rand van het struikgewas aan de Anna van Walravenlaan 
werden met het gras ‘gelijkgemaaid’ - kreeg ik als antwoord dat er dit jaar minder en 
meer ontziend gemaaid zou worden, maar helaas. 
Vorige week is er weer gemaaid op een grasveldje aan genoemde laan, waarbij hon-
derden gele bloemen in de bloei van hun korte leven zijn ‘omgekomen’. Een keer per 
jaar maaien aan het einde van de maand november lijkt me meer dan genoeg.

D. Speijers, v. Lieshoutgaarde 6 Nuenen
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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 34

Horizontaal: 1 droevig 6 sterke drank 12 bemoediging 13 in de knel 15 veerkracht 
16 Engels café 18 steen 19 via 20 of dergelijke 22 uithangbord 25 mijns inziens 26 grote uil 
29 houding 30 notie 32 ontlastend bewijs 34 rustig 36 werpstrik 37 eenjarig dier 
39 nauwe straat 41 opdracht 43 herfstbloem 45 bouwland 47 uitbouw 49 deel v.d. bijbel 
50 hengselvat 52 bergplaats 53 gesloten 55 priem 56 recht vaarwater 58 persoon 
59 werelddeel 61 schatting 63 alsmede 64 klaar.

Verticaal: 1 deel v.e. trap 2 kledingstuk 3 in opdracht 4 ratelpopulier 5 onbuigzaam 
7 kelner 8 scheepstouw 9 de onbekende 10 vierhandig zoogdier 11 zalf 12 vorstenzetel 
14 felle boosheid 17 inham 18 bedehuis 21 schil 23 onmeetbaar getal 24 cowboyfi lm 
27 bijna 28 partij in een geding 30 troep 31 krachtig 33 uitroep van afkeer 
35 ijzerhoudende grond 38 familielid 40 klipgeit 41 berggeel 42 zuur 44 ongehoorzaam 
46 namiddag 48 groot hert 50 geestdrift 51 zonderling 54 roem 55 pl. in Gelderland 
57 voertuig 58 Chinese deegwaar 60 Oude Verbond 62 pers. vnw.

V R E E M D S U I K E R

E R Z E V E N T I E N I N

D E S E M S A R R A S T A

E D E L T I T E L L A M A

L E L K E G N O N F E L

E A L L E N G L O B E D

E U O O

S Z O N E T M A R K T S

A L E S I R A A S E V A

L E G O K I O S K B I E T

V E E R E O O K W O L G A

O S K R O M M E N I E E N

T W A A L F R O E I E R

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

Oplossingen wk 33
C A S T O R M L A M P L U T O

B S R T E B A A P G E Z A N G

E P I T S N E D D I M Z M P E

L O O I U A V G I E C L E D Z

E R O L P P K E E O M C A B I

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

G V B C L T I R O K E O O L P

E E U H E H T A S G O I G O O

E L I T M I A N K N F R D I D

L D S D E S S S A W F A T E E

G U R O N C I I M S T A R E N

B T L E T H L U C U P T O E N

E B M L D I A L M N I F N E V

N O H T Y P G P E G I F F U S

B L W A S B E U R T F O H C S

CAMPINGSTOEL

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.

AALBES
AANRAKEN
ALIBI
ANDERSOM
BADOLIE
COBRA
CONTROLEUR
DEMENT
DRAAIBANK
GAPER
GASVONDST
GEBED
GELEERDE
GEUZENLIED
HARDDISK
HEELAL
HOELA
KAARS
KLEINOOD
KREUK
LATEX
MICRO
MORGENROOD
NOZEM
NURKS
OMZET
ONKUIS
PASTICHE
PLAVUIZEN
PUREE
PURITEIN
RADIOLAMP
REKENFOUT
ROZEN
SCHAAKCAFE
SMAAD
SMILDE
SNAREN
SOLARIUM
STRAAT
TARBOT
VOILA

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

1 2 8
8 5 6 1

7 8 3
3 7 4 8

5 3 4 9
2 1 8

8 5 4 6
4 7 2

Sudoku

week 32, Dhr. / Mw. Pijs, 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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

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

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in Gerwen. Nog en-
kele plaatsen vrij. Maxima-
le lengte 5,80 m inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.

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.

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

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

GEZOCHT: Vrijstaande 
woning in postcodegebied 
5671 te Nuenen. Heeft u 
verkoopplannen? Telefoon: 
06-46052146.

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Techniek en ervaring. 
Masseur biedt zich aan. 
Tel. 06-38839719.

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151
f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, blues en pop. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN
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Afgebrande hooimijt: opzet of ongeluk?

