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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

iFratelli, 
la dolce vita 
in Nuenen

Succes voor 
soloconcert 
van Ericah 
bij Cultuur 
Avonduur

Opening 
vernieuwde 
NKV 
Kunstgras 
velden 
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

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

Programma 2020-2021:  
zie de flyer bij deze Rond de Linde!

Of kijk op www.vu-geldrop.nl
OpenHuis: op zondag 6 september

Heropening windmolen De Roosdonck

Hennie Merks trots     
op cultureel erfgoed
Door Nannie van den Eijnden

Windmolen De Roosdonck is na een grootscheepse hersteloperatie weer 
maalvaardig. Zaterdag 29 augustus zou de feestelijke heropening plaats-
vinden in aanwezigheid van de zussen van Van Gogh, maar deze is afge-
last vanwege corona.

we weggingen had ik 70% van het be-
drag toegezegd gekregen, een resul-
taat waar ik heel blij mee was. In het 
molenfonds participeren onder an-
dere BankGiroLoterij, M.A.C. Gravin 
van Byland Stichting, Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Daarnaast heeft Johan van Gogh een 
legaat vermaakt aan het molenfonds. 
Voor het resterende bedrag heb ik 
Gemeente Nuenen aangeschreven, 
waarna de raad met zeventien stem-
men voor en twee stemmen tegen fi-
nanciële steun heeft toegezegd.”

Twee jaar geleden kreeg eigenaar 
Hennie Merks van Bureau Erfgoed 
Groen te horen dat de molen volledig 
was afgekeurd op de staart vanwege 
houtrot. “Dan heb je een probleem als 
eigenaar”, vertelt Hennie. “Ik heb een 
offerte opgevraagd bij de gebroeders 
De Jongh voor reparatie, daar was 
een bedrag van € 70.000,- mee ge-
moeid. Daarop heb ik het molenfonds 
van de Vereniging Hollandsche Mo-
len benaderd en om financiële steun 
gevraagd. Samen met molenaar Ma-
rio Collombon ben ik voor dat ge-
sprek naar Amsterdam gereden. Toen 

Fotografie: Frank van Welie/LON. 
Archief De Drijehornick, 

met dank aan Louis Bressers

Basisschool Het mooiste blauw    
is dit schooljaar gestart
In Nuenen-west is het schooljaar gestart op basisschool Het mooiste blauw. 
Na jaren van voorbereiding kon afgelopen maandag de nieuwe school 
haar leerlingen ontvangen.
De basisschool heeft een landelijke uitstraling met verwijzingen naar Vin-
cent van Gogh.
De leerlingen werden op de eerste schooldag verwacht met een bloem in 
hun hand, die gezamenlijk in een grote vaas werden gezet. Verschillende 
bloemen voor verschillende kinderen: een mooie symboliek.

Voor de heropening had Hennie een 
speciaal programma gemaakt en 
tachtig gasten uitgenodigd. Om 12.00 
uur een lezing door molenbouwer 
John de Jongh, die de restauratie 
heeft uitgevoerd en de molen heeft 
geschilderd. Om 14.00 uur zouden 
Jantine en Josine van Gogh samen 
met wethouder Stultiëns de officiële 
opening verrichten, gevolgd door een 
rondleiding en een receptie voor trou-
we leden van Vereniging De Holland-
sche Molen, alle donateurs, buurtbe-
woners, vrienden van De Roosdonck 
en kennissen.

Cultureel familie-erfgoed
De opa van Hennie, mulder Hendri-
kus Merks, heeft in 1898 molen De 
Roosdonck gekocht. In 1948 nam 
Hennie’s vader Noud deze op zijn 
40e levensjaar van hem over. Hennie 
heeft de molen op zijn beurt in 1978 
van zijn vader overgenomen toen 
die overleed, met de belofte dat de 
molen in de familie zou blijven. “Ik 
heb de molen 25 jaar onderhouden 
waarvan 24 jaar op eigen financiële 
kracht” vertelt Hennie. “De molen 
staat er nu bij, zoals Vincent van 
Gogh hem heeft gezien, in de origi-
nele staat en kleuren van toen, 100% 
in orde. Molenaar Mario Collombon 
komt hier al 26 jaar.”

Trotse Nuenenaar
Hennie’s moeder overleed toen hij 
tien jaar was en een jaar later, in 1965, 
ging zijn vader failliet. Er waren 
steeds minder boeren in forensen-
dorp Nuenen. De gemeente nam de 
molen over en Hennie’s vader bleef er 
als beheerder wonen. “Toen mijn va-
der overleed, ben ik er gaan wonen” 
vervolgt Hennie. “In 1995 heb ik met 
steun van wethouder Molenaar alles 
van de gemeente teruggekocht; de 
molen, het huis en de grond. Vanaf 
dat moment heb ik het allemaal zelf 
bijgehouden. Hier hoor ik thuis”, be-

sluit de op de Berg geboren Nuene-
naar trots.

Op het YouTube kanaal van Lokale 
Omroep Nuenen is een mooie film te 
zien over de restauratie van het 
staartstuk van de molen uitgevoerd 
door John de Jongh en mogelijk ge-
maakt door de nazaten van Van Gogh 
en het molenfonds.

www.roosdonck.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Op dinsdag 1 september is er huis-aan-huis 
een textielinzameling door kringloopwinkel 
Het Goed. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

COMMISSIEVERGADERINGEN
Met inachtneming van de RIVM maatregelen is er geen 
publieke tribune aanwezig, als ook geen zitplaatsen voor 
de pers. De vergadering is live te volgen via nuenen.nl/
gemeenteraad en het LON.

1 september Commissie Ruimte

• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
• Nederwetten,herziening Soeterbeekseweg 13 
• Categorieaanwijzing voor ‘fl exwonen’ en meergene-

ratiewoningen
• Centrumregeling ‘Uitvoering taken Geo-domein in de 

Dommelvallei-regio’
• Commissienotitie Uitwerking onderzoeksopdracht 

Opwettenseweg
• Commissienotitie Uitvoeringsprogramma Nota Duur-

zaamheid

2 september Commissie Samenleving

• Nota Vrijwilligersbeleid 2020-2026, Gemeente Nuenen 
c.a.

• Verhoging budget incidentele subsidies
• Commissienotitie Sporthal De Hongerman

3 september Commissie Algemene Zaken
• Initiatiefvoorstel Kostentoerekening riolering en Afval

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het spreekrecht.
De meesprekers kunnen zich uiterlijk melden bij gri�  e@
nuenen.nl dit i.v.m. RIVM maatregelen:

• Ruimte - maandag 1 september 2020, voor 12.00 uur.
• Samenleving - dinsdag 2 september 2020, voor 12.00 

uur 
• Algemene Zaken - woensdag 3 september, voor 12.00 

uur
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Wist je dat:
• Isoleren goed is om hitte uit 

het huis te houden
• Een goed geïsoleerd dak veel 

energie bespaart
• Er goede informatie is om een 

dak zelf te isoleren
• Isolerende maatregelen zich 

binnen 3 tot 7 jaar terugverdie-
nen en altijd blijven besparen 

• Isoleren in grote mate bij-
draagt aan een comfortabele 
woning

• De SEEH subsidie op isole-
rende maatregelen tot eind 
2020 met 30% zeer gunstig is. 

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

CORONAVIRUS
Persconferentie coronavirus
Op dinsdag 18 augustus vertelden premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de 
nieuwe regels. De belangrijkste dingen leggen we uit.

Landelijke regels aangepast
Mensen houden zich niet goed aan de regels. Steeds meer 
mensen krijgen corona.

De besmettingen gebeuren vooral thuis. Daarom gelden 
nu de volgende regels: 
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
• Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid 

hebben.

Feestjes voor grote groepen
Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal. Dan 
gelden de volgende regels:
• Iedereen heeft een vaste zitplaats.
• Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun ge-

zondheid. 
• Bijvoorbeeld of ze koorts hebben. Of verkouden zijn.
• Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.

Terug van vakantie
Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel be-
smettingen?
• Blijf 10 dagen thuis.
• Laat u testen.

Scholen
Scholen werken aan een veilige omgeving:
• Kinderen met klachten blijven thuis.
• Heeft iemand in het gezin corona? 
 Ook dan blijven kinderen thuis.

Thuis werken
Blijf zoveel mogelijk thuis werken.

• Isoleren goed is om hitte uit 

• Een goed geïsoleerd dak veel 

• Er goede informatie is om een 

• Isolerende maatregelen zich 
binnen 3 tot 7 jaar terugverdie-
nen en altijd blijven besparen 

• Isoleren in grote mate bij-
draagt aan een comfortabele 

• De SEEH subsidie op isole-
rende maatregelen tot eind 
2020 met 30% zeer gunstig is. 

De besmettingen gebeuren vooral thuis. Daarom gelden 
nu de volgende regels: 
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
• Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid 

Feestjes voor grote groepen
Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal. Dan 
gelden de volgende regels:
• Iedereen heeft een vaste zitplaats.
• Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun ge-

• Bijvoorbeeld of ze koorts hebben. Of verkouden zijn.
• Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.

Terug van vakantie
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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

Voor als het goed moet zijn!!

Varkens Filet Lapjes
..............................................................4 stuks 6,95
Boswachters Vink
 ......................................................... 100 gram 1,85
Leverkaas
.......................................................... 150 gram 1,50
Beierse Frikadel
 .............................................................4 stuks 6,00
Gevuld Stokbrood
“2 Soorten”  ..........................................2 stuks 6,95
Shoarma Pakket
“500 gram vlees, 5 broodjes en bakje saus” ..... 7,50

KOOPJE

SPECIAL

TOPPER

GEMAK

KOOPJE

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DAMESMODE 
VERKOOP

  

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: zaterdag 5 september
Tijd: 11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

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

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

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

*

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

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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Buurkracht. Iets leuks regelen in je buurt.

Samen groenwandelen, buurt-
puzzelen of een bakkie doen 
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten loopt de actie Regel iets leuks in je 
buurt van Stichting Buurkracht. Via deze actie kunnen inwoners leuke 
dingen in de buurt regelen. Denk aan een groenwandeling organiseren, 
een buurtpuzzel regelen of bijpraten met de buren onder het genot van 
een kopje koffie. Inwoners die tijdens de actieperiode de handschoen op-
pakken, krijgen toepasselijke attenties cadeau.

