
ROND DE LINDE week 36 Donderdag 3 september 2020

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

The Rosenbergs, 
muziek 
van het hart

Het Goed 
Nuenen, 
samen goed 
gewerkt! 

Jaargang 62  •  Nr. 36  •  3 september 2020

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.

Deze week als bijlage bij
 Rond de Linde (Nuenen c.a.) 
het programma 2020-2021 

van Atelier Van Gogh

Deze week als bijlage bij

Een droom die uitkomt   
op nummer 35 aan de Berg
Door Petry Janssen

2 Augustus 2020: Sleuteloverdracht van het pand nummer 35 aan de Berg 
in Nuenen, nu is het o�  cieel: ‘De Ko�  edrinkers’ gaat verhuizen!

lijk. We zijn een sterk team geworden, 
in totaal zijn we met 11 mensen, ie-
dereen kan zich focussen op het werk 
waar hij of zij goed in is en natuurlijk 
staan we altijd klaar voor elkaar.”

Opnieuw wordt er een lekker bakje 
koffie ingeschonken en vertellen Brit-
ney en Djurhi verder: “In die zes jaar 
hebben we samen met onze, vooral 
vaste gasten, een mooie zaak opge-
bouwd. Veel gasten komen natuurlijk 
voor de lekkere koffie (met advocaat-
je en slagroom, red.), maar ook voor 
het fijne eten, de persoonlijke aan-
dacht en natuurlijk ons gezellige, 
unieke terras onder de Lindeboom.
Waarom we gaan verhuizen? Heel 
simpel: het huurcontract van num-
mer 38 aan de Berg werd niet ver-
lengd en nummer 35 stond te koop. 
Toeval bestaat niet: we wilden niet 
weg uit dit unieke stuk Nuenen en 
dus was nummer 35 voor ons be-
stemd. Gedurende het gehele traject 
heeft de Gemeente Nuenen ons heel 
goed geholpen en helpt ons nog 
steeds als we vragen hebben. In het 
nieuwe pand gaan we op onze per-
soonlijke voet verder en kunnen we 
gelukkig onze ideeën en droom 

Een nieuwe toekomst, veelbelovend, 
uitdagend en wat gaat die toekomst 
verder brengen? En de grote vraag: 
waarom? We zullen bij het begin be-
ginnen.

Wie zijn ‘De Ko�  edrinkers’ en wat 
inspireert hen?
Om dat te weten te komen, is niet zo 
moeilijk; twee open en gezellige 
mensen, Djurhi van Santvoort en 
Britney van den Berg ontvangen me 
gastvrij bij hen thuis, met koffie na-
tuurlijk. Het gesprek gaat vanzelf, 
zoals alles altijd makkelijk en vanzelf 
gaat bij ‘De Koffiedrinkers’.
Djurhi vertelt: “In april 2014 ben ik ge-
start en verzorgde ik alleen lunches 
en in 2017 ben ik begonnen om ook 
diners te verzorgen, vooral ook op 
verzoek van gasten. Mijn kookkun-
sten werden enorm gewaardeerd en 
zelf wilde ik ook graag meer uitda-
ging in mijn werk. Britney kwam het 
team versterken als goede vriendin 
en door haar persoonlijke touch 
kwam er verandering qua aankleding 
en sfeer. We merkten ook dat we 
meer voor elkaar gingen voelen en zo 
zijn we niet alleen partners in de pri-
vé sfeer sinds 3,5 jaar, maar ook zake-

2 Augustus 2020: Sleuteloverdracht van het pand nummer 35 aan de Berg 

BESTEL NU VOOR DE 
FEESTDAGEN

DE KOFFIEDRINKERS

Berg 38 Nuenen
Tel. (040) 7850831
www.dekoffiedrinkers.nl

Het heerlijke gebak van 
meester patissier Robert 
van Beckhoven!

adv_50x50_gebakje.indd   1 19-11-2013   11:28:01

waarmaken: onze gasten nog meer 
verwennen en verrassen met bijvoor-
beeld thema-avonden en wijnproe-
verijen.”

De naam? 
“Voor ons een weet en over ongeveer 
een maand ook voor jullie”, zeggen ze 
beiden met een lach. “In ieder geval 
een naam in de stijl van het pand en 
van ons, tijdloos…. En om op de 
hoogte te blijven: kijk op onze ‘oude’ 
website www.dekoffiedrinkers.com 
of op de sociale media. En natuurlijk 
vertellen wij er ook graag over de ko-
mende maanden aan onze gasten als 
ze bij ons zijn.”

“De samenwerking met Het Kosters-
huisje blijft bestaan: een overnach-
ting kan worden aangevuld met een 
lunch of diner. Reserveren kan via 
www.kostershuisje.nl of via ons, loop 
gerust bij ons binnen of neem contact 
met ons op, wij zorgen voor de rest.”

Op dit moment wordt er hard ge-
werkt om het interieur van het nieu-
we pand aan te passen aan de wen-
sen en vereisten die nodig zijn om 
het een mooi restaurant te laten wor-
den.

We sluiten af onder het genot van 
een wijntje, (niet verkeerd, verslagge-
ver red.) en Djurhi en Britney hebben 
een goed gevoel over alles waarmee 
ze nu bezig zijn: “Dit gaat heel mooi 
worden”, aldus het enthousiaste en 
ondernemende paar.

Ze heten iedereen van harte welkom 
op nummer 38 tot medio december 
en daarna op nummer 35 en ze be-
danken alle gasten voor het vertrou-
wen dat ze in hen hebben gesteld: 
“Zonder onze gasten is er geen ‘De 
Koffiedrinkers’, zij zijn het hart van 
onze zaak”.

www.deko�  edrinkers.com

Er zijn weer voorstellingen in het theater!

Jeugdgroep Lindespelers      
komt terug met succesformule

Donderdag 8 oktober 
Het Klooster, Nuenen

Voor ouders van kinderen van 0-12 jaar

Gratis entree

Info en aanmelden via 

www.eliseverheul.nl/kindlief-nuenen 

Theatershow Kindlief
Kindertherapeut 
Elise Verheul

Een samenwerking van Gemeente Nuenen, LEV Groep, 

Zuid zorg, CMD Nuenen en GGD Brabant-Zuidoost

Theatershow Kindlief
Voor ‘de week van de opvoeding’ komt theatershow Kindlief naar Nuenen.

Voor ouders die voorbij de waan van 
de dag (weer) willen verbinden waar 
het écht om gaat. Om na afloop met 
een hart vol liefde weer huiswaarts te 
keren. Om deze voorstelling veilig te 
laten verlopen wordt er rekening ge-
houden met de coronamaatregelen. 
Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor een 
beperkt aantal bezoekers, dus reser-
veren is noodzakelijk. Kom jij ook?

Voor wie: ouders van kinderen van 
0-12 jaar. Locatie: Het Klooster, Park 1, 
5671 GA Nuenen. Datum: Donderdag 
8 oktober 2020. Aanvang: 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.15). Kosten: gratis
Meer informatie en aanmelden: www.
eliseverheul.nl/kindlief-nuenen

i.s.m. CMD, Gemeente Nuenen, GGD Bra-
bant-Zuidoost, LEVGroep & Zuidzorg.

In theatershow Kindlief neemt kin-
dertherapeut Elise Verheul je met 
een lach en een traan mee op een 
vermakelijke én leerzame reis langs 
de mooie en moeilijke aspecten van 
het ouderschap. 

Na de afgelaste voorstellingen van eind maart speelt de jeugdgroep eind 
september alsnog de voorstelling ‘De Fabriek’ in Het Klooster. 

Met nog slechts 1 repetitie te gaan 
gooide het coronavirus in maart roet 
in het eten. De voorstellingen moes-
ten worden afgelast. Maar we zijn blij 
dat we nu alsnog deze voorstellingen 
kunnen spelen. Met inachtneming 
van coronaregels, maar met de extra 
repetities van deze maand nog net 
een stukje mooier en beter!

Het nieuwe seizoen van de jeugd-
groep start hierdoor een maandje la-
ter, op 2 oktober.
Het Jeugdtheaterlab van de Lindespe-
lers bestaat uit veertien enthousiaste 
jongeren die samen, onder begelei-
ding van een regisseur, een complete 
theatervoorstelling maken. Echt sa-
men. Ze beginnen vanuit een globaal 
idee voor een stuk. Ze bedenken daar-
bij hun eigen rollen. Via improvisaties 
ontstaan tientallen ideeën voor tek-
sten. De regisseur maakt daarvan the-
aterteksten en vormt het tot een com-
pleet verhaal. Daarnaast geven de 
deelnemers samen vorm aan het de-
cor, kleding, rekwisieten, flyers en 
posters. Ze worden daarbij onder-
steund door ervaren Lindespelers.

Als startpunt kregen de spelers het 
volgende mee:
Aan de rand van de gemeente staat 
een oude vervallen fabriek. Het staat 

al vele jaren leeg. Een doorn in het 
oog van de burgemeester en de poli-
tie. Een aannemer weet op slinkse 
wijze de fabriek te kopen en presen-
teert een fantastisch plan.
Maar voor de kinderen is de fabriek 
een thuisbasis waar je kunt chillen, 
vrienden ontmoeten en zelfs nieuwe 
liefdes opbloeien.
De plannen rond de fabriek zetten de 
verhoudingen op scherp. Niet alleen 
tussen de jongeren en hun ouders, 
maar ook tussen vriendengroepen 
onderling en binnen hun families.
Hoe sterk zijn die vriendschappen? 
Wie kiest voor de groep, voor familie 
of voor zichzelf? Hoever ben je bereid 
te gaan om je doel te bereiken? Chan-
tage? Verraad?

Ook benieuwd hoe dit afloopt? Kom 
dan kijken! We spelen op zaterdag 26 
en zondag 27 september.

Tijdens deze voorstellingen geldt 
een coronaprotocol en houden we 
de richtlijnen van de overheid aan. 
De voorstellingen zijn veilig als u met 
uw huishouden 1,5 meter afstand 
houdt van anderen. 
Er is geen vrije kaartverkoop aan de 
zaal, reserveren via de site is noodza-
kelijk. www.lindespelers.nl

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.

Inleverdag 
bidprentjes 
en geboorte-
kaartjes

Inleverdag 
bidprentjes 
en geboorte-
kaartjes
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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:

Gun uw spullen een 2e leven, breng het 
naar de kringloop Het goed. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Doe mee met je gezin, buurt 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

THEATERSHOW KINDLIEF
Speciaal voor de week van de opvoeding
Op donderdag 8 oktober aanvang 19.30 uur geeft kinder-
therapeut Elise Verheul een gratis toegankelijke voorstel-
ling in Het Klooster voor ouders van kinderen van 0-12 
jaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn er maximaal 70 
plaatsen en is aanmelden noodzakelijk. Info en aanmelden 
via www.eliseverheul.nl/kindlief-nuenen

(jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om een 
integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeen-
telijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, 
heeft de gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
ingesteld.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wet-
houders door gevraagd en ongevraagd advies te geven 
over het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. 
Daarbij heeft de ASD het oog gericht op een actief oor 
voor de gemeenschap van Nuenen c.a.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners 
van de gemeente Nuenen c.a. Zij zijn benoemd op basis 
van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun werk in vrij-
heid en ongebondenheid. De tien leden van de Adviesraad 
vergaderen iedere maand.

Vacatures 
Wij zoeken enthousiaste mensen 
• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, 

hoe hun welbevinden te vergroten en hoe hun sociale 
verbinding te verstevigen,

• met uitstekende communicatieve vaardigheden om in 
teamverband de beleidsadviezen te kunnen formuleren,

• met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige a¢  -
niteit met of kennis van gemeentelijke regelingen en 
organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden 
hebben een pre. Een uitgebreide profi elschets is beschik-
baar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je 
andere vragen, neem dan gerust contact op met de voor-
zitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den 
Bosch, voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl
Je kunt solliciteren door vóór 30 september 2020 een brief 
of e-mail met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk 
ondersteuner van de ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter at-
tentie van mevrouw M. van Onzenoort, Jan van Schijn-
veltlaan 2, 5671 CK Nuenen, m.vanonzenoort@nuenen.nl

TAXUS TAXI 
Snoei uw taxushaag t/m 10 september
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de śtrijd tegen 
kankeŕ . De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus 
Taxi begon voorspoedig, de mooie doelstelling van 
425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter door het war-
me weer, loopt de stichting achter op schema. De stichting 
zet nu alles op alles om toch de doelstelling te behalen. 
De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u uw taxus-
haag nog uiterlijk 10 september, om ook úw takje bij te 
dragen in de strijd tegen kanker?

Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan tot en met don-
derdag 10 september. Om het inzamelen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken zijn er op diverse uitgiftepunten gratis 
Taxus Taxi tassen en opvangzeilen op te halen. De uitgifte-
punten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten 

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
Woensdag 9 september 15.30 uur komt de commissie 
Straatnaamgeving in openbare vergadering bijeen in het 
gemeentehuis. Op de agenda staat: het vaststellen van 
straatnamen voor bouwproject ‘Hof aan het Laar’ en voor 
de nieuwbouw binnen het bestemmingsplan Kerkakkers 
2019 te Gerwen. 

I.v.m. de huidige coronamaatregelen graag aanmelden 
voor vrijdag 4 september 2020 via afdelingssecretares-
ses@nuenen.nl

VACATURES
Nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein gezocht
Wij zoeken drie nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal 
Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het 
sociale domein. Denk daarbij aan taken op het gebied van 

CLEANUP DAY -     
16 / 19 SEPTEMBER
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.

CLEANUP DAY -     

ENERGIEBESPARING
Doet u mee met de acties voor energiebesparing?
Vanaf begin september starten twee campagnes voor 
woningeigenaren voor energiebesparing. De gemeente 
werkt hiervoor samen met Winst uit je woning en Buur-
kracht. Wilt u ook energie besparen? Doe dan mee met 
onderstaande acties!

De actie met Winst uit je Woning
Bent u woningeigenaar dan ontvangt u een brief over de 
mogelijkheden. Bij deze brief zit een voucher voor ener-
giebesparende maatregelen. Het is mogelijk advies aan 
huis te krijgen over isolatiemaatregelen of zonnepanelen. 
U kunt meedoen met de collectieve inkoopacties voor 
isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

De actie met Buurkracht
Energie besparen kan ook gezellig zijn. Organiseer een 
(online) EnergyParty voor uzelf en uw buurtgenoten; com-
pleet met een gespreksbegeleider vanuit Buurkracht. Tij-
dens de (online) avond bekijken jullie samen ieders ener-
gieverbruik én bespaarmogelijkheden. Meer informatie of 
aanmelden: www.buurkracht.nl/energyparty

CO
2
-WEETJE

Wist je dat:
• Gasverbruik gemiddeld 

55% van je energiereke-
ning bepaalt

• U hier direct invloed op 
heeft door uw huis goed te 
isoleren

• Veel verwarmingsbuizen 
door onverwarmde ruim-
tes (zoals kruipruimte en 
zolder) goed zelf te isole-
ren zijn.

• Buisisolatie snel is terug-
verdiend en jaarlijks blijft 
besparen

• Wie isoleert steeds meer 
comfort zal ervaren

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant: https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

NIEUW ENERGIELABEL
Wie een huis of gebouw verkoopt, verhuurt of oplevert, 
krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het ener-
gielabel geeft aan hoe energiezuinig het huis of het ge-
bouw is. De manier waarop dit wordt bepaald gaat veran-
deren. Voor woningen is de grootste verandering dat het 
huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt en je 
het niet zelf meer kunt regelen op afstand.
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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

Quiche Lorraine
Uit eigen keuken, per stuk 1,50

Gepaneerde Schnitzels
“3 soorten”  ..........................................4 stuks 6,95
Hachee Pakket
.......................500 gram vlees, uien en kruiden 7,95
Scalopini Lemon
“Schnitzel met peer en limoen”  ........ 100 gram 2,25
150 gr. Achterham
“Vrij van conserveer en smaakversterkers”  ...... 2,95

Gratis Rijst en Atjar bij onze 
zelfgemaakte Babi pangang.

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_
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9001:2008

24-uurs service

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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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Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Als we niet naar Spanje 
kunnen, halen we 

Spanje maar in huis!!
Sangria Lolea

Rood of Wit 0,7lt. €8,50 
Cuarenta Y Tres

Likor 43 0,7lt. €16,95 
Nebla

Spaanse witte wijn
Verdejo per fles.    €7,50

Acties geldig van 3 t/m 24 september

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

NU OOK SUSHI BIJ TONG AH! 

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Tausi Kai (Kipfilet in sojasaus)

18,95
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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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

Nog steeds geen 
PvdA-inloop   
bij Schafrath
In ons laatste bericht gingen wij er-
van uit dat wij onze maandelijkse Pv-
dA-inloop in september zouden kun-
nen hervatten. Helaas, corona gooit 
nog steeds roet in het eten. Een ge-
dachtewisseling met een groep over 
politiek met 1,5 meter afstand wordt, 
binnen of buiten op het terras, al 
gauw wat luidruchtig en dus storend 
voor de andere gasten. En dat willen 
we Schafrath niet aandoen.
In voorbereiding op de komende 
raadsvergadering hadden wij het 
aanstaande vrijdag graag met u ge-
had over hoe wij Nuenen duurzaam 
krijgen, over hoe het nu moet met de 
Opwettenseweg, zeker nu er veel kin-
deren op weg naar de nieuwe basis-
school Het Mooiste Blauw de Opwet-
tenseweg moeten oversteken. En 
over hoe het nu staat met de voort-
gang van de plannen voor de Hon-
german. Kortom, gespreksstof ge-
noeg. Wij zoeken nu naar een alterna-
tieve manier van communiceren, 
mogelijk digitaal via Zoom of Skype. 
We komen dus zeker bij u terug. 
Natuurlijk kunt u, als u bovenstaande 
onderwerpen of andere Nuenense 
zaken aan de orde wilt stellen, con-
tact opnemen met de PvdA-fractie, 
jan.wesenbeek@gmail.com of r.tho-
massen@hotmal.com. Voor algeme-
ne informatie zie onze website: 
www.nuenen.pvda.nl

PVGE Nuenen bedankt   
haar vrijwilligers
Corona strooide ook hier roet in het eten. De jaarlijkse bijeenkomst kon 
door de afgekondigde RIVM/Overheidsmaatregelen niet zoals in vorige 
jaren plaatsvinden. Elkaar weer ontmoeten, snuffelen, ervaringen uitwis-
selen onder genot van hapje en drankje moest men ontberen.

met ondernemers, samenstellen van 
de adreslijst, verzorgen van druk-
werk, mogelijke opties van bezorgen 
en nog veel meer. Alles in het kader 
van het budget en ‘binnen 10 dagen 
afronden’. De motor draaide op volle 
toeren. Het secretariaat bleek een on-
misbare schakel in het teamwork.

Met de begeleidende bedankbrief en 
twee bonnen in de enveloppe ver-
dween deze 14 augustus in de post-
NL brievenbus om zaterdag 15 au-
gustus op de deurmat te vallen.

Een fijn gevoel beklijft en het behaal-
de resultaat overstijgt de verwachtin-
gen van de vrijwilligers, die heerlijk 
genieten van hun bedankbonnen 
met een lekker hapje, drankje of een 
ijsje bij zomerse temperaturen.

En dan zit op 5 augustus het dagelijks 
bestuur, bijeen met het punt Vrijwilli-
gersdag op de agenda, voor een di-
lemma: een brief met oprechte dank 
voor de inzet dit jaar maar tevens met 
de aankondiging van afgelasting? 
Hierover stemmen was niet nodig. 
Unaniem een nee, een non-optie, te 
gemakkelijk vond men. Wat rest? 
Ideeën werden geopperd. Wat kwam 
er o.a. uit de koker? Een kleine atten-
tie, maar wat dan wel? Iets waar ie-
dereen blij mee zou moeten zijn. Een 
onmogelijke opgaaf. Het idee kalen-
der met foto’s werd terzijde gelegd. 
Vragende blikken alom. Tegen het 
eind van de lange vergadering leek 
er licht aan de horizon te gaan glo-
ren.
Het idee, waar het mes aan twee kan-
ten zou gaan snijden, met bedank 
bon voor de vrijwilliger, te besteden 
bij een 4-tal plaatselijke, bereidwilli-
ge horeca ondernemingen. Resul-
taat, in de veel gebezigde uitdruk-
king: een win-win situatie.

Namens het team zou PR & Commu-
nicatie van PVGE Nuenen het project 
op zich gaan nemen.
Wat lag er op haar bordje? Vormge-
ven aan de bon, afspraken maken 

Het Goed Nuenen,    
samen goed gewerkt! 
Het kringloopwarenhuis een jaar later… Het Goed kringloopwarenhuis in 
Nuenen kan terugkijken op een heel goed en succesvol eerste jaar. Sa-
men met de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is er afgelo-
pen 12 maanden ruim 1,2 miljoen kilo textiel, huisraad en overig materi-
aal ingezameld. 

De eerste verjaardag wordt op zater-
dag 5 september in de winkel beschei-
den gevierd, dit mede vanwege alle 
beperkende maatregelen die het RIVM 
oplegt. Het Goed is trots op haar diver-
siteit, 93 medewerkers met diverse 
culturele achtergronden. Naast pas-
send betaald werk en participatieba-
nen, faciliteert Het Goed ook vrijwilli-
gerswerk en bieden ze (maatschappe-
lijke) stages. Voor de speciale begelei-
dingsmethode heeft Het Goed de 
hoogste PSO-certificering, trede 3 ont-
vangen. Dat houdt in dat ze in Neder-
land tot de koplopers behoort op het 
gebied van socialer ondernemen. 25 
inspirerende kringloopwarenhuizen, 5 
textielsorteercentra en 2 callcenters 
Het Goed Nuenen is één van de 25 
kringloopwarenhuizen van Het Goed 
in Nederland. De winkel wordt gevuld 
met mooie herbruikbare spullen die 
door inwoners uit Nuenen en omlig-
gende plaatsen Het Goed worden ge-
gund. Grote spullen, daarvoor kunnen 
inwoners een gratis ophaalafspraak 
maken. Aan Het Goed gegunde kle-
ding gaat eerst naar het Textielsorteer-
centrum en komt per seizoen terug. 
Zo vindt de klant altijd de juiste kle-
ding voor het seizoen. Het Goed is 
PSO/3 gecertificeerd. 100%Kringloop!, 
erkend door branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland Er-
kend leer/werkbedrijf voor BOL-BBL 
door stichting Beroepsonderwijs & 
Bedrijfsleven Partners van Het Goed 
Nuenen zijn WSD, Lunet zorg, het 
Summa college, Ster college en de 
Gemeente Nuenen.

Dat is een prachtig resultaat voor het 
eerste jaar. Dit heeft ertoe geleid dat 
de voetafdruk van de betrokken ge-
meenten in de regio met 1.096 ton 
CO2 is verkleind. Dus dit jaar hebben 
ze al een enorm bos met ruim 
150.000 bomen aan CO2 gecompen-
seerd. Naast het verkleinen van de 
voetafdruk, doet Het Goed nog meer 
belangrijk werk. Ze wil niet alleen het 
hergebruik stimuleren, maar wil hier-
mee ook werk creëren voor mensen 
die de aansluiting op de arbeids-
markt missen. Het Goed is een werk-
warenhuis waarbij werk/leertrajec-
ten worden aangeboden voor men-
sen vanuit de WSD Groep, Lunet zorg, 
Dommelvallei, het Summa college en 
Ster college. 

Afgelopen jaar waren 93 mensen 
werkzaam bij het werkwarenhuis in 
de diverse leer/werktrajecten. Deze 
trajecten doet Het Goed in nauwe sa-
menwerking met werkcoaches van-
uit haar partners WSD en Lunet zorg. 
Goed voor mens, milieu en maat-
schappij Het Goed is op 5 september 
2019 gestart aan De Pinckart 12 in 
Nuenen. Het frisse en eigentijdse 
kringloopwarenhuis kan zich sinds 
de opening verheugen op warme be-
langstelling van de inwoners uit Nue-
nen en omliggende plaatsen. Afgelo-
pen jaar heeft Het Goed Nuenen 
88.000 klanten blij gemaakt met ruim 
313.000 producten. Dit enthou-
siasme en deze betrokkenheid van 
klanten en gunners geven Het Goed 
vertrouwen in de toekomst. 

Per 1 augustus 2020 een feit 

Bestuurlijke fusie SPVOZN   
en Strabrecht College
De stap naar bestuurlijke schaalvergroting met volop kansen voor sta-
biel, toekomstbestendig en openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs 
is gezet.

De school telt ca. 1170 leerlingen en 
heeft aan het begin van dit nieuwe 
schooljaar een hoogwaardige, duur-
zame nieuwbouw voor ca. 1300 leer-
lingen in gebruik genomen.

