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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

Ondertekening 
lokaal 
Sportakkoord 
Nuenen

Open Dag 
‘Atelier  
op de hoek’

Nieuw boek 
over Park 75
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Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer info.

quikservice.nl

Zegels sparen  
in winkelcentrum 
het Kernkwartier
Vanaf nu kunt u weer zegels sparen 
bij winkelcentrum het Kernkwartier 
in Nuenen! Bij besteding van €10,- 
ontvangt u een zegel en bij 10 zegels 
hebt u een volle spaarkaart. De volle 
kaarten kunnen worden gedepo-
neerd in de rode brievenbussen aan 
de ingangen van het winkelcentrum. 
U kunt de spaarkaarten vinden in alle 
deelnemende winkels. 
Spaar dus mee en maak kans op een 
prachtige BBQ, een kappersbon voor 
een gratis knipbeurt bij Kapsalon Evi, 
10x Cadeaubonnen te besteden bij 
alle deelnemende winkels in het 
winkelcentrum en een heerlijke 
overnachting + ontbijt voor 2 perso-
nen in het Amrâth Hotel Kurhaus te 
Scheveningen. De actie loopt tot en 
met 5 oktober! Doe dus zeker mee en 
wie weet bent u binnenkort de ge-
lukkige winnaar of winnares! 

Zelfscan bij Albert Heijn 
Parkstraat Nuenen!

vind de gouden handscanner

en krijg een cadeautje

gouden vondst

Zelfscannen is niet alleen makkelijk, u maakt ook nog eens kans op een 

leuk cadeautje! We hebben namelijk een aantal handscanners voorzien

van een gouden cadeausticker. Krijgt u een van deze in handen? 

Gefeliciteerd! U ontvangt uw cadeautje van de zelfscanmedewerker.

Albert Heijn Albert Heijn Parkstraat, Nuenen

Snel en makkelijk zelf uw  bood-
schappen scannen en betalen 
In onze winkels kunt u op verschillen-
de manieren zelf uw boodschappen 
scannen. Met de handscanner, Scan 
& Go of met uw mobiele telefoon 
kunt u zelf uw boodschappen scan-
nen en gemakkelijk betalen bij één 
van onze betaalpalen. Heeft u vragen 
over zelfscannen? U kunt altijd te-
recht bij één van onze collega’s.  

De voordelen van zelfscannen 
• u kunt direct uw boodschappen 
 inpakken 
• u ziet altijd het totaalbedrag 
 en korting 
• u bent snel klaar met afrekenen 

Zelfscan met de handscanner 
Met de handscanner kunt u produc-
ten scannen tijdens uw boodschap-
pentrip. Met de scanner uit het zelf-
scanmeubel scant u gemakkelijk uw 
Bonuskaart. U kunt ook uw digitale 
Bonuskaart in de Albert Heijn app ge-
bruiken. Na het scannen van de Bo-
nuskaart licht er een handscanner op 
die klaar voor gebruik is. Met de 
handscanner kunt u al uw boodschap-
pen scannen terwijl u winkelt. Na het 
winkelen hangt u de scanner terug en 
betaalt u met uw bankpas bij een be-
taalpaal. Bij het uitgangspoortje scant 
u tot slot de barcode op uw kassabon, 
waarna het poortje opent. 

Scan&Go 
Scan uw producten als u bij de be-
taalpaal staat en reken direct af. Ide-
aal voor de kleine boodschap! Bij het 
uitgangspoortje scant u tot slot de 
barcode op uw kassabon, waarna het 
poortje opent. 

Zie de achterpagina voor meer informatie.

Aankondiging
Bestemd voor patiënten 
van Medisch Centrum 

Aan de Berg
Binnenkort is het voor alle geïndiceerde 
patiënten weer tijd voor de griepprik. 
Net als vorig jaar zal iedereen die voor 
de griepvaccinatie in aanmerking komt 
een persoonlijke uitnodiging ontvan-
gen. Het verzenden van deze persoon-
lijke uitnodigingen kost veel tijd. Deze 
tijd besteden we liever aan patiënten-
zorg. Daarom hebben wij als huisartsen, 
net als vorig jaar besloten om voor het 
verzenden van de griepoproep gebruik 
te maken van een mailingbedrijf. Dit be-
drijf zal eenmalig gebruik maken van 
een lijst met adresgegevens van de ge-
indiceerde patiënten. Er worden van-
zelfsprekend GEEN medische gegevens 
meegestuurd. Het adressenbestand 
blijft vertrouwelijk en wordt alléén voor 
de griepoproep gebruikt. Direct na het 
versturen van de mailing wordt het ge-
hele bestand vernietigd. Mocht u in 
aanmerking komen voor een griepprik 
en ernstige bezwaren hebben tegen 
het eenmalig doorgeven van uw NAW 
gegevens voor de oproep, dan kunt u 
dat tot donderdag 17 september schrif-
telijk kenbaar maken aan uw huisarts. 