Over Stichting Buurkracht.
Stichting Buurkracht gelooft in de 
kracht van buren om de buurt samen 
mooier, beter, groener, veiliger, ge-
zelliger of duurzamer te maken. 
Buurkracht helpt buren in heel Ne-
derland om hun buurkracht te ont-
dekken en vergroten. Door mensen 
bij elkaar te brengen en ze te onder-
steunen met tips, trucs en tools, zoals 
de buurkracht-app en de website 
buurkracht.nl. Meer dan 500 buurten 
hebben inmiddels hun buurkracht 
ingezet. Steeds vaker betrekken ge-
meenten en andere overheden Buur-
kracht bij burgerparticipatietrajec-
ten. Speciaal voor hen heeft Buur-
kracht diverse Aanpakken.
Meer informatie hierover is te vinden 
op stichtingbuurkracht.nl

Groenwandeling maken, buurtfo-
topuzzel regelen of een bakkie 
doen met de buren 
Voor wie de buurt wil opfleuren is nu 
het juiste moment. Met Burendag in 
aantocht, dit jaar op 26 september, 
vestigt Stichting Buurkracht alvast de 
aandacht op de kracht die buren heb-
ben om hun buurten samen mooier, 
groener, veiliger, gezelliger en duur-
zamer te maken. Dat doet de stichting 
met bijzondere attenties voor de 
buurt, denk aan een groenexpert 
waarmee je op pad kunt gaan in je 
buurt, een echte buurtpuzzel of kof-
fiemokken om samen een bakkie mee 
te doen. Hoe buren dit kunnen rege-
len voor de buurt staat op buurkracht.
nl/iets-leuks-regelen-in-je-buurt

EnergyParty’s en Buurkrachtteams
Stichting Buurkracht is geen onbe-
kende in Nuenen: samen met de ge-
meente organiseert de stichting mo-
menteel EnergyParty’s en er zijn ver-
schillende Buurkrachtteams actief.

Succes voor soloconcert van 
Ericah bij Cultuur Avonduur
Hoewel het Van Goghkerkje geen onbekend terrein voor haar was, eerder 
trouwde ze er, waren er voor aanvang van het concert toch wel wat zenu-
wen bij Erica van Lieshout. Spelen voor een ‘eigen, Nuenens’ publiek vindt 
ze namelijk heel wat spannender dan optreden met grote bands.

van hun optreden. Voor alle gasten 
was hun speelplezier ook duidelijk 
zichtbaar. Het gaf extra glans aan een 
prachtig concertino met ingetogen, 
poëtische liedjes die vrijwel allemaal 
zelf geschreven waren. De korte toe-
lichtingen van een aantal nummers 
lieten de liedjes nog extra spreken. 
Zoals het nummer ‘Everything No-
thing’, over onbehagen dat zich zel-
den of nooit laat zien aan de buiten-
wereld. Een gast vroeg zelfs of hun 
teksten ook ergens na te lezen waren. 
Een vraag die de musici verraste, 
maar waar ze zeker ook over gingen 
nadenken vertelden ze. Na afloop 
ontvingen de musici vele compli-
menten die dankbaar in ontvangst 
genomen werden. Het was dan ook 
een prachtig concertino.

Succesvolle formule van concertini 
door Cultuur Overdag en Cultuur 
Avonduur wordt voortgezet!

Nóg liever hadden Cultuur Overdag 
en Cultuur Avonduur ‘normale’ con-
certen georganiseerd, maar bijzon-
dere tijden vragen om bijzondere ac-
ties. Dus gaan beide vrijwilligers-
groepen door met het organiseren 
van concertini (kleine concerten) in 
het Van Goghkerkje. Er wordt druk 
gewerkt aan een gevarieerd pro-
gramma, in ieder geval tot en met de-
cember. In september wordt, als de 
weergoden meewerken, een concer-
tino in de buitenlucht georganiseerd 
op een wel heel speciale plaats.

Maar het concertino van Ericah bij 
Cultuur Avonduur op vrijdagavond 
21 augustus was een groot succes! 
Vanwege de grote belangstelling 
was er zelfs een 2e concertino op de-
zelfde avond.

Ericah had een mooi repertoire sa-
mengesteld met soul- en R&B-num-
mers passend bij de sfeer van het 
kerkje. Met haar prachtige stem 
maakte ze maximaal gebruik van de 
akoestiek in het kerkje. Het gevarieer-
de programma met liedjes van onder 
andere Aretha Franklin, Celeste en 
Otis Redding was een genot om naar 
te luisteren, haar stem was een lust 
voor het oor. Na ieder liedje werd dan 
ook uitbundig geapplaudisseerd. 
Met de afsluiter ‘Highest Ground’ van 
Stevie Wonder werd het concertino 
beëindigd en ging het publiek tevre-
den huiswaarts. 

Poëtische muziek van EYSIR bij 
Cultuur Overdag

Zondagmiddag speelde het singer-
songwriter duo EYSIR voor Cultuur 
Overdag in een uitverkocht Van 
Goghkerkje. Het duo bestaat uit Har-
tog Eysman en Robert Siroen. Jaren 
geleden zong Hartog al eens in Nue-
nen, destijds voor ‘Station Charlotte’. 

Sinds november vorig jaar hadden 
Hartog en Robert al niet meer samen 
opgetreden. De promotietour van 
hun EP ‘I came here to dream’ (ook te 
beluisteren op Spotify) die in april 
zou starten, werd stilgelegd door de 
maatregelen i.v.m. het coronavirus. 
Hun eerste optreden van dit jaar was 
er dan ook een met een gouden 
randje. Ze genoten met volle teugen 

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

Met trots vertellen Valente en Levani 
dat ze een broertje hebben gekregen 
en zijn naam is Navaël. De trotse ou-
ders zijn Daphne en Kevin. Navaël is 
geboren op de Heikampen 145 in 
Nuenen.
Navaël: welkom in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten! 

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

Woningmarkt nog steeds     
immuun voor corona
De coronacrisis raakt ons hard op veel gebieden, maar de woningmarkt lijkt 
nog steeds immuun. Sommige voorspellers zien nu de ‘eerste scheurtjes’ ont-
staan in het marktplaatje. Wij zien die scheurtjes in de dagelijkse praktijk van 
ons makelaarskantoor nog steeds niet. De verkopen blijven op peil en de prij-
zen stijgen door. Het Kadaster registreerde in juli 22.571 woningtransacties, 
een stijging van 7% ten opzichte van juli 2019. Over het hele eerste half jaar be-
droeg de stijging ook 7%, naar totaal 129.073 verkopen. Het CBS becijferde dat 
de prijzen eveneens met ruim 7% stegen in de afgelopen vier maanden.

Opvallend is dat een derde coronapeiling (in juli) onder leden van de Vereni-
ging Eigen Huis laat zien dat de huizenbezitters aanzienlijk positiever gestemd 
zijn dan de voorgaande maanden. Nog maar 18% verwacht dat de markt stil-
valt en slechts 22% van de respondenten is bezorgd over een eventuele daling 
van de huizenprijzen. Het enorme woningtekort in ons land en de aanhou-
dend lage hypotheekrente vormen kennelijk een sterke basis onder de vraag 
en de prijsontwikkeling op de woningmarkt. 

Dat woningtekort zal de komende jaren alleen maar groter worden. Er zijn te 
weinig locaties, de grond is duur en de bouwprijzen blijven stijgen. Gemeen-
ten leggen de focus op behoud van groen en stellen veel eisen aan projectont-
wikkelaars. Daarnaast zijn sommigen gemeenten druk met achterhoedege-
vechten, zoals het instellen van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwo-
ningen. Daarmee willen ze het kleine beleggers onmogelijk maken een wo-

ning te kopen en vervolgens te verhuren. Dat is weer ‘regu-
leren in plaats van stimuleren’ zonder veel effect. Het ver-

huren van zo’n koopwoning kan immers ook bijdra-
gen aan de door veel gemeenten gewenste groei van 
het aantal middenhuurwoningen. Het uitvoeren en 
handhaven van zo’n regeling gaat ten koste van de 
aandacht die nodig is voor het oplossen van het wer-
kelijke probleem, het tekort aan nieuwbouw en de 

trage uitvoering. Ik zou tegen alle gemeenten willen 
zeggen: zet de snelle realisering van haalbare nieuw-
bouwplannen zonder al te veel toeters en bellen boven-

aan alle prioriteitenlijsten om de grote woningnood 
op te lossen. Dan hebben we in Eindhoven ook een 
Catharinakerk die tot in de hemel reikt niet nodig.

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Beste buurtbus 
reizigers
Zoals u inmiddels wel begrepen zult 
hebben uit de media en het journaal 
is er voorlopig nog geen zicht op dat 
wij kunnen gaan rijden met de buurt-
bus. In het kort komt het hierop neer. 
1 september gaan wij zeker niet rijden. 

Onderzocht wordt of er mogelijk een 
kuchscherm geplaatst zou kunnen 
worden in de buurtbus. De moeilijk-
heid zit hem in de verspreiding van 
de besmettelijke druppeltjes. Inmid-
dels heeft men voor de grote bussen 
al een oplossing gevonden zodat die 
weer ‘normaal’ kunnen gaan rijden.
Buurtbussen zijn echter krapper, klei-
ner en je moet door één deur in- en 
uitstappen, daardoor is de ventilatie 
ook minder. Om die reden zitten in 
heel veel busjes ook airco’s en recir-
culatie-apparatuur. Over de risico’s 
van ventilatiesystemen met recircu-
latie is afgelopen tijd veel te doen. 
OV-NL wil het zekere voor het onze-
kere nemen. Daarom is aan TNO op-
dracht gegeven aanvullend onder-
zoek te doen naar benodigde extra 
maatregelen voor natuurlijke ventila-
tie. Behalve het risico op besmetting 
van reizigers, zijn wij ook extra waak-
zaam vanwege de chauffeurs, die 
veelal vrijwillig achter het stuur zit-
ten. Dat zijn vaak ouderen die met 
pensioen zijn en tot de risicogroep 
behoren. Dat koesteren we. We vin-
den het te riskant naar de bestuur-
ders toe om nu te gaan rijden.

Het bestuur wenst u allen veel sterkte 
de komende tijd en hoopt dat wij 
binnenkort weer voor u klaar kunnen 
staan om u te vervoeren.

Vooraankondiging van Cultuur Avonduur
Concertino op landgoed Soeter-
beek op zaterdag 5 september 

De details moeten nog worden uitge-
werkt, maar het nieuws mag al be-
kend worden gemaakt: op zaterdag-
avond 5 september organiseert Cul-
tuur Avonduur een concertino op 
landgoed Soeterbeek.
In deze fantastische omgeving kan 
genoten gaan worden van ‘Ilen Mer’, 
een Nederlandse band die in haar 
muziek Britse folk combineert met 
hedendaagse moderne Indie-pop. 
Nieuwsgierig? Luister dan eens naar 
een aantal van hun nummers op 
www.ilenmer.com

Het laatste nieuws over alle concerti-
ni komt te staan op de websites van 
Cultuur Avonduur (www.cultuur-
avonduur.nl), Cultuur Overdag (www.
cultuuroverdag.nl), op de Facebook, 
Insta, Twitter en natuurlijk in de loka-
le kranten. 
Het nieuws automatisch per mail 
ontvangen kan door zich via de web-
site te abonneren op de (gecombi-
neerde) nieuwsbrief van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur.