De Internationale School Eindhoven 
(ISE) en het Stedelijk College Eindho-
ven (ISE met PO en VO, Stedelijk Col-
lege met locatie mavo/havo/vwo aan 
de Henegouwenlaan en locatie vmbo 
aan de Oude Bossche Baan) behoor-
den tot SPVOZN. De drie scholen sti-
muleren en ondersteunen elkaar bin-
nen inspirerende en innovatieve 
(leer)omgevingen. Leerlingen krijgen 
zo optimaal de ruimte om hun per-
soonlijkheid, vaardigheden en ken-
nis te ontwikkelen. En dit laatste 
geldt ook voor docenten en Onder-
wijsondersteunend personeel (OOP).

In totaal tellen de scholen samen bij-
na 4800 leerlingen. Twee scholen kre-
gen de afgelopen jaren een nieuw 
schoolgebouw, voor de locatie aan 
de Henegouwenlaan staat dit voor 
het voorjaar van 2021 gepland.

Per 1 augustus 2020 zijn de Stichting 
Primair en Voortgezet Onderwijs 
Zuid Nederland (SPVOZN) en het 
Strabrechtcollege bestuurlijk gefu-
seerd in een nieuwe stichting: Stich-
ting Internationaal en Lokaal Funde-
rend Onderwijs (SILFO).

Door schaalvergroting kan de garan-
tie op onderwijskwaliteit en baanze-
kerheid worden vergroot. Ook spelen 
landelijke ontwikkelingen (bijvoor-
beeld het lerarentekort) mee in deze 
samenwerking. Elke school behoudt 
haar eigen identiteit. Dit wil zeggen 
dat voor elke school geldt dat een ei-
gen directie, de eigen onderwijsvisie 
(schoolplan), het eigen schoolge-
bouw, een eigen MR (naast een in te 
stellen GMR) en het eigen schoolre-
gistratienummer behouden blijven. 
Ouders moeten immers vrij kunnen 
blijven kiezen voor openbaar of alge-
meen bijzonder onderwijs.

Het Strabrecht College is een vo-
school in de gemeente Geldrop-
Mierlo voor mavo/havo/vwo. Het 
Strabrecht onderscheidt zich al lang 
met omgevingsgericht onderwijs en 
internationalisering, meer recent als 
Brainportschool (onderzoeken, ont-
werpen, ondernemen) en als voorlo-
per van gepersonaliseerd onderwijs. 

Dorpsraad Lieshout maakt zich 
zorgen over probleemkruising
Al vanaf 2010 is de Lieshoutse kruising tussen de N615 en Deense hoek een 
heet hangijzer. Ook na de renovatie is gebleken dat het een zéér gevaarlijk 
kruispunt is gebleven, waar verhoudingsgewijs véél te veel ongelukken 
gebeuren. Daarnaast is het ook nog eens een gevaarlijke oversteekplaats: 
de burgemeester en wethouder hebben dat aan den lijven ondervonden. 
En, na 10 jaar ‘krantenberichten en overlegverslagen’ lijkt hier nog steeds 
geen verandering in te komen. Kortom, voldoende aanleiding, vindt de 
Dorpsraad Lieshout, om hier haar zorgen over uit te spreken.

ondersteunt maar dat heeft, tot op he-
den nog niet geleid tot een concreet 
opbouwend overleg waarin een funda-
mentele oplossing bespreekbaar is.

Nog meer betrokkenen
Onlangs is er nóg meer aandacht ge-
komen voor deze kruising. Een groep 
kinderen die deze kruising dagelijks 
moet passeren op weg naar school 
heeft een video gedeeld waarin de ge-
vaarlijke situaties worden aangetoond. 
Zowel wethouder Briels als Burge-
meester van de Meijden hebben deze 
video zéér serieus opgepakt en zijn 
zelfs, samen met de kinderen, de hele 
route gaan verkennen. Ook vanuit dat 
oogpunt is toen duidelijk geworden 
dat deze situatie een aanpak verdient.

Zorgen
De Dorpsraad Lieshout maakt zich hier 
zorgen over: zij zouden graag de juiste 
partijen bij elkaar willen brengen: aan-
wonenden, het burgerinitiatief, de ge-
bruikers, de gemeente én de provin-
cie: zij spelen hier immers allemaal een 
rol. Primair moeten echter alle partij-
en, óók de provincie, inzien dat een 
fundamentele aanpak van deze pro-
bleemkruising écht noodzakelijk is. De 
kleine aanpassingen die de provincie 
nu gedaan heeft om het geheel wat 
overzichtelijker te maken zijn immers 
onvoldoende om het échte issue van 
deze ‘probleemkruising’ definitief op 
te lossen.

Voor meer informatie over de aanpak 
van de Dorpsraad Lieshout met be-
trekking tot de verkeersveiligheid: zie 
het thema verkeersveiligheid op 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Veel stakeholders
Zes keer per jaar overlegd de Dorps-
raad Lieshout met de raden van de an-
dere dorpen en de gemeente Laarbeek 
over de verkeersknelpunten en -erger-
nissen. Met deze knelpunten gaat de 
gemeente uiteindelijk aan de slag. Die 
samenwerking op dat gemeentelijk ni-
veau is prima. De situatie rondom de 
kruising Deense hoek/N615 is echter 
nog steeds niet écht opgepakt. De aan-
pak hiervan vraagt immers om een 
bredere betrokkenheid. Het probleem 
van deze kruising zit immers niet (al-
leen) op gemeentelijk niveau, maar 
ook op provinciaal niveau. De N615 is 
een provinciale weg die daar met een 
gemeentelijke weg kruist. Vanwege de 
betrokkenheid van diverse overheden 
en het feit dat niet al die overheden 
overtuigd zijn van een noodzakelijke 
aanpassing worden de problemen niet 
opgelost. In 2018 is de weg nog eens 
uitgebreid gerenoveerd, waarbij de 
provincie niet ingegaan is op de uit-
drukkelijke wens tijdens alle informa-
tieavonden om deze kruising te ver-
vangen door een rotonde. De provin-
cie wilde enkel renoveren en niet ver-
anderen. Ook nader overleg met de 
provincie in februari 2019 heeft niet 
het gewenste resultaat opgeleverd, 
terwijl de eerste tekeningen voor een 
rotonde op deze plaats al sinds 2010 in 
de provinciale lades liggen.

Burgerinitiatief
Inmiddels hebben de aanwonenden 
een burgerinitiatief genomen om, met 
name, de provincie te overtuigen dat 
de problemen op deze kruising écht 
een aanpak behoeven. Het burgeriniti-
atief wordt door de Dorpsraad Lieshout 

Altijd de juiste kleding voor het seizoen

Helaas is het regelmatig ‘raak’ op de kruising van de provinciale N615 en 
gemeentelijke Deense hoek.
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• u heeft klachten die passen bij corona; 
• u heeft corona; 
• uw huisgenoot heeft zware klachten die passen bij 

corona (koorts, benauwdheid of beide);
• uw huisgenoot heeft corona;
• u bent dicht in de buurt geweest van iemand met co-

rona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
• u komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat 

dat u in thuisquarantaine gaat

Situaties waarbij u thuisblijft
Als u besmet bent met het coronavirus, kan het 2 tot 10 
dagen duren voordat u klachten krijgt. Zoals hoesten of 
benauwdheid. U kunt het coronavirus dus ook zonder 
klachten die passen bij COVID-19 verspreiden. Om dit te 
voorkomen blijft u in sommige situaties thuis en ontvangt 
u geen bezoek.

In de volgende situaties gaat u in thuisquarantaine door 
corona:

Adviseur
Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan door 
een afspraak te maken met een vakbekwaam energiead-
viseur. Die bekijkt de woning op de aanwezige isolatie en 
installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis 
daarvan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor 
verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de wo-
ning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het 
mogelijk om passende verbetermogelijkheden aan te bie-
den. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook 
op het label te staan.
Het aanvragen van een energielabel gaat straks tussen de 
100 en de 200 euro kosten. U hebt dan een goed beeld 
hoe energiezuinig uw huis is.

Zelf regelen
Het nieuwe energielabel gaat in vanaf 1 januari 2021. Je 
hebt tot die datum nog de kans het zelf te regelen. De 
kosten hiervoor zijn een tot enkele tientjes. Een geregis-
treerd energielabel blijft gewoon 10 jaar geldig. Voor meer 
informatie kijk op Rijksoverheid.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-08-2020 EN 01-09-2020

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

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Houtrijk 4 Verbouwen woning 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
01-09-2020 Nuenen c.a. Algemene plaatselijke 

verordening gemeente 
Nuenen c.a. 2020 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o�  ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

CORONA
In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan 
het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. 
Dit heet in (thuis)quarantaine gaan. U blijft bijvoorbeeld 
thuis als u klachten heeft die passen bij corona, zoals een 
loopneus of koorts. Hoe lang u in quarantaine gaat en wat 
de regels zijn verschilt per situatie. 

AdviseurAdviseur
Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan door 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

28 augustus 2020

Steun- en herstelpakket voor economie en 
arbeidsmarkt
Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over �nanciële ondersteuning. 
Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Financiële regelingen vanaf 1 oktober 2020

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW)

• Verlengd tot en met 30 juni 2021 
(3 tijdvakken van 3 maanden)

• Aanvragen per medio november
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

• Verlengd tot en met 30 juni 2021
• Aanvragen per oktober, exacte datum

a�ankelijk van gemeente
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Tegemoetkoming Vaste
Lasten  (TVL)

• Verlengd tot en met 30 juni 2021 
(3 tijdvakken van 3 maanden)

• Aanvragen per 1 oktober 2020
• Voorwaarden zijn gewijzigd

NL leert door

• Lopende regeling
• Aanvragen per direct
• Kosteloze ontwikkeladviezen en (online)

scholing

Belastingmaatregelen

• Aanvraag uitstel betaling tot 
1 oktober 2020

• Uitstel loopt uiterlijk t/m 31 december 2020
• Verlaging invorderingsrente t/m 31 december

2021
• Ruime betalingsregeling (2 jaar) vanaf 1

januari 2021

Coronakrediet en
garanties

• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
• Garantie Ondernemings�nanciering (GO)
• Klein Krediet Corona (KKC)
• Qredits 

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociale ondersteuning

• Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing
• Tegengaan van armoede en problematische schulden
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Investeringsmaatregelen

• Investeringen in o.a. infrastructuur naar voren halen
• Investeren in een nationale scale-up-faciliteit
• Reservering voor participatie in privaat fonds om (middel)grote

bedrijven te herkapitaliseren
• Versterken fondsvermogen van de Regionale

Ontwikkelingsmaatschappijen voor innovatief mkb
• Meer co�nanciering van EU-programma’s t.b.v. Nederlandse

ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

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, ingang van de 
tennisvelden op Sportpark De Lissevoort.

Elke eerste en derde woensdag
vd maand

09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen
Dorpshuis in Lieshout 

Elke woensdag vanaf 26 augustus
19.00 uur: WSV-wandeling, ingang van de 
tennisvelden op Sportpark De Lissevoort.

20.00 uur Kienen 
in het Dorpshuis in Lieshout

 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

Zaterdag 5 en zondag 6 september
11.00-17.00 uur 

Landelijke open atelierdagen
O.a. Rutger van den Broeckelaan 1, Nuenen

t/m 5 september
KWF collecte

Zaterdag 5 september 
19.00 uur Cultuur Avonduur: 

een concertino ‘Ilen Mer’
 op landgoed Soeterbeek 
(Soeterbeek 4, Nuenen)

Zaterdag 5 september
Scouting Panta Rhei 

verkoopt scouting loten
Nuenen c.a.

Zondag 6 september
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

6 t/m 12 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 

Zaterdag 12 september
Scouting Panta Rhei 

verkoopt scouting loten
Nuenen c.a.