De Dorsklippels verzamelen 
bij de molen
Door Nannie van den Eijnden

“Honderd procent opzet, dit brandt niet uit zichzelf”, zegt een aangesla-
gen Leo van de Sande zondagavond op het drassige veld aan de Ger-
wenseweg. Iedereen die eraan heeft meegewerkt, is hier en staart naar de 
verbrande restanten van de hooimijt. Een trieste aanblik. De Dorsklip-
pels, zoals ze heten, vinden het zonde van al het werk. “Piet en ik konden 
er wel bij janken” vertelt Leo. “Dit was voor de gemeenschap, voor het 
feestelijk vieren van het 200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. We hebben de afgelopen weken veel belangstelling gehad.”

geld in te zamelen. Leo denkt erover 
om een beloning van € 1.000,00 uit te 
loven voor degene die weet wie de 
brand heeft veroorzaakt.

Hartzeer
De boeren zitten met vragen. “Wie 
ruimt dit op? Wie neemt de onkosten 
voor zijn rekening? Kan de molen in 
de rouwstand worden gezet? Hoe-
veel oppervlakte hebben we hier, 
kunnen we de volgende keer meer 
rogge zaaien?” Ze hebben er hartzeer 
van. Dit was veel werk en heeft bloed, 
zweet en tranen gekost. “We hebben 
een jaar verloren en het kost weer 
een jaar. Maar we gaan met frisse 
moed aan de gang” besluit Leo. Hij 
vindt wel dat de gemeente even 
moet komen kijken. Dit was Nuenen 
c.a. op z’n sterkst, maar nu kan Nue-
nen c.a. zich schamen.

PS: Eigenaar van windmolen De Roos-
donck heeft onze redactie laten we-
ten dat de wieken van de molen al-
leen in de rouwstand gezet kunnen 
worden als er familie van de molenaar 
of mensen in de directe omgeving 
van de molen zijn overleden.

Van zaad tot brood, zie Facebookpa-
gina De Dorsklippels

Broei
Dat de brand niet veroorzaakt kan zijn 
door broei, staat voor Leo als een paal 
boven water. “Broei kan ontstaan in 
samengeperst hooi waar vocht in zit. 
Daar kan zuurstof bij, waardoor er 
schimmel ontstaat en als gevolg daar-
van hitte. Dan moet je het uit elkaar 
trekken. Maar dat is hier niet gebeurd”, 
legt Leo uit. “De rogge was droog toen 
we maaiden, we hebben het zelfs nog 
een week extra laten drogen voordat 
we het op stuik zetten.”

Winterrogge
“Durven we het aan om nog een 
nieuwe mijt te zetten?”, stelt Leo de 
vraag. Ja, knikken De Dorsklippels 
eensgezind. “We geven de moed niet 
op”, zegt Piet vastberaden. Leo vult 
hem aan: “We ruimen dit op, bewer-
ken de grond en zaaien over een 
maand opnieuw. Dan zaaien we win-
terrogge, die moet vorst over z’n 
donder hebben.”

Schade en beloning
Er wordt snel een rekensom gemaakt. 
De schade bedraagt zeker € 1.500,00 
exclusief uurloon en het jaarlijkse 
eindejaarsetentje van De Dorsklip-
pels. Het idee wordt geopperd om 
een crowdfunding op te starten om 

Brandweer Nuenen rukt twee keer uit voor blussen hooimijt 

Uniek schouwspel    
van mist en vuur
Door Nannie van den Eijnden

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus is de hooimijt bij mo-
len De Roosdonck afgebrand, die met zoveel liefde was opgebouwd. Op 
authentieke wijze, zoals in de tijd van Vincent van Gogh. Het was een bi-
zarre nacht die overliep in een bijzondere ochtend met een mist, die 
sprookjesachtig om de molen greep en waar de zon maar niet door kon 
komen. De roep van een groep ganzen die tot tweemaal toe laag over-
vloog, maakte het tot een bijna idyllisch tafereel op de grens van het dorp 
en de buitengebieden. De rook van het smeulende vuur trok langzaam 
richting de Smits van Oyenlaan.

dringbaar om volledig af te blussen. 
De kans bestond dat er aan de bin-
nenzijde door extreme hitte broei zou 
ontstaan, die het vuur zou activeren. 
Dat gebeurde ook. “Niet veel later kre-
gen we om 05.40 uur zaterdagoch-
tend een tweede oproep”, vertelt de 
vrijwilliger.