Nuenen is trots op Frits
Door Mariët Jonkhout

Hij is al een paar weken verkrijgbaar maar tot een o�  ciële uitreiking er-
van was het nog niet gekomen: De Nuenen special van Frits en de bijbe-
horende bijlage de ‘Nuenengids 2020’. De presentatie die op 24 augustus 
in de Philips Fruittuin stond gepland, werd vanwege corona gecanceld en 
het zag er naar uit dat het magazine het zonder de verdiende aandacht 
moest doen. Reden voor de gemeente Nuenen een bescheiden bijeen-
komst te organiseren in het Boordhuys om zo deze unieke uitgave in ons 
dorp alsnog onder de aandacht te brengen.

Fotografie: Frank van Welie/LON

En op donderdagmiddag 3 septem-
ber werd de overhandiging van een 
exemplaar van de Frits door hoofdre-
dacteur Hans Matheeuwsen aan bur-
gemeester Maarten Houben dan ook 
een feit. Onder toeziend oog van, 
vanwege ook hier geldende corona-
maatregelen, slechts een handjevol, 
voornamelijk mannelijke, genodig-
den, kreeg Maarten Houben de uit-
gave met hierin een interview met 
hemzelf, maar ook met Gerard van 
Maasakkers en Johnny Rosenberg, 
verhalen over de historie van Nuenen 
c.a. en een mooi stuk over Vincentre, 
uitgereikt. Op de vraag van Hans Ma-
theeuwsen hoe blij Maarten Houben 
met deze Frits is, antwoordt hij heel 
blij te zijn als Nuenen op een positie-
ve manier onder de aandacht ge-
bracht kan worden. “We zitten hier in 
het centrum van de Brainportregio, 
waar het fijn werken, heerlijk wonen 

en goed recreëren is. Kijk hier maar 
eens om je heen naar deze prachtige 
omgeving, we bevinden ons echt in 
het Montmartre van Brabant.” 

Na de overhandiging van het maga-
zine wordt de Nuenengids - een hand-
zaam gidsje met maar liefst 164 pagi-

na’s - gegeven aan Cor Molenaar, 
voorzitter van de Stichting 200 jaar 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij 
maakt van de gelegenheid gebruik 
om nog maar eens te benadrukken 
hoe trots en hoe dwèrs Nuenenaren 
eigenlijk zijn en hoe fantastisch het is 
dat dat al 200 jaar zo is! RdL redacteur 
en een van de schrijvers aan deze uit-
gave van de Frits en de Nuenengids 
Nannie van den Eijnden, neemt nog 
even het woord omdat zij voor Hans 
Matheeuwsen nog een cadeautje 
heeft. Om Nuenen de aandacht te ge-
ven die het verdient, is samenwerking 
tussen heel veel partijen nodig, waar-
onder de media. De speciale uitgave 
van de Frits stond dan ook twee we-
ken geleden uitgebreid op de voor-
kant van de Rond de Linde. Een exem-
plaar hiervan is ingelijst en aan Hans 
gegeven, die plechtig beloofde het 
boven zijn bureau te hangen.

Als het officiële gedeelte voorbij is, 
verplaatst het kleine gezelschap zich 
van het buitentheater naar het terras, 
waar The Rosenbergs hun virtuoze 
klanken laten klinken. Prachtige stuk-
ken passeren de revue, zoals muziek 
uit The Godfather en uw verslaggever 
vindt het jammer dat na ruim een half 
uur de instrumenten worden inge-
pakt. Het had van mij nog wel uren 
mogen duren. Het informele gedeel-
te werd een mooie gelegenheid tot 
netwerken om zo Nuenen nog na-
drukkelijker op de kaart te zetten en 
mede dankzij de fantastische gastvrij-
heid van het Boordhuys, dat ondanks 
alle beperkte mogelijkheden zorgde 
voor een geweldige sfeer, werd deze 
bijeenkomst een groot succes! 
www.ngn200.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:

Asbest aanleveren op de milieustraat? Lees 
eerst de regels op de website van de 
Gemeente Nuenen!