Zondag 13 september
11.00 - 16.00 uur 

Open dag Atelier op de hoek
Nieuwe dijk 1A - Nuenen

Zondagmiddag 20 september
Cultuur Overdag: een pianoconcert 

van David Hordijk
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 25 september
18.30 uur Offi ciële opening van het scouting 

seizoen 2020 - 2021 
Scouting Lieshout - Mariahout

Zaterdag 26 september
Open dag Scouting Lieshout - Mariahout

bij de Blokhut van 
Scouting Lieshout - Mariahout

Zaterdag 26 en Zondag 27 september
Jeugdgroep van de Lindespelers: 

voorstelling ‘De Fabriek’
Het Klooster

Woensdag 30 september
19.30-22.00 uur LEV Thema-avond 

Eenzaamheid
De Regenboog, sportlaan 5 Nuenen
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Theatergezelschap stormkamer verkent psychiatrie   
in Talkshow op 9 september

Bijzondere gasten en lokale verhalen 
krijgen een podium in Het Speelhuis 
tijdens De Salon
Hoe gaan we om met afwijkend gedrag? Wanneer noemen we iemand 
een filosoof en wanneer psychiatrisch patiënt? En waarom houden we zo 
van normaal? In september hervat theatergezelschap Stormkamer de 
eerder dit jaar geannuleerde talkshow De Salon: waan of werkelijkheid? 
Hierin onderzoekt regisseur Hanna van Mourik Broekman psychiatrie en 
afwijkend gedrag. In het ongedwongen decor van een cafésetting biedt 
De Salon: waan of werkelijkheid? een podium aan bijzondere gasten en 
lokale verhalen. Op woensdag 9 september vindt De Salon plaats in Het 
Speelhuis in Helmond.

stond hij mede aan de wieg van CARe 
Europe; een Europees netwerk dat 
zich inzet voor ondersteuning van 
mensen met psychische kwetsbaar-
heid bij herstel en re-integratie in de 
samenleving. Dirk:
“Je moet je altijd bij gedrag afvragen: 
wat zit er achter? Wat is er nodig om 
van mens tot mens contact te ma-
ken.” 

Dirk laat ons kennismaken met: o.a. 
psychiatrisch verpleegkundige Wim 
Welbers, voormalig zorgmanager 
voor GGZ in de Wijk bij GGZ Oost Bra-
bant, en Sander Schaepman, voor-
malig hoofd veiligheid en naleving 
bij de Gemeente Helmond. Sander 
was 25 jaar werkzaam als commissa-
ris van de politie en is recherchechef 
bij TV programma Hunted van AVRO-
TROS. Ook aanwezig zijn ervarings-
werker en muzikant Tom Heywegen, 
die in zes jaar tijd van drugsverslaaf-
de naar directeur van een culturele 
stichting doorgroeide, en dichter en 
fotograaf John Kemna, ofwel ZoneX.

Meer informatie en kaarten
De Salon: waan of werkelijkheid? 
vindt plaats op woensdag 9 septem-
ber om 20.30 uur in Het Speelhuis 
aan het Speelhuisplein 2 in Helmond. 
Kaarten kosten €12,50 en kunnen 
worden besteld via de website:
www.theaterspeelhuis.nl

Stormkamer
Theatergezelschap Stormkamer or-
ganiseert ontmoetingen buiten het 
rode pluche op het snijvlak van thea-
ter en maatschappij. Met een fascina-
tie voor frictie en voorliefde voor wrij-
ving brengt artistiek leider Hanna 
van Mourik Broekman verschillende 
opvattingen samen in één arena. Vier 
muren, verschillende waarheden, 
één dialoog: dat is een stormkamer. 
Live muziek, performances en kunst 
omlijsten de gesprekken.
In deze reeks Salons gaat Hanna in 
dialoog met inspirerende gasten en 
het publiek over hoe op een andere 
manier naar mentale gezondheids-
zorg gekeken kan worden. Een groot 
gedeelte van de psychiatrie verloopt 
niet vlekkeloos; een grote organisatie 
leidt tot papieren rompslomp en re-
gels die de patiënt niet per se ten 
goede komen. 

Programma 
Hoofdgast van de Salon is Dirk den 
Hollander, één van de grondleggers 
van de psychosociale rehabilitatiebe-
weging in Nederland. Deze bewe-
ging streeft ernaar de zorg voor men-
sen met langdurige psychiatrische 
aandoeningen te verbeteren door 
een meer humane benadering. Deze 
principes vertaalde hij naar een prak-
tische methodiek: het Steunend Re-
lationeel Handelen (SRH). Daarnaast 

6 KUNSTENAARS 
EN DE POËZIE VAN 
HET ALLEDAAGSE 

23/08
04/10

vr 04 sept 20:00u  

Nol Havens         
DOE MIJ MAAR ALLES   

Zo 06 sepT 16:00u  

voltage       
IT’S ABOUT TIME RELEASE TOUR 2020      

vr 18 sept 20:15u  

rosemary & garlic        
LIVE 2020               

Za 19 sept 21:00u  

Toontje Lager         
EROP OF ERONDER TOUR 2020       

podium

GLI ANNI PIU BELLI   NU
Film over vriendschap, familie en het leven. 

SIBYL    NU
Actrice die een schrijfster van haar werk houdt. 

THE KINGMAKER NU
Over de voormalige first lady van de Filipijnen.

ONCE WERE BROTHERS NU
Documentaire over een mysterieuze band. 

MISBEHAVIOUR NU
Groep vrouwen dreigt Miss verkiezing te verstoren. 

film

CACAOKADE 1 |  5705 LA HELMOND  |  CACAOFABRIEK.NL

Expo

T/M 04 okt
expositie: tussenhuids 

In de expositie Tussenhuids is nieuw werk te zien 
van zes kunstenaars afkomstig uit Nederland en 
België. Een raadselachtige titel die genoeg ruimte 
laat voor interpretatie. De exposerende kunstenaars 
refereren aan de realiteit en geven hier een twist 
aan. Het werk is surrealistisch te noemen, al is dat 
bij alle zes op een heel eigen manier.

THEATERSPEELHUIS.NL

JE KAARTEN!
KOOP NU ONLINE

S
E

IZO

EN2020/2
02

1
•

THEATER

WE 
MOGEN 
WEER!

ROND DE LINDE IEDERE WOENSDAG AL 
DIGITAAL OP WWW.RONDDELINDE.NL 

Rustgevende én spannende luistertrip 

Ilen Mer speelt op    
landgoed Soeterbeek
Op zaterdagavond 5 september organiseert Cultuur Avonduur een klein-
schalig concert (aanvang: 19.00 uur) op landgoed Soeterbeek. In deze 
fantastische omgeving kan genoten gaan worden van Ilen Mer, een Ne-
derlandse band die in haar muziek Britse folk combineert met heden-
daagse moderne Indie-pop. Op de setlist staan nummers van hun albums 
The Things That Sleep In The Woods (2015) en Öar (2017), maar zullen ze 
ongetwijfeld ook nieuw materiaal spelen dat op hun derde album zal ko-
men staan.

Kijk voor alle informatie over Ilen Mer, 
het concert en de wijze van kaartver-
koop op www.cultuuravonduur.nl De 
kaartverkoop is inmiddels gestart; 
wacht niet te lang met reserveren 
want er worden maar 50 toegangs-
kaarten verkocht.

De vier bandleden kennen elkaar van 
de Rock Academie in Tilburg. In hun 
muziek geen vluchtig hit-materiaal, 
maar doorleefde songs die de sfeer 
zodanig weten te vangen dat het is 
alsof je zelf over de Scandinavische 
meren uitkijkt onder een heldere 
sterrenhemel. Ilen Mer heeft de stilte 
van de weidsheid in de Zweedse bos-
sen gevangen in haar muziek en 
heeft de schoonheid van de uitge-
strekte Zweedse natuur meegepikt. 
Het maakt van de beluistering van 
haar muziek een even rustgevende 
als spannende luistertrip.

De muziek wordt niet voor niets vaak 
omschreven als filmisch of cinematic: 
de beeldende lyrics van frontvrouw 
Merit Visser worden perfect aange-
vuld met warme synths, delayende 
gitaren en stuwende drums van de 
bandleden.

De laatste   
Zomergast
Afgelopen zondag zat Ilja Leonard op het 
dak van een caravan, omgeven door water
Zomergasten begon om 20.20 uur, maar 
het werd snel later
Voorbij kwamen de dichters Lucebert en 
Vondel
In een van de filmpjes zag je ook een Vene-
tiaanse gondel
Toen Ilja Leonard van Lucebert geleerd 
had “dat alles mocht”
Vloog hij met zijn gedichten uit de bocht
Hij liet voortaan alle regels varen
En liet zijn eerdere gedichten voor wat ze 
waren
Daarnaast paste hij zijn leefstijl grondig 
aan
Liet de alcohol staan
“De muze spreekt door de mond van de 
dichter”
Dat maakt het leven heel wat lichter
Voortaan een ice-tea op het terras
Aanvankelijk schaamte, omdat het geen 
alcohol was
Met dit decor van een imaginair waterbal-
let
Heeft de VPRO een mooie televisieavond 
neergezet

Joke van Overbruggen©
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Landelijke   
open atelierdagen
Op zaterdag 5 en zondag 6 septem-
ber zijn er weer de Open atelierdagen 
2020 tussen 11.00 en 17.00 uur. Tij-
dens dit weekend stellen kunste-
naars hun atelier open voor geïnte-
resseerden. Dat is de kans om kunste-
naars aan het werk te zien.

Ook Riki Rooijakkers is deelnemer 
aan deze atelierdagen in haar eigen 
atelier aan de Rutger van den Broec-
kelaan 1, 5671 EB Nuenen.
www.riki.nu

Verrassend zondagmiddagconcert in intieme setting Boordhuys

The Rosenbergs,     
muziek van het hart
Door Nannie van den Eijnden

Ze waren heel blij dat ze eindelijk weer eens konden spelen in coronatijd 
en de sfeervolle, intieme setting in het Boordhuys was het perfecte po-
dium. Johnny Rosenberg, Sani van Mullem en Mozes Rosenberg waren 
enthousiast en die vonk sloeg over op het publiek.

voel, we kunnen geen noten lezen” 
bekende Johnny. Waarop een andere 
gast vroeg: “Is dat bewust, dat jullie 
geen noten kunnen lezen?” “Nee”, 
antwoordde Johnny, “zo zijn wij op-
gegroeid, we spelen samen en leren 
door naar elkaar te luisteren. Anders 
is het geen muziek van het hart meer.” 
Sani vulde hem aan: “Als we met big 
bands spelen, sturen we onze muziek 
naar elkaar op, zo raken we op elkaar 
afgestemd.”

Aan het einde van het wereldbe-
roemde nummer Nuages van Django 
Reinhardt improviseerde Mozes on-
verwacht een loopje. Hij nam letter-
lijk een loopje met Johnny en Sani, 
die stil vielen en hem verbaasd aan-
keken. De stilte duurde echter niet 
lang, intuïtief haakten ze aan, met 
lachsalvo’s bij henzelf en het publiek 
tot gevolg. Sani weet alles uit zijn 
tweehonderd jaar oude Hongaarse 
contrabas te halen; hij tokkelt, tikt, 
klopt en trommelt erop. “Heb je een 
nieuwe techniek?”, grapte Johnny la-
chend naar hem. De zanger kroop in 
de huid van zijn idool Nat King Cole 
en zong in diens stijl het nummer 
Love van de veelbelovende nieuwe 
cd Double Scotch die in oktober uit-
komt. Na de toegift kregen The Ro-
senbergs een staande ovatie.

Bring Out The Best
Manager Theo Lens van BOTB volgt 
de muzikanten al sinds 1995. “Het is 
de nieuwe getalenteerde generatie, 

Karlijn Tuithof heette de gasten har-
telijk welkom in het Boordhuys, waar 
huiskamerconcerten met toparties-
ten plaatsvinden. Pia Douwes, Stef 
Bos en operazangeres Francis van 
Broekhuizen (De Slimste Mens) gin-
gen The Rosenbergs voor. “En nu de 
top van de gypsy jazz”, kondigde Kar-
lijn aan: “Johnny is bekend van de 
programma’s The Voice of Holland en 
All Together Now en is de muzikale 
duizendpoot van de familie, met 
zang en ritmegitaar. Mozes Rosen-
berg speelt lead guitar en Sani van 
Mullem contrabas. Wat een ritme, so-
lo’s en samenspel. Neem ons mee in 
jullie wereld!”, nodigde ze het trio uit.

Ontwapenend
Johnny opende het programma en 
introduceerde de band en alle num-
mers met humor. Zijn ontwapenende 
houding bracht interactie met de 
gasten teweeg, die vragen stelden 
over hun muziek. De stemming zat er 
al snel in en er werd veel gelachen, in 
de eerste plaats door het trio zelf, dat 
elkaar al van kleins af aan kent en he-
lemaal op elkaar is ingespeeld.