In overleg met de meldkamer en een 
officier van dienst, is toen besloten 
om een grijper ter plaatse te laten ko-
men om het brandende stro volledig 
uit elkaar te laten trekken, zodat blus-
sing 100% gegarandeerd zal zijn. “Ie-
dere hap hooi in de bek van de grijper 
was daarmee gecontroleerd te doven 
en zo werd de hele berg hap voor hap 
verslonden om uiteindelijk het sein 
brandmeester te kunnen geven.”

“Er hing al een verdachte waas in het 
lantaarnlicht en ik rook een brand-
lucht die het vermoeden doet be-
staan”, vertelt één van de brandweer-
lieden. “Op dat moment, om 01.07 
uur, kwam er een prio 2-alarmering 
op mijn pieper onder de titel brand 
berm-/bosschage, waarvan de mel-
ding tijdens het aanrijden meer in de-
tail werd geschetst. Bij aankomst 
bleek de zo zorgvuldig mooi gebouw-
de en waardevolle hooimijt volledig 
in brand te staan en om de overlast te 
beperken, is ervoor gekozen om de 
brand met lagedruk te bestrijden. Op 
deze manier kunnen meerdere stra-
len tegelijk ingezet worden om met 
een grote hoeveelheid water het vuur 
eraf te halen”, vervolgt hij. Net als een 
rieten kap bleek de mijt moeilijk door-

V.l.n.r.: Niels en Leo van de Sande, 
Adrio Verkuijlen, Bert van Gelder, 

Piet de Brouwer, Peter Rooijakkers. 
Fotografie: Frank van Welie.

Foto’s: Vrijwillige Brandweer Nuenen



ROND DE LINDE week 34  Donderdag 20 augustus 2020

Dankbetuiging

Wij willen graag de buurtgenoten van de Brederostraat en 
omgeving, en de medewerkers van de Jumbo Ton Grimberg, 
bedanken voor de hartelijke gezellige praatjes met Piet en 
alle hulp die iedereen geboden heeft. 

Een sterke en zorgzame man
Een hondenmens in hart en nieren
Met heel veel liefdevolle herinneringen denken wij aan hem

Piet van de Meulengraaf
echtgenoot van

Dymph
 * 17 mei 1935 † 14 augustus 2020

 Nuenen: Dymph
   Lana 

 Amsterdam: Erwin

 Stiphout: Nanda en Hedwig

De crematie heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

 Nuenen: Dymph
   Lana 

 Amsterdam: Erwin

 Stiphout: Nanda en Hedwig

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

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, je lichaam en geest
Vaak zullen we denken aan wat is geweest

Bedroefd maar ook dankbaar dat er aan zijn lijden nu een einde is 
gekomen, delen wij u mede dat zacht en kalm, na te zijn voorzien 
van het Heilige Sacrament der Zieken, is overleden mijn lieve man, 
ons pap, schoonvader, opa en overgrootvader

Henk van de Vorst
Nicasius Hendrikus Elisabeth

echtgenoot van

Koos van de Vorst-Hoeks
 * Reusel, 3 november 1937 † Nuenen, 11 augustus 2020

Koos van de Vorst-Hoeks

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

De begrafenis hee�  in besloten kring 
plaatsgevonden.

Opwettenseweg 89 | 5672 AH Nuenen

Savant Zorg héél erg bedankt voor de goede verzorging voor dag en nacht in de laatste weken 
van ons Pap. Ook Marcel van Hans Raaijmakers Uitvaartzorg bedankt voor de goede 

persoonlijke begeleiding en de mooie locatie in Geldrop.

Je handen hebben voor ons gewerkt

Je hart heeft voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Rust nu maar zacht

Gerard Wolbert
echtgenoot van

Truus Hogt
* Weerselo, 19 november 1929 †  Laarbeek, 17 augustus 2020

 Truus

 Peter en Judith
  Jolijn, Meike

 Irene en Luc
  Roos, Sam, Abel

 Anka

Correspondentie adres:
Jan Monicxgaarde 8, 
5671 EA Nuenen

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt de 
afscheidsdienst in besloten kring plaats.

Oranjelaan 54     5741 HH Beek en Donk     T 0492 730 031

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een:
UITVAARTVERZORGER 

 voor gemiddeld 20 uur per week

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/ TELEFONISTE
voor gemiddeld 15-20 uur per week

ALGEMEEN MEDEWERKER CATERING
voor gemiddeld 15-20 uur per week 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze websites:
www.degroofuitvaart.nl   of   www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 22 augustus, 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering voorganger pasto-
raal werker R. van Eck.
Zondag 23 augustus 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 23 augustus 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 22 augustus 18.30 uur: Ge-
rardus Kluijtmans; Anneke Kluijt-
mans-Swinkels; Harrie van den Boo-
men; Henk Rooswinkel; Ton Snelder.
Zondag 23 augustus 09.30 uur en 
11.00 uur: Sjef Coolen; Kees Burtner; 
Gijsberdina van Iersel - van Doorn-
malen.