Verpleeghuizen
• Is er corona in een verpleeghuis?
 Dan krijgen alle mensen iedere week een test.
 De mensen die er wonen. En de mensen die er werken.
• Mensen die werken in verpleeghuizen leren meer over 

corona.
 En wat ze moeten doen als iemand corona heeft.
 Ze krijgen ook meer bescherming. Bijvoorbeeld mond-

kapjes.

Niet vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle 

huisgenoten thuis blijven.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Bellen met vragen over het coronavirus
• Bel naar 0800 - 1351. 
• Het telefoonnummer is open van 8.00 tot 20.00 uur.

SENIOREN EN VEILIGHEID
In september start vanuit het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de 
campagne Senioren en veiligheid. Onder de slogan ‘Maak 
het oplichters niet te makkelijk’ besteden we gedurende 
vier weken aandacht aan de verschillende vormen van 
criminaliteit waar ouderen regelmatig slachto£ er van 
worden. Hiermee willen we senioren bewust maken en 
handelingsperspectief bieden in wat ze zelf kunnen doen 
om geen slachto£ er te worden van oplichting.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 01-09-2020 EN 07-09-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schout Diercxlaan 14 Verbouwen woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 2 Horeca Restaurant Bravoy 
Park 63 Horeca Restaurant Ratatouille 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 61 Horeca Restaurant Goesting 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
04-09-2020 Nederwetten,  Vooraankondiging en
 Hoekstraat-  start inspraakprocedure
 Eikelkampen bouw 29 woningen
  bestemmingsplan 
  Nederwetten, 
  herziening Hoekstraat 
  - Eikelkampen, 
  gemeente Nuenen c.a.
02-09-2020 Nederwetten, Anterieure overeen-
 Soeterbeekseweg  komst ontwikkeling 4
 - Wagendonken Ruimte voor Ruimte 
  Woningen 
  Soeterbeekseweg - 
  Wagendonken 
  te Nuenen c.a. 

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

speerpunten zoals ze in het sportakkoord staan. Want 
vanaf nu gaan de betrokken organisaties aan de slag om 
sport en bewegen op structurele basis te stimuleren. 

Partner worden?
Wilt u ook graag meedenken over de geformuleerde speer-
punten en een bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan? 
Het is nog steeds mogelijk om je als partner te verbinden 
aan het sportakkoord. Neem hiervoor contact op met 
Joost van de Ven (lid van de kerngroep): joost.vandeven@
marcomsport.nl

Uitwerking Nationaal Sportakkoord
Het Sport- en beweegakkoord voor Nuenen is een uitwer-
king van het Nationale Sportakkoord. Dit werd in de zomer 
van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS) en 
een aantal partners waaronder NOC*NSF. Doel van het 
Nationaal Sportakkoord: bereiken dat iedereen plezier in 
sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in 
een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als 
sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

CO
2
-WEETJE

Wist je dat kleine energiebesparende 
maatregelen:
• vaak eenvoudig uitvoerbaar zijn;
• elk jaar opnieuw besparen;
• jaarlijks merkbaar zullen zijn in de 

herfst, winter en voorjaar;
• een kleine moeite is met groot 

plezier;
• nu door de energiebesparingsac-

tie voor huiseigenaren extra voor-
delig is: doen dus! 

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

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

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

CORONAVIRUS
Op dinsdag 1 september waren premier Mark Rutte en mi-
nister Hugo de Jonge weer op televisie. Ze vertelden hoe het 
nu gaat met het coronavirus. En wat we doen om een twee-
de golf voor te blijven. De belangrijkste dingen leggen we uit.

Landelijke regels niet aangepast
Nog steeds krijgen veel mensen corona.
Daarom gelden de volgende regels:
• Discotheken en nachtclubs gaan nog niet open.
• U mag niet samen met anderen schreeuwen of zingen.
• Bijvoorbeeld bij demonstraties, sportwedstrijden of 

concerten.
• Er gelden aparte regels voor zangkoren.

Terug van vakantie
Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel be-
smettingen?
• Blijf 10 dagen thuis (quarantaine).
• Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang 

en sport.
• Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen naar school.
• En ze mogen ook naar de kinderopvang en sport.

