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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Zomercarnaval 
in ’t Raopersgat
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Historisch 
rogge maaien 
en oogsten bij 
De Roosdonck

Muzikale 
laatste schooldag 
op basisschool 
Sint Jozef

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Woensel XLkoopzondag

1
AUGUSTUS

12.00 - 17.00 uur 
koopzondag
AUGUSTUS

12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 

Op vrijdag 
koopavond

tot 21.00 uur

WoensXL

Nuenen was Vantesstic!
Vorige week zondag 18 juli was het eindelijk zover, het eerste evenement 
in Nuenen sinds anderhalf jaar: onze Vantesstic actiedag!

(wat aardig gelukt is). De echte drukte 
kwam in de middag, toen grote lokale 
artiesten hun opwachting maakten. 
Django Wagner, bracht de stemming 
er snel in, al was het moeilijk om op je 
stoel te blijven zitten. Mark Elbers zet-
te de gezelligheid voort en Johnny 
Rosenberg maakte het geheel com-
pleet. En dit deden ze allemaal geheel 
belangeloos voor Tess! 
Ondertussen ging het laatste uur in 
bij de spinningmarathon onder be-
geleiding van Eduard Bekkers, die 
speciaal hiervoor vanuit Amsterdam 
was gekomen, en Ilse, de mama van 
Tess. Na 5 uur spinnen zat de mara-
thon erop en hadden de spinners 
ruim 2000 euro bij elkaar gefietst! 
Tussendoor vond de trekking van de 
Vantesstic loterij (waarvoor al duizen-
den lootjes verkocht werden de afge-
lopen maanden) plaats. Met bijna 
200 prijzen, geschonken door onder-
nemers uit Nuenen en omstreken, 
werden vele bezoekers gelukkig ge-
maakt met mooie waardebonnen, 
gratis winkelen en zelfs een rond-
vlucht boven ons mooie dorp. Tegen 

Na een maandenlange voorbereiding 
konden we (alle maatregelen in acht 
nemend) beginnen. De eerste deelne-
mers van de spinning marathon kwa-
men zich in alle vroegte al melden. De 
fietsen waren goed bezet en ook ver-
schillende prominente Nuenenaren 
klommen op de fiets om hun steentje 
bij te dragen aan de inzamelingsactie 
voor de rolstoelbus van Tess. Dit ge-
beurde allemaal onder deskundige 
begeleiding van de spinninginstruc-
teurs van Feel Fit Center. Ondertussen 
begon ook het terras aardig vol te lo-
pen, werden de eerste hamburgers 
gebakken en konden kinderen zich 
vermaken op de springkussens. Het 
was ideaal terrasweer, en hoewel het 
voor de spinners wellicht iets té warm 
was, hielden zij allen stug vol - sommi-
gen wel 5 uur achter elkaar!

Ondertussen klonk over het feestter-
rein de gezellige muziek van DJ Aro. 
Nick van der Burgt praatte de hele dag 
aan elkaar en probeerde zoveel mo-
gelijk mensen te stimuleren om loot-
jes voor onze grote loterij te kopen 

Tess en Marc Elbers

In vijf kwartier werd Nuenen      
een stukje schoner

Steeds meer Nuenenaren doen iets 
tegen zwerfvuil. In de facebookgroep 
Nuenen Schoon wisselen ze tips en 
ervaringen uit. Afval opruimen is een 
beetje verslavend, wordt gegrapt. Als 
je er eenmaal mee begint ontwikkel 
je een extra zintuig lijkt het wel. Maar 
het geeft je vooral een goed gevoel 
om je omgeving schoon te houden. 

De deelnemers, vlnr, Toon Lintermans, Jacques Weterings, Jorijn van Hoof, Ellen 
Verdaasdonk, Medea van den Heuvel, Diana de Brouwer, Jasper Delhaes, Pauline 
van Deursen, Marc Rosmalen en Joost Heijnen.

concert: ‘Celebrate Life With Friends’.
Het kioskconcert begin om 15.00 uur 
en duurt ongeveer 45 minuten. De 
toegang is gratis.

Gertje Raassens         
zingt in de kiosk in het park

Gertje is een veelzijdig allround zange-
res. Voor verpleeghuizen en instellin-
gen brengt ze een nostalgische show 
‘Muzikale reis door de tijd’, een feest 
van herkenning. Overal waar men ge-
raakt wil worden door live muziek, 
zingt Gertje. Dit kunnen feesten en 
bruiloften zijn, of met carnaval, maar 
ook uitvaarten. In haar huiskamerres-
taurant ‘Aanschuiven bij Gertje’ zorgt 
ze niet alleen voor lekker eten, maar 
ook voor de muzikale omlijsting. Begin 
september organiseert ze in het Van 
Goghkerkje voor de derde keer een 

Foto: LAVFotografie

zeven uur kon het laatste lootje ge-
trokken worden en liep de dag ten 
einde. Een super geslaagde dag! We 
hebben vele malen gezien dat Nue-
nen een groots, gul dorp is en dankzij 
de vele mensen die ons hierin ge-
steund hebben (zoveel dat we ze on-
mogelijk allemaal bij naam kunnen 
noemen) is de Vantesstic Actiedag 
geweldig geslaagd!

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt! 
Dankzij jullie staat de teller nu op 
21.498 euro, een geweldige op-
brengst! We zijn er nog niet maar ho-
pen snel het benodigde bedrag voor 
de rolstoelbus van ongeveer 50.000 
euro bij elkaar te krijgen voor Tess. Wil 
je onze toekomstige acties volgen? 
We blijven updaten via facebook.
com/vantesstic. 

Dank je wel Nuenen (en omstreken), 
You were Vantesstic!

Dat de kiosk ook door slechts één vrouw vol van muziek kan zijn, toont de 
Nuenense Gertje Raassens op zondagmiddag 1 augustus. Ze brengt dan 
een compilatie van heerlijke easy listening muziek.

Tip: neem zelf een stoeltje of kleedje 
mee om ontspannen naar de optre-
dens te kijken. Er staan namelijk geen 
stoelen klaar voor luisteraars. Tijdens 
en na afloop van het concert wordt 
door vrijwilligers van Cultuur Over-
dag t.b.v. de musici gecollecteerd. Als 
het weer echt té slecht is, kán het ge-
beuren dat een concert wordt gean-
nuleerd. Kijk daarom altijd even op 
de website van Cultuur Overdag voor 
het laatste nieuws.

Ze hadden er zin in, de tien leden van Nuenen Schoon die zich afgelopen 
zondag verzamelden bij het Strandbad. Uitgerust met grijpers namen ze 4 
stukken Nuenens natuurschoon onder handen. Ze verspreidden zich over 
het Strandbad, de Visvijver, een stuk van de Refelingse Heide en een stuk van 
Breeldere. Vijf kwartier later waren er 15 goed gevulde zakken vol zwerfvuil 
verzameld. Opgeruimd, genietend van een kopje ko�  e keken ze terug op 
een succesvolle actie. Dat deel van Nuenen was nu een � ink stuk schoner.

Ook deze zondag krijgt de groep veel 
complimenten van passanten, die 
genieten van de mooie dag.

Hoewel de gemeente zijn best doet 
om al het zwerfvuil aan te pakken, 
kunnen ze dit niet alleen. “De ge-
meente is blij met onze hulp”, vertelt 

Joost Heijnen een van de initiatiefne-
mers van Nuenen Schoon. “Wij heb-
ben regelmatig overleg om te kijken 
wat er beter kan.”

“Het opruimen van zwerfafval kost 
veel geld en de middelen zijn beperkt”, 
vult mede-initiatiefnemer Marc Ros-
malen aan. “Onze hulp is heel welkom. 
En het opruimen werkt: mensen voe-
len zich prettiger en zijn eerder ge-
neigd het zelf ook schoon te houden”.

De actie van afgelopen zondag was 
een groot succes. Sluit je aan bij de 
groeiende groep Nuenenaren die re-
gelmatig helpt om Nuenen mooi te 
houden. Op de faceboekgroep Nue-
nen Schoon lees je hoe je aan op-
ruimspullen kunt komen. En kun je 
ook zelf je ideeën delen.
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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:

Door de vakantieperiode wordt er minder 
afval aangeboden en zijn we misschien 
eerder in de straat dan u gewend bent. Iets 
om rekening mee te houden.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
∞ steeds meer Nuenenaren kiezen voor zonnepanelen;
• ieder opgewekte kWh helpt om uw energierekening te 

laten dalen;
• de installatie zichzelf zal terugverdienen;
• lokale ondernemers u graag helpen;
• er vast een buur, kennis of vriend is die zonnepanelen 

heeft. Vraag eens hoe het bevalt
Meer weten?: www.EnergiehuisSlimWonen.nl 

DUURZAAMHEID
Zomeragenda energiehuisslimwonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw serviceloket met 
gratis diensten voor en door bewoners en huiseigenaren 
van 8 gemeenten, waaronder de gemeente Nuenen.

Gratis webinars 
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je 

niet op te wekken!
• 23 augustus: Workshop woning Quickscan score van 

je woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit op-

wekken?
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’

Meer informatie
Kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 20-07-2021 EN 26-07-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lucas van  Veranderen bestaande uitweg
Hauthemlaan 12 
Ten Worpe 9 Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Het Puyven 6 Verplaatsen voordeur naar 
 voorgevel 
Perceel D 4781,  Oprichten woonhuis  
nabij Bakertdreef 
Nassaustraat 19 Wijzigen voorgevel, renoveren dak,
 verhogen nok, uitbreiden hoofd-
 gebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 41 Verplaatsen entreedeur 
Jo van Dijkhof 110 Plaatsen luifel voorgevel 
Jan Daemshof 6 Wijzigen kozijnen voorgevel en 
 constructiewijziging 
De Doorn 2 Plaatsen aanbouw 
Laan door de  Oprichten van 6 woningen 
Panakkers 1 t/m 11 
en Panakkersdreef 1 
Valeriaanlaan 8 Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Berg, bij nr. 56 Kappen Zomerlinde 
Hoekstraat, bij nr.12 Kappen Zomereik 
Hoekstraat, bij nr.21 Kappen Zomerlinde 
Boordseweg, bij nr.60 Kappen Zomereik 
Park, bij nr.11 Kappen Zomerlinde 
Spegelt 64 Plaatsen overkapping 
Refeling 25 Plaatsen dakkapel voorzijde woning

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van  Alcoholwetvergunning De Bengel 
Goghplein 95 
Landgoed Gulbergen Bloem & Tuin 25 juli t/m 1 augustus

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
26-07-2021 Nuenen c.a. Maatwerkvoorschriften  
  Activiteitenbesluit milieu-
  beheer P.S.N. BV, Spegelt 50 
26-07-2021 Nuenen c.a. Maatwerkvoorschriften  
  Activiteitenbesluit milieu- 
  beheer Damen Plastics BV, 
  Spegelt 42 
22-07-2021 Nuenen c.a. Maatwerkvoorschriften 
  Activiteitenbesluit milieu- 
  beheer New York Pizza, 
  Vincent van Goghstraat 14 

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

Heeft u op die dagen toch urgent en met spoed een nieuw 
reisdocument nodig dan kunt u contact opnemen met de 
Koninklijke Marechaussee. Zie ook voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl

VERKEER
In het weekend van 31 juli - 1 augustus is de weg Collse 
Heide afgesloten vanwege het aanbrengen van een nieu-
we asfalt toplaag. 

TAXUS TAXI
Stichting Taxus Taxi heeft al 
meer dan 300.000 kilogram 
vers taxussnoeisel ingeza-
meld. Genoeg voor ruim 
2.700 chemokuren voor de 
behandeling tegen borst-, 
maag-, slokdarm-, long-, en 
eierstokkanker. 
Steeds meer mensen uit verschillende gebieden bieden 
hun taxussnoeisel aan. De bekendheid van de Taxus Taxi 
groeit en dat uit zich direct in resultaat. Wilt u ook deel-
nemen? Kijk dan op www.taxustaxi.nl voor de mogelijk-
heden. Snoei uw taxushaag binnen de inzamelperiode en 
maak vandaag nog een afspraak via www.taxustaxi.nl/
afspraak.

NUENEN VEILIG
Zomercampagne Veilig de zomer door
De zomer is o«  cieel begonnen! De tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt 
ieder jaar maar weer. Ben er extra alert op en laat uw wo-
ning veilig achter. Uw woning is een makkelijk doelwit 
wanneer duidelijk te zien is dat er voor een langere periode 
niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordij-
nen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is 
het voor inbrekers vaak eenvou-
dig de woningen eruit te pikken 
waarvan de bewoners langere tijd 
weg zijn. Wekelijks krijgt u hier 
een tip. Voor alle tips kunt u te-
recht op onze website.
• Tip 4: Verwijder klimobjecten
 Laat geen 'klimvoorwerpen', 

zoals ladders, kliko's en an-
dere grote voorwerpen buiten 
liggen. Dit zijn gemakkelijke 
hulpmiddelen voor inbrekers 
om uw woning binnen te ko-
men.