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 23 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger: pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties: 
Overleden ouders Raaijmakers-Kuyten.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 23 augustus 09.30 uur: vie-
ring, voorganger: pastoraal werker R. 
van Eck.

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

Op 23 augustus zal in de dienst voor-
gaan: ds. Margreet Spoelstra. De 
dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 
deze zondag is het weer mogelijk om 
de dienst bij te wonen, maar er is een 
maximum van 30 personen. Wie de 
dienst wil bijwonen moet zich van te-
voren aanmelden (dat kan alleen op 
donderdag en vrijdag via onze web-
site). Er wordt een collecte gehouden 
voor het diaconaal inloophuis ’t He-
meltje in Eindhoven. Iedereen is van 
harte welkom.

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 20 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Bernardus, 
abt en kerkleraar.
Vrijdag 21 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johanna Francisca Fremiot de 
Chantal, weduwe.
Zaterdag 22 augustus. Feest van het 
Onbevlekt Hart van Maria. 09.00 ge-
zongen H. Mis, gedachtenis van H. Ti-
motheus, Hippolytus en Symforia-
nus, martelaren.
Zondag 23 augustus. Twaalfde zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 24 augustus. Kerkwijdings-
feest van de kathedraal van Den 
Bosch. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 25 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Bartholomeus, apostel; ge-
dachtenis van H. Lodewijk, koning en 
belijder.
Woensdag 26 augustus. Geen H. Mis, 
gedachtenis van H. Zephyrinus, paus 
en martelaar.

Collecte   
Beatrix   
Spierfonds
De landelijke collecteweek voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds is dit jaar van 
6 t/m 12 september, ook in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Het fonds 
heeft hiervoor collectanten nodig. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt 
geen overheidssteun en is volledig 
afhankelijk van de inzet van vrijwilli-
gers en de opbrengst van collectes. 
Samen maken we wetenschappelijk 
onderzoek naar oorzaken en behan-
deling van spierziekten mogelijk. Dat 
is van levensbelang voor de 200.000 
mensen met een spierziekte in Ne-
derland. Bij de meeste spierziekten 
worden de symptomen almaar erger 
en een groot deel van de mensen 
komt in een rolstoel terecht. Zelfs al 
op hele jonge leeftijd. 

Alles wordt nu door corona beïn-
vloed, maar collecteren met een bus 
aan de gestrekte arm kan prima bin-
nen de 1,5 m regel. Ook aan de overi-
ge hygiëne-eisen kan eenvoudig 
worden voldaan.
Voor mensen met een spierziekte is 
corona een grote extra belasting en 
dat is een reden te meer om steun te 
bieden.
Een levensreddend medicijn, techno-
logie die de kwaliteit van leven ver-
hoogt, hoop voor ouders en meer be-
grip in het dagelijkse leven, daar 
doen we het voor. 

Twee uurtjes
Als je in deze week wilt collecteren, 
hoeft je dat niet meer dan twee uur 
te kosten en je kunt het helemaal op 
je eigen manier doen. 

Help ons en meld je aan of stel je vra-
gen bij: Ria van de Leur (283 82 83, ria-
vandeleur@gmail.com) of bij Bauke 
Sijtsma (283 48 22, bauke@onsnet.nu).

De kleptomane
Een vrouw stond voor de rechter in Dendermonde
Nadat bij haar thuis een immense bibliotheek was 
gevonden
De meeste boeken stal zij uit fi lialen van de Stan-
daard Boekhandel
In onder andere Aalst, Blankenberge, Grimbergen 
en Gent
Ze ging daarmee aan de wandel
Het zou te veel opvallen als ze had gerend
Strips en boeken propte zij in grote schoudertassen
Om deze vervolgens naar haar huis te verkassen
Daarna ging ze telkens nog een keer terug
Met lege tassen, vliegensvlug
“Uit onweerstaanbare drang”
Stal zij boeken, 40 jaar lang
Mild was het vonnis van de rechter
Door behandeling toont de vrouw zich een vechter
Een boete van €4.000,- en een werkstraf van 250 uur
Boeken zijn nu eenmaal duur
Kleptomanie vereist behandeling en geen celstraf
Getoonde schaamte is wat de doorslag gaf
Ook de schadeclaim van €15.000,- werd onderuit-
gehaald
Met €4.000,- had de vrouw voldoende betaald

Joke van Overbruggen©

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Vierde dartranking 
dartclub De Stam
Achttien deelnemers bestreden el-
kaar in vier poules op zaterdag 15 au-
gustus. Na de poulefases werd er zo-
wel in de winnaars- als verliezersron-
de fel gestreden om de halve finales 
te bereiken.