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

LOKAAL SPORTAKKOORD 
NUENEN
Met dank aan een groot aantal Nuenense partners uit di-
verse sectoren is het Lokaal Sportakkoord Nuenen gere-
aliseerd. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, 
kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en de gemeente zijn samen tot de invulling 
van dit sportakkoord gekomen. Hierin hebben zij ambities/
speerpunten geformuleerd waar ze zich de komende jaren 
gezamenlijk voor willen inzetten:
1. Behoud en ondersteuning vitale sportclubs
2. Realiseren breder lokaal sport- en beweegaanbod
3.  Werving en scholing vrijwilligers
4. Sportaccommodaties en verduurzaming
5. Versterken lokale verbinding/ samenwerking
6. Inzet van professional (buurtsportcoach) t.b.v. vereni-

gingsondersteuning 

Ondertekening en startsein volgende fase
Op maandagavond 7 september was de feestelijke pre-
sentatie en o  ̈ ciële ondertekening van het sportakkoord 
in Het Klooster in Nuenen. De betrokken partners waren 
aanwezig om samen - uiteraard op afstand - te proosten 
op het feestelijke moment. Het was tevens het startsein 
voor de volgende fase: de uitvoering van de ambities/

DOE MEE AAN     
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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

Er is weer volop Rookworst,
uit eigen keuken.

3 Florida Steaks
“Zachte Gemarineerde Biefstuk”  .................... 7,50
Italiaanse Hamburgers
..............................................................4 stuks 5,95
Scaloppini
“Schnitzel met Lemon en Peer”  ....... 100 gram 2,25
Biefstuk 
Reepjes Festival
“3 Soorten”  ...................................... 500 gram 8,95
Berliner
“Super Zacht en Licht Gerookt”  ....... 100 gram 1,50

Ook voor de Best Belegde Broodjes!

SPECIAL

KOOPJE

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

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
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ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

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
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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

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 
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Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*
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Expositie Atelier Van Gogh  in 
Het Klooster 
Ondanks alle coronaperikelen exposeren vanaf 3 september de cursisten 
van het Atelier Van Gogh hun werk in Het Klooster in Nuenen. Wederom 
hebben de cursisten, in de tijd dat ze wel gezamenlijk konden werken, 
prachtige dingen gemaakt. Een verscheidenheid aan werken is het resul-
taat. Van landschappen, stillevens, portret, model tot abstract is er te zien.

de innerlijke wereld van de maker. 
Prachtige kleuren en dynamiek. De 
portretreeks is helaas beperkt van-
wege de lockdown periode begin dit 
jaar. Desondanks heeft de docent van 
de portretcursus een creatieve oplos-
sing gevonden. Bijgaande foto is het 
resultaat van het ‘Coronaproject’ dat 
de cursisten van de portretcursus 
hebben uitgevoerd. Het idee daar-
achter was om in de ‘eenzame’ lock-
downtijd elkaar wekelijks een zelf-
portret op briefkaartformaat te stu-
ren. Met achterop een persoonlijke 
en bemoedigende boodschap. De 
briefkaarten, getoond in een robuus-
te omlijsting, laten een verscheiden-
heid aan stijlen zien en reflecteren de 
beleving van de makers gedurende 
het afgelopen halfjaar. Al met al een 
geslaagd resultaat. 
Voor meer informatie over de cursus-
sen van Het Atelier Van Gogh kunt u 
de website www.ateliervangogh.nl 
bezoeken. De expositie is te zien 
vanaf 3 september in Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. 

De landschappen zijn gemaakt op 
pittoreske plekken rondom het Nue-
nense. De stillevens variëren van aca-
demisch tot een losse toets. De mo-
deltekeningen laten zien dat goed 
kijken de basis is voor een sterk ge-
componeerd werk. Met de abstracte 
schilderijen raak je soms verzeild in 