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



ROND DE LINDE week 35 Donderdag 27 augustus 2020

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

Veiligheidsregio’s krijgen extra mogelijkheden
Om brandhaarden te voorkomen en onder controle te krijgen, kun-
nen er extra lokale maatregelen zijn, zoals:
• Gedragsmaatregelen invoeren, zoals een mondkapjesplicht op 

buitenlocaties.
• Locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten.
• Openingstijden van horecagelegenheden beperken.
• De bron van een brandhaard (café of pretpark) maximaal 14 dagen 

sluiten.
• Grootschalige samenkomsten verbieden.
• Publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke 

plekken.
• Parkeergelegenheden afsluiten, bijvoorbeeld bij het strand of 

stadscentrum.
• Handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van af-

spraken.

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

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

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 18-08-2020 EN 24-08-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lindenhof 1 t/m 13  Plaatsen noodtrappenhuis (3x)
en 2 t/m 48  
Kerkstraat 16 Uitbreiden woning 
Van de Venhof 1 Plaatsen erfafscheiding 
Luiperse 6 Plaatsen dakserre 
Parkstraat 31 en 31A Wijzigen gebruik: realiseren twee appartementen
Parkstraat 33 Wijzigen gebruik: realiseren twee appartementen
Molvense Erven 63 Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 12A Aanpassen gevel en vernieuwen handelsreclame

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Venakker Straatbarbecue 22 aug. 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-08-2020 Berg 39 Ontwerp-omgevingsvergunning 

renoveren rijksmonument Berg 39 
Nuenen c.a. 

21-08-2020 Nuenen c.a. Militaire Oefening 4 sep. t/m 11 september
19-08-2020 Nuenen c.a. Militaire Oefening 31 aug. t/m 4 september
20-08-2020 Parkhof 8 Kennisgeving melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer: starten visspecialiteiten- 
winkel te Parkhof 8 

20-08-2020 Parkhof 13 Kennisgeving melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer: veranderen supermarkt 

  Aldi 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
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REDACTIE
Tel. 040-2831200
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Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
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BEZORGING
Telefoon 040-2831200
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E I G E N T I J D S

Oplossing voor ontsluiting Nuenen-West: 

missing link gevonden 
De gemeente heeft in 2008 besloten om de Opwettenseweg autoluw te ma-
ken of te knippen voor doorgaand autoverkeer. Ook is er een regionaal besluit 
om van de Opwettenseweg een snelfietsroute te maken. Met het amende-
mentbesluit van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de 
aansluiting Wolvendijk/Opwettenseweg met de A270 open te houden. Wil de 
gemeente van de Opwettenseweg toch een drukke doorgaande ontsluitings-
weg maken, in plaats van de beloofde veilige rustige autoluwe weg en snel-
fietsroute? Het lijken tegenstrijdige besluiten, die niet tot een aanvaardbare 
verkeersoplossing leidt voor Nuenen-West en de omgeving. Maar als actieco-
mité Opwettenseweg Veilig! zien wij de oplossing. Dit vraagt wel out-of-the-
box-denken en politieke wil. Het idee is als volgt (zie tekening): Maak een nieu-
we verbindingsweg tussen de nieuwe dorpslaan in Nuenen-West en de Op-
wettenseweg/Wolvendijk net voor de Dommel. Deze weg verloopt over korte 
afstand door het Dommeldal, net buiten het plangebied van Nuenen-West. In 
het verleden is het geen bezwaar gebleken om dit deel van het Dommeldal te 
gebruiken voor gemotoriseerd verkeer. Immers tot recent zat hier de 2e par-
keerplaats van de voormalige vestiging van tuincentrum Coppelmans. Deze 
weg biedt de mogelijkheid om van de Opwettenseweg een veilige, rustige au-
toluwe snelfietsroute te maken, maar ook om de aansluiting Wolvendijk / A270 
intact te houden en de bereikbaarheid van de Opwettense Watermolen (bui-
ten het plangebied Nuenen-West) te waarborgen. De Opwettenseweg kan 
dan geknipt worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan de noord- en 
zuidzijde. Met bovengenoemde nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg is het dan 
misschien niet meer noodzakelijk om de busbanen Geldropsedijk-A270 te 
openen voor gemotoriseerd verkeer. Een win-win situatie voor vele belang-
hebbenden. 

Actiecomité Opwettenseweg Veilig!

De nieuwe verbindingsweg tussen Nuenen-West en de Opwettenseweg

IVN Nuenen Kloosterhof: bijzondere tuin in centrum Nuenen 

Helpende handen gezocht   
in de Kloostertuin
Door Wim van de Vossenberg en Theo van Esch 

Als je rechts van Het Klooster door de houten poort gaat, kom je in een 
bijzondere tuin, die door vrijwilligers van IVN Nuenen wordt onderhou-
den. Het is geen gewone tuin, maar een verzamelplaats van verschillende 
bloemen, struiken en prachtige bomen. Samen met de vijver en het sloot-
je dragen ze bij aan een plek waar het goed toeven is voor insecten, vo-
gels en waterdiertjes. 

zitten er houten deuvels in. Een beet-
je timmerman zal zich flink achter de 
oren krabben, wil hij de put op deze 
manier na kunnen maken. Verder 
staan er prachtige insectenhotels, 
gemaakt door jeugdleden van het 
IVN. Daarnaast hangen er diverse 
nestkastjes, waarin we het afgelopen 
jaar vijftien nestjes vonden. 
Drie grote bomen maken de tuin ook 
in de hoogte heel mooi. De vormen 
in de Kloosterhof zijn naar een ont-
werp van Wilma Zonneveld. De 
bloembedden bieden volop moge-
lijkheden om variatie aan te brengen. 
Onze mooie tuin is bijzonder ge-
schikt voor het maken van foto’s en 
bruidsreportages. 

Helpende handen gevraagd 
De tuin is iedere dag geopend, behal-
ve in de wintermaanden. Bezoekers 
zijn welkom en helpers nog meer. We 
hebben een gezellig clubje van man-
nen en vrouwen die samen de tuin 
onderhouden. Omdat er veel werk te 
doen is, hebben we behoefte aan uit-
breiding. Op donderdag 3 september 
gaan we weer aan de slag: elke veer-
tien dagen op donderdagochtend. 
Heb je interesse om mee te komen 
tuinieren, loop dan gerust even de 
Kloosterhof in of stuur een mail naar 
ivn-nuenen@live.nl

Middeleeuwse waterput 
Vooraan staat de houten waterput uit 
de late middeleeuwen, omstreeks 
1100 na Christus. Deze is dus al meer 
dan 900 jaar oud. De put bestaat uit 
twaalf delen van een uitgeholde ei-
kenboom. De delen hebben een ge-
draaide vorm en op diverse plekken 
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THEATERSPEELHUIS.NL

ZA 29 AUG
KOOP JE KAARTEN

ZA 29 AUGVANAF

KOOP JE KAARTEN
ONLINE

6 KUNSTENAARS 
EN DE POËZIE VAN 
HET ALLEDAAGSE 

23/08
04/10

ZA 29 aug 20:45u  

Kristoffer Gildenlöw 
HOMEBOUND TOUR 2020      

Zo 30 aug 16:00u  

Michael Baker
BY DIJSSELDONK, PLANTEIJDT EN SPANJERS     

vr 04 sep 20:00u  

Nol Havens         
DOE MIJ MAAR ALLES    

zo 06 sep meerdere speeltijden  

voltage         
IT’S ABOUT TIME RELEASE TOUR 2020    

podium

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

SIBYL    NU
Actrice die een schrijfster van haar werk houdt. 

THE KINGMAKER NU
Film over de voormalige first lady van de Filipijnen.

ONCE WERE BROTHERS V.A. 20 AUG
Documentaire over een mysterieuze band. 

MISBEHAVIOUR V.A. 27 AUG
Groep vrouwen die Miss World willen verstoren. 

film

CACAOKADE 1 |  5705 LA HELMOND  |  CACAOFABRIEK.NL

Expo

v.a. 23 aug
expositie: tussenhuids 

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

Creativiteit alom    
in najaarsprogramma   
van Het Speelhuis    
en De Cacaofabriek 
De culturele wereld staat voor een uitdaging: van podia tot produ-
centen via makers naar publiek. Tóch kruipt het creatieve bloed waar 
het niet gaan kan. Bij zowel Het Speelhuis als De Cacaofabriek piept 
een programma tevoorschijn dat deze periode op een karakteristie-
ke en kleurrijke manier markeert. 

“Het maakt me trots dat we op beide plekken een gevarieerd en inspire-
rend programma in petto hebben’’, vertelt directeur Jochem Otten. “We 
gaan creatief om met de beperkingen die er zijn.’’ Zo presenteert Het 
Speelhuis dit najaar flink wat dubbelspelingen (twee voorstellingen op 
een avond), producties die in groepsgrootte zijn teruggebracht én zelfs 
activiteiten die via streaming vanuit huis beleefd kunnen worden. Ook De 
Cacaofabriek past het programma aan naar de huidige maatregelen. Zo 
huisvesten de filmzalen een kleiner publiek, zijn de concerten intiemer en 
wordt in de expositieruimte een vaste looproute gehanteerd. 

Op het podium 
Dit najaar staan publiekstrekkers als Youp van ’t Hek, Postmen, Igone de 
Jongh en Brandweerman Sam naast onderzoekende makers als Neder-
lands Blazers Ensemble Leineroebana, Johannna ter Steege, De Dansers, 
John Buijsman en Jakop Ahlbom in Het Speelhuis. Voor de kleinste thea-
terfanaten zijn er KinderTheaterfestivals in vakantietijd met bijvoorbeeld 
Belle en het Beest - de musical (4+) en Poppenkast op Zondag (2+). De 
kaartverkoop voor dit nieuwe programma start op zaterdag 29 augustus 
vanaf 11.00 uur. 

Bij een bezoek aan De Cacaofabriek voelt het alsof alles weer even normaal is   

Een bezoekje aan Het Speelhuis voelt fijn en vertrouwd   

Directeur Jochem Otten is trots op het gevarieerde en inspirerende programma 
bij Het Speelhuis en De Cacaofabriek   

De Cacaofabriek draait allerlei films én opent een nieuwe expositie. In 
‘Tussenhuids’ delen zes Nederlandse en Belgische exposanten hun inte-
resse in de technische gelaagdheid en illusionistische dieptewerking van 
het schilderij. Op het poppodium staan intieme concerten van artiesten 
als Nol Havens, Voltage, Rosemary & Garlic en Toontje Lager.

Fijn en vertrouwd
Sinds de uitbraak van het coronavirus schakelen Het Speelhuis en De Ca-
caofabriek continu op de actualiteit. “We zijn erop ingericht om te kunnen 
meebewegen met regelgeving en mogelijkheden’’, vertelt Otten. “We 
houden ons aan alle protocollen, maar het voelt fijn en vertrouwd.’’ 