BLAUWALG      
IN GEMEENTEVIJVER
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauw-
alg aangetro± en in de gemeentevijver gelegen bij het 
gemeentehuis aan de Jhr Hugo van Berckellaan. 

Gevolgen van blauwalg 
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere tempe-
raturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in 
stilstaand water. Contact met oppervlaktewater met 
blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode 
vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond bin-
nen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. 
Honden kunnen beter niet in met blauwalg besmet water 
zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vissen. 

Waarschuwing en informatie
De gemeente Nuenen waarschuwt de inwoners voor dit 
gevaar voor de Volksgezondheid. Waterschap De Dommel 
heeft al een waarschuwingsbord bij de besmette water-
partij geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van Waterschap De Dommel
www.dommel.nl 

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.

OPENINGSTIJDEN IN 
ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 31 t/m 35 (2 augustus 
t/m 3 september) zijn er aangepaste openingstijden voor 
de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeente-
huis is alleen in de ochtend open van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag 
en -avond (4, 11, 18, 25 augustus en 1 september). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

PASPOORT OF IDENTITEITS-
KAART
Deze week donderdag 29 juli 2021 vanaf 10.00 uur en 
vrijdag 30 juli 2021 kunt u NIET terecht voor het aanvragen 
van een paspoort of identiteitskaart. Dit komt door lan-
delijke technische aanpassingen die nodig zijn voor de 
invoering van de nieuwe identiteitskaart per 2 augustus 
2021. Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak 
in voor een andere datum. 

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN
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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

Wij helpen u graag
een Keuze maken

Biefstuk Spiesen 
...............................................................4 stuks7,95
Sweetheart ..................  100 gram 1,85
Gegrilde Spare Ribs
.........................................................  500 gram 6,95
Runder Hamburgers
.............................................................  4 stuks 5,00
Pancethina ..................  100 gram 1,85
Gegrilde Kippenpoten
.............................................................  2 stuks 3,50

Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!!!

KOOPJE

SPECIAL

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds
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ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

SUPER

KOOPJE

SPECIAL

VD GRILL

Gevraagd personeel:  
•     Ervaren dakdekker
•     Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 

040-2838530 of 06-55701584

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1

26-10-20   14:37

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. • Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1
26-10-20   13:52

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

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 BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Volvo 960  5-deurs wit
2.5 Ambassador - line  |  Bouwjaar 1995

benzine, automaat   |  Kilometerstand 230.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!
Ook in de vakantie periode ligt 
weekblad Rond de Linde
iedere week bij u op de mat.
www.ronddelinde.nl

Door de inzet en enthousiasme van onze gehele team 
ligt er iedere week een interessante Rond de Linde bij u op de mat!
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Peter Pan beleeft    
droompremière in    
NimmerNeverNooitGedachtland
En toen was er… Theatergroep Mariahout met de voorstelling Peter Pan 
terug naar NimmerNeverNooitGedachtland. Een prachtige familie voor-
stelling voor jong en oud.

Zaterdag 24 juli vond de première 
plaats in het openluchttheater van 
Mariahout. En ook al was het tijdens 
de repetities, vanwege de corona-
maatregelen, niet altijd even makke-
lijk om goed te repeteren, aan de 
voorstelling is dat niet te zien. 
Gezien de reacties van het publiek 
mag de theatergroep zelfs spreken 
van een formidabele start van het 
tournee. De spelers, jeugd en volwas-
senen samen, hadden duidelijk ple-
zier om weer voor publiek te mogen 
optreden.

Jane gelooft niet in de verhalen die 
haar moeder haar vertelt. Ze zou in 
haar jeugd allemaal avonturen heb-
ben beleefd in Nimmernevernooit-
gedachtland. Met een krokodil die 
klinkt als een klok, Peter Pan en de 
verloren meiden die nooit volwassen 
worden en een elfje dat Tinkerbel 
heet. Jane gelooft er niet meer in. 
Haar moeder zou het leven eens se-
rieus moeten nemen, vooral nu het 
oorlog is. Maar dan staat ineens kapi-
tein Haak bij haar op de stoep met 
een bijzonder voorstel.
Kapitein Haak en zijn piraten hebben 
nog een appeltje te schillen met Pe-
ter Pan en zien in Jane de uitgelezen 
kans om dit te bereiken. 

Hoe dit precies afloopt willen we nu 
niet verklappen daarvoor zul je zelf 
moeten komen kijken. 

Theatergroep Mariahout levert met 
Peter Pan terug naar NimmerNever-
NooitGedachtland een unieke, mooie, 
speelse, muzikale en beeldende voor-
stelling af. Samen met de prachtige 
kostuums en het originele gebruik 
van decorstukken is het applaus na af-
loop niet meer dan verdiend.
Een compliment aan regisseur Eva 
Stam en haar productieteam die sa-
men met de spelersgroep en de vele 
vrijwilligers achter de schermen de 
lat voor volgend jaar weer hoger heb-
ben gelegd. Een voorstelling die je 
Nimmer Never Nooit wilt missen.

De voorstelling is de komende weken 
in diverse openluchttheaters te zien. 
In Mariahout kun je meeleven met de 
avonturen van Peter Pan op 1 augus-
tus om 13.00 en 16.00 uur en 12 au-
gustus om 14.30 uur. Het volledige 
programma vind je online op; www.
toneelverenigingmariahout.nl/agenda/

Kaarten zijn verkrijgbaar op www.
openluchttheatermariahout.nl, i.v.m. 
met corona is een ticket kopen vooraf 
verplicht.

Peter Pan beleeft    
droompremière in    

Muzikale laatste schooldag  
op basisschool Sint Jozef
Het schooljaar op basisschool Sint Jozef in Nederwetten werd op vrijdag 
23 juli feestelijk afgesloten. De laatste schooldag was speciaal voor de 
school in het algemeen en voor de leerlingen van groep 8 in het bijzon-
der. Als aanloop naar dit definitieve afscheid van groep 8 was de eindfilm 
Rampenkamp in zeer besloten kring (door de coronamaatregelen) een 
week eerder op school getoond. Deze film (gemaakt door alle boven-
bouwleerlingen, leerkrachten en ouders) ging over het kamp van groep 8 
dat gesaboteerd werd door oud-leerlingen. Gelukkig was hier in real life 
geen sprake van. Groep 7 en 8 zijn een paar dagen heerlijk op kamp in 
Geldrop geweest, waar ze gevist hebben, paintball, silent disco, boot-
camp en een spooktocht hebben gedaan. En o ja, niet te vergeten heel 
veel lol met elkaar hebben gehad.

Ochtendactiviteiten
Daar waar de ochtend normaal ge-
sproken gevierd werd met buitenac-
tiviteiten voor de hele school werd 
deze (wederom met het oog op co-
rona) nu in de eigen klas gevierd. Zo 
werden er foto’s bekeken, spelletjes 
gedaan en nog veel meer. Ook vond 
er een heuse raketlancering door 
Mad Science buiten op het school-
plein plaats. En last but not least, er 
moest gerepeteerd worden voor de 
muzikale show aan het einde van de 
ochtend.

Muzikale afsluiting
Om kwart over twaalf uur waren de 
ouders/verzorgers uitgenodigd. Al 
gauw stond het hele schoolplein vol. 
De kinderen uit de bovenbouw 

(groep 6, 7, 8) hadden plaatsgeno-
men achter hun percussie-instru-
menten. De kids van groep 4 en 5 
stonden dans- en klapklaar bij elkaar 
en ook de groep kleuters was met 
kleurrijke, zelfgemaakte ratelinstru-
menten in de hand klaar om flink 
veel muziek te maken. Vervolgens 
werden de ouders geïnstrueerd om 
op een bepaalde manier te dansen 
en te klappen op een Afrikaans num-
mer dat door de hele school vertolkt 
zou worden. Het werd een waar 
spektakel. Een van de ouders had zo 
vol overgave meegedaan dat ze de 
afdrukken van haar ringen in haar 
bovenbenen had staan. 

Ereronde
Daarna werden alle leerlingen van 
groep 8 persoonlijk toegesproken. 
Op een door hen gekozen nummer 
en met een door hen gekozen mid-
del (skeelers, lopend met de hond, 
etc.) mochten ze één voor één een 
ereronde maken over het plein on-
der luid applaus van alle aanwezi-
gen en enkele high-fives. Hierna was 
het tijd voor poffertjes en spekjes op 
een spies. Lekker en gezellig met z’n 
allen buiten eten in de zon. Lang na 
de officiële schooltijd nam iedereen 
afscheid van elkaar. Milan, Nil, Noor, 
Leea en David: veel succes op de 
middelbare school en iedereen een 
fijne zomervakantie toegewenst!

Krakenburg scoort met        
met Klapstoelkabaret 

Zondag 1 augustus is de locatie van 
het Klapstoelkabaret te vinden bij het 
openluchttheater van Kapellerput in 
Heeze, zie voor de complete speellijst 
www.klapstoelkabaret.nl. En Boerde-
rij Krakenburg heeft nog veel meer te 

Het werd een heerlijke aftrap van de 
zomervakantie. De hoofdrolspelers 
waren Thijs van de Meeberg en Ramon 
Chatrer, twee artiesten uit de Klap-
stoelselectie, en de gezellige gast-
vrouwen Gerty en Riene Huijbers. 

Benefietconcert 1 augustus in de Regenboog

Er is ‘noot aan de man’. 
Hoe dichtbij kan het zijn?
Onder dit thema zal Paul Weijmans op zondag 1 augustus een Benefietcon-
cert geven voor ‘giro 777 - watersnood’. Al improviserend kabbelt de piano-
muziek langs eilandjes van rust. In de Regenboog zal het water en de zon 
zich weer verenigen tot een symbool. Tijdens het concertje wil Paul je mee-
nemen op een mooie reis. Zoeken naar rust en ruimte, vinden van sferen. 
Maar vooral de eigen klank van de muziek is typerend en wel als ‘a piece for 
peace’. Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop is er een 
collecte voor Giro 777. Er gelden in de kerk wel coronamaatregelen, dus kom 
vroeg! Leuk, als je erbij bent….. Meer info: info@paulweijmans.nl

Kioskconcert 2.0:  
breng zelf   
een stoeltje mee
De weg naar een voorgenomen doel 
loopt zelden via een rechte lijn. Vrij 
vertaald: er is enige flexibiliteit en 
veerkracht nodig om in Nuenen in 
juli en augustus kioskconcerten te or-
ganiseren.

Afgelopen week meldde de gemeen-
te dat er, om formeel te voldoen aan 
de covid-19 regels, bij de kioskcon-
certen stoelen geplaatst moeten wor-
den. Cultuur Overdag heeft niet de 
middelen om stoelen te huren zonder 
dat er inkomsten tegenover staan: de 
opbrengst van de donaties tijdens 
het concert zijn immers voor de musi-
ci. Gelukkig blijkt dat bezoekers ook 
zelf een stoel mogen meenemen, als 
de organisatie zorgt dat de stoelen op 
1,5 meter afstand van elkaar worden 
geplaatst. (Helaas: gewoon op een 
kleedje op het gras zitten mag niet).

Maar: een probleem komt zelden al-
leen. Bij het geplande concert van af-
gelopen zondag waren er nóg twee 
obstakels: de voorspelde regen (met 
mogelijk onweer) én ziekte bij één van 
de bandleden van Zobi la Mouche. De 
samenloop van deze omstandighe-
den betekende een annulering van 
het concert. Maar niet getreurd: op 1 
augustus komt er weer een kioskcon-
cert. En Zobi la Mouche komt u onge-
twijfeld nog een keer tegen in het pro-
gramma van Cultuur Overdag!

Zondagmiddag 1 augustus: 
Gertje Raassens
Op een hopelijk droge zondagmiddag 
brengt Gertje Raassens bij de kiosk in 
Het Park in Nuenen een compilatie 
van heerlijke easy listening muziek. 
Aanvang van het concert: 15.00 uur. 
Vergeet niet een stoel of krukje mee te 
nemen! Meer informatie over het con-
cert en een voorproefje is te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl. Daar is ook 
altijd het laatste nieuws te lezen over 
de kioskconcerten. Bij té slecht weer, 
kan het gebeuren dat een concert wat 
later of eerder begint, of in het slecht-
ste geval, wordt geannuleerd. 

Het publiek stroomt toe, haalt een kopje koffie, een frisje, een trappistje 
of cornetje en zoekt een plaatsje op het gras. Bezoekers die een kaartje 
hebben bemachtigd nemen plaats op een klapstoeltje, op een tuinstoel 
of op een inklapbare ligstoel. Een enkeling neemt genoegen met een 
plekje op een zitbank. Vrijdagavond 23 juli was een mooie zomeravond 
en het Klapstoelkabaret bij Boerderij Krakenburg was uitverkocht. 

bieden, gelegen in buurtschap Olen 
in Gerwen, een honderdtal meters 
van het Wilhelminakanaal en vlakbij 
Stad van Gerwen (www.krakenburg.
nl). Een bezoekje meer dan waard. 