Mandala Tekenen 
en Persoonlijke 
Ontwikkeling 
Voor wie op zoek is naar meer rust. 
Een stille plek in jezelf. Een stap rich-
ting meer bewust worden van wat in 
jou leeft. Meer bewust keuzes maken. 
Een steviger staan, meebewegen 
met wat op je pad komt, maar je er 
niet door uit het veld laten slaan. Stap 
voor stap richting meer levensvreug-
de. Kortom, er zijn stappen te zetten 
richting meer persoonlijke ontwikke-
ling. Hiervoor kun je bewust kiezen. 
Ieder op zijn eigen manier en in het 
tempo dat voor jou passend is. 
Een laagdrempelige creatieve manier 
om hieraan te werken kan door mid-
del van Mandala Tekenen. Het teke-
nen in een cirkel. De cirkel als veilige 
omsloten ruimte waarin alles er mag 
zijn. In de Mandala teken Oriëntatie 
Cursus, gericht op persoonlijke ont-
wikkeling, gaan we stap voor stap op 
weg. We beginnen iedere avond (of 
ochtend) met een korte meditatie of 
ontspanningsoefening. Er is iedere 
keer een andere mandala tekenop-
dracht. 
Er zijn vier lessen, op de woensdag-
avond of woensdagochtend. Start 23 
september, docente is Marjo van 
Meer(AVG); tekenen, schilderen en 
psychosynthese coach.

In het atelier aan het Boord in Nue-
nen. Coronaproof, op 1,5 meter in 
kleine groepjes. Iedereen is welkom, 
ervaring vooraf is niet nodig. Voor 
meer informatie zie website: 
www.marjovanmeer.weebly.com 

Je bent nooit te oud om te leren en 
het is nooit te vroeg om jezelf te leren 
kennen. 

Collecte 13-19 september
Je nieren zijn je leven! 
Gezonde nieren zijn van levensbelang. Een nierziekte beperkt een leven 
enorm: denk bijvoorbeeld aan zware vermoeidheid, meerdere keren per week 
naar het ziekenhuis voor urenlange dialyse, wachten op een niertransplanta-
tie. De Nierstichting strijdt daarom al jarenlang niet alleen voor het voorkomen 
van nierziekte, maar o.a. ook voor een kortere wachtlijst voor donornieren, een 
draagbare kunstnier, en een betere kwaliteit van leven voor alle nierpatiënten. 
En uiteraard voor genezing. 
Om dit mogelijk te maken is de Nierstichting afhankelijk van uw hulp! De jaar-
lijkse collecte van de Nierstichting wordt ook dit jaar gehouden omdat zonder 
uw bijdragen dit belangrijke werk niet door kan gaan. 
Dus geef, ook dit jaar, aan de collectanten die tussen 13 en 19 september langs 
de deur komen. Mocht u liever geen contant geld geven, dan is er altijd de mo-
gelijkheid om geld te doneren via de QR-code die de collectant bij zich heeft. 
Namens alle nierpatiënten van Nederland, hartelijk dank voor uw hulp!

Open Dag ‘Atelier op de hoek’
Op 13 september is er weer een Open Dag bij Atelier op de hoek tussen 
11.00 - 16.00 uur aan de Nieuwe Dijk 1a in Nuenen. De plek waar jij je crea-
tiviteit tot bloei kunt laten komen. 

Atelier op de hoek is een plek waar je 
de ruimte krijgt om in alle rust te spe-
len, te creëren en te genieten. Creati-
viteit laat je energie stromen, je fanta-
sie komt op gang en er kunnen hele 
nieuwe ideeën ontstaan. Je wordt ge-
prikkeld om buiten de lijntjes te wer-
ken. Je werkt op eigen wijze in alle 
vrijheid aan je werkstuk tijdens een 
workshop of bij het inloopatelier.
Loop tijdens de Open Dag gerust 
even binnen, de koffie staat klaar! 
Om een indruk te krijgen van alle 
creativiteit in mijn atelier kijk je op de 
website: www.atelieropdehoek.nl.
Een creatieve groet, Josefien Meijers
Open Dag: 13 september 11.00-16.00 
uur. Atelier op de hoek - Nieuwe Dijk 
1A - Nuenen.