De nummers volgden elkaar in rap 
tempo op; Duke en Dukie van Django 
Reinhardt, For Sephora, gecompo-
neerd door Stochelo Rosenberg voor 
zijn zus, het thema Speak Softly Love 
uit de film The Godfather, waar The 
Rosenbergs een eigen arrangement 
op hadden gemaakt. Een gast vroeg 
hoe ze dat hadden gedaan. “Op ge-

V.l.n.r.: Johnny Rosenberg, Sani van Mullem en Mozes Rosenberg

Het Boordhuys, een aangenaam zakelijke locatie

Zomerse markt in Helmond in 
Oosterse sferen
De zomervakantie is al weer voorbij en om dit gezamenlijk af te sluiten staat de 
koopzondag van 6 september in Helmond geheel in het teken van Oosterse 
sferen. Verschillende Oosterse kraampjes staan verspreid over de Markt met 
o.a. verkoop van wierook, Chinese decoratie, Ecuadoraanse artikelen, sambal, 
kruiden en sauzen, massages, heerlijke snacks, sieraden, accessoires en andere 
diverse artikelen.
Dansgroep Niki laat je authentieke dansen zien zoals je ze ook in Indonesië op 
de verschillende eilanden tegenkomt. De muzikale invulling wordt verzorgd 
door het duo Promise. Kortom het belooft weer een gezellige dag te worden! 
De winkels zijn geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Kom gezellig naar Hel-
mond Centrum en geniet nog even van de zomer!

Scouting Panta Rhei   
verkoopt scouting loten
Zoals al eerder bekend gemaakt, gaat de vlooienmarkt bij scouting Panta 
Rhei aan de Pastoorsmast 12 in september dit jaar niet door. Waar nor-
maal gesproken de komende weken het terrein vol zou lopen met kramen 
en spullen, zorgt het coronavirus dit jaar voor een leeg terrein. Naast het 
feit dat we een enorm gezellig evenement moeten missen, loopt de 
vereniging natuurlijk ook heel wat inkomsten mis. Inkomsten die we bij-
voorbeeld gebruiken om de kachel en de verlichting te laten branden en 
om onze blokhut te onderhouden. 

Ook kunt u ons steunen door uw aan-
kopen op internet via onze sponsor-
klikspagina te doen. Op onze website 

Om ook dit seizoen met onze vrijwilli-
gers al die mooie scoutingactivitei-
ten aan onze leden te kunnen bieden 
gaan we extra ons best doen om zo-
veel mogelijk scoutingloten te verko-
pen. Op zaterdag 5 en 12 september 
trekken onze leden door het dorp om 
te vragen of u een lot wilt kopen. Kos-
ten zijn € 2,50 per lot waarvan het 
grootste deel naar de eigen vereni-
ging gaat. Een deel gaat naar scou-
ting Nederland om landelijke onder-
steuning te bieden.

ze zijn geniaal. Mozes is fris en een 
enorme aanwinst voor de band, hij 
doet niet onder voor Stochelo. John-
ny voegt met zijn zangtalent nieuw 
elan toe en de contrabas en het spel 
van Sani zijn heel bijzonder”, vertelt 
hij. “Hun nieuwe cd, waarvan de 
naam is geïnspireerd op een Ierse 
whiskysoort, Double Scotch, is op-
zienbarend. Mozes heeft twee num-
mers gecomponeerd en de klik met 
zijn broer Stochelo en de beroemde 
violist Roby Lakatos is zo goed, dat 
het net is alsof ze al jaren samen spe-
len. De cd zal via een live streaming 
concert te beluisteren zijn.” Hij be-
looft me te laten weten wanneer.

Boordhuys gastvrij in coronatijd
“We vinden het belangrijk dat onze 
gasten zich veilig voelen” vertelt Kar-
lijn na afloop, als alle gasten verse 
courgettesoep en een eigen borrel-
plankje hebben gekregen. “We pas-
sen ons aan en presenteren de hapjes 
nu op een andere manier. Daarnaast 
hebben we gekeken welke opstellin-
gen we kunnen bouwen. Deze heb-
ben we vastgelegd in tekeningen en 
foto’s en daar een protocol voor ge-
schreven. We nemen corona serieus 
en houden rekening met elkaar en 
onze gasten. De ene gast ervaart het 
zus, de andere zo. We willen het 
Boordhuys blijven en gastvrij zijn 
naar iedereen”, lacht ze.

Het Boordhuys heeft de derde plaats 
gewonnen in de categorie ‘Small’ van 
de Nationale Meeting Award, een 

prijs die door de branche wordt uit-
geloofd voor de beste gastervaring, 
kwaliteit en goed ondernemerschap. 
Deze aangenaam zakelijke gelegen-
heid biedt ruimte voor vergaderen, 
ontmoeten, feesten, afscheid nemen 
en muziek maken. De afgelopen tijd 
hebben veel bijeenkomsten buiten 
plaatsgevonden. Dat is uniek voor de 
gasten, ze hebben het terras voor 
zichzelf. In het Buitentheater is ruim-
te voor wat grotere gezelschappen 
op gepaste afstand. “Momenteel 
vinden er meer uitvaartdiensten 
plaats, dat past heel goed bij ons” 
vervolgt Karlijn. “En onze concerten 
zijn vooral geschikt voor artiesten 
die voor een kleiner publiek durven 

en willen spelen. Onze gasten willen 
we verrassen met de besten uit de 
muziekwereld. We zijn een familie-
bedrijf dat de lat hoog heeft liggen.” 
Karlijn is elf jaar geleden samen met 
Karin van der Grinten gestart en is 
nu zeven jaar officieel partner. Sa-
men met een vast team van zeven 
mensen, maken ze het de gasten 
naar de zin. “De regels wijzigen 
steeds en dat is lastig”, besluit Karlijn. 
“Maar we passen ons aan aan wat de 
gasten willen en wat er binnen de re-
gels mogelijk is.”

www.boordhuys.nl
www.sintimusic.nl
www.botb.eu

Scouting Panta Rhei   
verkoopt scouting loten

die voor een kleiner publiek durven 

staat een directe link om vervolgens 
bij uw favoriete webwinkel te shop-
pen. Het kost u niets en levert ons ex-
tra inkomsten op.

Na de lotenverkoop periode openen 
we het nieuwe scoutingseizoen tra-
ditioneel met het overvliegen. Een 
leuke activiteit waarbij de oudste le-
den van elke speltak naar hun vol-
gende groep ‘vliegen’. Steunt u ons 
om er een prachtig seizoen van te 
maken?
Heb je trouwens zin om een keer mee 
te draaien? Stuur dan een mailtje 
naar info@scoutingpantarhei.nl 
www.scoutingpantarhei.nl
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Heemkundekring op zoek naar informatie voor genealogisch onderzoek

Inleverdag bidprentjes en geboortekaartjes
Door Nannie van den Eijnden

haar gekregen en ze zijn al 40 jaar in 
mijn bezit”, vertelt Netty de Laat, en-
thousiast lid van de werkgroep ge-
nealogie. “Als fysiotherapeut gaf ik 14 
jaar zwangerschapsgymnastiek bij de 
kruisvereniging. Ik kreeg veel geboor-
tekaartjes toegestuurd, vooral toen 
de wijken Puyven, Refelingse Erven en 
Molvense Erven ontstonden, en heb 
ze altijd bewaard. Maar nu ga ik ze bij 
de heemkundekring inleveren, omdat 
ik wil helpen informatie over wijken 
en inwoners toegankelijk te maken. 
Het oudste kaartje is uit 1972. Eén van 
de zwangere vrouwen die ik begeleid-
de, was de moeder van Hans Kuijten.” 
De geboortekaartjes van haar eigen 
kinderen heeft ze opgestuurd naar de 
heemkundekring van Son en Breugel, 
omdat ze daar zijn geboren. “Geboor-
tekaartjes zijn vanaf 1950 ontstaan, 
daarvoor werd er met brieven bekend 
gemaakt dat er een baby was gebo-
ren” vervolgt Netty. “Je kunt er veel uit-
halen: doopnamen, de namen van ou-
ders en andere kinderen en adressen. 
Ik heb er iets mee. Net als mijn moe-
der ben ik een verwoed bewaarder”, 
lacht Netty. “Geboortekaartjes zijn 
van onschatbare waarde voor stam-
boomonderzoek.”

“Bijzonder is het. Verslavend ook. Als 
je eenmaal op zoek gaat naar je stam-
boom, wil je steeds meer te weten ko-
men en laat het je niet meer los”, ver-
telt John Parmentier gepassioneerd. 
“Mijn familie komt uit Amsterdam en 
ik ging wekenlang met de trein op en 
neer om mijn familiegeschiedenis uit 
te zoeken. Voor ik het wist, was het 
sluitingstijd en ging het archief dicht. 
Ik ging zo op in het onderzoek, dat ik 
vergat te lunchen”, lacht hij.

Bidprentjes zijn waardevol
John is coördinator van de werkgroep 
genealogie binnen de heemkunde-
kring en legt uit waarom het verza-
melen van bidprentjes voor de vereni-
ging zo belangrijk is: “De kaartjes be-
vatten waardevolle informatie over 
iemand’s levensloop, waarmee je 
stamboomonderzoek kunt doen. Het 
is onze bedoeling deze informatie 
toegankelijk te maken in een archief, 
met toestemming van degene die de 
kaartjes komt brengen. We bewaren 
de gegevens van mensen die in Nue-
nen c.a. hebben geleefd en één stap 
daarbuiten. Veel mensen willen graag 
meer over hun afkomst weten”, ver-
volgt hij. “Wie zijn mijn (groot)ouders 
en voorouders, waar komen ze van-
daan en wat waren hun leefomstan-
digheden? Dat zijn vragen die men-
sen zich vaak stellen en daarom zijn 
tv-programma’s die hierover gaan, zo 
populair”, gaat hij verder. “De genea-
logie streeft ernaar op een inzichtelij-
ke manier familierelaties in kaart te 
brengen van zoveel mogelijk genera-
ties. Vanaf 1811 bestaat er een bur-
gerlijke stand, ingesteld door Napole-
on, waarvan de gegevens veelal 
openbaar zijn, rekening houdend 
met de privacy wetgeving. Familiege-
gevens van voor 1811 zijn terug te 
vinden in de verslagen van de lokale 
kerken, die de lotgevallen van de ge-
meenteleden en parochianen bijhiel-
den in zogenaamde Doop-, Trouw- en 
Begrafenisboeken. Om deze boeken 
te kunnen lezen moet je wel wat trai-
ning hebben in het lezen van oud-
schrift”, glimlacht John.

Geboortekaartjes zijn leuk
“Mijn moeder verzamelde altijd al 
kaartjes en brieven van familieleden, 
ze bewaarde alles. Ik heb deze van Hersenstichting     

zoekt collectanten 
Van 1 tot en met 6 februari 2021 wordt de 25e collecteweek van de Her-
senstichting gehouden. Voor deze collecte zijn we op zoek naar vrijwilli-
gers. Collectanten zijn van harte welkom. Hoe meer collectanten er langs 
de deuren gaan, hoe meer opbrengst.

Inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn van harte uitgeno-
digd bidprentjes en geboortekaartjes te brengen voor stamboomonder-
zoek. Heemkundekring De Drijehornick wil graag zoveel mogelijk infor-
matie ontvangen over families die hier zijn geboren of hebben geleefd, 
de kaartjes moeten een relatie hebben met onze drie dorpen.

Geboortekaartje en foto van Hans Kuijten.  Fotografie: Peter Baas

Inleverdag bidprentjes en geboor-
tekaartjes zaterdag 12 september 
11.00 - 14.00 uur. Heemhuis, Pa-
penvoort 15a in Nuenen (tegen-
over het gemeentehuis).

Zowel binnen als buiten, is het heem-
huis ingericht op gepast afstand hou-
den. Als u geboortekaartjes of bid-
prentjes komt inleveren, stelt een me-
dewerker van de heemkundekring u 
een paar vragen en verzoekt u met 
het zetten van een handtekening toe-
stemming te geven voor het opslaan 
en bewaren van de informatie.

Over Drijehornick
De Drijehornick is de naam van een 
vereniging die zich bezighoudt met 
het bewaren en beschermen van de 
geschiedenis en cultuur van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Deze 
vereniging bestaat al sinds 1971. 
Drijehornick is een oude schrijfwijze 
van het woord Driehurk, dat drie-
hoek betekent. Deze driehoek staat 
symbool voor de drie dorpen van 
onze gemeente: Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.
www.heemkundekringnuenen.nl

September - Januari

Minstens tien   
concertini in het 
Van Goghkerkje
Mede dankzij de contacten van pianist 
David Hordijk gaat het Cultuur Over-
dag en Cultuur Avonduur lukken om 
tot medio januari minstens 10 concer-
tini in het Van Goghkerkje te organise-
ren. Deze zullen zo veel mogelijk af-
wisselend op vrijdagavond en zon-
dagmiddag geprogrammeerd wor-
den, uiteraard met inachtneming van 
alle Covid-19 richtlijnen. Bij veel be-
langstelling worden er twee concertini 
op dezelfde avond resp. middag uitge-
voerd. De toegangsprijs van ieder con-
certini wordt € 10,-.