Foto’s Cees van Keulen
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus 
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Prijsvraag voor     
gratis toegangsbewijzen   
GroenExpo Bloem & Tuin
Van zondag 25 juli tot en met zondag 1 augustus 2021 vindt op Landgoed 
Gulbergen opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 27e 

editie. Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Uw inzending moet, voorzien van 
naam en e-mailadres, voor vrijdag-
middag 12.00 uur binnen zijn op: 
bloementuin@ronddelinde.nl

De uitslag en de prijswinnaars wor-
den vermeld in Rond de Linde. Prijs-
winnaars krijgen de toegangsbewij-
zen toegezonden via een e-mail van 
de organisatie van Bloem en Tuin.

Prijswinnaars week 29
Marij van Dun
Marga van Kaathoven
Mirjan Wigmans
M.J. Bruining-Sanders
Sjoerd Hoekstra

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u deze week de laatste 
lezersactie aan.
U moet hierbij de adverteerder van 
Rond de Linde noemen die in de toe-
gevoegde 6-hoek staat. Deze is iede-
re week weer anders.
Iedere week worden onder de goede 
inzenders 5x2 vrijkaarten GroenExpo 
Bloem & Tuin verloot.

Rond de Linde zoekt:

Verslaggever  
gemeenteraads-
vergaderingen  
gezocht
De redactie van Rond de Linde is op 
zoek naar een redacteur die verslag 
wil doen van zowel de gemeente-
raadsvergaderingen als van andere 
gemeentelijke activiteiten. Affiniteit 
met de Nuenense politiek is een must, 
net als onpartijdige verslaglegging in 
correct Nederlands. De gemeente-
raadsvergaderingen vinden in princi-
pe in de avonduren (donderdag) 
plaats en van de redacteur wordt ver-
wacht dat hij of zij hierbij persoonlijk 
aanwezig is, of de vergadering digi-
taal volgt als aanwezig zijn niet kan. 
Wil je de inwoners van Nuenen c.a. in-
formeren over datgene waarover in 
de gemeenteraad besluiten genomen 
worden en lijkt een redacteurschap je 
wel iets, neem dan contact met ons 
op via 040-2831200 of stuur een e-
mail naar redactie@ronddelinde.nl

RECTIFICATIE! 
Typefout in IBAN stichting Belan-
gen Nuenen-Oost

In het bericht WEG = WEG van de 
stichting Belangen Nuenen-Oost, dat 
vorige week in Rond de Linde ge-
plaatst is, is door de organisatie een 
verkeerd IBAN-nummer genoemd. 
Hierdoor zijn donaties voor de 
crowdfunding niet gelukt. Hierbij het 
juiste IBAN-nummer, zodat u alsnog 
kunt doneren: NL55 INGB 0009 4338 
32. U kunt ook gebruik maken van de 
QR-code.

Winkelen bij windkorenmolen    
De Roosdonck 
Foto’s: Teuntje Jurka, Gerwen

Teuntje Jurka uit Gerwen is als vaste klant aan het winkelen in de molen-
winkel van De Roosdonck in Gerwen. Toevallig loop ik hem zaterdag 24 
juli tegen het lijf. Wij raken in gesprek met Hennie Merks, molenaar en ei-
genaar van dat mooie monument. Of wij de molen willen bezichtigen, 
vraagt Hennie. ‘Graag, ik heb nog nooit een molen van binnen bekeken’, 
bekent Teuntje. 

graan. Het is een prachtig monu-
ment, een bezoek meer dan waard. 
In de molenwinkel zijn diverse pro-
ducten verkrijgbaar, zoals tarwevol-
korenmeel, tarwebloem, roggevol-
korenmeel, speltvolkorenmeel, spelt-
bloem, durum pastameel, boekweit-
meel, griesmeel, tarwezemelen, pan-
nenkoekenmeel, vlaaimix en vlaai-
vulling, zadenmix, gedroogde gist, 
bakkerszout, Roosdonck broodmix, 
diverse koekmixen, honing en in het 
seizoen ook speculaasmix en peper-
notenmix. 
De molenwinkel is op zaterdagen 
geopend van tien uur tot drie uur en 
bij voldoende wind is de machtige 
molen ook werkend te bezichtigen. 
Meer informatie: www.roosdonck.nl

Wij klimmen de steile trap op naar de 
eerste etage, daar geeft Mario Col-
lombon les aan een aspirant-mole-
naar. Molenaar Mario is al ruim 25 jaar 
als vrijwilliger werkzaam op de mo-
len. Ik kijk rond zonder fotocamera 
om mijn nek en Teuntje tovert met 
zijn telefoon/camera. Op naar de 
tweede etage…...

Hoffotograaf
De korte excursie leverde heel wat 
wetenswaardigheden op en Teuntje 
hanteerde op handige wijze zijn ca-
meramobieltje. “Jij bent fotograaf en 
staat nooit op de foto, ik schiet wel 
een paar plaatjes van jou”, aldus Teun-
tje spontaan. Teuntje is nu benoemd 
tot mijn hoffotograaf.

Molenwinkel
Aan de Gerwenseweg in Gerwen 
staat in het open landschap de wind-
korenmolen De Roosdonck, ver-
noemd naar het gebied aldaar. De 
molen dateert uit 1884 en wordt nog 
steeds gebruikt voor het malen van 

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen
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GGD BZO gaat vaccineren           
zonder afspraak

Zo werkt het
Voor het halen van een vaccinatie 
zonder afspraak gelden een paar re-
gels. Het is alleen mogelijk voor in-
woners van 12 jaar en ouder die hun 
eerste prik nog niet ontvangen heb-
ben. Zij nemen hun ID-bewijs mee 

natie via de vrije inloop te halen. 
Daarnaast is het goed om te weten 
dat op beide vaccinatielocaties het 
dragen van een mondkapje verplicht 
is. Wie een stempel in het gele boekje 
wil, neemt dit boekje zelf mee.

Nieuwe fase in
“Het halen van een coronavaccinatie 
wordt nu nog gemakkelijker,” vertelt 
Gonny van Loon, programmamana-
ger Covid-19. Naast de afspraken die 
gepland staan, is er (nog) voldoende 
vaccin beschikbaar, daarom gaan we 
nu naast de vaccinaties op afspraak 

ook een vrije inloop organiseren. De 
afspraak voor de tweede prik wordt 
direct op de afspraak geregeld. Daar-
door kan de wachttijd trouwens wel 
wat oplopen, het is fijn als inwoners 
daar rekening mee houden.”

Vaccinatielocaties
Wie zonder een afspraak een vaccina-
tie wil komen halen, is dagelijks tus-
sen 9.00 en 16.00 uur welkom op één 
van de vaccinatielocaties in de regio: 

Eindhoven: Indoor Sportcentrum, 
Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ Eind-
hoven. 

Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Hel-
mond. Deze locatie is het best bereik-
baar met de auto of fiets.

Vanaf zaterdag 24 juli zet GGD Brabant-Zuidoost (Eindhoven en Hel-
mond) de deuren van de vaccinatielocaties open. Iedereen die nog geen 
afspraak voor de 1e vaccinatie heeft gemaakt, kan zonder afspraak te-
recht. De GGD wil het hiermee nog gemakkelijker maken om een vaccina-
tie te krijgen. Iedere dag is een vaste hoeveelheid vaccins beschikbaar, op 
= op. Inwoners kunnen zich dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur melden 
voor een prik.

naar de vaccinatielocatie, de gezond-
heidsverklaring vullen ze ter plekke 
in. De arts bepaalt vervolgens welk 
vaccin de inwoner krijgt, hierin is 
geen vrije keuze. En op = op. Per dag 
is er een nieuwe voorraad. Het is niet 
mogelijk om de tweede coronavacci-

Peter R. de Vries
“Woorden schieten te kort”
Ze blijven hangen in je keel
Velen raakten emotioneel
Bij “A Whiter Shade of Pale”
“Een aanslag op de rechtsstaat’’
Dat is maar gedeeltelijk waar
De persoon Peter R. de Vries is waar 
het om gaat
Niet toevallig liep hij daar
Het dragen van een kogelwerend 
vest
Helpt niet als er geschoten wordt op 
je hoofd
Toch is dat wat er voor andere 
helden nog rest
Als er een prijs op je hoofd wordt 
uitgeloofd

Joke van Overbruggen©

Connect Assuradeuren  
maakt nu onderdeel uit  
van Veldsink Groep
Afgelopen donderdag heeft het bestuur van de Coöperatie Connect Assu-
radeuren U.A., en Veldsink de overgang van Connect Assuradeuren naar 
Veldsink Groep per 1 januari 2021 officieel gemaakt door het zetten van 
de handtekeningen van Cees Bennis en Jan Veldsink.

In 2002 hebben 13 kantoren, samen 
met Cees Bennis, Connect Assura-
deuren opgericht als volmachtbe-
drijf. Inmiddels is Connect een echte 
allround serviceprovider met 24 aan-
gesloten kantoren, 38 miljoen aan 
volmachtpremies en een uitgekiend 
breed dienstenpalet. 

Om de aangesloten assurantiekanto-
ren en de medewerkers meer zeker-
heid en continuïteit te kunnen bie-
den, gingen bestuur en directie op 
zoek naar een sterke, toekomstbe-
stendige partner. Deze vonden ze in 
het familiebedrijf Veldsink Groep. 

Vanwege de specifieke dienstverle-
ning zal Connect binnen Veldsink 
Groep zelfstandig verder gaan als 
VCN-Connect, naast serviceprovider 
VCN Verzekeringen en VCN Hypo-
theek Service.

De huidige 38 medewerkers en de di-
recteur Cees Bennis blijven hun werk-
zaamheden in Wognum voortzetten. 
Voor de klanten en relaties van Con-
nect blijft daarmee het contact onge-
wijzigd.

Familiebedrijf Veldsink Groep zet sterk 
in op haar zelfstandigheid en onaf-
hankelijkheid. Deze overname maakt 
het dienstenpakket van de service-
provider nog uitgebreider en zorgt er-
voor dat ze een steeds groter deel van 
het intermediair kan ontzorgen.
Tot de Groep behoren ook Veldsink 
Advies, NBG, Van Bruggen Advies-
groep en Assist Verzuim.
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde
In augustus: ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind.

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 
Leergeld Nuenen, CMD gebouw, Berg 22C

13.30 uur Rikken
gemeenschapshuis De Koppelaar

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend
Heemhuis van De Drijehornick

Elke Woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Zondag 1 augustus 
13.00 + 16.00 uur Peter Pan; terug naar 

Nimmernevernooitgedachtland
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 1 augustus
15.00 uur Cultuur Overdag: Kioskconcert: 

Gertje Raassens. Het Park in Nuenen 
(Vergeet niet een stoel of krukje 

mee te nemen!)

Donderdag 12 augustus 
14.30 uur Peter Pan; terug naar 
Nimmernevernooitgedachtland

Openluchttheater van Mariahout

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus
Kindervakantieweek Nuenen 2021

Vrijdag 21 t/m zondag 29 augustus 
SporTed Open 2021, T.V. Wettenseind

Wettenseind 22 in Nuenen

Zaterdag 4 en zondag 5 september
De Boekenhoek en Boekenmarkt 

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 6 t/m zondag 12 september
Lissevoort Watermolen van Opwetten 

Tennis- en padeltoernooi 
T.V. de Lissevoort

Zondag 1 augustus
19.30 uur Benefi etconcert Paul Weijmans 

voor ‘giro 777 - watersnood’
Regenboogkerk aan de sportlaan Nuenen

Woensdag 15 en 22 september 
Jaarlijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ 

Badminton Club Lieshout 
Sporthal ‘de Klumper’ 

aan de Papenhoef in Lieshout

Zaterdag 25 september
Burendag

Woensdag 29 september
19.30-22.00 uur Avondje Conn 2021

Het Klooster in Nuenen.

Zondag 3 oktober
Blue Planet Harp Ensemble: 

‘de Poppenmaker’
Het Klooster Nuenen

17 t/m 23 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Open Monumentendag
Voor info: ngn200.nl

Zomercarnaval in ’t Raopersgat
Vrijdag 23 juli was het zo ver. Groep 8 van Basisschool De Sprankel 
nam afscheid van de basisschool. Het thema van het afscheidsfeest 
was ‘Zomercarnaval’ en dat hebben de kinderen maar ook de rest van 
Lieshout geweten. Het was zomercarnaval in ’t Raopersgat!