Kabinet helpt mee aan prijsopdrijving
Ook ik heb - als lid van de NVM - de rijksoverheid een tijdje geleden opgeroe-
pen om een sterkere regierol te nemen op de woningmarkt. Ik voelde daarbij 
eerlijk gezegd wel de nodige scepsis, want de overheid is helaas meer van het 
reguleren dan van het stimuleren. Dat blijkt nu ook weer uit het voornemen de 
overdrachtsbelasting bij de koop van een woning volgend jaar te verlagen 
naar 0% voor starters en te verhogen naar 8% voor particuliere beleggers. In 
feite helpt het kabinet met deze maatregel mee aan de verdere opdrijving van 
de prijzen op de woningmarkt. 
Het afschaffen van de overdrachtsbelasting (nu 2%) voor starters lijkt op het 
eerste gezicht sympathiek. Op een woning van 250.000 euro scheelt dat 5.000 
euro, maar die financiële ruimte zullen veel starters direct inzetten om méér te 
bieden op woningen binnen hun bereik. Prijsstijging dus! 
De verhoging van de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers pakt 
ook nadelig uit. De meeste particuliere beleggers zijn geen gewetenloze huis-
jesmelkers, maar leveren een goede bijdrage aan de markt voor middenhuur-
woningen of vrije sectorwoningen. Ze zijn op zoek naar een eerlijk rendement 
en hebben ook te maken met risico’s en kostenposten. De belastingverhoging 
betekent bij een woning van 350.000 euro voor hen een belastingstijging van 
7.000 naar 28.000 euro. Dat zal ertoe leiden dat zij hun huren verhogen. Ook 
hier prijsstijging dus! 
Zo pakt deze maatregel volstrekt averechts uit. Hét probleem van de woning-

markt is de enorme krapte: nu al zijn er meer dan 300.000 
woningen tekort in ons land en dat gaat nog sterk oplo-

pen. Die krapte leidt tot prijsstijgingen, maar daarin 
spelen ook de toegenomen overheidseisen en beper-
kingen een rol. Het enige antwoord is: stimuleer het 
bouwen in alle sectoren en maak versnelling mogelijk. 
Schaf de verhuurdersheffing af, zodat woningcorpora-
ties weer ruimte krijgen voor sociale woningbouw op 

grote schaal. Stimuleer de lagere overheden om grote 
bouwlocaties beschikbaar te stellen, versnel de procedu-
res en stel geen ingewikkelde en vaak onbetaalbare dif-

ferentiatie-eisen. Dat is de enige manier om de brood-
nodige vaart terug te brengen in de woningbouw. 
Dat is een regierol die vruchten af zal werpen!

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

Muziek     
in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 12 september, 15.00 uur.
Vincent van Amsterdam - Accordeon

 Vincent van Amsterdam (1989), win-
naar van de Dutch Classical Talent 
Award 2016, is een groot promotor 
van het klassiek accordeon. Als win-
naar van deze en andere belangrijke 
prijzen is Vincent momenteel als do-
cent verbonden aan de Fontys Hoge-
school voor de Kunsten te Tilburg, 
waar hij in 2014 Cum Laude zijn Mas-
ter of Music diploma behaalde.
Vincent treedt vaak op met een breed 
repertoire en heeft inmiddels 4 CD’s 
op zijn naam staan. Zijn contacten 
met levende componisten hebben al 
meerdere wereldpremières opgele-
verd. Vandaag staan op het program-
ma werken van Daan Manneke, Bach, 
Couperin, Tchaikovsky en Zolotaryov.

De noodzakelijke registratie en beta-
ling voor dit concert kunt u vooraf re-
gelen via de website: 
www.muziekindecathrien.nl

Lege en losgemaakte verpakkingen zijn beter te verwerken

Blink start campagne Recycleklaar
Met de campagne Recycleklaar vraagt Blink op een vrolijke manier aan-
dacht voor hoe het nóg beter kan: leeg, los en plat zijn plastic verpakkin-
gen beter te verwerken. De insteek van de campagne is positief. De groot-
ste winst is nu te behalen in het goed aanbieden van het gescheiden ma-
teriaal, zodat het zo goed mogelijk verwerkt kan worden. Daarom vraagt 
Blink inwoners van de Blink gemeenten om hun verpakkingen leeg te ma-
ken en materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak te gooien. Dan 
is je verpakking ‘recycleklaar’.

leeg conservenblikje proppen. Leeg en 
los inzamelen dus, dan is je plastic recy-
cleklaar. Die bewustwording wil Blink 
aanwakkeren.

Afvalscheidingsplan
De campagne is onderdeel van het af-
valbeleid dat de Blink gemeentes voe-
ren. Doelstelling in 2025 is 30 kilogram 
restafval per inwoner per jaar. Recycle-
klaar gaat hier een eigen rol in spelen. 
Want hoe meer er gerecycled wordt, 
hoe kleiner de hoeveelheid restafval. 
Bovendien kunnen er dan de mooiste 
nieuwe producten van gemaakt wor-
den, iets waar de inwoners zelf ook ple-
zier van hebben.