Het eerstvolgende concertino kerkje 
is op zondagmiddag 20 september: 
een pianoconcert van David Hordijk. 
Ook van Stichting Muziek in Huis zijn 
het komende seizoen concerten te 
verwachten. 
Zodra data en uitvoerenden van de 
concertini bekend zijn, worden deze 
vermeld op de websites van Cultuur 
Avonduur (www.cultuuravonduur.
nl), Cultuur Overdag (www.cultuur-
overdag.nl), in de social media en na-
tuurlijk deze krant. 
Het nieuws automatisch in de mail-
box ontvangen kan door zich via de 
websites te abonneren op de digitale 
nieuwsbrief. Let op: de eerste keer 
komt deze nieuwsbrief mogelijk in 
uw spam-box; benoem daarna het 
mailadres info@cultuuroverdag.nl als 
veilige afzender.

Kaat, Djesley en Kaj: 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 nieuwe inwoners in Nuenen.

Op de Heikampen 80 is op zondag 23 
augustus Kaj Messerschmidt gebo-
ren, een echte Nuenenaar dus! De 
ouders werden verrast bij thuiskomst 
met Kaj door een mooi bord in de 
tuin. De trotse ouders zijn Robin en 
Lianne Messerschmidt.

Kaat, Djesley en Kaj: welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten! 

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

‘Welkom, lief klein meisje.’ Kaat is dat 
lief klein meisje en is geboren op 19 
augustus. Het geboortekaartje staat 
in de voortuin van Goudhoeksland 
14 in Gerwen. Daar wonen de geluk-
kige ouders Ilse en Mike Snoeijen. 
Kaat: welkom in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten!

Met trots vertellen opa Harrie en oma 
Bea dat Arjan en Chantal op 28 au-
gustus zoontje Djesley hebben ge-
kregen, ze wonen in de Raupplaan 59 
in Nuenen, welkom Djesley!

 Foto Cees van Keulen

1 op de 4 mensen heeft een hersenaan-
doening. Hersenaandoeningen zijn he-
laas hard op weg de grootste ziekte van 
Nederland te worden. Dit moet stop-
pen. Want een hersenaandoening zet 
je leven op z’n kop. En vroeg of laat 
raakt het ons allemaal. Daarom zet de 
Hersenstichting alles op alles voor ge-
zonde hersenen voor iedereen. De op-
brengst van de collecte wordt gebruikt 
voor onderzoek, voorlichting en verbe-
tering van de zorg.

Helpt u ons mee door ook een om-
metje te lopen met een collectebus? 
Een uurtje of twee collecteren in ei-
gen buurtje, is een kleine moeite met 
een groot effect. U helpt uw mede-
mens ermee.

Aanmelden kan telefonisch op werk-
dagen via het hoofdkantoor van de 
Hersenstichting in Den Haag, 070-
360 4816 of via:
www.hersenstichting.nl/collecte

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

Dus geef aan de collectant of op 
hersenstichting.nl

GEEF AAN 
DE COLLECTANT
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Vrijdag 4 september 19.00 uur: Beslo-
ten Vormselviering, vocale omlijs-
ting, voorgangers Bisschop G. de Kor-
te, pastor J. Vossenaar, pastoraal wer-
ker mevrouw R. van Eck.
Zaterdag 5 september 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 6 september 09.30 uur: vie-
ring, voorganger J. Vossenaar. 
Zondag 06 september 11.00 uur: vie-
ring, voorganger J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 5 september 18.30 uur: Ma-
rietje van Rooij - Kooijmans.
Zondag 6 september 09.30 en 11.00 
uur: Uit dankbaarheid bij een zestig-
jarig huwelijk en voor een bijzondere 
intentie.

Kitty Leenders - Dekkers; Koosje van 
der Velden - Karremans; Richard Ver-
hoeven (vanwege verjaardag); Cees 
IJzermans; Leo van Hevelingen (van-
wege sterfdag) en Lotte van Rooij; 
Kees Burtner; Netje Raaijmakers - 
Bunthof; M. Lijten; Sien Lijten - de 
Brouwer; Jan Lijten; Theo Lijten; Jos 
Janssen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Theo 
Hofmans, Refelingse Erven 139. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 6 september 11.00 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorgangers 
pastor E. Awayevu en pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties:
Overleden ouders Van de Ven - Sen-
gers; Jan van de Ven; Piet van de Ven; 
Tonnie van de Ven - Vereijken; Huub 
van Lieshout; Cor de Hoon.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 6 september 09.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor E. Awayevu 
en de heer T. van Eijk.

Misintenties
Jan Migchels; Familie Migchels - Vliet-
stra; Ouders Renders - Van Hoof; Jan 
Coppelmans; Marco Hoeks; Harrie 
Vinke; Jan van der Loo; Piet Renders; 
Ilse Renders; Marinus Renders; Mar-
tien Renders, die op 10 juli in Canada 
is overleden.

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

Op zondag 6 september is er een 
dienst in De Regenboog. Deze dienst 
begint om 10.00 uur en de voorgan-
ger is ds. Marlies Schulz. U kunt de 
dienst bijwonen, mits u zich van te-
voren heeft aangemeld via de web-
site. U kunt alles ook thuis volgen via 
een video-livestream of via een uit-
zending van kerkdienstgemist.nl. U 
kunt het allemaal vinden op de site: 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding
De collecte is voor de kerken in Gha-
na. 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 3 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Laurentius 
Justitianus, bisschop en belijder.
Vrijdag 4 september. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van het H. Hart 
van Jezus.
Zaterdag 5 september. 07.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het Onbevlekte 
Hart van Maria; aansluitend Lof met 
rozenhoedje.

Zondag 6 september. Feest H. Pius X, 
paus en patroon van onze Priester-
broederschap. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van de veer-
tiende zondag na Pinksteren. 
Maandag 7 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Gorgonius, 
martelaar.
Dinsdag 8 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Nicolaas van 
Tolentijn.
Woensdag 9 september. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Protius en 
Hyacinthus, martelaren.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag is er wéér een Tai-
zévesper. En deze vesper is weer in 
het vertrouwde kerkje aan de Papen-
voort. Natuurlijk wordt er rekening 
gehouden met de Coronaregels, dus 
we kunnen maximaal 15 mensen 
welkom heten én u moet zich van te 
voren aanmelden via de website van 
de PGN.
De opzet van de vesper zal iets an-
ders zijn, omdat er niet gezongen 
kan worden. Daarom zal de muziek 
met teksten klinken vanaf CD mét de 
gebruikelijke pianoklanken. Dit doen 
we op een dusdanige manier, zodat 
de sfeer van de Taizévesper zo veel 
mogelijk behouden wordt. Daar-
naast kunnen we luisteren naar tek-
sten en meditatieve pianomuziek.
Het thema voor komende zondag is 
‘Maak mij levend….’. Een passend 
thema in deze ‘verstilde’ tijd. Maar 
ook in een periode dat in het teken 
staat van ‘weer opnieuw beginnen’.
De vesper begint om 19.30 uur. Voor-
af is er pianomuziek.
www.pgn-nuenen.nl/verbinding

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens. 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, 
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is overleden mijn lieve vrouw, 

ons mam en oma 

Annie Maas-Pijnenburg
Anna Josephina

echtgenote van

Gerrit Maas
* Oostelbeers, 12 maart 1936                    † Nuenen, 29 augustus 2020

Gerrit 

   Richard en Sjan
      Stephanie

   Marcel 
      Manuela

   Lambert
      Mandy, Peter

Schietbergen 77
5672 SL Nuenen

Het afscheid van Annie vindt in besloten kring plaats.

U kunt een persoonlijke herinnering of woord van troost delen via 
www.vdstappen.nl.

                                            

                      

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Tanja en Nico van Dalen‑Dam
Sabien en Nick
Sophie en Sandor 

Freddy en Jolanda Dam‑Heesterbeek
Sanne
Jari

echtgenote van

 Annie Dam‑Langeweg
Johanna Jacoba

Na een leven dat gekenmerkt werd door liefde, hartelijkheid en  
bezorgdheid is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder,  
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Ik zoek een woord,
een heel nieuw woord

dat niemand kent,
een woord dat zeggen wil
dat jij de allerliefste bent!

Simon Dam
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

28 augustus 2020 
Pieter Dekkersstraat 66, 5671 DB Nuenen

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.

Simon Dam 

Yvonne en Peter van de Velde‑Dam
Esther en Léon, Sem, Isa, Tim
Lisanne en Ad, Luuk 

Ingrid en Rene van der Weijden‑Dam
Denise en Sjuul, Fenna
Daphne en Stefan

Inloophuis de Eik weer open 
Na een beperkte opening in verband met het coronavirus heeft Inloop-
huis de Eik op dinsdag 1 september opnieuw haar deuren geopend voor 
mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Naast de ontmoe-
tingsgesprekken worden ook de activiteiten en lotgenotenbijeenkom-
sten weer opgestart. 

nieuwe groep. Ook de vertrouwde ac-
tiviteiten zoals yoga, tai chi, creatieve 
workshops en diverse lotgenoten-
groepen worden weer aangeboden. 
Je kunt je voor activiteiten aanmel-
den via www.inloophuis-de-eik.nl/
page/agenda en voor een ontmoe-
tingsgesprek www.inloophuis-de-
eik.nl/contact.
Inloophuis de Eik is gevestigd aan het 
Klein Tongelreplein 8 in Eindhoven 
(gratis parkeren in parkeergarage 
aan de Crabethstraat 18, bij AH). 

Over Inloophuis de Eik 
Inloophuis de Eik biedt als professio-
nele vrijwilligersorganisatie psycho-
sociale ondersteuning aan iedereen 
die direct of indirect met kanker te 
maken heeft (gehad). De Eik is een 
ontmoetingsplek waar persoonlijke 
aandacht en een luisterend oor cen-
traal staan. Men kan lotgenoten ont-
moeten of deelnemen aan activitei-
ten die aangeboden worden door 
geschoolde vrijwilligers. 

“Wij zijn blij dat we weer open kun-
nen gaan voor onze gasten. Ook onze 
vrijwilligers kijken er naar uit om be-
staande en nieuwe gasten te ontvan-
gen bij De Eik. We ontmoeten elkaar 
op 1,5 meter afstand. Wij vragen aan 
alle gasten om zich vooraf aan te mel-
den voor een activiteit, bijeenkomst 
of ontmoetingsgesprek, omdat het 
aantal aanwezige gasten bij De Eik 
gelimiteerd is. Op deze manier kun-
nen wij iedereen prettig en verant-
woord ontvangen. Ook als nieuwe 
gast nodigen we je van harte uit voor 
een ontmoetingsgesprek waarin we 
luisteren naar jouw verhaal en samen 
kijken wat De Eik voor jou kan bete-
kenen. Ondertussen drinken we een 
kopje koffie of thee. Je bent van harte 
welkom! “ zegt Thérèse van den Big-
gelaar, coördinator van De Eik. 

Je kunt je aanmelden voor een ont-
spannende handmassage. De Bond-
girls, een lotgenotengroep voor jon-
ge vrouwen met kanker, start met een 

KBO Lieshout 
wordt 65 jaar!
Op zondag 13 september is Senio-
renvereniging KBO/Lieshout jarig. De 
vereniging is dan 65 jaar in Lieshout 
actief. Het bestuur zou dit graag met 
de leden hebben gevierd maar om 
de alom bekende redenen kan een 
feest nu niet plaatsvinden. Wie jarig is 
trakteert en daarom heeft elk lid een 
kaart gekregen voor vier bolletjes ijs 
of een zakje chocolaatjes van Ys by 
Berry. Als traktatie en als teken van 
medeleven van KBO Lieshout.

Het is inmiddels al bijna 25 weken ge-
leden dat de laatste Inloop in het 
Dorpshuis was. De Coronamaatrege-
len maakten een eind aan deze mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
Ook alle andere activiteiten kwamen 
tot stilstand. Op dit moment kan de 
vereniging weer voorzichtig enkele 
buitenactiviteiten doorgang laten 
vinden. Zoals de Beweegtuin, Jeu de 
Boules en fietsen in kleine groepen. 
De binnenactiviteiten moeten voor-
lopig nog wachten. 