De aanleiding
Door corona was het niet duidelijk 
wat er wel en niet georganiseerd kon 
worden voor de leerlingen van groep 
8. Daarom hadden de ouders al diver-
se activiteiten georganiseerd voor 
deze leerlingen. Zo was er al een quiz, 
een moordspel en een zomerfeest 
geweest. Gelukkig was ook de musi-
cal en het kamp nog doorgegaan en 
hadden ze een mooi slot van de 
basisschool. Maar natuurlijk was er 
nog een spetterend eindfeest.
Helaas was door het virus het carna-
valsfeest in het water gevallen van-
daar dat er voor het eindfeest was ge-
kozen voor het thema ‘zomercarnaval’.

Optocht
De kinderen hadden de opdracht ge-
kregen om verkleed aanwezig te zijn 
op de Heuvel in Lieshout. Daar wer-
den ze verrast door de organisatie. Ze 
werden namelijk vanaf de Heuvel via 
een omweg door Lieshout naar de 
feestlocatie gebracht op de prinsen-
wagen van Carnavalsvereniging de 
Raopers. Aan de wagen hing een 
spandoek met de tekst “Groep 8 is 
klaar, de ballen! Wij gaan zomercarna-
vallen”. Onder het genot van feestmu-

ziek, die verzorgd werd door DJ Roy 
van den Tillaart, gingen de kinderen 
van groep 8 zingend en springend 
door Lieshout heen. Er stonden al 
veel ouders en kinderen langs de kant 
maar door de muziek trok het nog 
meer bekijks en heeft heel Lieshout 
kunnen meegenieten van dit feest.

Feestlocatie
Na de mooie tocht door Lieshout wa-
ren er nog meer verrassingen op de 
feestlocatie. Dat ze er konden zwem-
men was bekend maar er was ook een 

De familie Vermeulen   
uit Nuenen krijgt beloning 
voor inleveren lege batterijen
Elke maand beloont Stibat mensen die hun lege batterijen hebben inge-
leverd. Deze maand is de familie Vermeulen uit Nuenen de gelukkige. Sti-
bat bedankt de familie Vermeulen voor haar moeite en beloont haar met 
een Nationale Tuinbon.

De plus van een lege batterij
In elke lege batterij zit nog een plus. 
Ingezamelde batterijen leveren na-
melijk waardevolle metalen op, zoals 
ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en 
nikkel. Die zijn nodig voor het maken 
van fietsen, brilmonturen, pannen, 
bestek, leidingen, dakgoten... en nog 
veel meer. Door lege batterijen in te 
leveren, draag je bij aan een duurza-
mere wereld. Als we de metalen uit 
batterijen hergebruiken, hoeven we 
minder nieuwe grondstoffen uit de 
natuur te winnen. En met 25.000 inle-
verpunten in Nederland is het een 
kleine moeite om je lege batterijen in 
te leveren.

Lever ze in 
en geef ze een nieuw begin!
Elke maand verloot Stibat onder de 
inleveraars van lege batterijen tach-
tig Nationale Tuinbonnen van € 25,-, 
twintig ‘support your locals’ diner-
bonnen van € 50,-, en drie weekend-
jes weg ter waarde van € 445,- bij 
Center Parcs.

Hoe doe je mee? Verzamel zoveel 
mogelijk lege batterijen en doe ze 

per 10 stuks in een zakje samen met 
een briefje waarop jouw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres 
staat geschreven. Vervolgens lever je 
het zakje in bij een van de vele inle-
verpunten van Stibat, bijvoorbeeld: 
de supermarkt, bouwmarkt of dro-
gist. In Stibats batterijensorteercen-
trum in Lelystad selecteert een ge-
rechtsdeurwaarder elke maand 103 
gelukkige mensen.

Over Stibat
Sinds 1995 houdt non-profitorgani-
satie Stibat zich bezig met het inza-
melen, sorteren en recyclen van afge-
dankte batterijen en accu’s. We ont-
zorgen bedrijven en instellingen 
door uitvoering te geven aan hun 
wettelijke verplichting. En door het 
bieden van verantwoorde diensten 
en oplossingen die bijdragen aan 
een beter milieu. Stibat streeft naar 
maximaal hergebruik van grondstof-
fen en zorgt voor een veilige verwer-
king van batterijen en accu’s volgens 
nationale en Europese wet- en regel-
geving.
Kijk voor meer informatie op: www.
stibat.nl en www.legebatterijen.nl

Taxusinzameling tegen   
kanker overstijgt verwachtingen
Even leek het erop dat de taxusinzameling van 2021 (letterlijk) in het wa-
ter zou vallen. De maand mei was behoorlijk nat en koud. Dit had helaas 
een remmend effect op de groei van veel planten, waaronder de taxus. 
Het water van de maand mei in combinatie met de zwoele warmte van 
juni heeft gelukkig veel goedgemaakt. Inmiddels heeft stichting Taxus 
Taxi dan ook meer dan 300.000 kilogram vers taxussnoeisel ingezameld. 
Genoeg voor ruim 2.700 chemokuren.

springkussen. Daarnaast was DJ J-
Spock (Jan van Berlo) met een schitte-
rende lichtshow en geluidshow aan-
wezig. De kinderen hebben tot laat in 
de avond genoten van het lekkere 
weer en natuurlijk de feestmuziek. La-
ter op de avond sloten ook de ouders 
aan zodat ook zij gezamenlijk konden 
terugkijken op dit bijzondere jaar. 

Mooie afsluiting
Op basis van de reactie van de kinde-
ren kunnen we de conclusie trekken 
dat ze kunnen terugkijken op een 
schitterend jaar maar ook op een 
mooie afsluiting. Ze kunnen nu gaan 
genieten van een welverdiende va-
kantie. Onze dank gaat uit aan ie-
dereen die heeft bijgedragen aan de 
organisatie van de verschillende acti-
viteiten.

Taxus tegen kanker
Wat de taxus zo bijzonder maakt is de 
werkzame stof 10-deacetylbaccatin 
III. Ja, dat is inderdaad een hele mond 
vol! De werking van deze stof is beter 
bekend onder de naam Taxol. Dit 
kankerremmende middel bevindt 
zich in de naalden van de taxusplant. 
Nadat het uit de naalden is gewon-
nen wordt het als hoofdbestanddeel 
van de chemotherapie ingezet. Dit 

gebeurt onder andere bij behande-
ling tegen borst-, maag-, slokdarm-, 
long-, en eierstokkanker. 

Bekendheid inzameling stijgt
De oproep in het vorige persbericht 
is niet zonder resultaat geweest. 
Steeds meer mensen uit verschillen-
de gebieden bieden hun taxussnoei-
sel aan in de strijd tegen kanker. Op 
dit moment heeft de stichting al 

meer dan 300.000 kilogram vers 
taxussnoeisel aangeboden gekregen 
van donateurs uit het gehele werkge-
bied. Een werkgebied dat het groot-
ste gedeelte van Brabant, Gelderland 
en Limburg bestrijkt. Overal waar 
mensen hun taxussnoeisel aan Taxus 
Taxi aanbieden, haalt de stichting het 
snoeisel van deze wonderplant op. 
Dat steeds meer mensen hun snoei-
sel doneren is een goed teken. De be-
kendheid groeit en dat uit zich direct 
in resultaat. Wilt u ook deelnemen? 
Kijk dan op www.taxustaxi.nl voor de 
mogelijkheden.

Bied ook uw snoeisel aan
De piek van het seizoen is achter de 
rug, maar de stichting verwacht dat 
er nog heel wat snoeisel kan komen. 
Terwijl Taxus Taxi met haar autootjes 
door het gebied toert is te zien dat er 
nog veel taxushagen gesnoeid moe-
ten worden. Taxus Taxi wil dan ook ie-

dereen oproepen de taxushaag bin-
nen de inzamelperiode te snoeien. 
Tot wanneer de inzameling van 2021 
exact doorgaat zal over enkele we-
ken bekend worden gemaakt. 

Uitgiftepunten
Om het inzamelen voor u zo gemak-
kelijk mogelijk te maken, biedt Taxus 
Taxi gratis hulpmiddelen aan zoals 
zakken om het snoeisel in te bewaren 
en zeilen om het verse groen schoon 

op te vangen. Wilt u hier gebruik van 
maken? Haal ze dan gratis op bij een 
van de uitgiftepunten. Dit kan onder 
andere bij locaties van Boerenbond, 
Intratuin en Den Ouden Groep. Op 
zoek naar een locatie bij u in de 
buurt? Kijk dan op www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten.

Heeft u uw taxushaag gesnoeid? 
Maak dan vandaag nog een afspraak 
via www.taxustaxi.nl/afspraak.

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

25 juli t/m 1 augustus25 juli t/m 1 augustus
Landgoed Gulbergen  |  NuenenLandgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nlbloementuin.nlbloementuin.nl
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Nuenen: groenste gemeente 
in Brabant (3)
‘Groenste Gemeente in Brabant’ lijkt al hoog genoeg gegrepen voor onze 
gemeente. “We hebben verregaande groene ambities en gaan dan ook vol 
voor de titel ‘Groenste gemeente van Nederland.’” En wie zijn ‘We’? Dat zijn 
W70, GroenLinks, CDA en SP, de partners in de gemeenteraad die het coa-
litieakkoord ‘Nuenen c.a. Voor nu en de toekomst’ ondertekenden. Dat 
was op 22 mei 2018 en van de vier ondertekenaars met genoemde partij-
en is er nog eentje actief in de gemeenteraad. Dat is Peter van Leeuwen 
van W70. SP-ondertekenaar Hein Kranen heeft de SP vaarwel gezegd en 
opereert nu als gemeenteraadslid onder de naam Natuurlijk Nuenen (NN). 

baar te maken. Om de titel Groenste 
Gemeente in de wacht te slepen 
helpt het niet om dergelijke stroken 
te laten verdwijnen…. 

“Bij prettig wonen en leven, hoort na-
tuurlijk ook de balans met de voor 
onze gemeente zo typerende groene 
omgeving”, aldus genoemd akkoord. 
Gezien deze ambitieuze insteek vroe-
gen de vier partijen het college van 
burgemeester en wethouders van 
onze gemeente om te onderzoeken 
hoe Nuenen mee kan doen aan de 
landelijke uitverkiezing tot groenste 
gemeente. 

De Groenwethouder doet er alles aan 
om het positieve imago van groene 
gemeente te versterken. Niks lijkt te 
dol. Zo is in Gerwen tegenover gara-
ge ‘Beter Rijden’ een parkeerhaven 
volledig door groen overwoekerd. In 
de woonkern Gerwen zijn automobi-
listen soms op zoek naar een parkeer-
plek. De gemeente kan een helpende 
hand uitsteken door de betreffende 
parkeerhaven weer enigszins zicht-

Historisch rogge maaien en 
oogsten bij De Roosdonck
Door Frank van Welie en Nannie van den Eijnden

“De rogge is bekwaam.” Met die woorden gaf Leo van de Sande aan, dat 
het tijd was om de rogge te maaien. Een week eerder dan de oorspronke-
lijke planning, maar “de natuur bepaalt!” Niet alleen was de rogge klaar 
om gemaaid te worden, maar de weersvoorspelling de week erop was 
wisselvallig weer met buien. Door regen kan de rogge plat gaan liggen, 
en dan wordt maaien met een zelfbinder een onmogelijke opgave.

winter hadden, maar herinnert u zich 
het nog? We konden schaatsen op 
natuurijs in het weekend waarin Car-
naval niet doorging.

Door het natte voorjaar leek het er 
een tijd op, dat de rogge in 2021 later 
zou zijn dan andere jaren. Enkele 
zonovergoten warme weken zorg-

Kijken we even terug; 5 oktober 2020 
's middags heeft Leo van de Sande, 
na het afbranden van de roggemijt in 
de nacht van 14 op 15 augustus, de 
winterrogge gezaaid. Hier ontleent 
de rogge zijn naam aan: deze rogge 
moet voor de winter ontkiemd zijn, 
zodat “de vorst erover komt”. Lang 
zag het er naar uit dat we een zachte 

den er echter voor dat het maaien 
weer dichtbij het gebruikelijke tijd-
stip, het weekend na de Nuenense 
kermis, kwam te liggen. Zoals hierbo-
ven geschreven: “de natuur bepaalt!”

Met hulp van vrijwilligers van De 
Dorsklippels begint Leo zo vroeg als 
mogelijk op vrijdagmiddag met 
maaien. Voor de McCormick zelfbin-
der uit 1952 stuurt hij de in 1958 bij 
De Rooij in Nuenen gekochte Fiat 
411R vakkundig door het perceel. 
Het bronzen beeldje van Antoon de 
Rooij in het centrum van Nuenen her-
innert nog aan de smederij-land-
bouwmachinefabriek. Zaterdagmid-
dag komt de andere helft van het 
perceel aan de beurt.

De Dorsklippels zijn goed op elkaar 
ingespeeld. Tijdens het historisch 
schouwspel worden verschillende 

oude wijsheden gedeeld met wie ze 
wil horen. Zo was er zo’n 70 jaar gele-
den het gezegde dat “het beter is om 
’s morgens naar de meid te kijken en 
’s avonds naar de rogge”. De uitleg 
maakte duidelijk waarom: ’s Morgens 
is de meid nog niet opgemaakt, ’s 
avonds is de dauw, die de rogge doet 
glimmen, verdampt. In beide geval-
len krijg je zo een beeld dat beter 
overeenkomt met de werkelijkheid.