In de verliezersronde haalde Gijs Vor-
stenbosch de finale na een 2-1 over-
winning op Ger Baggen en wist Mike 
Verkuijlen de verrassend sterke niet 
darter Nico Bouwmans uit de finale 
te houden. Mike won de finale en 
wist ook de meeste 180'ers te gooien.
De winnaarsronde werd volledig ge-
domineerd door leden van Stam 8 
die normaliter uitkomen in de eerste 
klasse van de Peelland dartbond. 
Hans Van de Sande versloeg Oscar 
Freijne in de halve finale. En in de an-
dere halve finale versloeg Bas Enge-
len Chris Van De Sande. Chris ging 
met een 160 finish wel met de prijs 
van de hoogste uitworp naar huis. In 
de finale wist Hans Van De Sande na 
een 3-0 achterstand terug te komen 
maar zag zijn opmars gestuit en was 
het Bas Engelen die zijn tweede ran-
king op zijn naam wist te zetten.

Zaterdag 22 augustus is het laatste 
toernooi vanaf 20.00 uur. Vind je het 
leuk om een gezellig toernooi te 
gooien meld je tijdig aan, er zijn 
maximaal 20 deelnemers toege-
staan. Aanmelden via secretaris Bas 
van Keulen 0653965925.

Kinderopvang Boerderij Krakenburg

Negen maanden jubileum
Kinderopvang Boerderij Krakenburg viert 29 augustus haar eerste jubi-
leum! In november jl. werd het nieuwe kinderdagverblijf geopend door bur-
gemeester Houben. Nu 9 maanden later genieten er dagelijks kinderen van 
0 tot 4 jaar van al het leuks wat er op Boerderij Krakenburg te beleven is.

ook verschillende dierenweitjes waar 
de kinderen samen met de leidsters 
regelmatig een bezoekje brengen. 
Samen kippen voeren, kijken of er 
een ei gelegd is, op bezoek bij Saartje 
de Pony en Antonia de Ezel of lekker 
lachen om de altijd vrolijke geitjes. Er 
is altijd iets te beleven!

Boerderij Krakenburg is gelegen in 
Nuenen op Olen 50 en grenst aan de 
gemeente Son en Breugel. Ben je 
nieuwsgierig geworden kijk voor 
meer informatie op www.kraken-
burg.nl of bel met Riene Huijbers 
voor een rondleiding via tel: 0499-
477162.

De ondernemers Gerty, Kees en Rie-
ne hebben samen met het werkzame 
team op het familiebedrijf de afgelo-
pen periode hard gewerkt om het 
nieuwe kinderdagverblijf op de boer-
derij te realiseren.

Niet voor niets!
Al snel kwamen er jonge ouders met 
interesse in het nieuwe kinderdag-
verblijf voor hun kinderen. Met name 
de buitenruimte spreekt hen erg aan. 
De speciale 0 tot 4 tuin is zo ingericht 
dat kinderen hier zelfstandig, veilig 
en vrij kunnen spelen in de groene 
omgeving van het platteland. Op het 
erf van de boerderij bevinden zich 

Kienen in dorps-
huis Lieshout
Vanaf 26 augustus is er weer weke-
lijks kienen op de woensdagavond in 
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang 
20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.00 uur. U bent van harte welkom.

Spaanse les   
voor kinderen   
van  5 t/m 12 jaar
De tweede Open Dag van de Spaan-
se les op de Weverkeshof was een 
succes! We organiseren een derde 
Open Dag op 21 augustus van 14.00 
tot 15.00 uur. Je kunt je aanmelden 
bij rebeevilla20@gmail.com of bel 
naar 06-186 655 36.

‘No Sound of Silence’    
in Nuenen
In bijzondere tijden blijft Cultuur Overdag doen wat ze altijd al deed: in 
Nuenen culturele activiteiten organiseren voor mensen met tijd overdag. 
Het is wel iets ingewikkelder geworden om activiteiten te organiseren. 
Toch is het de afgelopen maanden gelukt om verantwoord en veilig, 
kleinschalige concerten (concertini voor 20-24 gasten) te organiseren die 
goed werden bezocht en gewaardeerd. Cultuur Overdag blijft haar uiter-
ste best doen om ook in de komende maanden overdag regelmatig iets te 
organiseren. 