Kienen
Ook de populaire kienavonden kun-
nen voorlopig geen doorgang vin-
den. De organisatie vindt het op dit 
moment niet verantwoord om met 
veel mensen bij elkaar te komen. Ho-
pelijk kunnen de kienliefhebbers snel 
weer aanschuiven. 
pelijk kunnen de kienliefhebbers snel 
weer aanschuiven. 

KBO Lieshout trakteert de leden vanwege 
haar 65-jarig bestaan. Foto Theo Pardoel
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Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand september 
de ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur 
vertrekken 2 groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wan-
deling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 36

Horizontaal: 1 olieschip 6 vulkaanmond 12 vis 13 deel v.e. geschrift 15 eikenschors 
16 doortochtgeld 18 succesnummer 19 haarsmeer 20 namiddag 22 Duits gebergte 
25 dat is 26 dagtekening 29 sprookjesfi guur 30 grote hoeveelheid 32 groot hert 34 gebak 
36 spelleiding 37 livreiknecht 39 via 41 toverkunst 43 voorkeur 45 afgemat 
47 pl. in Zuid-Holland 49 heden 50 cadans 52 rondhout 53 roem 55 slaapplaats 
56 nageslacht 58 Spaanse titel 59 balsport 61 scheepsleuning 63 rangtelwoord 64 verslag.

Verticaal: 1 deelteken 2 vaartuig 3 Nederlandse Spoorwegen 4 paardje 5 loopvogel 
7 spoorstaaf 8 zangstem 9 ter inzage 10 nauw 11 al 12 troep 14 anders gezegd 17 vers 
18 handvat 21 banaal 23 gulden 24 vogel 27 verbouw 28 staat in Amerika 30 sterrenbeeld 
31 handvat 33 zelfkant 35 op de wijze van 38 daareven 40 beroep 41 korte notitie 42 staaf 
44 moes 46 deel v.d. bijbel 48 rimpel 50 overblijfsel 51 Ierland 54 een zekere 55 nogmaals 
57 opstootje 58 projectieplaatje 60 nummer 62 bergplaats.

O P S L A G C A M P E R

S T T E L E V I S I E U I

A T L A S D E N S E R I E

T E I L Z W E E D R A N D

A R E H O E M A K R E E

N R H O N E A G A V E R

U T R I

M S N E R T S L A A P A

E S T L E O L E F R O K

U T A H M O T I E B I N K

T I R O L R O E M E L E E

E E B I T T E R B A L E R

R H O D O S T E N G E R

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

Oplossingen wk 35
K A A B S N K R E W P A L A B

G O I U E E G E O S D W E R G

A A P P D Z J R Y U F R U G J

R E A Z M I M T R B O T A A M

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

L B A E R R O I G I H A N E P

A A D V M U G L E N N I R T R

A T E S T T U E T F O P O D E

M E N V H T I G N K Y O O N S

R N A C O G J R I E A R T I E

O T E N N E E T S F R E W Z H

N R E I K N A L P N S U J E T

B G T K M E M A N F A S B G O

A A E H A A R S P E L D C H R

R R E G N A B D A E H U I T P

BAGGERSCHUIT

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.

AFVLOEIEN
ALWETEND
BADER
BADJE
BAHCO
BROEDVOGEL
BUIDELBEER
COCKTAIL
CONUS
DAAROM
DERRIE
DUIZEND
FREES
GELUID
GESEL
GEZANT
GRAAF
HARIG
HERNIA
KOPJE
KROKET
KRUIS
KWARKTAART
MAARN
MOZAIEK
ONGERUST
OVATIE
OVERMAKING
PASVORM
PISTE
ROEREN
SELDERIE
SERING
SJEIK
SPIEGEL
SPOTTEN
TANTE
VEERDIENST
VENKEL
VERSLAVEND
VISSER
VLEERMUIS

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

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER 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:

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

5
8 4 5 1 2

6 9 7
1 7 2 5
4 8

3 7 9 5
7 5 4

8 2 4 6 1
3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 34, Mw. S. Wulffers, Nuenen.

Oorlog en bevrijding, bijzondere stenen bij watermolens, 
gestolen Van Gogh en een Gerwens Terugbeeld

Nieuwe uitgave Drijehornickels 
In de nieuwe uitgave van de Drijehornickels een artikel over Provinciale 
peilmerkstenen in het stroomgebied van de Dommel met name over bij-
zondere stenen bij de Opwettense en Hooidonkse watermolen. Helaas 
heeft de auteur Bart Jansen de strijd tegen het coronavirus niet kunnen 
winnen en is hij in april overleden. Juist voor zijn overlijden ontving de re-
dactie van de Drijehornickels het artikel over door hem ontdekte bijzon-
dere stenen bij watermolens.

Gerwens Terugbeeld 
In Gerwen heeft jarenlang aan het 
Laar de garage van Jan Janssen het 
dorpsbeeld bepaald. De garage werd 
gevestigd in het oude pakhuis van de 
Boerenbond. Daarnaast stond het 
huis van Mieke Sanders, de kosteres 
van de Gerwense kerk. In de rubriek 
Terugbeeld van Roland van Pareren 
wordt duidelijk wat er binnenkort 
voor in de plaats komt. Uitgerekend 
op de geboortedag van Vincent van 
Gogh verdween uit het Singermuse-
um in Laren het Nuenens werk ‘Len-
tetuin’ uit 1884. Peter van Overbrug-
gen vertelt er meer over.

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie 
keer per jaar door heemkundekring 
De Drijehornick uitgegeven en wordt 
gedrukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring 
krijgen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift voor € 4,50 te koop in 

Oorlog en bevrijding
September is dè bevrijdingsmaand 
Tweede Wereldoorlog en daarom 
ook dit jaar aandacht daarvoor. Men-
sen met een joodse afkomst. Zij 
moesten in de oorlog aan de vijand 
opgeven welk onroerend goed ze be-
zaten, waarna ze werden wegge-
voerd. Alles wat ze bezaten werd 
daarna in beslag genomen. In het ar-
tikel van Louis Bressers wordt duide-
lijk dat ook in Nuenen joodse gezin-
nen hier de dupe van waren. 
In 2016 verscheen in het december-
nummer van de Drijehornickels een 
artikel over de onderduiker Jaap van 
Cleef in Nune Ville. Dat een oorlogs-
geschiedenis nooit compleet is blijkt 
wel uit het vervolgverhaal van Peter 
van Overbruggen. Ook van Peter van 
Overbruggen een artikel naar aanlei-
ding van het boek ‘Haar verhaal’. Hier-
in gaat het over de naoorlogse on-
derwaardering van verzetsvrouwen 
in de Tweede Wereldoorlog. Maar het 
is ook een boek waarin Nuenenaar 
Frans Linders ‘zijn verhaal’ vertelt.

Op de omslag de verwijzing naar de arti-
kelen over de verdere onthulling van de 
verborgen geschiedenis van Jaap van 
Kleef in Nune Ville, de gestolen joodse hui-
zen in Nuenen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en bijzondere stenen bij de Opwet-
tense en Hooidonkse watermolen. 

De garage van Jan Janssen werd in 1967 gevestigd in het oude pakhuis van de Gerwen-
se Boerenbond 

Ezeltjesdag gaat niet door
Lieve mensen,
Elk jaar zo rond maart gaat bij ons, als ezelvrienden van 
de stichting Ezeltjesdag, het weer kriebelen; de voorbe-
reidingen worden weer gestart voor het leukste kinde-
revenement van het Eeneind, Ezeltjesdag!! We starten 
met bij elkaar komen, om zo de plannen weer rond te 
maken om een geslaagde dag ervan te maken. De ezel-
houders worden uitgenodigd, de frietkraam, de ijscokar 
en het springkussen worden besteld, vergunningen 
moeten worden aangevraagd en de lokale ondernemers 
worden bezocht voor leuke cadeau’ s, om zo onze loterij 
te sponsoren. Daar wordt door de bezoekers altijd gretig 
gebruik van gemaakt en waar we, met de opbrengst, 
weer onze kosten mee kunnen drukken……

Maar het werd maart 2020 en helaas kwam het coronavi-
rus om de hoek kijken en werden we, zoals iedereen, ge-
troffen door de nieuwe maatregelen die het onmogelijk 
maakte om live bij elkaar te komen. Dan maar via app of vi-
deobellen. We konden nog wel even wachten met de voor-
bereidingen, nog niet wetende hoelang het ging duren.
Maar nu wetende dat het coronavirus niet zomaar voor-
bij is, hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten 
ezeltjesdag 2020 niet door te laten gaan.
We hadden er een bijzondere editie van willen maken 
om zo de 35e keer te vieren! We willen het voor iedereen 
altijd veilig en gezellig laten verlopen en gaan daarom al-
les in het werk stellen om ezeltjesdag 2021 weer op de 
kaart te zetten! Voor nu blijf allemaal gezond en pas 
goed op elkaar! En denk aan onze lokale ondernemers 
om deze wat vaker te bezoeken!

Groetjes van de Ezelvrienden van Ezeltjesdag! Tot vol-
gend jaar!

Inzet Rabobanken    
Oost-Brabant voor behoud  
van clubs en verenigingen 
31 Augustus is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport gestart. 
Clubs en verenigingen worden opgeroepen om campagne te voeren om 
stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt ster-
ker en beter maken. De Rabobanken in Oost-Brabant stellen hun kennis, 
netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te ver-
wezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit. 

Rabobank roept ook dit jaar lokale 
clubs en verenigingen op om hun 
maatschappelijke initiatieven in te 
schrijven. Clubs en verenigingen ont-
vingen op 31 augustus via e-mail een 
persoonlijke uitnodiging van Rabo-
bank om zich in te schrijven voor 
Rabo ClubSupport 2020. 
Ook start er een landelijke campagne 
waar onder meer sporters van Team-
NL en artiesten van het collectief 
Kunstbende aan deelnemen. Vereni-
gingen en stichtingen kunnen zich 
tot en met 30 september 2020 aan-
melden. De stemperiode voor Rabo-
bank-leden start op 5 oktober en 
loopt tot en met 25 oktober 2020. 

Begin november worden alle clubs 
bekendgemaakt die mogen rekenen 
op ondersteuning van de bank.

Meer informatie over Rabo ClubSup-
port vind je op de website:
rabobank.nl/clubsupport

Met Rabo ClubSupport investeert Ra-
bobank al jaren haar kennis, netwerk 
en financiële middelen in het club- 
en verenigingsleven van Nederland. 
Via de Rabo App beslissen Rabobank-
leden mee over welke initiatieven uit 
het club- en verenigingsleven de 
steun van de bank verdienen. Clubs 
en verenigingen uit Oost-Brabant die 
deelnemen, voeren campagne voor 
een eigen bestedingsdoel. Denk aan 
het opzetten van trainingsprogram-
ma’s voor gehandicapten, verduurza-
ming van het clubhuis, gezond voed-
sel in de kantine, het aanbieden van 
re-integratie cursussen of workshops 
over ledenwerving en digitalisering. 
Dit jaar stellen de Rabobanken in Oost-
Brabant € 10,- per lidmaatschap van de 
bank beschikbaar, een totaalbedrag 
van bijna 2 miljoen euro. Rabobank-le-
den bepalen hoe dit bedrag onder de 
deelnemende clubs en verenigingen 
verdeeld wordt. Als lid van Rabobank is 
jouw stem dus geld waard.

het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Primera-
Risjamo Kernkwartier, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat.
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Finaleavond   
Dartranking
Zaterdag 29 augustus traden de 12 fi-
nalisten aan, op basis van hun eind-
stand in de ranking werden de pou-
les ingedeeld.
Na de poulefase en diverse plaat-
singswedstrijden waren het Hilde vd 
Sande en Ben Baggen die de finale 
van de verliezersronde bereikten. En 
laatstgenoemde won deze finale.
In de winnaarsronde waren het Mike 
Verkuijlen en Bas Engelen die de 
sterksten bleken. En in een bloedstol-
lende finale was het Bas Engelen die 
met 4-3 de eerste ranking op zijn 
naam schreef.

Volledige uitslag:
1 Bas Engelen - Eindhoven
2 Mike Verkuijlen - Gerwen
3/4 Peter Kuijten - Nuenen, Tim Bag-
gen - Lieshout
5-8 Johny Smits - Helmond, Ger Bag-
gen - Schinnen, Bas van Keulen - Ger-
wen, Teuntje Jurka - Gerwen
9 Ben Baggen - Helden
10 Hilde vd Sande - Gerwen
11/12 Nico Bouwmans - Nuenen, Jor-
dy vd Aa - Gerwen
Hoogste finish 92 - Teuntje Jurka
Meeste 180' ers Mike Verkuijlen en 
Teuntje Jurka.