De roggeschoven staan op dit mo-
ment ‘op stuit’ op het perceel rond 
windmolen De Roosdonck. Hoe lang? 
Ook hier geldt: “de natuur bepaalt!” 
De planning is dat er ‘er een mijt ge-
dekt wordt’ bij De Roosdonck en een 
bij het Boerenbondmuseum in Ge-
mert waar op 1 augustus een ‘ouder-
wetse oogstdag’ op de agenda staat. 
Maar ja, de natuur bepaalt, dus het 
moet niet de hele week regenen!

Het historisch maaien en oogsten 
van de winterrogge is onderdeel van 
de viering van 200 jaar één gemeen-
te Nuenen-Gerwen-Nederwetten. 
Omdat deze viering door Covid-19 
over 2021 en 2022 verdeeld is, zal 
het proces zich binnenkort herha-
len, zodat we in 2022 nogmaals nos-
talgisch kunnen genieten van beel-
den van “vruuger”.

Historisch maaien en oogsten van 
de winterrogge bij windmolen De 
Roosdonck door De Dorsklippels op 
23 en 24 juli ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van de gemeente 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten.  

Fotografie: Frank van Welie

Hier heu r ik thu i s©

Een derde campers te zwaar
Van de achthonderd campers die zijn gewogen tijdens de weegcampagne van 
de NKC, bleek een derde overbeladen. “We blijven hameren op het belang van 
een veilig campergewicht”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk.Om camperaars 
bewust te maken van de risico’s van het te zwaar beladen van de camper, voer-
de de NKC dit voorjaar en begin van de zomer de campagne Weet wat je weegt. 

aandacht te blijven vragen voor dit 
verkeersveiligheidsaspect”, zegt Stol-
werk.
En ook resultaten onderstrepen het 
blijvende belang. Een derde van de 
campers was dus te zwaar. “Veel cam-
peraars waren verrast. Ze verwachtten 
niet dat hun camper overbeladen zou 
zijn.” Van de campers met overgewicht 
was 44 procent maximaal 100 kilogram 
te zwaar. De rest was meer dan 100 ki-
logram te zwaar, waarvan 28 procent 
zelfs meer dan 200 kilogram.

Van de te zware campers was 73 pro-
cent klaar om op vakantie te gaan, dus 
zij hadden de volledige vakantie-uit-
rusting bij zich. 26 procent gaf aan nog 
een paar bagagestukken te moeten in-
laden, zoals extra personen en fietsen. 
De overige 9 procent moest alles nog 
inpakken voor een vakantie.
Het soort camper lijkt ook samen te 
hangen met overgewicht. Van de inte-
graalcampers was 46 procent te zwaar 
beladen, terwijl dat van de buscam-
pers 16 procent was.

Wanneer is een camper eigenlijk over-
beladen? De camper heeft een toege-

De campagne bestaat uit landelijke 
weegmomenten en een pagina op de 
NKC-website met informatie over de 
gewichten van de camper. Tijdens de 
zes momenten waren camperaars ver-
spreid door het land welkom om kos-
teloos hun camper te wegen. Daar 
werd gretig gebruik van gemaakt, met 
een opkomst van meer dan honderd 
campers per locatie.

Invloed op 
rijstabiliteit en remvermogen
Overgewicht kan de rijstabiliteit beïn-
vloeden en het remvermogen ver-
slechteren, wat nadelig is voor de ver-
keersveiligheid. Bovendien is overbe-
laden strafbaar. Met dit onder de aan-
dacht brengen en door camperaars de 
gelegenheid te geven kosteloos hun 
camper te wegen, wil de NKC de be-
wustwording rond dit aspect van de 
verkeersveiligheid vergroten. “Campe-
ren is ontzettend populair. Er zijn nog 
nooit zo veel nieuwe camperaars bij 
gekomen in zo’n korte tijd. Het aantal 
campers in Nederland is de afgelopen 
tien jaar verdubbeld. Lang niet ie-
dereen verdiept zich in het gewicht 
van de camper. Het is belangrijk om 

stane maximummassa, die op het ken-
tekenbewijs staat. Dit is het maximale 
dat de camper mag wegen, inclusief 
de belading en passagiers. Alles dat de 
camper meer weegt dan de toegesta-
ne maximummassa, is overgewicht. In 
Nederland mag je met een B-rijbewijs 
een voertuig besturen met een maxi-
maal toegestane massa van hooguit 
3.500 kilogram.

De camperaars met overgewicht gin-
gen met afvaltips naar huis. Zo kregen 
ze onder het andere het advies om 
eens kritisch te kijken naar wat er alle-
maal mee gaat op reis. “Haal de camper 
eens helemaal leeg en vraag je bij alles 
af: kan ik ook zonder op vakantie?”
Wanneer afvallen niet gaat, of te wei-
nig oplevert, kun je ook bij de RDW het 
gewicht van de camper laten opwaar-
deren naar een hogere toegestane 
maximummassa, gesteld dat de tech-
nische maximummassa dat toelaat. Ui-
teraard moet je dan ook je rijbewijs C 
of C1 halen. Anders mag je de opge-
waardeerde camper alsnog niet bestu-
ren. Van de gewogen campers had 7 
procent een maximaal toegestane 
massa boven de 3.500 kilogram, waar-
voor dus een groot rijbewijs is vereist. 
Echter, ook van deze groep was 23 pro-
cent te zwaar beladen.

In de camperbedrijvengids van de NKC 
staan weegstations verspreid door het 
land waar campers terecht kunnen. www.
campercontact.com/nl/bedrijven

Foto Cees van Keulen
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Nieuwe damesboutique   
Jill & Juul
Door Janneke Mes

Sinds enkele weken is Nuenen een damesboutique rijker; Jill & Juul. Een 
frisse zaak met kleurige kleding voor alle leeftijden, centraal gelegen 
aan de Parkstraat. Eigenaresse Iris Hendriks vertelt hoe zij hier in Nue-
nen is begonnen. 

Drie jaar geleden nam zij een kle-
dingwinkel in Stiphout over. Zij 
noemde het Jill & Juul, vernoemd 
naar haar twee dochters. Na drie jaar 
was het tijd voor uitbreiding. Iris 
vond in Nuenen het pand aan de 
Parkstraat waar ze begin juni introk. 
Iris werkt met Roos en samen wisse-
len ze de beide winkels af. Binnenkort 
zullen twee collega's het team gaan 
versterken. 

Wekelijks nieuwe collectie
Iris is heel blij met haar komst naar 
Nuenen. Veel mensen weten de weg 
al te vinden en zijn komen kijken. De 

locatie is helemaal geweldig; zo 
midden in de winkelstraat zit Jill & 

Waar moet je op letten     
als je een nieuw bed gaat kopen?
Omdat er zoveel mogelijkheden zijn bij het uitzoeken van een nieuw bed 
geven wij wat tips om de keuze wellicht wat makkelijker te maken.

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Het huidige bed
Zorg ervoor dat je weet wat voor bed 
je momenteel hebt. Dan kun je dit 
weer vergelijken met het nieuwe. 
Wat zijn de afmetingen of welke af-
metingen zou je dadelijk het liefst 
willen hebben. Is het bed zichtbaar 
versleten of komt de behoefte van 
een nieuw bed uit het feit dat je 
klachten hebt, niet uitgerust wakker 
wordt of gewoon niet lekker meer 
ligt. Ga eens na hoe lang je het huidi-
ge bed al beslaapt.

Wat zijn je wensen
Waar moet dadelijk het nieuwe bed 
aan voldoen? Is verstelbaarheid be-
langrijk, de hardheid van het matras, 
de klachten die je nu ervaart en wel-
licht van het bed afkomen. Moet er 
rekening gehouden worden met 
nek-, schouder-, heup- en/of rug-
klachten? Speelt de warmte nog een 
rol en is de ventilatie wel voldoende 
omdat je veel transpireert? Wil je een 
boxspring of toch liever een ledikant. 
Heb je ook al eens gedacht aan sla-
pen op een luchtmatras of misschien 
wel ontspannen slapen op een wa-
terbed? Stem dit eventueel ook af 
met je partner zodat jullie beiden be-
slagen ten ijs komen.

Alvast ideeën opdoen
Dit kun je uiteraard zelf doen via in-
ternet maar wat ook heel zinvol kan 
zijn, is om eens aan je vrienden of fa-
milie te vragen wat zij voor bed heb-
ben of naar welke winkels zij gegaan 
zijn en wat zij uiteindelijk gekocht 
hebben. Dat is in ieder geval ver-
trouwd en eerlijk advies. Denk ook 
eens terug aan die vakanties waar je 
zo heerlijk hebt geslapen. Waren dat 
hardere bedden of juist duidelijk 
zachtere zodat je straks nog beter 
weet welke kant het uitgaat.

Uitgerust naar 
een beddenspeciaalzaak
Zorg er in ieder geval voor dat je uit-
gerust bent als je naar een bedden-
specialist gaat. Bij voorkeur dus in de 
ochtend want hoe later op de dag 
hoe lekkerder alles ligt. Maak even-
tueel een afspraak met een slaapadvi-
seur want een bed uitzoeken doe je 
niet in een paar minuten. Na een 
grondige inventarisatie, alvorens 
bedden te testen, wordt het over en 
weer duidelijk wat de wensen en be-
hoeftes zijn zodat het uiteindelijk 
proberen van bedden heel overzich-
telijk en voelbaar is.

Zaken om niet te vergeten
Bespreek met de slaapadviseur van te-
voren het budget want de keuzes zijn 
vaak groot en dat voorkomt mogelijke 
teleurstellingen achteraf. Zorg ervoor 
dat alles in de prijs zit, zoals eventueel 
ook bedtextiel maar ook de btw, de 
bezorging en de montage. Vraag naar 
de mogelijkheden omtrent het mee-
nemen van het oude bed. Let er ook 
op of het bed op de plaats van be-
stemming kan komen. Denk aan een 
smal trappengat in combinatie met 
een extra groot hoofdbord of een 120 
x 200 bed wat naar boven moet.

Succes met het maken van de juiste 
keuzes en voor straks alvast een goe-
de nachtrust gewenst.

Schapen aan het Boord,  
ecologische tuinbouw
Sinds kort kunt u schapen zien aan het Boord, scharrelend tussen jonge 
kerstboompjes. Wat doen die schapen daar? Zij eten daar het onkruid 
en grassen weg tussen de boompjes. Een ecologische manier van 
onkruidbestrijding.

naar de goede balans. Door de vele 
regens van de afgelopen tijd groeit 
het gras enorm harder dan de scha-
pen kunnen eten. 

Vriendelijk voor mileu en mens
Nick vertelt dat wandelaars en fiet-
sers blij verrast zijn als ze de schapen 
zien. Aan de rand van het veld ram-
melt hij met het voer waarop de scha-
pen alle acht vrolijk aan komen dar-
telen. Het aaibaarheidsgehalte is 
hoog door de bolle koppies met wol. 
Nick hoopt aan de mensen hiermee 
te laten zien dat tuinbouw ook an-
ders kan, duurzaam. Het mes snijdt 
hiermee aan twee kanten, positief 
voor mens en milieu en tegelijk vro-
lijk om te zien in het Nuenense land-
schap aan het Boord.

Eigenaar van de schapen is Nick Cas-
telijns. Hij is tevens eigenaar van ho-
veniersbedrijf TuinUniek. Ervaring en 
kennis met de teelt van kerstbomen 
had hij in eerdere jaren opgedaan bij 
Martin Raaijmakers en vorig jaar 
kocht hij een lap grond aan het Boord 
waar hij in oktober 5000 kerstbomen 
heeft geplant voor de zakelijke ver-
koop, servische spar (blauwspar) en 
nordmann. Hij was vastbesloten om 
geen onkruidverdelgers te gebrui-
ken, omdat dit slecht is voor de bo-
dem en het milieu. Hij kwam op het 
idee om schapen op het land te laten 
grazen, eerst vier stuks in maart jl, la-
ter nog eens vier schapen erbij, alle 
mannetjes. Deze schapen zijn van 
het ras Shropshire, een ras wat heel 
goed past bij deze vorm van ecologi-
sche tuinbouw. 