Het concert om 19.30 uur is inmiddels 
volgeboekt, daarom is een extra con-
cert ingepland om 20.45 uur. Het con-
certino is gratis toegankelijk; na af-
loop wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De opbrengst is volledig 
voor de musici die optreden. Reserve-
ren is noodzakelijk i.v.m. de COVID-19 
maatregelen. Kijk voor alle informatie 
over het concert en reservering op de 
website van Cultuur Avonduur.
cultuuravonduur.nl

Zondagmiddag 23 augustus: 
concertino EYSIR
Droom mee met EYSIR in een concert 
vol prachtige luisterliedjes over ge-
wone mensen en hun dromen, hun 
strubbelingen en hun geluk. Soms 
zijn de liedjes ingetogen, dan weer 
soulvol en groovy.

EYSIR is een singer-songwriter duo 
en bestaat uit Robert Siroen (gitaar) 
en Hartog Eysman (zang). Beide zijn 
afgestudeerd aan het conservato-
rium voor lichte muziek.
Hun liedjes zijn eerlijk en puur, warm 
en soulful. Ze halen hun inspiratie on-
der andere uit de South West Coast-
sound uit de jaren 70, afgewisseld 
met een vleugje verstilde soul van in-
spiratoren als de onlangs overleden 
fantastische Bill Withers.

Het concertino van EYSIR in het Van 
Goghkerkje begint om 14.30 uur en is 
gratis toegankelijk, na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
opbrengst is volledig voor de musici 
die optreden. Reserveren is noodza-
kelijk i.v.m. de COVID-19 maatrege-
len. Kijk voor alle informatie over het 
concertino en reservering op de 
website van Cultuur Overdag.
cultuuroverdag.nl

Cultuur Avonduur, de vrijwilligers-
groep die in maart in de startblokken 
stond om met veel enthousiasme 
culturele activiteiten in de avond-
uren te organiseren, blijft eveneens 
zoeken naar mogelijkheden om te 
zorgen dat cultuur in de avonduren 
in de nabijheid van de eigen (veilige) 
omgeving mogelijk blijft, rekening 
houdend met alle maatregelen rond-
om COVID-19. Komend weekend kan 
in ieder geval genoten worden van 
mooie muziek: overdag en ‘s avonds!

Vrijdagavond 21 augustus: 
‘Ericah in Concert’
Op vrijdagavond 21 augustus treedt 
Erica van Lieshout, onder haar arties-
tennaam ‘Ericah’ op voor Cultuur 
Avonduur in het Van Goghkerkje 
(aanvang: 19.30 uur en 20.45 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.

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 

Elke woensdag vanaf 26 augustus 
20.00 uur kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 21 augustus
14.00-15.00 uur Spaanse les voor kinderen 

van 5 t/m 12 jaar. Dorpsb. Weverkeshof
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Erica van Lieshout. Van Goghkerkje

Zondag 23 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag: 

concertino EYSIR. Van Goghkerkje
14.30 uur Vernissage : ‘SYNERGIE II’ 

SHE-Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

30 augustus t/m  25 september 
Expositie: ‘SYNERGIE II’ 

Woensdag & zondag 13.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur 

SHE-Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

30 augustus - 5 september
KWF collecte

6 t/m 12 september
collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Zaterdag 26 september 
Open dag Scouting Lieshout - Mariahout

bij de Blokhut van 
Scouting Lieshout - Mariahout

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

In Gerwen en Nederwetten
&

Showkorps O&V in Nuenen

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan namens 

Hartstichting, Reuma Nederland, Longfonds 
en Rode Kruis. Locatie: Nuenen

Illegaal festival beëindigd 
Afgelopen zaterdag kreeg Staatsbosbeheer melding van een oplettende 
wandelaar dat er een festival in opbouw was in het Leenderbos. Het eve-
nement was niet bekend bij zowel de gemeente Heeze-Leende als grond-
eigenaar Staatsbosbeheer. Op last van de politie heeft de organisatie al-
les moeten afbreken en vertrekken.

maar sinds kort staat ook op de bor-
den vermeld dat voor georganiseer-
de (commerciële) activiteiten toe-
stemming nodig is van Staatsbosbe-
heer’.