Voor de zomer bleek al dat ook de bezoekers van beide culturele hotspots 
dit zo ervaren. “Het is fantastisch dat mensen weer even het gevoel had-
den dat alles normaal was’’, glundert Otten. Hij kijkt dan ook uit naar aan-
komend seizoen. “Met juweeltjes op het programma en extra aandacht 
voor elkaar staat ons hoe dan ook een bijzonder najaar te wachten. Klei-
ner en exclusiever wordt het niet.’’ www.theaterspeelhuis.nl
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Aanpassingen 
busdienstregeling 
Arriva in Brabant 
per eind augustus
De zomervakantie in regio Zuid is 
afgelopen. Reispatronen zijn de af-
gelopen periode duidelijk gewij-
zigd. Forenzen werken meer thuis, 
onderwijs wordt meer op afstand 
gegeven, de capaciteit van school-
gebouwen in het hoger onderwijs 
is lager en scholen gaan hun lestij-
den meer spreiden. Passend bij het 
verwachte reizigersaanbod rijdt 
Arriva in Brabant vanaf maandag 
31 augustus daarom met aanpas-
singen in de dienstregeling.

Aanpassingen
De reguliere dienstregeling is aange-
past aan de gewijzigde omstandig-
heden. Op sommige plaatsen rijden 
minder ritten tijdens de spits en meer 
ritten in de daluren. De spitsperiodes 
duren ook langer en starten ook eer-
der op. De Nightliners en Buurtbus-
sen rijden niet. Sommige scholieren-
lijnen (600-lijnen) worden tijdelijk 
opgeheven.

Reisinformatie dienstregeling
Een overzicht van alle wijzigingen en 
alternatieven is te vinden op www.ar-
riva.nl/corona Reizigers wordt gead-
viseerd voor vertrek de actuele 
dienstregeling te raadplegen via de 
reisplanners.

Buurtbussen en regiotaxi
Daar waar in Brabant geen Buurtbus-
sen rijden, kunnen reizigers gebruik 
maken van de regiotaxi. De provincie 
heeft met de vijf regiotaxiregio’s in 
Brabant afgesproken dat reizigers in 
die gevallen tegen WMO-tarief kun-
nen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan 
het OV-tarief. Deze maatregel geldt 
vooralsnog tot 1 oktober. Zie ook 
www.bravo.info/regiovervoer.

Coronamaatregelen in het ov
Sinds 1 juni is iedereen weer welkom 
in het ov mits hij/zij een mondkapje 
draagt. Die verplichting blijft. Aanvul-
lend worden er in de loop van septem-
ber in de grote bussen zogenaamde 
kuchschermen aangebracht bij de be-
stuurdersplaats. Kuchschermen, goe-
de ventilatie en regelmatige schoon-
maak verkleinen de kans op blootstel-
ling aan aerosolen in het openbaar 
vervoer. Dit blijkt uit een onderzoek 
dat TNO in opdracht van branchever-
eniging OV-NL heeft uitgevoerd. Als 
de kuchschermen zijn geïnstalleerd, 
kunnen reizigers ook weer voorin in-
stappen en daar bij de chauffeur beta-
len. Tot die tijd kan er geen toegangs-
kaartje in de bus worden gekocht en 
moeten reizigers inchecken met een 
geldig vervoerbewijs zoals een ov-
chipkaart of een E-ticket.

Voor het reizen met het ov geldt: 
wees welkom, reis verstandig, mijd 
de spits en de drukte en blijf thuis bij 
verkoudheidsklachten. 

Steven Kruijswijk in de kreukels:  
geen Tour-geel, wel Giro-roze?
Maandenlang lag de wielerwereld in een diepe winterslaap. Met kunst- 
en vliegwerk worden er in deze coronatijd weer sportevenementen geor-
ganiseerd. Als alles goed gaat komt ook de grootste wielerronde ter we-
reld weer tot leven. Zaterdag 29 augustus gaat in Nice de Tour de France 
van start. Zonder de Nuenense wielrenner Steven Kruijswijk.

veer de helft van zijn leven en is di-
verse keren bij valpartijen betrokken 
geweest. 

Natuurlijk baalt Steven als een stek-
ker; hij werkt nu dagelijks keihard aan 
zijn herstel. Steven zegt het zo: “Ik ga 
nu eerst aan mijn herstel werken en 
dan richt ik me op de Giro d’Italia als 
nieuw doel.” De Ronde van Italië, de 
Giro, gaat zaterdag 3 oktober van 
start. Steven heeft in de Giro 2016 al 
eens de roze leiderstrui gedragen. Hij 
reed toen op de Colle dell’Agnello te-
gen een sneeuwwand aan, sloeg 
over de kop en krabbelde weer op. 
Hij werd dat jaar vierde in het alge-
meen klassement. Nu eerst de Tour 
zonder Steven, dan de Giro met op-
nieuw kansen voor de Nuenenaar. 

Vanuit zijn woonplaats Monaco laat 
Steven ons weten: “Helaas blijken de 
gevolgen van mijn val in de Dauphi-
né ernstiger dan gehoopt. Tot mijn 
grote teleurstelling kan ik door een 
breukje in de schouder en de vele 
schaafwonden niet deelnemen aan 
de Tour de France.” 

Tour-podium
Vorig jaar stond hij trots op het po-
dium in Parijs. De Nuenense profren-
ner werd als derde gehuldigd in de 
Tour 2019. Dit jaar zou hij samen met 
zijn Jumbo-Visma-ploegmaten Tom 
Dumoulin en Primoz Roglic een gooi 
doen naar de gele trui in de Ronde 
van Frankrijk. Parijs is nog ver: zon-
dag 20 september. 
De coronacrisis gooide roet in het 
eten en de Tour-start werd verscho-
ven van juni naar eind augustus. 
Kruijswijk kan zaterdag dus niet star-
ten. Geen kans op de gele trui voor 
de Nuenenaar. 

‘Losse’ arm
Terug naar zijn val. Zaterdag 15 au-
gustus ging Steven Kruijswijk hard 
onderuit in de gevaarlijke afdaling 
van de Col de Plan Bois in de vierde rit 
van het Franse Critérium du Dauphi-
né. Kruijswijk in de kreukels, arm uit 
de kom en fikse schaafwonden, zo 
luidden de eerste berichten uit die 
wielerwedstrijd. Steven kwam be-
bloed in beeld en hij ondersteunde 
zijn ‘losse’ arm. De rit vervolgen zat er 
niet in, Steven viel uit. 

Vallen en opstaan, dat is wielrennen. 
Dat weet Steven Kruijswijk ook wel. 
Hij beoefent de wielersport al onge-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Steven Kruijswijk in de kreukels:  
geen Tour-geel, wel Giro-roze?

iFratelli, la dolce vita in Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

Een moment waar ik in Italië intens van geniet is de bedrijvigheid heel 
vroeg in de ochtend. Winkeltjes gaan open, stoepjes worden geveegd, 
groentestalletjes komen naar buiten. Zo zag ik Carlo Cannavacciulo op 
een ochtend het terras van zijn mooie trattoria iFratelli in Nuenen in orde 
maken en riep: “Ciao Carlo, come stai? Mis je dat niet, dat je een praatje 
kunt maken bij het openen van je zaak, zoals ze dat in Italië doen?” Waar-
op hij lachend antwoordde: “Dat doe jij nou toch?!”

“Ciao, alla prossima!” zeggen Carlo en 
ik naar elkaar als we afscheid nemen.

Un bacio da Perugia
Carlo en Claudia zeggen “Ja” tegen el-
kaar. Ze trouwen op 31 augustus in 
Nederland en gaan op huwelijksreis 
naar Napels en de Amalfische kust. 
Als ze terug zijn, breiden ze hun as-
sortiment uit met een heerlijk Ita-
liaans snoepje; ‘Baci’ uit Perugia (Um-
brië). Deze populaire, heerlijke kus 
van chocola met hazelnoot is verpakt 
in een prachtig zilverpapiertje met 
blauwe sterretjes. Er zit een briefje bij 
met een mooie spreuk over de liefde, 
in vijf talen (naast het Italiaans ook 
Engels, Frans, Portugees en Spaans).

We wensen Carlo en Claudia een 
mooie trouwdag en heel veel geluk. 
Tanti auguri e buon viaggio!

www.ifratelli.nl
www.ristorantenapoli.nl

Napolitaanse horecafamilie
iFratelli is een delicatessezaak en ca-
teringbedrijf van de broers Carlo en 
Sandro Cannavacciulo, acht jaar gele-
den opgericht in Stiphout. Al gauw 
openden ze een tweede winkel in 
Nuenen, gedreven door de passie 
van hun Napolitaanse horecafamilie. 
Hun ouders hadden horecazaken in 
Italië en begonnen Ristorante Napoli 
in Haarlem in 1966. Daar heb ik ooit 
goddelijk gegeten! Aan tafel werd 
een grote, uitgeholde Parmezaanse 
kaas geflambeerd. Mijn pasta werd 
elegant door de gesmolten kaas ge-
rold en met trots geserveerd! Op de 
website van het restaurant staat een 
mooie foto van een pastagerecht dat 
zo is bereid.

Nieuwe trattoria
Sandro is geëmigreerd en de vesti-
ging in Stiphout is gesloten. Carlo 
heeft samen met zijn vrouw Claudia 
hun delicatessenzaak in Nuenen een 
geweldige impuls gegeven en deze 
met smaak verbouwd tot trattoria! Je 
kunt er nu niet alleen heerlijke wijnen 
en andere Italiaanse producten ko-
pen en antipasti, pasta’s of pizza’s af-
halen, maar ook gezellig een lekker 
hapje eten, binnen of buiten. Ze heb-
ben een goede menukaart en de be-
diening is leuk. En ik kan mijn Ita-
liaans wat oefenen. Een klein beetje, 
want Carlo is in Nederland geboren 
en Italiaans is niet zijn moedertaal. 

Carlo Cannavacciulo richt het terras in van zijn trattoria aan de Vincent van Goghstraat 
in Nuenen en leest Il Giornale della Fiera, een onafhankelijk Nederlands nieuwsblad 
over Italiaanse zaken en smaken. Fotografie: Nannie van den Eijnden.

We weten het allemaal!

De vraag is alleen;     
wat doen we ermee?

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

Genoeg water drinken
Gemiddeld anderhalf à twee liter wa-
ter drinken per dag is erg goed om 
het lichaam te zuiveren. Ook zorgt het 
water ervoor dat er een iets voller ge-
voel ontstaat waardoor de behoefte 
om tussendoor te eten of te snacken 
afneemt. Dit heeft weer een positief 
effect op het gewicht.

Gezond eten
Twee ons groente en twee stuks fruit! 
Een eeuwenoude uitspraak die op de 
dag van vandaag nog steeds van toe-
passing is. Probeer bij hongergevoel 
fruit- of caloriearme producten te 
eten. Eet gevarieerd en met mate zo-
dat alle vitamines binnenkomen en 
je niet met een overvol gevoel zit.