Shropshire schapen
Dit bijzondere ras is enkele honderd 
jaar geleden ontstaan in de heuvels 
van Shropshire, in het westen van En-
geland. De schapen zijn gefokt van-
uit schapen met een zwart gezicht, 
gekruist met schapen met een wit 
gezicht. De Shropshire schaap heeft 
een donker gezicht en wolgroei op 
de poten. Een belangrijk kenmerk 
van deze schapen is dat zij geen 
boombast eten en wel gras en on-
kruid. Ook de uitwerpselen zijn goe-
de mest. Vaak worden deze dus inge-
zet bij boomgaarden. Het houden 
van de acht schapen is intensief. Sa-
men met zijn vriendin voert Nick de 
schapen elke dag. Het is nog steeds 
pionieren voor hem en hij zoekt nog 

Juul goed in de loop. Nuenenaren 
die de winkel in Stiphout kennen, 
zullen de stijl en kleding herkennen. 
Bijna wekelijks is er een nieuwe col-
lectie die Iris samen met Roos showt 
op Instagram en Facebook. Vaak 
plaatst zij hier een paar korte film-
pjes om nieuwe kleding te presen-
teren. 

U bent welkom voor een digitaal 
kijkje via Instagram: jill_en_juul en 
Facebook: jillenjuul of kom langs in 
de winkel op Parkstraat 20A.

€ 17.392,- gedoneerd 
aan TrafVic-Kids
Op 14 juli is er door CarProf een cheque 
ter waarde van € 17.392,- uitgereikt aan 
het goede doel van Fonds Slachtoffer-
hulp voor jonge verkeersslachtoffers: 
TrafVic-Kids. Vanaf 2020 zet CarProf 
Gebr. Schenkels Nuenen zich samen 
met alle andere aangesloten CarProf 
autobedrijven in Nederland via de suc-
cesvolle apk-actie in voor kinderen die 
slachtoffer of nabestaande zijn van een 
verkeersongeval. 
Ineke Sybesma, directeur van Fonds 
Slachtofferhulp, nam de cheque van 
de opbrengst van het eerste half jaar 
van 2021 namens de stichting in ont-
vangst: “Een ongelooflijk mooi be-
drag, geweldig!”
Om de relatie tussen goed onderhoud 
en veiligheid te benadrukken partici-
peert het autobedrijf aan de apk-actie 
van de garageformule CarProf. Hennie 
Schenkels van CarProf Gebr. Schen-
kels Nuenen “Als de banden of rem-
men van een auto versleten zijn, is de 
remweg langer. Daardoor kan een 
noodstop fataal worden, oftewel vei-
ligheid moet voorop staan! Omdat de 
consumenten hier de ernst wel eens 
van onderschatten, willen wij het be-
lang van de apk benadrukken.” Ivar 
Camps, Retail Manager CarProf, bena-
drukt de passende samenwerking 
met CarProf: “Omdat wij ons ook in-
zetten voor veiligheid in het verkeer, 
hebben wij middels de coöperatie 
met Fonds Slachtofferhulp een pas-
sende partner gevonden”.

Met de actie geven de autobedrijven 
bovendien invulling aan hun maat-
schappelijke engagement. Er gaat van 
elke uitgevoerde apk € 0,50 naar Traf-
Vic-Kids. Fonds Slachtofferhulp biedt 
met dit project specialistische hulp aan 
kinderen na een ernstig verkeersonge-
val. Zij zijn zelf slachtoffer, of hebben 
bijvoorbeeld een ouder of broer verlo-
ren. Ineke Sybesma: “Door het ontwik-
kelen van dit landelijke hulpprogram-
ma met wetenschappers en therapeu-
ten wordt de kans op psychische klach-
ten op de lange termijn verkleind en 
kunnen wij in de toekomst jaarlijks 
honderden jonge slachtoffers (online) 
therapie bieden.” De actie loopt door 
tot in 2022, met periodieke tussenstan-
den op de site www.carprof.nl

Bovenste beste groenbedrijf in Noord-Brabant

Maak kennis met:    
Sparq Tuinen
Stoop Tuinaanleg, een vertrouwde naam in Nuenen en omgeving, gaat 
vanaf 1 augustus een sprankelende toekomst tegemoet als Sparq Tuinen. 
Samen met de vernieuwde uitstraling zal de nieuwe naam gaan zorgen 
voor een nog grotere naamsbekendheid en een duidelijke positionering 
van het bedrijf in provincie Brabant. Sparq is een combinatie van tuinar-
chitectuur en ontwerprealisaties. Sparq Tuinen groeit, in navolging van 
de groene koers onder de naam Stoop Tuinen, uit tot een begrip van schit-
terende tuinen.
  
SPARQ TUINEN, voor spraakma-
kende buitenruimtes in Brabant
Tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar 
en Marco Smets vormen een perfect 
geoliede groene tandem. Door hun 
feilloze uitvoeringen en veel kennis 
van beplanting, evolueerde Stoop 
Tuinaanleg tot een volwaardig hove-
niersbedrijf. Tuinbezitters doen graag 
een beroep op dit team dat geappre-
cieerd wordt voor zowel de creativi-
teit als een hoge standaard wat kwa-
liteit betreft. Stoop Tuinen is onder-
tussen al jaren een begrip op het ge-
bied van buitenruimtes. Het bedrijf in 
Nuenen, sinds 2018 aan het roer 
Gert-Jan Schouwenaar en Marco 
Smeets, is uitgegroeid tot een er-
kend, vakbekwaam hoveniersbedrijf 
en ontwerpbureau voor tuinen en 
landschappen. Met ondertussen 10 
werknemers, en daarnaast nog een 
aantal vaste onderaannemers, garan-
deren ze zowel originaliteit en kwali-
teit als een prima service.

“Het was een logische stap om voor 
een nieuwe naam te kiezen voor ons 
bedrijf”, zo vertelt Marco Smets. 
“Onze filosofie komt niet voort uit 
één persoon, maar het DNA zit in ie-
dere werknemer”. De naam ‘Sparq’ is 
een knipoog naar het eureka-mo-
ment; hét geniale idee voor een tuin 
dat als een komeet te binnen schiet. 

“Met een Sparq Tuin weet je wat je 
krijgt. Dat is waardoor mensen ons 
kennen en de reden dat ze bij ons aan 
tafel komen”, aldus algemeen direc-
teur en tuinarchitect Gert-Jan Schou-
wenaar. Strak vormgeven, weelderig 
invullen - zo ziet Sparq Tuinen de 
kern van zijn filosofie. De stijl? “Sparq 
Tuinen zijn spraakmakend, speels 
chic en worden gekenmerkt door di-
vers materiaalgebruik. Design en 
kwaliteit hoog in het vaandel. Strakke 
borders afgewisseld met weelderig 
groen. Sparq gaat niet voor eenvou-
dig. Of saai. Sparq verrast”. En of 
Sparq dit doet!

Stoop Tuinen blijft onder de oude 
naam actief als bedrijf in tuinonder-
houd. 

Voor meer info 
SPARQ TUINEN 
Spegelt 40, 5674 CD Nuenen 
Nieuw telefoonnummer 040 34 00 133 
www.sparqtuinen.nl

“Iedere tuin heeft iets 
bijzonders nodig, een 
fonkeling, een ‘sparq’!“
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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

Verdrieti g, maar trots op zijn strijdlust en 
doorzetti  ngsvermogen hebben wij afscheid moeten 

nemen van onze vader, schoonvader en opa

Hans van Berlo
*Nuenen, 9 maart 1949 - † Nuenen, 21 juli 2021

Marc en Inge
Pim, Jelle

Broers en schoonzussen

Correspondenti eadres: Geldropsedijk 12, 5672 AC Nuenen

Uilskuikentje   
terug op het nest
Maandag 12 juli heeft een uilskuiken-
tje een poging gedaan om te vliegen 
vanuit de uilenkast bij de kerk in Nue-
nen. Dit is niet gelukt. Men heeft het 
uiltje weer teruggezet in de uilenkast 
bij twee andere uiltjes. Maar eerst 
mocht hij nog even op de foto. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 1 augustus 11.00 uur: vie-
ring, orgel of pianospel, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties
Francien van Helvoirt - van Gompel; 
Marinus Donkers (vanwege sterfdag) 
en Petronella Donkers - Daams; Piet 

Stappers; Truce en Herman Camp-
man - Heuijerjans.

Mededelingen
In deze vakantietijd is er géén viering 
op zaterdagavond.
Het secretariaat is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 
uur tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 1 augustus 11.00 uur: viering 
met orgelspel, voorgangers leden 
van de werkgroep.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 1 augustus 09.30 uur: vie-
ring, cantor(s) met orgelspel, voor-
gangers leden van de werkgroep.

Misintenties 
Martien van de Wetering, Helen Mes-
semaeckers-Faul.

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

Ds. L. Wieringa zal op zondag 1 au-
gustus voorgaan in de dienst met het 
thema ‘Komt er een nieuw normaal?’ 
Komt er na corona inderdaad een tijd 
van vernieuwing en bevrijding? De 
dienst begint om 10.00 uur. Graag 
even aanmelden als u de dienst wilt 
bijwonen. Een mailtje naar pgn.nue-
nen@gmail.com is voldoende. 
Thuis kunt u de dienst volgen via 
livestream. Zoek dan even naar de 
pagina ‘verbinding’ op onze website. 
Er wordt een collecte gehouden voor 
het diaconaal werk in Nuenen. Na de 
dienst is er achter de kerk ontmoe-
ting met koffie en thee. Van harte 
welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 29 juli. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Martha, maagd; 
gedachtenis van H. Felix II, paus, en 
Simplicius, Faustinus en Beatrix, mar-
telaren.
Vrijdag 30 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Abdon en Sennen, 
martelaren. 
Zaterdag 31 juli. 07.15 uur H. Mis. H. 
Ignatius van Loyola, belijder. 
Zondag 1 augustus, Tiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Na de H. mis de kinderze-
gen.
Maandag 2 augustus. 18.30 uur H. 
mis, H. Alfonsus Maria de Liguori, bis-
schop en kerkleraar; gedachtenis van 
H. Stefanus I, paus en martelaar.
Dinsdag 3 augustus. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 4 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Dominicus, belijder.
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').

Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für mich zu gehn.

Verdrietig nemen we afscheid van

Ferry Sluiter
“allesweter”

echtgenoot van
Ria Sluiter-van de Ven

* Den Bosch, 30 december 1939  † Nuenen, 24 juli 2021

Ria

Jan en Karin
Eline
Aniek en Thom

Ton en Hester
Emma
Jaap en Demi
Casper

Mariëlle en Dick
Ole
Ieke

Zonnedauwhof 11
5672 XE  Nuenen

Landje Pik?
Enige jaren geleden vestigde zich in Nuenen een eetgelegenheid, die van de gemeente 
toestemming kreeg op het trottoir een terras te vestigen. Voor de duidelijkheid plaatste 
hij op de voorgevel een massieve houten schutting. Niet tevreden met de toegestane 
grootte van het terras zette hij op de kop van de schutting twee zeer grote plantenbak-
ken. Klagen bij de Gemeente zorgde na enige tijd dat de plantenbakken werden verwij-
derd. Na de corona bleek dat het optreden van de gemeente niet had geholpen. In 
plaats van de twee plantenbakken werd parallel aan de hele voorgevel een lange aan-
sluitende bak geplaatst.
Het gevolg was dat voor de passerende burgers een smal trottoir van één meter over is 
gebleven. 
Klagen bij de Gemeente hielp dit keer niet. De afdeling Handhaving deelde telefonisch 
mede dat ‘Zij’ besloten hadden dat de versmalling tot één meter acceptabel is. Hij ver-
klaarde dat de eigenaar van het eethuis veel last had van de vele klanten van de ijssa-
lon. Intussen gaat het eethuis gewoon door met onacceptabel reclame maken. De 
wand van plantenbakken is geheel voorzien van teksten van Fratelli. Mocht u toch wil-
len klagen kunt u zich beter richten tot de Burgemeester of tot de Gemeenteraad.

Jan.H. Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Julie en Joey: nieuwe   
inwoners in onze gemeente
Julie is geboren. Dat is te zien in de voortuin van Goudhoeksland 40 in Ger-
wen. Julie zag het levenslicht op 15 juli. De blije ouders zijn Simone Klaver-
dijk en Walter van Kuringen. Het gezin telt nu drie dochters: Nina, Vieve en 
Julie, vandaar wellicht ook drie ‘geboortekaartjes’ in de voortuin. 

Joey is geboren op 20 juli! Dat is te 
zien op het geboortebord in de tuin 
aan de Lieshoutseweg 31a in Gerwen. 
De trotse ouders zijn Joyce Beerens 
en Fabian Coppelmans. Hond Boyke 
is ook blij met zijn nieuwe baasje.

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto en 
mail foto met toelichting naar redac-
tie@ronddelinde.nl. 

Op de achterkant van de aankondi-
gingsborden van de vriendenkringen 
staan de volgende voornamen: Cas, 
Fleur, Lexi, Noa, Sem, Stijn, Tess, Tim 
en het trio Nina, Vieve en Julie. Een 
handig hulpmiddel voor wie nog een 
naam zoekt voor een kind dat op 
komst is. Julie: welkom in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Foto’s Cees van Keulen & Familie Coppelmans

Ga mee op   
ontdekking   
door het centrum 
van Helmond!
In een mooie wandelroute langs mo-
numentale en industriële panden 
loopt de nieuwste wandelroute van 
Helmond: de gedichtenwandeling. 
Laat je verrassen door gedichten en 
dichtregels die in de stad te vinden 
zijn. Sommige zijn groot en opval-
lend en andere zijn echt verborgen 
schatten. 