Feiten en cijfers
De campagne is een voortvloeisel van 
de nieuwe Ketenovereenkomst Ver-
pakkingen die de Vereniging Neder-
landse Gemeenten en het Afvalfonds 
Verpakkingen sloten voor de periode 
2020 - 2029. In deze overeenkomst zijn 
nieuwe afspraken gemaakt over de in-
zameling en vergoeding voor de inza-
meling van PMD (plastic, metaal en 
drankenkartons). Nederland behoort 
tot de koplopers in Europa: van alle me-
talen verpakkingen wordt 95% gerecy-
cled, van de kunststof verpakkingen al 
52%.
www.mijnblink.nl

Kliederboel in de sorteerinstallatie
“Nu het scheiden van afval steeds van-
zelfsprekender is, is het goed om inwo-
ners ook bewust te maken van wat zij 
nog meer kunnen doen om hun verpak-
kingsafval recycleklaar te maken. Zon-
der dat we het ingewikkelder willen 
maken,” aldus Mark Vaal, Directeur Blink.
“Veel mensen weten niet dat een half-
vol pak yoghurt of een niet-opgemaak-
te fles shampoo problemen oplevert 
voor de sorteerinstallatie. Zonde, want 
het geeft onnodig storingen en te volle 
verpakkingen worden niet verwerkt tot 
nieuwe grondstoffen.”

De campagne legt bewust geen na-
druk op de vraag wat er nu wel of niet 
bij het plastic mag. In plaats daarvan 
laat de campagne de inwoners in speel-
se video’s zelf ontdekken welke verpak-
kingen goed te recyclen zijn, zoals fla-
cons voor shampoo of wasmiddel.
Daarnaast spoort de campagne aan om 
verpakkingen ‘recycleklaar’ te maken. 
De verpakkingen vertellen op een vro-
lijke manier hoe ze het liefst ingeza-
meld willen worden. Knijp of lepel je 
verpakking goed leeg, omspoelen is 
niet nodig. Van yoghurtbakjes trek je 
het aluminium deksel los. Beide materi-
alen mogen bij het plastic, maar wel los 
van elkaar. Om diezelfde reden kun je 
beter geen plastic verpakkingen in een 
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Ondertekening lokaal  
Sportakkoord Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Maandag 7 september werd in Het Klooster het lokaal sportakkoord Nue-
nen ondertekend. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinder-
opvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de ge-
meente zijn samen tot de invulling van dit sportakkoord gekomen. In ja-
nuari kwamen 42 personen van 27 organisaties bij elkaar voor het benoe-
men van speerpunten en het uitspreken van ambities.

Nuenens Wethouder van onder meer 
Sport, Joep Pernot, vertelde in zijn 

Als uitvloeisel van een eerder Natio-
naal Sportakkoord is in het Lokale 
Sportakkoord het plezier in het spor-
ten een leidraad bij verdere ontwik-
kelingen.
De benoemde leden van de diverse 
stuurgroepen zijn: Joost van de Ven, 
Carola Nes, Han Spanjers, Jo Laeven, 
Sophie van Iersel/Simone Damhuis 
en Fedde Boersma.
Zij zorgen, ieder voor hun eigen club 
of organisatie, dat de doelstellingen 
geïmplementeerd worden.
Zij worden ondersteund door Mark 
van den Boomen, Miriam van Moll en 
Feitze van der Emde. Zij hebben een 
schat van ervaring in allerlei geledin-
gen van de sport vooral op het ge-
bied van organisatie van trainingen, 
toernooien en wedstrijden.

Leden van de kerngroep
Wethouder Pernot bezig aan 
zijn toespraak

Eric van Gils ondertekent namens EMK

Update Sinterklaas intocht
Via dit artikel willen wij jullie graag een update geven rondom de Sinter-
klaasintocht die jaarlijks in Nuenen gehouden wordt.

of zelfs in onze organisatie plaats te 
nemen? Neem dan even contact met 
ons op via info@sinterklaasnuenen.
nl. 
Wij doen ons best er een leuk Sinter-
klaasfeest van te maken, wees lief 
voor elkaar en blijf vooral gezond.

Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen.