Voldoende bewegen
Buiten de normale beweging die ve-
len dagelijks hebben, is een half tot 
een héél uur per dag extra bewegen 

door bijvoorbeeld te wandelen, ren-
nen of te fietsen, helemaal super! 
Maar ook andere vormen van bewe-
gen, zoals diverse balsporten, fitnes-
sen, bootcampen etc. geeft je extra 
energie en verruimt de geest. Advies; 
ga iets extra’s doen buiten de dage-
lijkse bewegingen en stel het niet uit! 
Wellicht samen met een vriend, colle-
ga, buur etc. Je zult versteld staan van 
de positieve uitwerkingen.

In balans zijn
We hebben het vandaag de dag zo 
druk dat allerlei zaken er vaak bij in-
schieten! Probeer juist daarom een 
goede balans te vinden tussen werk 
en privé. Maak af en toe tijd voor je-
zelf maar zeker ook voor familie en 
vrienden. Hard werken is helemaal 
niet verkeerd, maar genieten hoort er 
natuurlijk ook bij.

Goed slapen
Slaap is minstens zo belangrijk als 
alle voorgaande onderwerpen. Het 
grootste verschil; slapen gebeurt de 
meeste tijd onbewust! Slapen zorgt 
voor een lichamelijk maar zeker ook 
voor een geestelijk herstel. Slapen is 
dus DE voorbereiding om ‘het motor-
tje’ overdag goed te laten functione-
ren. Hoe zorg je ervoor dat het onbe-
wuste deel omgezet wordt naar het 
bewuste? Met andere woorden; wat 
kun je ’s nachts (extra) doen om er 
overdag (extra) van te profiteren?

Liever geschept door een � ets met 45 
dan door een auto met 30 km p/u?
In Rond de Linde van 13 augustus jl stond een ingezonden stuk van Actie-
comité Opwettenseweg Veilig. Als je het stuk leest vraag je je af wie dit nu 
echt geschreven heeft. Dit Comité neemt - samen met andere direct be-
trokken bewonersgroepen in Nuenen-West/ Zuid - deel aan zgn. gemeen-
telijke dialoogsessies over de bredere problematiek van de ontsluiting 
van Nuenen-West. (Gezien de keuze van het Comité om deze discussie via 
de pers te voeren, hierbij dan ook maar ons commentaar via de pers).

auto’s aldaar van 30 km. Dezelfde fout 
die Nuenen al jarenlang maakt om re-
gionaal autoverkeer door Nuenen te 
blijven faciliteren, gaan we nu ook 
voor het snelfietsverkeer maken?

Helaas komt de Opwettenseweg, al-
thans dit Actiecomité, niet met alter-
natieven voor een veilige weg én een 
oplossing van de ontsluitingsproble-
matiek. Andere betrokken omwonen-
den werken, zoals afgesproken, wel 
hard aan ideeën voor een eigen ont-
sluiting van Nuenen-West, veilig voor 
zowel auto als fiets. De uitnodiging 
om ook hieraan deel te nemen bleef 
helaas onbeantwoord; het Comité 
kiest daarentegen voor maximaal ei-
gen belang. N.o.m. een andere insteek 
dan van de bewoners van de Opwet-
tenseweg, die zich in een eerdere fase 
(ook publiekelijk) uitspraken over een 
gezamenlijke oplossing van deze pro-
blematiek. Hebben de Preciezen het 
overgenomen van de Rekkelijken?

Belangenvereniging Nuenen Groen

Dat bewoners van de Opwettenseweg 
veilig willen wonen, daar hebben wij 
alle begrip voor. Maar houd daarbij 
s.v.p. ook de belangen van andere be-
woners van Nuenen-West en aanpa-
lende Nuenense wijken in de gaten.
De Nuenense Raad heeft een kraak-
heldere motie richting B & W aange-
nomen, maar het Actiecomité gaat 
hier nu diametraal tegenin. Dit onder 
het mom dat de gemeente zich met 
het bereikbaarheidsakkoord gecom-
mitteerd heeft aan een snelfietspad 
over de Opwettenseweg; Autoverkeer 
moet maar via andere wijken worden 
afgevoerd.
Hoe hypocriet en onverstandig kun je 
zijn? Het Comité wil geen verkeerson-
veiligheid op de Opwettenseweg, dus 
moeten andere wijken het maar ont-
gelden? Maar wél wordt gepleit voor 
een snelfietspad (toegestane snelheid 
45 km p/u) dwars door een woonwijk: 
men realiseert zich niet wat men zegt! 
Dat is zeker levensgevaarlijk en waar-
schijnlijk gevaarlijker dan een (afge-
dwongen) maximum snelheid voor 
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 35

Horizontaal: 1 salarisverhoging 6 kampeerwagen 11 heilige 12 beeldbuis 14 bolgewas 
16 kaartenboek 18 naaldboom 19 reeks 21 kuip 22 Europeaan 24 zijde 25 vlaktemaat 
26 vragend vnw. 27 tam 29 soort hert 30 riv. in Frankrijk 32 vetplant 34 grondtoon 
35 Romanum Imperium 37 erwtensoep 40 deel v.h. hoofd 44 Europeaan 46 pausennaam 
47 onverschrokkenheid 48 kledingstuk 50 staat in Amerika 52 amendement 54 stoer persoon 
55 deel van Oostenrijk 57 strafwerktuig 58 strijdgewoel 59 water in Friesland 60 snack 
63 bijwoord 64 Grieks eiland 65 fi jngebouwd.

Verticaal: 1 viseter 2 dierenverblijf 3 onderricht 4 reeds 5 mak 6 bioscoop 7 spil 8 verkeerd 
9 vrucht 10 bouwval 11 duivel 13 boerenbezit 15 elk 17 hijstoestel 20 zonderling 
22 hemellichaam 23 deel v.d. week 26 logement 28 tafelfl es 31 bezittelijk vnw. 33 langs 
36 troep jachthonden 37 hardnekkig 38 vertrager 39 fakkel 40 lange reeks 41 watering 
42 jong en bekoorlijk 43 bouwland 45 sterrenbeeld 49 schande 51 muziekinstrument 
53 gesloten 54 Europeaan 56 deksel 58 persoon 61 tegenover 62 dierengeluid.

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

T R O O S T B E N A R D

R E K P U B K E I P E R

O D B G A P E R W M I

O E H O E A I R B E S E F

N A L I B I K O E S T T

L A S S O E N T E R

T S T E E G O R D E R W

A S T E R E N K E R K E R

N T R E M M E R N L A

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

E U R O P A R A M I N G

T E V E N S G E R E E D

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

Oplossingen wk 34
A R T O B R A T T A A R T S E

G E B E D R A A I B A N K F K

D P N V O I N D H E E L A L A

E A E S O O R C I M S C B I A

T G Z O R A A E E O K K B E R

S E I L N N K D K A L I O V S

D U U A E D E S A E L A T E X

N Z V R G E N H I A N E M O P

O E A I R R C N C D M F O P U

V N L U O S O O U I D S O H R

S L P M M O I Z B R T R R U I

A I Z I D M K U E R K S A G T

G E L E E R D E K N A S A H E

T D R U E L O R T N O C A P I

E I L O D A B A N N O Z E M N

ADVIESORGAAN

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.

ABNORMAAL
AFNAME
ALDRA
ANKER
AUDITIEF
BATEN
BRUTO
BUREN
DANSRITME
DWERG
FIGUURZAAG
GENOT
GEZINDTE
HAARSPELD
HEADBANGER
HONKMAN
INTEGER
JAPAN
JEKKER
KEYBOARD
KOPZORGEN
LAPWERK
LOEMPIA
MANIOK
NIETJES
NIMBUS
OPPAS
PAARD
PASADENA
PLANKIER
POREUS
PROTHESE
RATING
RAYONHOOFD
RECHT
REIZEN
SUJET
TOORN
WAPEN
WORMERVEER
ZOUTVAT
ZWERFSTEEN

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

5 2 1
6 9

3 7 8 2
3 8 1

4 9
8 9 7

9 3 2 6
7 1
6 7 5

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 33, Dhr. J. van den Baar, Lieshout.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN  MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
            DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB    WWW.LESOURIS.NL 

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

OPENINGSTIJDEN: 
MAANDAG | DINSDAG | DONDERDAG |

VRIJDAG | ZATERDAG
930 - 1700 UUR

WOENSDAG
930 - 2130 UUR

BEZORGING: 
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG

1100 - 1300 UUR

DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG
1100 - 1300 UUR
1700 - 1900 UUR

NAAST HET MAANDMENU SERVEREN WIJ NOG 
DIVERSE VOOR-, HOOFD-, EN NAGERECHTEN.
HIERVOOR KUNT U ONZE WEBSITE BEKIJKEN.

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTRAGRAM!

ZO LIEF, ONZEZ

Z

Z Z

Kaj23.08.2020

Geboren

Robin & Lianne Messerschmidt
Heikampen 80, 5672 SN Nuenen

En dan is hij er plots:
moeders mooiste, vaders trots

VANAF 31 AUGUSTUSVANAF 31 AUGUSTUS

Openingstijden
&   Bezorging

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

COURGETTESOEP
OF

SALADE GEITENKAAS, VIJG & ITALIAANSE HAM
OF

ZALMBONBON GEVULD MET GARNALEN
***

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
OF

ROODBAARSFILET MET PAPRIKASAUS
OF

CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS
***

TRIFLE MET AARDBEIEN
OF

IJS MET ADVOCAAT

SEPTEMBER 
(MAANDELIJKS WISSELEND GESERVEERD OP WOENSDAGAVOND)

€ 21,50
DRIE-GANGENMENU

€ 24,50
VIER-GANGENMENU

ROND DE LINDE  
IEDERE  WOENSDAG  AL 

DIGITAAL  OP  
WWW.RONDDELINDE.NL 
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Kindervakantieweek 2020
Zoals altijd speelde de KVW zich af op de honkbalvelden van de Lisse-
voort. De Kindervakantieweek van 2020 ging er anders aan toe dan nor-
maal. Ook wij hebben natuurlijk rekening moeten houden met de coro-
namaatregelen en dat vroeg het nodige denk-werk.

trapt door Indiaan Gigawatjee en 
Cowboy Billy Will Snoop.
In de ochtend hadden we leuke spel-
len waarbij groepjes tegen elkaar 
speelden en een variatie op Crazy 88. 
In de pauze genoten we allemaal van 
een lekker ijsje van Ijssalon Italia en 
een stuk watermeloen van Riny van 
Kessel. In de middag was er veel ver-
maak bij roulatiespellen waarbij ge-
bruik werd gemaakt van drie gave at-
tracties van Heesbeen! Er stond een 
grote stormbaan, een schietsalon en 
een rodeostier, natuurlijk allemaal in 
het thema Wilde Westen! Uiteraard 
werd de dag afgesloten met veel ge-
dans en harde muziek, met dank aan 
Power FX.