Feestelijke opening 
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent 
Wim Daniels de gedichtenwandeling 
in de bibliotheek bij de ingang aan 
het Piet Blomplein in Helmond. Je 
bent van harte welkom om dit mo-
ment bij te wonen. Om de lancering 
te vieren ontvang je op 30 t/m 6 au-
gustus bij aankoop van een boekje 
met de complete gedichtenwande-
ling een setje met gratis coupons 
(OP=OP). Deze gratis coupons kun je 
inleveren bij de lokale ondernemers. 
Geniet bijvoorbeeld van iets lekkers 
voor bij de koffie of een gratis tosti! 

Talige ontdekkingsreis 
Kom mee en ontdek in jouw eigen 
tempo de poëzie en architectuur die 
Helmond te bieden heeft. De gedich-
ten duiken overal op: op gevels, de 
houten bankjes die je passeert of op 
deuren. De wandeling begint op het 
raam naast de ingang van Lees- en 
Lunch café De Bieb, vervolgens ga je 
via de kubuswoningen naar het knus-
se Ketsegängske.

Vergeet de vele bankjes onderweg 
niet goed te bekijken; op de meeste 
bankjes in het centrum zijn gedicht-
jes te vinden. Zo vind je op de Konin-
ginnewal gedichten die door kinde-
ren zijn gemaakt. Je wandelt door het 
Lambertushof waar je naast de ge-
dichten ook bij de ateliers binnen 
kunt kijken. Misschien is er wel een 
kunstenaar aan het werk!
De gedichtenwandeling is vanaf 30 
juli verkrijgbaar voor € 2,50 bij VVV 
Helmond aan de Watermolenwal 11.

Foto: Petra van Laarhoven
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

GITAARSCHOOL NUENEN SPEELPLEZIER BEGINT HIER
Plekken vrij voor gitaarles op akoestische en of 
elektrische gitaar, alle leeftijden vanaf 8 jaar. Ervaren 
docent. Eventueel bij u thuis. Bel voor info 06-
48886865. Of mail naar: info@gitaarschoolnuenen.nl

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt vrijwil-
ligers om als taalmaatje 
de vluchtelingen tijdens 
hun inburgering te on-
dersteunen bij het oefe-
nen van de Nederlandse 
taal. Tijdsinvestering: 2 
maal 1 uur per week. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep, Berg 22 c, tel.040-
2831675. ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vrij. van 
9.00-12.30 uur. 

POETSHULP GEVRAAGD
Wij zoeken een niet -roken-
de dame / heer die ons op 
maandagochtend van 10.00 
uur tot 13.00 komt helpen 
poetsen. 06-50 50 12 70.

TE HUUR Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tel. 0499-70 02 18.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 30

Oplossingen wk 29
G A S F N K D G B P E P

E P I U Q E E D O S I S

O G L O B E S E I L R E

L A T E I R D R L U E L

P N N M S E E I E B N S

D U A I R B U E R E I N

H A L T L R O S P S H A

C U P T P U I S R M C D

A I M R E G N A V T A K

O T E A E E A E F R M K

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

S E K G C L O S E T U T

A F G U N S T

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.

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

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

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

B E L A N G P E K I N G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 8 9 4
1 4

4 2 3
2 1 6 7

7 5 3 4
7 3 8

4 8
2 7 9 5

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

Horizontaal: 1 mening 6 toneelspelen 12 dreun 13 vervoermiddel 14 loco-burgemeester (afk.) 
16 voeg 18 vreemde munt 19 per persoon (afk.) 20 onder leiding van 22 Amerika 24 Palestijnse 
verzetsgroep 25 onder vermelding van 27 praalgraf 29 spuugzat 30 anni elapsi (afk.) 31 grootvader 
33 vogelverblijf 35 tot en met (afk.) 37 Japans parelduikster 38 onthutst 39 wedstrijdslee 40 ego 
41 Zwitsers kanton 42 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 44 deel v.d. bijbel (afk.) 
45 Japanse gordel 47 bundel korenhalmen 50 steensoort 52 vragend vnw. 54 lengtemaat 
56 bevlieging 58 ter plaatse (afk.) 59 insnijding 61 kelner 64 met name (afk.) 65 boomvocht 
66 verwonding 68 achterste 69 vanzelfsprekend.
Verticaal: 1 Europese hoofdstad 2 rubidium (afk.) 3 Spaanse titel 4 bijbelse reus 5 Europese 
ruimtevaartorganisatie 7 centrale antenne inrichting 8 Europeaan 9 Baskische afscheidingsbeweging 
10 ambtshalve (afk.) 11 opiniepeilingsinstituut 15 groente 17 tweetal 18 werkplaats (afk.) 
19 radioactief element 21 vice versa (afk.) 23 smidse 24 per expresse (afk.) 26 Voortgezet Onderwijs 
27 vaalgeel 28 deel v.e. gebouw 29 bladzijde (afk.) 30 streling 32 ribbenstoot 34 titel 
36 met betrekking tot 41 bolgewas 43 deciliter (afk.) 46 dierengeluid 48 ampère 49 insect 
51 getijde 52 deel v.d.voet 53 soort tapijt 55 soort kabeljauw 57 Engelse lengtemaat 59 huisdier 
60 Europeaan 62 buitenschoolse opvang (afk.) 63 koordans 65 hectare (afk.) 67 boom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

AAIEN
AALBES
ADDER
ALPEN
APART
CONDOR
DIERENPARK
HAPPIG
HOLPASSER
KERKMUZIEK
KLIMHAAK
KOPIE
KORST
KREEK
KRENKING
MASTIFF
MELDE
MONTENEGRO
NEERVALLEN
PASJE
PILSJE
PRINT
PUTJE
SPOTTEN
TAPAS
TEHUIS
TRIEST
VERBOD
VIERVOETER
ZEEARM

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

week 28, Dhr. F. Velders, Nuenen

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

Onderzoek moet vroege herkenning en   
behandeling van een ‘stil’ hartinfarct verbeteren

Cardioloog Pieter-Jan Vlaar 
Catharina Ziekenhuis

Niet standaard meer gips en 
een controle-afspraak   
na een botbreuk 
Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in 
het Catharina Ziekenhuis hoeven zij na behandeling op 
de Spoedeisende Hulp voortaan niet meer terug te ko-
men voor controle. Ook gips is niet altijd nodig. “De erva-
ring leert dat sommige letsels altijd goed genezen. Denk 
aan bepaalde breuken van de teen, vinger, onderarm en 
enkel“, verduidelijkt orthopedisch chirurg Niek Schepel 
van het Catharina Ziekenhuis. 

Voordeel voor patiënt 
Patiënten met deze botbreuken werden tot nu toe stan-
daard teruggezien op de polikliniek of gipskamer. Ech-
ter, de ervaring leert dat sommige letsels in principe al-
tijd goed genezen, waardoor de controle op de polikli-
niek of gipskamer overbodig is. Schepel: “Patiënten krij-
gen een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwij-
deren. Uiteraard ontvangt de patiënt hier de nodige in-
structies voor. Er is een speciale app ontwikkeld waar 
meer informatie en oefeningen te vinden zijn. Het stan-
daard controlebezoek en de röntgenfoto komen hier-
mee te vervallen.” 
*De app is te downloaden in de App Store en op Google Play.

Schepel verwacht jaarlijks in het Catharina Ziekenhuis 
ruim 900 patiënten op deze manier te kunnen behande-
len. “Dat scheelt veel onnodige ziekenhuisbezoeken. 
Maar nog belangrijker voor de patiënt: we bieden alleen 
zorg die écht waarde toevoegt voor de patiënt.”
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is in de regio 
Zuidoost-Brabant tot nu toe het enige ziekenhuis met 
deze vernieuwde werkwijze. Schepel hoopt dat andere 
ziekenhuizen dit initiatief snel overnemen. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Patiënten met een botbreuk krijgen minder vaak gips, maar 
een brace en/of drukverband in het Catharina Ziekenhuis

een controle-afspraak   

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is binnen het samenwerkingsver-
band Nederlands Hart Netwerk een groot onderzoek gestart naar pa-
tiënten die een acuut hartinfarct hebben, maar in de ambulance geen 
duidelijk beeld laten zien op het ECG, het hartfilmpje. “Daardoor duurt 
het langer voordat de juiste diagnose gesteld wordt en ze de juiste 
zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Dat moet beter, want hier is een 
enorme gezondheidswinst te halen”, legt cardioloog dr. Pieter-Jan 
Vlaar van het Catharina Ziekenhuis uit. In deze regio gaat het alleen al 
om enkele duizenden patiënten per jaar die onder verdenking van een 
zogenoemd ‘stil’ infarct door de ambulancedienst gezien worden en 
naar een willekeurig ziekenhuis in de regio worden gebracht. 

Risicoscore
Er is een risicoscore ontwikkeld die 
naast het hartfilmpje een aantal risi-
cofactoren doorloopt. Met behulp 
van een sneltest wordt eveneens 
gekeken of er signaalstoffen in het 
bloed aanwezig zijn die kunnen dui-
den op een hartinfarct. Vlaar legt 
uit: “De risicoscore moet bijdragen 
aan een vroegere herkenning en 
behandeling. Wanneer het hartfilm-
pje een onduidelijk beeld laat zien, 
maar de patiënt alle tekenen en 
symptomen van een hartinfarct ver-
toont, dan kan deze risicoscore hel-
pen om daar in de ambulance al 
meer duidelijkheid over te geven”.

Een hartinfarct of myocardinfarct 
wordt ook wel hartaanval genoemd. 
Als je een hartinfarct hebt, sterft er 
een gedeelte van de hartspier af 
door zuurstofgebrek. Een hartin-
farct ontstaat doordat één of meer-
dere van de kransslagaders deels af-
gesloten wordt. Om een acuut hart-
infarct nog sneller te herkennen is 
het ziekenhuis samen met het Ne-
derlands Hart Netwerk Zuidoost 
Brabant, een samenwerkingsver-
band tussen de ziekenhuizen (Elker-
liek, St Anna Ziekenhuis, Máxima 
MC en Catharina Ziekenhuis), huis-
artsen en de ambulancedienst een 
onderzoek gestart om de zorg voor 
patiënten die een zogenaamd ‘stil’ 
infarct doormaken, te verbeteren. 

Stil infarct
Vlaar hoopt dat met het invoeren 
van de risicoscore de patiënt sneller 
de juiste zorg op de juiste plek 
krijgt. “Snel herkennen, handelen 
en behandelen. Hoe sneller we er 

bij zijn, hoe minder schade het hart 
ondervindt. Elke seconde telt wan-
neer iemand een hartinfarct heeft”, 
benadrukt Vlaar. De risicoscore gaat 
onderzocht worden in de gehele re-
gio. Samenwerken is het sleutel-
woord. Vlaar: “We doen het onder-
zoek binnen het Nederlands Hart 
Netwerk. Dat betekent dat alle part-
ners op dezelfde manier met de risi-
coscore omgaan. Alleen door sa-
men te werken, kun je de zorg voor 
patiënten verbeteren.” Hij vervolgt: 
“Je bent met elkaar bezig om op de 
achtergrond de processen te opti-
maliseren waardoor de patiënten-
zorg uiteindelijk beter wordt. Sa-
menwerken tussen professionals uit 
de eerste, tweede en derde lijn is 
hierbij onmisbaar om dat te kunnen 
doen. Je hebt elkaar nodig.”

Subsidie ZonMW
Het onderzoek wordt gedaan bin-
nen de subsidie van 3 miljoen euro 
die het Catharina Hart- en Vaatcen-
trum heeft ontvangen van ZonMW. 
Met deze 3 miljoen euro kan het 

centrum zijn rol als koploper bij de 
ontwikkeling en implementatie van 
medische innovaties verder verster-
ken. De subsidie wordt ingezet om 
onderzoek te doen naar technologi-
sche innovaties en beslissingson-
dersteuning op basis van kunstmati-
ge intelligentie. Met name op het 
gebied van preventie, verbeterde 
uitkomsten en kostenbeheersing bij 
drie veelvoorkomende hartaandoe-
ningen: verstopte kransslagaderen, 
vernauwde aortaklep en boezemfi-
brilleren. Op deze manier komen 
specialisten tot de beste aanpak 
voor elke, individuele patiënt. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Badminton Club Lieshout  
op vakantie
De sporters van Badminton Club Lieshout gaan op vakantie. Na de laatste 
speelavond (op woensdag 28 juli) bergen zij hun rackets op en gaan ze, na 
een hectisch coronajaar, uitrusten tijdens een vijf weken durende zomer-
stop. Op woensdag 8 september nemen zij de rackets weer op tijdens de 
eerste speelavond van het seizoen 2021/2022.