Gezien het uitstel van de competitie 
van de Peelland Dartbond gaat dart-
club de Stam binnenkort weer nieu-
we rankings organiseren. Omdat 
Dart Organisatie Eindhoven waar-
schijnlijk wel in oktober met de com-
petitie gaan starten is het nog niet 
duidelijk op welke dag(en) de dartba-
nen vrij zijn. Als er nieuws is mbt de 
start van nieuwe rankings kunt u dat 
via De Rond de Linde vernemen.

SporTed Open toernooi bij  
TV Wettenseind groot succes
Van 15 t/m 23 augustus heeft TV Wettenseind zijn tweede open 17+ toer-
nooi georganiseerd. Met een groot deelnemersveld van 300 spelers was 
het een goed bezocht toernooi. Er zijn 321 wedstrijden gespeeld. De 
jongste deelnemer was 17 en de oudste 69 jaar. De toernooicommissie 
had het hele park in tropische sferen aangekleed en de sfeer was de hele 
week erg goed.

de banen liep. Dit toernooi was ui-
teraard niet mogelijk geweest zonder 
sponsoren. 

Finaleweekend
Tijdens het finaleweekend kwam er 
dan ook veel positieve feedback van 
de deelnemers en bezoekers. Ie-
dereen vond het een geweldig geor-
ganiseerd toernooi, ondanks dat ie-
dereen wat meer afstand tot elkaar 
moest houden. Ook was er een alter-
natieve prijsuitreiking, waarbij win-
naars meteen na het spelen van de 
wedstrijd hun prijs ontvingen met 
een glaasje heerlijke bubbels. 

TV Wettenseind wil de toernooicom-
missie - Nicky, Angela, Jasper, Joost, 
Niels, Nathalie en Dennis - enorm be-
danken voor de organisatie. Ook be-
danken we alle andere vrijwilligers 
die hebben gezorgd dat alles in goe-

Marc en Diony     
samen 50 jaar lid van BCL
In het najaar van 2019 waren Marc en Diony Janssen allebei 25 jaar lid 
van Badminton Club Lieshout. Tijdens de seizoensopening van Badmin-
ton Club Lieshout zijn zij hier alsnog voor in het zonnetje gezet. Met een 
mooie toespraak en mooi aandenken hebben de badmintonners, van-
wege de corona regels, wat later dan gepland, bij dit heuglijke feit stil 
gestaan.

uit geweest, waarna de teller op-
nieuw gestart is. Eigenlijk hadden 
deze jubilarissen al in februari gehul-
digd moeten worden, tijdens de jaar-
lijkse Algemene Leden Vergadering, 
maar dat schikte toen niet. En daarna, 
vlak daarna kwamen de coronaperi-
kelen, waardoor een jubileum vieren 
al helemaal niet meer aan de orde 
kwam. Inmiddels is daarom al een 
wat langere tijd verstreken, maar 
werden de jubilarissen tóch alsnog in 
het zonnetje gezet; zij betekenen im-
mers veel voor de vereniging.

Toespraak
In de jubileumtoespraak van voorzit-
ter Stan van Vijfeijken werd stilge-
staan bij het vele vrijwilligerswerk 
wat zij voor de vereniging hebben 
gedaan en nu nog steeds verrichten. 
Ook werd stilgestaan bij hun sportie-
ve prestaties en bij hun flexibiliteit 
om regelmatig bij een competitie-
team in te vallen. Na afloop werden 
zij ook nog voorzien van bloemen 
door penningmeester Ingrid Bergé 
en een héél aardig aandenken door 
secretaris Ria Donkers.

Seizoenopening
Badminton Club Lieshout heeft dit 
jaar gekozen om een seizoenope-
ning te houden. Vanwege de corona-
situatie is de eerder geplande sei-
zoenafsluiting afgezegd en vervan-
gen door een seizoenopening. Het 
tweede deel van het seizoen was im-
mers door alle coronaperikelen be-
hoorlijk in het water gevallen. Om fris 
te kunnen starten aan een nieuw sei-
zoen hebben de badmintonners een 
streep onder het seizoen 2019/2020 
gezet en hebben zij het nieuwe sei-
zoen 2020/2021 goed ingeluid. Ui-
teraard hebben ze dat met de nodige 
voorzorgsmaatregelen gedaan: in de 
buitenlucht, met meer dan voldoen-
de afstand tot elkaar, met goed ge-
desinfecteerde middelen en met een 
flinke dosis gezond verstand.

Twee jubilarissen
Tijdens de seizoenopening is uitge-
breid stil gestaan bij het jubileum van 
Marc én Diony Janssen. Beide echt-
genoten zijn al ruim 25 jaar lid van de 
badmintonclub. Diony zelfs nog veel 
langer, maar zij is er enige tijd onder-

De jubilarissen Marc en Diony Janssen

NKV D1 kampioen van   
Nederland beachkorfbal dames
Apetrots sluit NKV een zeer geslaagd weekend af met het Nederlands 
Kampioenschap Beach Korfbal Dames van haar D1 team getraind en ge-
coacht door Leonie Hazenberg.

25 mei overleden Cor van Eggelen, 
NKV van De Lissevoort verhuisden 
naar Het Wettenseind, en er in slaag-
den NKV voorzitter Henri van den 
Nieuwenhof nerveus te maken door 
hem uit te dagen zijn plek in te ne-
men en door het nemen van een 
strafworp de velden te openen. Ui-
teraard werd ook hier het bekende 
puntje op de i gezet met een onberis-
pelijke score. NKV presenteerde daar-
naast trots haar nieuwe hoofdspon-
sor Korfbaltotaal.nl een activiteit van 
het toonaangevende sportkleding 
merk MUTA Sport. Met in de och-
tenduren 6 nederlagen op rij in on-
derlinge wedstrijdjes tegen de jeugd-
teams van NKV stond haar vaandel-
team NKV 1 vervolgens aan de ope-
ningswedstrijd tegen Voltreffers. Een 
potje vol treffers, NKV won o.l.v. Lan-
delijk Scheidsrechter Messerschmidt 
met dikke cijfers. Met een hapje en 
drankje en uiteraard een woord van 
dank aan de Gemeente Nuenen, Ky-
bys de technisch uitvoerder, Topgrass 
de aannemer, Condor de fabrikant 
van de grasmat, VDL Mastsolutions 
van de LEDverlichting en niet te ver-
geten de ondersteuning vanuit 
BOSN, werd een bijna afgeronde re-
novatie afgesloten. 

Toekomstbestendig
In november begint NKV aan de re-
novatie van Clubhuis en Kleedka-
mers om medio maart 2021 te kun-
nen zeggen dat de vereniging toe-
komstbestendig is. Wij begroeten u 
graag bij NKV, Wettenseind 20, 5674 
AA Nuenen! 
Namens heel NKV: “Blijf Gezond en 
Graag Tot NKV”.

NK Beachkorfbal voor Damesteams
Zondag rond 11.00 uur werd een 
start gemaakt met het NK Beachtoer-
nooi voor Dames met deelname van 
uitsluitend damesteams uit de regio 
Zuid-Nederland. Het D1 team van 
NKV, leeftijd van 9 tot en met 11 jaar, 
liet er geen twijfel over bestaan wie 
de titel zou binnenhalen: 4 wedstrij-
den werden ruim gewonnen, 40 
doelpunten gemaakt en slechts 9 
treffers tegen. Een goed begin van 
toen nog een droge dag op de Beach 
velden van NKV. Later bij de junioren 
en seniorenteams werd het de regen 
die de glans wat wegnam. NKV 
mocht in totaal 24 teams begroeten. 
Met de beperking van de corona-
maatregelen als extra factor, prees 
korfbalbond KNKV, vertegenwoor-
digd door Hoofdbestuurslid Anita 
Derks en toernooi verantwoordelijke 
Fedde Boersma, NKV met het ge-
slaagde toernooi. Uiteraard waren de 
NKVmeiden super blij met de onder-
steuning door de talrijke supporters. 
Het waren naast de speelsters ook 
hun ouders, broers en zussen, en ver-
dere familie, die luid applaudisseer-
den tijdens het bekende ‘We are the 
Champions’ en glimmend van trots 
huiswaarts gingen. 

Heropening kunstgrasvelden 29 
augustus 2020
Een typisch dagje NKV, veel oog voor 
het familiaire karakter van de vereni-
ging, gemiddeld zo’n 175 NKV’ers en 
gasten op de accommodatie. Genie-
tend van de schitterend gerenoveer-
de kunstgrasvelden, was het een 
trots Erelid Wim van de Krol, die des-
tijds in 1977-1980, samen met de op 

Drukbezocht Beachtoernooi voor dames met 24 teams

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 5 september
Nederwetten 1 - RKGSV 1  ............18.00
Braakh. Vet B - Nederw. Vet  .........16.00
Zondag 6 september
Nederwetten 2 - W. Boys 10  .......10.00
Nederw. VR1 - Nuenen VR3  ........12.15

Frans van Geelkerken   
winnaar competitie biljart-
vereniging ‘Ons Genoegen’
Afgelopen zondag vond de prijsuitreiking plaats van de competitie 2020 
die door corona een ongebruikelijk verloop kende. Omdat er na half 
maart niet meer gespeeld werd door coronabeperkingen, werd de stand 
van dat moment, na onderling overleg, als eindstand bepaald.

Omdat Frans van Geelkerken op dat 
moment net zo veel punten had als 
Piet Meulendijk moest er nog een re-
mise volgen. Het bestuur had beslo-
ten die te laten plaatsvinden op de 
jaarlijkse feestmiddag. Een bloedstol-
lende partij volgde afgelopen zondag 
waarbij Frans aan het langste eind 
trok. Piet kwam net te kort en kwam 
door zijn hoog gemiddelde dat hij 
moest spelen, net niet lekker in zijn 
spel. De aanwezige partners van de 
biljarters konden nu ook met eigen 

ogen zien dat biljarten meer inhoudt, 
dan dat je met de speelbal de andere 
ballen geraakt moeten worden.

Nadat zowel de dames als de heren 
nog op de puist geschoten hadden 
stond er een heerlijk Chinees buffet 
klaar dat ondanks de 1,5 m regel een 
voortreffelijk einde betekende van 
een ongebruikelijk seizoen. Er was 
nog een genoeglijk samenzijn daarna 
in de schutshut van de St. Antonius-
schut op het Eeneind.

vlnr: Piet Meulendijk (tweede), Frans van Geelkerken (eerste), Harrie de Haas (derde)

Een oproep   
aan alle kinderen 
van 8 tot 14 jaar
Beste jongens en meisjes,
Nu de scholen weer zijn begonnen 
heb je misschien zin om in je vrije tijd 
iets heel anders te doen. Wat vind je 
ervan om in Nuenen badminton te 
gaan spelen?

De Badmintonclub Nuenen start op 
vrijdagavond 4 september een intro-
ductiecursus van drie lessen voor 
nieuwe jeugdleden. We nodigen je uit 
om van 19.00 tot 20.00 uur te komen 
badmintonnen in de Hongerman. Je 
leert dan hoe leuk het is om badmin-
ton te spelen met anderen. Natuurlijk 
worden de spelregels uitgelegd en 
leert de trainer je hoe je het beste kunt 
serveren. Wist je dat het ook belangrijk 
is om je racket op de juiste manier vast 
te houden? Je zult zien dat er bij dit 
spel meer komt kijken dan bij een pot-
je badminton in de tuin. Je kunt bij ons 
een racket lenen.
Je kunt je inschrijven voor deze intro-
ductiecursus van drie lessen Als je het 
een leuke sport vindt, kun je daarna 
jeugdlid worden van BC Nuenen. Na-
tuurlijk kun je ook je vrienden meene-
men.
Vertel aan je ouders dat deze introduc-
tiecursus gratis is. Oja…. niet vergeten 
om je voor de les eerst even aan te 
melden: info@bcnuenen.nl
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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.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

TE KOOP: eiken 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.

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

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

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

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

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

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.

Zolang de voorraad strekt 
GRATIS af te halen: de 
Frits Nuenengids bij Slaap-
studio Stijn.

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

*

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Hulp nodig met uw com-
puter of smart-apparaten? 
Ga naar digistudenten.nl 
en maak snel een afspraak!

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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