Alle kinderen kwamen maar 1 dag, 
waardoor we in totaal 175 kinderen 
een leuke dag konden bieden en te-
gelijkertijd ook genoeg afstand kon-
den bewaren onder de vrijwilligers 
en organisatieleden.
Het, dit jaar, kleine aantal vrijwilligers 
genoot elke middag van een lekkere 
lunch, met korting van de Jumbo Ton 
Grimberg.
Het thema was Wilde Westen en er 
waren dus Cowboys en Indianen tij-
dens de week.
We begonnen op maandag met de 4- 
en 5-jarigen, op dinsdag de 6- en 
7-jarigen en woensdag de 8- en 9-ja-
rigen, waarbij na de kennismaking 
van de groepjes de dag werd afge-

Dorpsraad Lieshout 
ondersteunt bewa-
teringsinitiatief
De droogte in het voorjaar en het 
begin van deze zomer heeft geen 
vat kunnen krijgen op het wandel-
park dat bij het Fransiscushof is 
aangelegd. Ter plekke is een put 
met pompinstallatie aangelegd 
om zo het park steeds voldoende 
vochtig te houden. Op deze wijze 
kunnen de bewoners én bezoekers 
ook in drogere perioden van het 
wandelparkje genieten.

Probleem
Niet alleen de Dorpsraad, maar ook 
de gemeente hebben gehoor gege-
ven aan een roep uit het Fransiscus-
hof. Enige tijd geleden is daar met 
heel veel vrijwilligerswerk, ook toen 
met ondersteuning van de Gemeen-
te Laarbeek en de Dorpsraad Lies-
hout, een mooi wandelpark aange-
legd, dat érg gewaardeerd én benut 
wordt door de bewoners. Maar, van-
wege de veranderende klimaatom-
standigheden bleek het lastig dit 
parkje te onderhouden: met name 
indroging bleek een behoorlijk pro-
bleem. 

Initiatief
De bewoners van het Fransiscushof 
hebben dat niet laten gebeuren en 
hebben een initiatief opgezet om 
een put te slaan en een pompinstalla-
tie te plaatsen om het park voortaan 
te kunnen bewateren. Zij hebben 
daarvoor aangeklopt bij de gemeen-
te Laarbeek en ook bij de Dorpsraad 
Lieshout. Beide partijen stonden po-
sitief tegenover het initiatief en ble-
ken het ook nog eens financieel te 
willen ondersteunen: het geld heb-
ben ze hiervoor overgemaakt naar de 
initiatiefnemers. Inmiddels is dit in-
gezet en is er een put geslagen en 
staat er een spiksplinternieuwe in-
stallatie die het wandelparkje in pri-
ma conditie houdt.

Leefbaarheid verbeteren?
Heeft u ook een initiatief om de leef-
baarheid in (een deel van) het dorp 
Lieshout te verbeteren? Klop dan aan 
bij de Dorpsraad Lieshout; zij kunnen 
u met raad en daad verder op weg 
helpen om zo uw initiatief te onder-
steunen en er samen voor te zorgen 
dat de leefbaarheid in Lieshout ver-
beterd.

Kijk gerust op: 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Het ‘Wandelparkje Franciscushof’ is 
dankzij véél vrijwilligerswerk méér dan 
een bezoekje waard.

Restanten graanmijt opgeruimd

De Dorsklippels krijgen hulp
Door Nannie van den Eijnden

Afgelopen zaterdag hebben Leo en Niels van de Sande de graanmijt voor 
windmolen De Roosdonck opgeruimd. Ze werden daarbij belangeloos 
geholpen door Pieter Maas uit Stad van Gerwen en Theo Kampschoer, die 
aan de Nieuwe Dijk woont. 

“We hebben de grond gefreesd, zo-
dat ie zwart blijft en het onkruid niet 
heel hoog wordt, dat is nou kapot ge-
freesd”, vertelt Leo. “Over ongeveer 
een maand zullen we de grond gaan 
ploegen en zaai klaarleggen om de 
winterrogge te kunnen zaaien.”

PS: Het woord ‘hooimijt is onjuist, leer 
ik van Leo. Dit is een graanmijt.”

“Boer Maas heeft de restanten kos-
tenloos opgehaald om ons te steu-
nen” vertelt Niels. “Een mooi gebaar. 
Hij gaat de droge en schone restan-
ten stro verwerken in de mesthoop 
om deze later te kunnen gebruiken 
voor bemesting.”

De grond aan de Gerwenseweg is 
ook al voor een groot deel bewerkt. 

Foto’s: Leo en Niels van de Sande

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

De ‘Achttien Billekes’. Zo werd het café in de volksmond 
genoemd dat Harrie Pijnenburg in 1954 overnam van Hannes en Trineke 
De Louw. Harrie Pijnenburg en zijn echtgenote hadden negen bevallige 
dochters - de achttien billekes - en drie zonen (foto). Het café was geves-
tigd in de boerderij die we nu op Eeneind 32 aantreffen. Lang heeft de fa-
milie er niet gewoond; in 1958 werd Willem Dekkers de laatste uitbater. Hij 
noemde zijn café ‘De Schuur’. Toen ook hij het voor gezien hield kwamen 
Frits en Miet Meulendijk, uitbaters van het tegenovergelegen café Pipers, 
er wonen. Op de foto van het café wacht het paard van het Tongelrese ver-
huisbedrijf Van Rooijen rustig op zijn baas.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 248.

Collecteweek Prinses Beatrix 
Spierfonds gaat van start
Van 6 tot en met 12 september vindt de collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds plaats. Vrijwilligers door heel het land vragen die 
week een bijdrage voor de strijd tegen spierziekten. De opbrengst komt 
ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

den om contactloos en veilig te col-
lecteren. Bijvoorbeeld via een iDEAL 
QR-code die te vinden is op de collec-
tebus en donatieflyers voor in de brie-
venbus. Ook is er dit jaar extra aan-
dacht voor digitaal collecteren op so-
cial media en via WhatsApp.

Spierziekten
Er zijn wel 600 verschillende spier-
ziekten. Ze zijn vaak erfelijk, soms do-
delijk, en allemaal werken ze verlam-
mend op de spieren. Je spieren heb 
je nodig voor alles: van lachen, lopen, 
drinken en plassen, tot zitten en ade-
men. Een ziekte die de spieren aan-
tast, tast het hele lichaam en daar-
mee ook het hele leven van een per-
soon aan.

Steun de strijd tegen spierziekten en 
geef voor de collecteweek op www.
spierfonds.nl of via ABN Amro NL02 
ABNA 0548.29.23.45 t.n.v. Prinses 
Beatrix Spierfonds.

Het coronavirus houdt ons dit jaar al-
lemaal in z’n greep. Mensen met een 
spierziekte leven nog altijd in angst 
om besmet te raken. Dit virus is voor 
hen levensgevaarlijk. Het bewijst hoe 
hard wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten nodig is. Het Spier-
fonds zet zich in voor alle 200.000 
mensen met een spierziekte in Ne-
derland. De collecteweek is één van 
de belangrijkste inkomstenbronnen 
voor de financiering van weten-
schappelijk onderzoek. Dit jaar leunt 
het Spierfonds nog meer op de col-
lecte, omdat veel evenementen en 
sponsoracties niet door zijn gegaan 
vanwege coronamaatregelen. Het 
Spierfonds krijgt geen subsidie en is 
dus volledig afhankelijk van donaties 
en de inzet van vrijwilligers.

Uiteraard respecteren alle vrijwilli-
gers de RIVM richtlijn om 1,5 meter af-
stand te houden. Dit kan gemakkelijk 
door de vele innovatieve mogelijkhe-

Op donderdag kwamen de oudste 
kinderen, de 10- t/m 12-jarigen. Op 
deze dag eindigde de middag met 
waterspellen en een spetterend wa-
tergevecht!
Nadat iedereen weer droog was heb-
ben we met de oudste kinderen lek-
ker friet gegeten en begonnen we 
met het avondprogramma. Een span-
nende Wilde Westen versie van Weer-
wolven was avondvullend, voordat 
we vertrokken naar een erg spannen-
de Spooktocht in thema!

Wij zijn ontzettend blij en trots dat 
we toch een mooie week hebben 
kunnen neerzetten, ondanks de 
maatregelen. We hebben erg veel 
mazzel gehad met het mooie weer 
en hebben heel erg genoten!

Graag bedanken wij nogmaals onze 
lieve vrijwilligers, omdat we het zon-
der hen zeker niet hadden gekund! 
Wij hopen iedereen volgend jaar 
weer te zien en hopelijk onder meer 
‘normale‘ omstandigheden.

Bedankt allemaal! Heel veel liefs 
van de organisatie van KVW Nuenen
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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

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zaterdag
 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 

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

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

het EMK terrein aan het Wettenseind

Elke eerste en derde woensdag 
vd maand

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

Dorpshuis in Lieshout 

Elke Woensdag vanaf 26 augustus 
20.00 uur kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

Zondag 30 augustus 
14.30 uur Vernissage : ‘SYNERGIE II’ 

SHE-Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

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

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

SHE-Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

30 augustus - 5 september
KWF collecte

Zaterdag 5 september 
Cultuur Avonduur: 

een concertino op landgoed Soeterbeek.
‘Ilen Mer’

6 t/m 12 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 

Vrijdag 25 september
18.30 uur Offi ciële opening 

van het scouting seizoen 2020 - 2021 
Scouting Lieshout - Mariahout

Zaterdag 26 september 
Open dag Scouting Lieshout - Mariahout

bij de Blokhut van 
Scouting Lieshout - Mariahout

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 29 augustus, 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 30 augustus 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker P. 
Peters.
Zondag 30 aug. 11.00 uur: viering, 
voorganger pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 29 augustus 18.30 uur: 
Francien van Helvoirt - van Gompel.
Zondag 30 augustus 09.30 uur en 
11.00 uur: Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Marjo de Boer - Sanders 
(vanwege verjaardag).

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor MIVA, Missie Verkeersmiddelen 
Aktie.

In onze parochie is gedoopt Jasmijn 
Stal, de Geer 7. Wij wensen de familie 
van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden de 
heer Henk van de Vorst, Opwettense-
weg 89 en mevrouw Bijsterveld. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 30 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties: 
Bert Coolen, vanwege geboortedag.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor MIVA, Missie Verkeersmiddelen 
Aktie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 30 augustus 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties
Laura Migchels - de Greef.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor MIVA, Missie Verkeersmiddelen 
Aktie.

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

Kerkelijk werker Pieter Flach is voor-
ganger in de dienst van 30 augustus. 
De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 
deze zondag is het weer mogelijk om 
alles via video-livestream te volgen. 
Ook is het weer mogelijk om de kerk-
dienst bij te wonen, maar er is een 
maximum van 30 personen. Wilt u de 
dienst bijwonen, dan u moet zich van 
tevoren aanmelden (dat kan alleen 
op donderdag en vrijdag via onze 
website). Er wordt een collecte ge-
houden voor het Educatiefonds 
Vluchtelingen. Iedereen is van harte 
welkom.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 27 augustus. Geen H. Mis. 
Feest van H. Jozef Calasanctius, belij-
der.