Om een en ander op een juiste en 
voor iedereen veilige manier te laten 
verlopen, vraagt Staatsbosbeheer de 
bezoekers om kennis te nemen van 
de regels op de toegangsborden van 
de terreinen en geplande evenemen-
ten en gebeurtenissen, groot en 
klein, te melden via de volgende link:
www.staatsbosbeheer.nl/contact/
evenement/melden-activiteit

Staatsbosbeheer wil, als eigenaar en 
beheerder van natuur- en recreatie-
gebieden, graag weten wat er in de 
gebieden gebeurt. Daarom worden 
organisatoren van evenementen ge-
vraagd om zich vooraf te melden bij 
Staatsbosbeheer.

Volgens Erik Schram van Staatsbos-
beheer worden er steeds meer activi-
teiten in de natuur georganiseerd 
zoals MTB tochten, fotoworkshops, 
trouwerijen, wandeltochten, trailruns 
en lopen er hondenuitlaatservices. 
‘Het was altijd al verplicht om activi-
teiten en evenementen te melden, 

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nlOpbouw van het festival wordt door de politie stilgelegd. (foto: Staatsbosbeheer)
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GEEN E-BIKE NODIG?GEEN E-BIKE NODIG?
wij verkopen ook gewone fietsen!wij verkopen ook gewone fietsen!

ontdek onze voordelen

Pegasus Premio SlGazelle Orange C7
In dames en heren model

voor € 849.- voor slechts € 799.-
WIJ ZIJN NORMAAL 

GEOPEND
en staan op een veilige manier voor u klaar!

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

en staan op een veilige manier voor u klaar!

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K3
4

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl
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Hi ik ben Elise
Met mijn passie voor koken en liefde voor Italië ben ik in 2016 

gestart met deKeukenvanElise vanuit mijn eigen 

keuken. Inmiddels zijn we met 15 collega’s en werken we 

vanuit een mooie professionele keuken.  Wij helpen je graag, 

van een kleine lunch tot een groot evenement. 

Welkom bij

DeKeukenvanElise
DE lekkerste Italiaanse catering van 1 tot 300 personen.

Ons assortiment wordt dagvers met liefde bereid, 

vanuit pure passie en met oog voor detail. 

Wij staan 7 dagen per week voor je klaar. 

Dieetwensen? laat het ons weten. 

Heb je advies nodig? Wij denken graag met je mee!

- Amuses
- Voorgerechten
- Salades
- Soepen

- Warme maaltijden
- Brood
- Bijgerechten
- Toetjes

Lunch

Hapjes

Maaltijden

Voor kleine en grote groepen.
Luxe hapjes warm en koud om samen gezellig te borrelen. 
Mix van vis/vlees/vega. 

Van 1 tot 300 personen 
Ons menu wisseld maandelijks met verschillende nieuwe voorgerechten, 
maaltijden, salades en een soep. Altijd heerlijke vers bereid, veel groenten 
en diverse verrassende smaak combinaties .

- Losse maaltijden
- Buffetten
- Walking diner
- Sharing diner

Evenementen 
- Antipasti *    - Tafelgarnituur
- Amuses  - Borrelplanken
- Zoete hapjes  - Luxe gevulde etagère
- Kaastaart/ plankje - High-tea
- Luxe (wrap-) hapjes - Luxe warme hapjes

*Antipasti: luxe italiaanse vleeswaren, kazen en worsten.

- Broodjes  - Wraps
- Minibroodjes  - Salades
- Fruit   - Dranken
- Soep   - Hightea

Kijk voor alle mogelijkheden op de site.

Optie
Borden en bestek 

€1,- p.p

Maatwerk mogelijk. Kijk op de 
website voor alle opties.

Voor ieder evenement verzorgen wij graag de culinaire invulling.
Indien gewenst ook de dranken, aankleding, personeel en organisatie.

Bij DekeukenvanElise ben je aan het juiste adres voor een bijzondere lunch. 
Kwaliteit staat altijd voor op. Variatie in vis, vlees, vega en vegan. 

- Bruiloft     - Opening
- Feestdagen    - Koffietafel
- Verjaardag/ jubileum   - Communie
     
- Bedrijfsevenement   - Twenty-one dinner
- Sportevenement    - Personeelsfeest
- Geboorte/genderreveal party  - Geslaagd

Bezorgen? kijk voor het minimale 
bestelbedrag op onze website:

 www.DeKeukenvanElise.nl 
Prijswijzingen en drukfouten  

voorbehouden.   