Vakantie
Na de vele onderbrekingen door de 
coronapandemie is er nu een eind 
gekomen aan de wekelijkse speel-
avonden van Badminton Club Lies-
hout voor het seizoen 2020/2021. De 
laatste speelavond is op woensdag 
28 juli en pas op woensdag 8 septem-
ber zullen de badmintonners hun 
racket weer tevoorschijn halen. Niet 
iedereen zal daarop wachten: bad-
minton is immers een zéér geschikt 
spel om op de camping te bedrijven 
en zo een beetje in vorm te blijven tij-
dens de zomerstop. 

Nieuwe leden
Vanaf 8 september zijn nieuwe leden 
ook welkom bij Badminton Club Lies-
hout. Heb je zin om ook eens een 

shuttle in verenigingsverband te 
slaan? Noteer dan 8 september in je 
agenda en kom op die avond naar 
Sporthal ‘de Klumper’ aan de Papen-
hoef in Lieshout. De aspiranten (7-12 
jaar) spelen dan vanaf 18.30 uur. De 
junioren (12-17 jaar) spelen vanaf 
19.00 uur en de senioren (> 18 jaar) 
vanaf 20.00 uur. Loop gerust binnen 
en … als je je sportkleding mee-
brengt kun je meteen meedoen! Je 
hoeft ook niet meteen lid te worden 
en mag altijd twee keer gratis mee 
spelen. Daarna moet je wel besluiten 
om lid te worden. Ook een racket 
hoef je niet meteen aan te schaffen: 
ook deze kun je lenen van de vereni-
ging zodat je eerst kunt proberen of 
badminton iets voor jou is.

Rabobank Inloopdagen
Overigens worden op de woensda-
gen 15 en 22 september weer de jaar-
lijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ ge-
houden waardoor iedereen kennis 
kan komen maken met de badmin-
tonsport in het algemeen en Bad-
minton Club Lieshout in het bijzon-
der. Dankzij de ondersteuning van 
Rabobank Helmond/Peel Noord kan 
dat volledig gratis. In die periode valt 
óók de landelijke ‘Week van het Bad-
minton’, waarin deze sport in het hele 
land gepromoot wordt. Ook dat is 
weer een goede aanleiding om eens 
bij Badminton Club Lieshout binnen 
te lopen. www.badmintonclublies-
hout.nl

Badminton Club Lieshout wenst ie-
dereen een héle fijne zomervakantie 
en graag tot ziens op 8 september 
2021!

Badminton; een leuke sport voor alle leef-
tijden!

21 t/m 29 augustus 2021 

SporTed Open  
T.V. Wettenseind
De afgelopen twee jaar werd met 
groot succes het SporTed Open actu-
al rating toernooi georganiseerd bij 
TV Wettenseind. Ook vorig jaar was 
het, ondanks de coronamaatregelen, 
een prachtige week met toptennis, 
veel plezier en heerlijke hapjes en 
drankjes. Dat gaan we dit jaar herha-
len tijdens de derde editie. Wederom 
met wat beperkingen vanwege coro-
na, maar gelukkig zijn de banen be-
schikbaar, is publiek welkom en de 
bar in ons paviljoen gewoon geo-
pend. 

Het toernooi vindt plaats van 21 t/m 
29 augustus bij TV Wettenseind (Wet-
tenseind 22 in Nuenen). De organisa-
tie is druk bezig met de voorbereidin-
gen, zodat het weer een fantastische 
week gaat worden, waarin sportivi-
teit en ouderwetse gezelligheid hand 
in hand kunnen gaan. Het is toegan-
kelijk voor 17+-leden van elke tennis-
club, en ook zomerleden kunnen 
meedoen. Je kan dus ook eens een 
keer dubbelen met je nicht, buur-
man, collega of kennis die bij een an-
dere club tennist.

Inschrijven kan via Mijnknltb.toer-
nooi.nl. Voor vragen kun je terecht bij 
Sportedopen@gmail.com en ook op 
de site van TV Wettenseind is meer 
informatie te vinden.

Wijziging start-
plaats bij Wandel-
SportVereniging 
Nuenen
De startlocatie voor de zondag-
morgen- en woensdagavondwan-
deling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand 
augustus de ingang van het EMK 
terrein aan het Wettenseind.

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 informatie: www.wsvnu-
enen.nl. Ook kunt u mailen naar het 
secretariaat, secretariaat-wsv@out-
look.com.

Dorpsraad Lieshout    
ondersteunt én subsidieert 
leefbaarheidsinitiatieven
Lieshout is een dorp waar veel ondernomen wordt. Lieshoutenaren zet-
ten zich graag in voor een ‘beter Lieshout’ en zijn vaak gericht bezig met 
het sociale leven en de leefomgeving. Dorpsraad Lieshout wil deze vrij-
willigers graag ondersteunen: met raad én daad. Ook financieel kan de 
Dorpsraad daarbij ondersteunen: hiervoor hebben zij immers een subsi-
diepot ter beschikking die ze graag voor leefbaarheidsinitiatieven willen 
aanwenden.

Commissie leefbaarheid
Leefbaarheidsinitiatieven zijn er in alle 
maten en vormen. Afgelopen halfjaar 
heeft de commissie Leefbaarheid van 
de Dorpsraad Lieshout dan ook aan-
vragen vanuit allerlei hoeken gekre-
gen. De commissie beoordeelt de aan-
vragen op basis van een aantal vooraf 
opgestelde criteria, die terug te vin-
den zijn op de site van de Dorpsraad 
(www.dorpsraad-lieshout.nl). Na be-
oordeling kennen zij al-of-niet een 
subsidie toe. Het afgelopen halfjaar 
hebben ze dat gedaan voor bijvoor-
beeld de stichting Laarbeek Schoon 
en hen een (financieel) hart onder de 
riem gestoken door de toekenning 
van een geldbedrag. Ook het wandel-
park bij het Fransiscushof heeft een 
toelage gekregen. Zij hadden deze no-
dig voor het maken van een overkap-
ping, waardoor het wandelpark weer 
iets meer faciliteiten krijgt en bezoe-
kers er droog samen kunnen komen.

Voorwaarden
Allerlei leefbaarheidsinitiatieven 
worden dus ondersteund. ‘Leefbaar-
heid’ is immers een breed begrip. In 
de voorwaarden van de Dorpsraad 
Lieshout is te lezen dat de activiteit 
waar subsidie voor gevraagd wordt 
in het kader moet zijn van ‘leefbaar-

heid en/of sociale samenhang’ en dat 
inwoners of organisaties er gebruik 
van kunnen maken. Verder is de on-
dersteuning altijd eenmalig en mag 
het geen terugkerend initiatief zijn. 
Het moet bedoeld zijn voor een be-
paalde doelgroep en/of groep inwo-
ners van Lieshout en moet breed ge-
dragen worden. Uiteraard mogen er 
geen bezwaren uit de omgeving zijn 
en mag het geen commercieel oog-
merk hebben. 

Oproep
Dorpsraad Lieshout roept dan ook 
alle organisaties op om ook komend 
halfjaar gebruik te maken van deze 
subsidiemogelijkheid. De middelen 
zijn er immers: de gemeente Laar-
beek voorziet de Dorpsraad jaarlijks 
van een te-verdelen bedrag dat ze 
graag willen inzetten in projecten en 
activiteiten die het verdienen. 

Heeft u twijfel of uw evenement on-
dersteund zou kunnen worden? Doe 
dan navraag bij de Dorpsraad via 
info@dorpraad-lieshout.nl of vul het 
aanvraagformulier in. Wellicht kan 
uw evenement immers zomaar extra 
ondersteund worden!

De overkapping in het wandelparkje achter het Fransicushof is mede tot stand geko-
men door financiële ondersteuning vanuit de Dorpsraad Lieshout.

Win vaartocht over Dommel 
met fotowedstrijd    
‘Genieten van schón water’
In de Brabantse beken, sloten en (zwem)plassen is mooi maar óók schoon 
water te vinden. Schón op z’n Brabants dus. Waterschap De Dommel or-
ganiseert de fotowedstrijd ‘Genieten van schón water’ waarin je kunt la-
ten zien hoe jij het liefst met schoon water leeft. Maak een prachtige foto 
waarop jij geniet van schón water in Midden-Brabant en win een vaar-
tocht over de Dommel.

Het belang van schoon water
Water voelt als iets vanzelfsprekends, 
maar dat is het niet. Het water dat wij 
hebben gebruikt, kunnen we niet zo-
maar teruggeven aan de natuur. 
Daarom zuivert Waterschap De Dom-
mel het gebruikte water van inwo-
ners in Midden-Brabant. Op één van 
onze acht rioolwaterzuiveringen 
wordt dit water gezuiverd, voor het 
weer terugstroomt in onze beken en 
sloten. Zo heeft de natuur schoon 
water én kunnen wij ervan genieten. 
Schón hé!

Hoe geniet jij van schón water?
Of het nu tijdens een wandeling aan 
de Groote Beerze, een plons in de IJ-
zeren Man of pootje badend in de 
Dommel is: genieten van water kan 
overal. Kan jij het beste in beeld bren-
gen hoe jij geniet van water? Doe 
dan mee met de fotowedstrijd. Deel-
name staat open voor jong en oud, 
van professional tot hobbyfotograaf. 
Upload jouw schónste foto via www.
dommel.nl/fotowedstrijd en maak 
kans op een vaartocht voor 8 perso-
nen. Inzenden kan tot 5 september. 

Boerschappen helpt Limburgse   
fruitboerderij van ‘verzopen’ kersen af
Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen, ZLTO en De Fruitboerderij uit Baar-
lo werken samen om 40 duizend kilo beschadigde morellen kersen tot 
100% puur sap te verwerken. Deze actie volgt na de heftige regenval en 
overstromingen van vorige week in Limburg. Nederlanders kunnen nu 
Limburgers in nood een handje helpen door per direct 100% puur kersen-
sap te bestellen.

Afgelopen week viel er een extreme 
hoeveelheid regen in Nederland, Bel-
gië en Duitsland met grote overstro-
mingen tot gevolg. De kersen van de 
Familie Görtz uit het Limburgse Baar-
lo houden van water, maar hebben 
zoveel regenwater opgezogen in een 
korte tijd dat de kersen barsten. Dit 
terwijl de kersen bijna klaar waren 
om te oogsten. Omdat de kersen be-
schadigd zijn, kan kersenteler Susan-
ne Görtz de kersen niet meer kwijt. Er 
zit echter al een jaar lang bloed, 
zweet en tranen in de teelt van de 
kersen. Maar die kunnen nu dus niet 
geoogst worden. De kersen zijn dus 
dubbel zo zuur dit jaar!

40 duizend kilo kersen 
In de 60 hectare tellende boomgaard 
is nog slechts 10 procent van de ker-
sen te gebruiken. Na een hartenkreet 
van Susanne Görtz zoekt maaltijd-
boxenbedrijf Boerschappen samen 
met boerenclubs ZLTO en LLTB toch 
een goede bestemming voor deze 
40 duizend kilo supergezonde mo-
rellen kersen. “Na zo’n vreselijk inten-
se week is het heel fijn om met posi-

tieve dingen bezig te zijn. We zijn 
dan ook heel blij dat Boerschappen 
ons helpt om dit seizoen een klein 
beetje te redden.” zegt kersenteler 
Susanne Görtz. 

Supergezond Morellensap
Boerschappen laat de 40.000 kilo 
morellen kersen persen tot 100% 
puur morellensap. Dit jaar dubbel zo 
zuur, vanwege de natuurlijke smaak 
van de morellen en het schrijnende 
verhaal uit Limburg. Maar vooral ook 
supergezond en met een goed ge-
voel. Morellensap staat bekend om 
de vele gezonde eigenschappen, 
zoals het bevorderen van de aan-
maak van melatonine, ontstekings-
remmende werking en het positieve 
effect op spierherstel.

De sappen worden verkocht per 6 
flessen en zijn te bestellen via www.
boerschappen.nl/kersen. Het sap kan 
worden thuisbezorgd of worden op-
gehaald bij één van de 30 Pick Up 
Points door heel Nederland. Uitleve-
ring is voorzien dit najaar (november 
2021).

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Heb je ervaring als chauffeur en beschik je over een CE-rijbewijs en een geldige 
code 95? Kom dan ons betonmixersteam versterken. Ook 60-plussers die twee à 
drie dagen per week onderdeel willen uitmaken van ons team zijn van harte welkom!

Interesse?
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ajansenbv.com ter attentie van Margot van Laar o.v.v. 
‘Vacature Chauffeur CE’. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen naar 
088 - 877 87 78. Wil je meer weten over A. Jansen B.V.? Kijk dan op www.ajansenbv.com.

Jansen Beton zoekt Chauffeurs CE
(fulltime/parttime)

SSS210301_slaapprobleem_adv_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 17-04-2021   17:24

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

*
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