Vrijdag 28 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Augustinus, bisschop, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar.
Zaterdag 29 augustus. 09.00 uur H. 
Mis, Onthoofding van de H. Johannes 
de Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares.
Zondag 30 augustus. Dertiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis.
Maandag 31 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Raymundus Nonnatus, belij-
der.
Dinsdag 1 september. 18.30 uur H. 
Mis, de heilige twaalf gebroeders, 
martelaren; gedachtenis van H. Egidi-
us, abt.
Woensdag 2 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Stefanus, koning en 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').

Ouderavond voor 
Eerste Communie 
2021 
Beste ouders/verzorgers,

Alle katholieke kinderen vanaf groep 
4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan in Parochie Heilig Kruis (uit 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten), 
kunnen in 2021 hun Eerste Commu-
nie doen. 
Op woensdagavond 16 september 
om 20.30 uur is er een informatieve 
ouderavond voor de Eerste Commu-
nie. Deze avond vindt plaats in de St. 
Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen. 

U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereiding van de 
communie (activiteiten, data, vierin-
gen) en de communieviering zelf. 
Omdat er vanwege corona enkele 
beperkingen gelden rondom bijeen-
komsten in de kerk, zal de voorberei-
ding er wat anders uitzien dan ande-
re jaren. Uiteraard wordt u daarover 
op deze avond ook geïnformeerd.

U kunt aan het eind van deze avond 
uw kind(eren) opgeven voor de Eer-
ste Communie. De kosten hiervoor 
zijn € 40,- per communicant. Wij vra-
gen u dit bedrag deze avond mee te 
brengen in een enveloppe met daar-
op de naam van uw kind. 

Wij kijken ernaar uit om u als ouder 
van aanstaande communicanten te 
mogen begroeten op 16 september 
aanstaande. 

Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans 
Werkgroep Eerste Communie
communicanten@parochienuenen.nl 

KWF collecteert via collectanten en donatiekaart in Nuenen
Collecteweek 30 aug. t/m 5 sept.

Help je mee? 
Het KWF-collecteteam in Nuenen collecteert in de week van 30 augustus 
t/m 5 september. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste 
vorm, (op anderhalve meter afstand van de voordeur OF niet met de col-
lectebus, maar met een donatiekaart). Ook kun je je opgeven als mobiele 
collectant. Dan haal je geld op via WhatsApp. 

KWF is opgericht, was de vijfjaars-
overleving van mensen met kanker 
25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis 
delen, campagne voeren en collecte-
ren is dat percentage gestegen naar 
65%. KWF blijft zich in zetten om er 
voor te zorgen dat minder mensen 
kanker krijgen, meer mensen gene-
zen en meer mensen beter kunnen 
leven met kanker. De KWF-collecte-
week wordt dit jaar voor de 71e keer 
gehouden. www.kwf.nl 

Geef dus aan de collectant aan de 
deur of via de donatiekaart die u in 
de brievenbus vindt. Deze optie heb-
ben we dit jaar aan onze collectanten 
geboden, in verband met eigen vei-
ligheid en onzekerheid over een 
nieuwe uitbraak-golf. Wij danken u 
hartelijk voor het openen van de 
deur en uw gift eventueel online. 

Het KWF-Nuenen
kwfnuenen@gmail.com

“De collecte is dit jaar extra belangrijk, 
want coronacrisis heeft de kankerpa-
tiënt hard geraakt”, zegt Marian Dielis-
sen, voorzitter van collecteteam Nue-
nen. Bovendien zijn er tientallen mil-
joenen euro’s minder beschikbaar 
voor kankeronderzoek, doordat eve-
nementen als Alpe d’Huez en de Elf-
stedenzwemtocht zijn afgelast. “We 
kunnen de extra vrijwilligers dus goed 
gebruiken!” We zijn nu al op zoek naar 
vrijwilligers voor de collecteweek in 
2021. Dit jaar willen we het doen met 
de vrijwilligers die we al hebben in 
verband met onzekere tijden.

Over KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal: vrienden, 
families, organisaties - eigenlijk de 
hele samenleving. Eén op de drie Ne-
derlanders krijgt in zijn of haar leven 
de diagnose kanker. Dat zijn ruim 
100.000 mensen per jaar. De afgelo-
pen decennia zijn er al belangrijke 
stappen gezet. In 1949, het jaar dat 

Nieuwe uitgave De Drijehornick

 ‘Van eerste steen tot gevelsteen   
in Nuenen-Gerwen-Nederwetten’
In de tweede helft van september verschijnt het boek ‘Van eerste steen 
tot gevelsteen in Nuenen-Gerwen-Nederwetten’. Het boek is samenge-
steld door Jos Thielemans en wordt uitgegeven door heemkundekring 
De Drijehornick.

In dit boek staan alle eerste stenen, 
gevelstenen, muurankers en pla-
quettes in of aan boerderijen, wonin-
gen, poortgebouwen, religieuze ge-
bouwen en zakelijke panden in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Ook is 
het Prullekeshof bij de Lindeboom 
met alle namen van de kinderen ge-
boren in het millenniumjaar 2000 op-
genomen.
De omvang van het boek is ongeveer 
100 pagina’s in A4-formaat met een 
hardcover kaft. Het boek wordt in 
een beperkte oplage gedrukt. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvin-
gen is de maximale prijs € 20,00.

Heeft u interesse in de aanschaf van 
het boek neem dan contact op met 
Jos Thielemans, 040-2832783 of j.
thielemans@onsnet.nu.

Alle eerste stenen, gevelstenen, muuran-
kers en plaquettes in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten zijn verzameld in de nieuwe 
uitgave van heemkundekring De Drije-
hornick

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers kunnen dan in groepen bij elkaar komen zonder tussen-
komst van de hulpverlening. In deze groepen kunnen de deelnemers hun 
eigen ervaringen delen. 

Nieuwe zelfhulpgroep ‘depressie’ 
zoekt deelnemers!
Onlangs is er een nieuwe groep ge-
start voor mensen met depressieve 
klachten. De groep wil zich voorna-
melijk richten op mensen tot onge-
veer 40 jaar. De groep heeft nog 
ruimte voor nieuwe deelnemers. Je 
hoeft het niet alleen te doen. 

In een zelfhulpgroep vind je (h)er-
kenning bij gelijkgestemden. Je 
werkt op deze manier zelf aan jouw 
proces, maar niet alleen.

Voor meer info of aanmelding: www.
zelfhulpnetwerk.nl of contact opne-
men via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328. 
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Goudhoek Open
Voor de 10e keer organiseert tennisvereniging De Goudhoek in Gerwen 
het altijd gezellige Janssen Kerres Goudhoek Open. 

De speeldata zijn van zat. 3 t/m zon. 
11 okt. a.s. Aanmelding is nu al moge-
lijk via toernooi.nl en deze sluit op 22 
sept. a.s. Ieder kan inschrijven voor 
één dubbelteam, bijv. GD - DD of HD. 
Teams worden ingedeeld op basis 
van actuele ranking. 

Met het hanteren van de richtlijnen 
van het RIVM, dragen wij zorg voor 
een coronaproof en toch ook gezellig 
sportief evenement. De organisatie 
hoopt, zoals in voorgaande jaren, 
weer veel tennisliefhebbers bij de 
Goudhoek te mogen begroeten. 

Meld je gauw aan, want vol = ook 
echt vol!

Badminton Club Lieshout   
terug van vakantie
Is badminton iets voor jou? Kom het proberen bij Badminton Club Lies-
hout! Op woensdag 26 augustus pakken de badmintonners van Badmin-
ton Club Lieshout de rackets weer uit de tas. Dan beginnen de wekelijkse 
speelavonden weer van deze sportvereniging en … zijn nieuwe leden van 
harte welkom.

Natuurlijk hebben de sporters ook 
deze zomer weer op de, vooral Ne-
derlandse campings in heel Europa 
badminton gespeeld. Heb jij dat ook 
gedaan en vond je dat wel leuk? Lijkt 
het je wat om het beter te leren en 
het vaker te doen? Kom dan naar een 
van de komende speelavonden van 
Badminton Club Lieshout: daar kun 
je dan direct meedoen. 

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begint om 18.30 uur: dan begin-
nen de aspiranten-1 en inlopers (t/m 
ca.12 jaar). Zij spelen tot 19.30 uur. 
Gelijktijdig beginnen om 19.00 uur 
de aspiranten-2 (ook t/m ca. 12 jaar), 
die doorspelen tot 20.00 uur. Na die 
beide groepen spelen de Junioren 
(ca. 13 tot 17 jaar) van 20.00 tot 20.50 
uur, mee met de senioren. De aspi-
rantengroepen doen dat onder lei-
ding van een gediplomeerde en er-
varen trainster die geholpen wordt 
door een team van jeugdbegelei-
ders; er staat dus altijd iemand klaar 
om je te helpen. Tijdens de speel-
avonden zullen eerst de grondbegin-
selen van het badminton worden bij-
gebracht, uiteraard in combinatie 
met het spelen van wedstrijdjes en 
het doen van oefeningen die gerela-
teerd zijn aan de badmintonsport. Je 
kunt bij Badminton Club Lieshout 
overigens altijd twee keer gratis mee-
spelen voordat je moet besluiten om 
lid te worden. Zo kun je dus eerst rus-
tig kijken of de sport en de vereni-
ging iets voor je is en hoef je niet 
meteen lid te worden. Ook een racket 
hoef je niet meteen te kopen. Deze 
kun je gebruiken van de vereniging, 
die hier een speciaal aantal rackets 
voor op voorraad heeft (inclusief en-
kele rackets met verkorte steel voor 
de kleinste jeugd). Kortom; geen en-
kele drempel om het eens te komen 
proberen. Kom daarom op een van 
de komende woensdagavonden om 
18.30 uur naar ‘Sporthal De Klumper’. 
Als je je sportkleding meebrengt kun 
je meteen meedoen en ervaren hoe 
leuk badminton kan zijn. 

Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van harte 
welkom. Zij spelen, ook op de woens-
dagavonden, vanaf 20.00 uur (het eer-
ste deel dus samen met de junioren). 
Voor senioren is er géén verplichte 
training: iedereen mág deelnemen 
aan de training, die wel gefaciliteerd 
wordt en om 20.00 uur begint. Heb je 
dus nog nooit gebadmintond en wil je 
het een keer proberen? Kom het ge-
rust een keer proberen. Als je niet 
traint of niet wil trainen, kun je altijd 
vrij spelen op de resterende banen. 
Ook voor senioren geldt dat je twee 
keer gratis mag komen meespelen, 
voordat je lid moet worden van de 
vereniging. En, ook senioren kunnen 
gebruik maken van de leenrackets die 
de vereniging aanbiedt. Dus; ook voor 
senioren zijn er geen drempels of an-
dere belemmeringen om eens uit te 
komen proberen of badminton een 
sport voor jou is.