DeKeukenvanElise

Neem snel e
en kijkje 

binnen in o
nze keuken

Wat hebben jullie een overheerlijk lunch voor ons ge-
maakt, voor onze teambuilding dag, dit overtrof al onze 
verwachtingen. Ook een dik compliment voor de adviezen 
en de mooie salade die jullie gemaakt hebben voor een van 
de collega’s met behoorlijk wat voedsel intoleranties, dit is 
niet altijd even makkelijk. Mochten andere collega’s advies 
vragen voor de lunch dan zal ik niet aarzelen om naar jullie 
door te verwijzen, echt een aanrader!
ASML Veldhoven 

We hadden een kleine borrel georganiseerd en de Keuken 
van Elise gevraagd de borrelhapjes te verzorgen. Het was 
erg geslaagd, velen stonden met open mond te kijken naar 
de mooie hapjes en ze waren ook nog eens lekker! Zeker 
voor herhaling vatbaar!
Ginny Vissers, secretaresse TU/e

We hadden een superlekker bu�et met toetjes en een 
antipasti schaal waar je mond en maag gewoon gelukkig 
van worden! Verder hadden we gekozen voor een heerlij-
ke spagetti, risotto en een superlekkere lasanga ... het is 
een aanrader om hier te bestellen! Voor ons zeker niet de 
laatste keer! Wat warm moest zijn was warm en wat koud 
moest zijn was ook koud.. top gewoon..
GGZ Helmond 
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“Van jouw traktatie 
  maken wij een feestje” Catering in lunch, maaltijden, hapjes & 

complete evenementen.

VAN JOUW TRAKTATIE 
MAKEN WIJ EEN FEESTJE!

Adresgegevens:

Kerkstraat 48 Nuenen
Info@DekeukenvanElise.nl
www.DekeukenvanElise.nl
040-3084755 of 06-46501031

Openingstijden

Ma-Zo.  9:00-20:00 

Alleen op afspraak.

“tevreden klanten,
daar doen we het voor” 

Hi ik ben Elise

Hi ik ben Elise
 Met mijn passie voor koken en liefde voor Italië ben ik in 2016 

gestart met deKeukenvanElise vanuit mijn eigen 

keuken. Inmiddels zijn we met 15 collega’s en werken we 

vanuit een mooie professionele keuken.  Wij helpen je graag, 

van een kleine lunch tot een groot evenement. 

Welkom bij

DeKeukenvanElise 
DE lekkerste Italiaanse catering van 1 tot 300 personen.

Ons assortiment wordt dagvers met liefde bereid, 

vanuit pure passie en met oog voor detail. 

Wij staan 7 dagen per week voor je klaar. 

Dieetwensen? laat het ons weten. 

Heb je advies nodig? Wij denken graag met je mee!

- Amuses
- Voorgerechten
- Salades
- Soepen

- Warme maaltijden
- Brood
- Bijgerechten
- Toetjes

Lunch

Hapjes

Maaltijden

Voor kleine en grote groepen.
Luxe hapjes warm en koud om samen gezellig te borrelen. 
Mix van vis/vlees/vega. 

Van 1 tot 300 personen 
Ons menu wisseld maandelijks met verschillende nieuwe voorgerechten, 
maaltijden, salades en een soep. Altijd heerlijke vers bereid, veel groenten 
en diverse verrassende smaak combinaties .

- Losse maaltijden
- Buffetten
- Walking diner
- Sharing diner

Evenementen 
- Antipasti *    - Tafelgarnituur
- Amuses  - Borrelplanken
- Zoete hapjes  - Luxe gevulde etagère
- Kaastaart/ plankje - High-tea
- Luxe (wrap-) hapjes - Luxe warme hapjes

*Antipasti: luxe italiaanse vleeswaren, kazen en worsten.

- Broodjes  - Wraps 
- Minibroodjes  - Salades
- Fruit   - Dranken
- Soep   - Hightea

Kijk voor alle mogelijkheden op de site.

Optie 
Borden en bestek 

€1,- p.p

Maatwerk mogelijk. Kijk op de 
website voor alle opties.

Voor ieder evenement verzorgen wij graag de culinaire invulling.
Indien gewenst ook de dranken, aankleding, personeel en organisatie.

Bij DekeukenvanElise ben je aan het juiste adres voor een bijzondere lunch. 
Kwaliteit staat altijd voor op. Variatie in vis, vlees, vega en vegan. 

- Bruiloft     - Opening
- Feestdagen    - Koffietafel
- Verjaardag/ jubileum   - Communie
     
- Bedrijfsevenement   - Twenty-one dinner 
- Sportevenement    - Personeelsfeest
- Geboorte/genderreveal party  - Geslaagd

Bezorgen? kijk voor het minimale 
bestelbedrag op onze website:

 www.DeKeukenvanElise.nl 
Prijswijzingen en drukfouten  

voorbehouden.   
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