Badminton. 
Een leuke sport voor jong en oud!

Kom je ook   
badmintonnen  
in Nuenen?
Met veel plezier hebben de leden van 
Badmintonclub Nuenen de afgelo-
pen zomer in de Hongerman ge-
speeld. Ook veel nieuwe spelers heb-
ben de weg naar de Hongerman kun-
nen vinden.
Veel activiteiten zijn helaas afgelast 
door de coronamaatregelen. Geluk-
kig konden de leden van Badminton-
club Nuenen wel naar hartenlust spe-
len deze zomer. Andere jaren houden 
zij een zomerstop maar dit jaar was 
het fijn dat de leden van BC Nuenen 
hun favoriete sport konden blijven 
beoefenen. Sporthal de Hongerman 
is zo groot dat de badmintonners in 
deze Coranatijd voldoende afstand 
hebben kunnen houden; ook was er 
altijd ontsmettingsmiddel beschik-
baar.
Er was ook veel belangstelling van 
Nuenenaren en mensen uit Eindho-
ven die graag de hele zomer gratis 
kwamen meespelen. Vind je het ook 
leuk om op vrijdagavond een shuttle 
te slaan? Meld je dan even aan via 
info@bcnuenen.nl. Je kunt ook na de 
zomer nog drie keer vrijblijvend mee-
spelen. Als je wilt krijg je tips om je 
spel te verbeteren en uitleg over de 
spelregels. Als je daarna lid wilt wor-
den, kun je iedere week komen bad-
mintonnen voor minder dan 3 euro 
per avond.

Badminton in Nuenen

Opening vernieuwde   
NKV Kunstgras velden 
Aan het einde van de warme zomerperiode staat NKV weer in de start-
blokken van het nieuwe korfbal veldseizoen 2020-2021. Veel is er deze 
zomer op de accommodatie aan het Wettenseind 20 gebeurd. De Ge-
meente heeft de kunstgrasvelden laten voorzien van een nieuwe toplaag, 
het hekwerk rond het hoofdveld aangepast, het straatwerk aangepast en 
LED verlichting op het hoofdveld aangebracht. Om dit alles luister bij te 
zetten staan komend weekend 2 initiatieven op het programma met zoals 
iedereen begrijpt in coronatijd beperkte toegang.

NK Beachkorfbal 
voor Damesteams 30 augustus
Zondag start om 11.00 uur het NK 
Beachtoernooi voor Dames. Een in-
formeel NK met deelname van uit-
sluitend damesteams uit de regio 
Zuid-Nederland. Ook NKV is met een 
speciaal samengesteld team een van 
de deelnemers. Het NK draagt een 
besloten karakter en wordt gespeeld 
in 2 sessies. Tussen 11.00 en 13.30 uur 
jeugdteams en vanaf 14.00 uur B, A 
en Seniorenteams. Het belooft voor 
de deelnemers een hoog FUN ele-
ment te zijn dat rond 18.00 uur wordt 
afgesloten. 

Coronaregels
Uiteraard gelden op de NKV accom-
modatie deze beide dagen alle CO-
VID-19 (corona) maatregelen met 
zelfs extra aanvullingen. Ook NKV 
heeft als organisator aanvullende 
huisregels deze dagen. Beperkte toe-
gang is er één van omdat het aantal 
toegestane personen op de accom-
modatie terecht een maximum heeft. 
Wij vertrouwen op ieders begrip en 
respect daarvoor.

Blijf gezond en graag tot NKV.

Heropening kunstgrasvelden 
29 augustus
We starten om 11.30 uur met een 
echte korfbalhappening: de NKV se-
lectie daagt jeugdleden en hun ou-
ders uit om tegen hen te spelen. Om 
13.30 uur speelt NKV B1 tegen het uit 
Best komende DKB B1 een echte der-
by. Aansluitend om 15.00 uur is er 
een openingsprogramma van de 
Kunstgrasvelden met o.a. Woord van 
Dank aan Gemeente, Aannemer Top-
grass, Uitvoerder Kybys, LED leveran-
cier VDL Mast Solutions en uiteraard 
BOSN. Ook zullen we, in het bijzijn 
van o.a. dochter Henny, met een kla-
terend applaus een waardig afscheid 
groet aan ons op 25 mei 2020 overle-
den Erelid Cor van Eggelen brengen. 
De nieuwe hoofdsponsor en maar 
liefst 5 recente bordsponsoren van 
NKV worden voorgesteld. Aanslui-
tend de openingshandeling door 
Erelid Wim van de Krol die in 1979 sa-
men met Cor van Eggelen het initia-
tief voor de vestiging van NKV op het 
Wettenseind nam. De opening ein-
digt om 16.00 uur met een heuse na-
tionale Korfbalderby tussen NKV en 
Voltreffers. De accommodatie sluit 
om 18.00 uur haar poorten.

Aan het einde van de warme zomerperiode staat NKV weer in de start-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 30 augustus
FC Engelen 1 - Nederwetten 1 ..14.00
SBC 6 - Nederwetten 2  ..................12.00
Nederwetten 3 - Pusphaira 6  ....10.00
SBC VR 1 - Nederwetten VR 1  ....10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 30 augustus
RKGSV 1 - SBC 1  .................................14.30
RKGSV 2 - SBC 13  ...............................10.00
RKGSV 3 - EMK 6  ................................12.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 4  ...........12.00
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 5  ...........12.00
RKSV Nuenen VR3 - RKGSV VR1 10.00

Dartranking   
Dartclub De Stam
Spannende laatste voorronde, wie 
gaat er door naar de finale-avond?

Zaterdag 22 augustus stonden er niet 
alleen de prijzen van de avond op het 
spel maar konden ook nog de laatste 
punten behaald worden om een tic-
ket voor de finaleronde.

16 deelnemers maakten er een 
dartspektakel van en de grootste ver-
rassing van de avond was de winst 
van een niet darter in de verliezers-
ronde. In de halve finales van de ver-
liezersronde wist Ben Baggen Tom 
Wellens te verslaan en wist Simon 
van den Hurk Charleen Baggen met 
minimaal verschil uit de finale te hou-
den. In de finale was het uiteindelijk 
niet darter Simon die Ben met 3-2 
wist te verslaan.

In de winnaarsronde versloeg Ger 
Baggen in de halve finale Mike Ver-
kuijlen na een thriller en was het Bas 
Engelen die Tim Baggen versloeg en 
daardoor zijn 5e finaleplek binnen-
haalde. Ger bood goed tegenstand in 
de finale maar door onder meer een 
180-er was het Bas Engelen die zijn 
derde toernooizege behaalde en 
topfavoriet is voor de finale-avond. 
Alle finalisten ontvangen een uitno-
diging voor de laatste dartavond.

Gezien het uitstel van de dartcompe-
titie is dartclub De Stam voornemens 
meerdere rankings te gaan organise-
ren. Dus houd Rond De Linde in ga-
ten.

Nederwetten zet nieuwe selectie     
coronaproof op de foto

porters op Sportpark De Koppel ge-
trakteerd op een galavoorstelling. 
Doelpunten: Dennis van Es 2x, Tom 
Raaijmakers 2x, Wim van Kronenburg 
2x en Bart Berkers.

Na het maken van de foto speelde 
Nederwetten nog vriendschappelijk 
tegen Olympia Boys uit Ommel. Met 
een 7-1 overwinning werden de sup-

In het kader van corona zijn veel dingen anders dan normaal. Een elftalfo-
to is daar geen uitzondering op. Afgelopen zondag maakte Nederwetten 
voor het eerst zelfs een heuse anderhalvemeter-elftalfoto van het 
vaandelteam.

Uiteraard werd deze eclatante over-
winning gevierd, netjes op anderhal-
ve meter. Toen we rond 17.00 uur be-
zoek van BOA’s kregen, kregen we 
hiervoor een compliment. De BOA’s 
hebben aangekondigd vaker onaan-
gekondigd te komen controleren. Wij 
verzoeken u dan ook strikt aan de an-
derhalve meter te blijven houden op 
ons sportpark.

Op de foto van links naar rechts: Boven, staand op stoel: Sebastiaan Oppenau, Jeffrey van Uum, Bryan Buffing, Tim Bunthof, Wim 
van Kronenburg, Henry Maas, Willy Raaijmakers. Midden, staand: Bart Berkers, Hein Snellen van Vollenhoven, Rick van Lieshout, 
Angelo van Veen, Jordy van den Boogaard, Tola Taylor, Mike Weterings, Bram de Jonghe. Onder zittend: Dennis van Es, Ben van 
der Bruggen, Roy Sleegers, Willem van Rooij, Tom Raaijmakers, Christiaan Baaten, Robbert van Es.

Nederwetten zet nieuwe selectie     
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GRATIS THUISBEZORGD
OOK OP ZOLDER

ALS U KIEST VOOR SERVICE!
Geldrop
De Hooge Akker 29 | Tel 040 285 1950
www.vandeweijershop.nl

Bosch
SMV45AX00N
Inbouw vaatwasser
Extra stil: 46dB
Waterbeveiliging
Infolight
Waterbeveiliging
Infolight
Waterbeveiliging

Bosch
KGN49XIEA
Vrijstaande koel-vriescombinatie 
Langer vers dankzij VitaFresh
Vrijstaande koel-vriescombinatie 
Langer vers dankzij VitaFresh
Vrijstaande koel-vriescombinatie 

Nooit meer ontdooien met NoFrost 
Langer vers dankzij VitaFresh
Nooit meer ontdooien met NoFrost 
Langer vers dankzij VitaFresh

Koelgedeelte: 330L, vriesgedeelte: 105LKoelgedeelte: 330L, vriesgedeelte: 105L

899,-
999,-

Siemens
CM656NBS1
Inbouw 
Combi-oven
900 W magnetron
45 liter inhoud
900 W magnetron
45 liter inhoud
900 W magnetron

Snel voorverwarmenSnel voorverwarmen
Telescooprails 

Nu

-30%

499,-
649,-

750,-
879,-

660,-
779,-

Bosch
WTW8446ENL
Warmtepomp
Droger
Warmtepomp
Droger
Warmtepomp

8kg
Droger
8kg
Droger

SelfCleaning 
8kg
SelfCleaning 
8kg

Condensor-
SelfCleaning 
Condensor-
SelfCleaning 

systeem

949,-

Bosch
WAU28P90NL
Wasmachine
9kg - 1400 toeren
i-DOS: automatische 
9kg - 1400 toeren
i-DOS: automatische 
9kg - 1400 toeren

dosering van 
wasmiddel
dosering van 
wasmiddel
dosering van 

HÈT MOMENTMINDFULNESS & BEAUTY
RITUELEN

 

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Piano-Keyboard 
LESSEN

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