De gemoederen rondom het ‘CO-
VID-19 virus’ houdt ons als dagelijks 
bestuur van ‘Stichting Intocht Sinter-
klaas Nuenen’ flink bezig. Ook wij vol-
gen dit nieuws op de voet. Normaal 
gesproken zouden wij nu al volop be-
zig zijn met de organisatie rondom 
de intocht. Door de onzekere tijd 
waarin we op dit moment leven, kan 
dat simpelweg nog niet.

De datum voor de intocht die is in-
middels bekend. Deze staat gepland 
op zondag 15 november a.s.
Momenteel zijn wij druk samen met 
de Gemeente Nuenen te kijken naar 
de mogelijkheden om toch een Sin-
terklaasfeest te kunnen organiseren. 
Helaas zal dit in aangepaste vorm 
moeten plaatsvinden en zal het ook 
minder uitgebreid kunnen dan jullie 
van ons gewend zijn. Wij als organisa-
tie hebben ons ook te houden aan de 
maatregelen die landelijk opgelegd 
worden. Maar een ding is zeker; het 
zal er niet minder gezellig om wor-
den.

Houdt daarom onze website (www.
sinterklaasnuenen.nl) en onze Face-
bookpagina in de gaten. Via deze ka-
nalen zullen wij met enige regelmaat 
updates plaatsen.
Lijkt het je nu toch al leuk om deze 
dag als vrijwilliger te komen helpen 

Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen.

Dorpsraad Lieshout     
stelt eigen beleid vast
In een speciale vergadering heeft de Dorpsraad Lieshout zich over zich-
zelf gebogen. Aan de orde kwamen vragen als Wat is en doet de Dorps-
raad Lieshout? Wat is hun doel? Wat is hun missie en wat zijn hun aan-
dachtsvelden? Door het beantwoorden van die vragen heeft de Dorps-
raad Lieshout haar eigen beleid en werkwijze vastgelegd waardoor zij 
zich beter kan focussen op de zaken ‘die er écht toe doen’.

ene zijde zijn dat de inwoners van 
Lieshout, de lokale verenigingen, de 
stichtingen, de clubs en andere sa-
menwerkingsverbanden en aan de 
andere zijde is dat de gemeente Laar-
beek en de andere (semi)overheids-
instellingen. Zodra het helemaal af-
gerond is, is het natuurlijk ook terug 
te vinden op de site van de raad: 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad
Een Dorpsraad kan met heel veel za-
ken bezig zijn: er is immers altijd wel 
wat in een dorp. Sterker nog: er is zo-
veel in een dorp dat een Dorpsraad 
keuzes moet maken om met de juiste 
zaken bezig te zijn. Iedere Dorpsraad 
maakt hierin de eigen keuzes waar 
het mee bezig wil zijn. Sommige 
Dorpsraden vertegenwoordigen al-
leen hun achterban, sommige raden 
nemen zelf (leefbaarheids)initiatie-
ven en voeren die ook nog eens zelf 
uit en sommige raden ondersteunen 
en begeleiden de achterban en initia-
tieven, maar laten die wel bij de initi-
atiefnemers liggen. Dorpsraad Lies-
hout heeft daarom keuzes moeten 
maken en die in haar eigen beleid 
vastgelegd.

Aandachtsgebieden
Zaken die bijdragen aan het doel en 
de missie hebben zij omschreven als 
‘aandachtgebieden’. Dat zijn de spe-
cifieke gebieden waar de raad zich 
op wil richten en waarvoor zij dus 
ook actieplannen en doelstellingen 
bepalen. Dorpsraad Lieshout wil im-
mers in die aangewezen aandachts-
gebieden steeds wat bereiken. Tot 
die categorie behoren volgens het 
beleid van Dorpsraad Lieshout wo-
nen, zorg en welzijn, (winkel)voorzie-
ningen en verkeer en verkeersveilig-
heid.

Initiatieven en actualiteiten
Naast deze doorlopende aandachts-
gebieden komen ook eenmalige ini-
tiatieven (bijv. Buurtbus, AED’s, 
Speelterrein Nieuwenhof-Noord, Re-
pair café) en actualiteiten (bijv. bo-
menvervangingsplan, herontwikke-
ling Heuvel) aan de orde. Voor initia-
tieven kiest de raad voor ‘hulp bij op-
start’ zodat deze initiatieven steeds 
op eigen benen verder kunnen en 
daarna ingebed worden in de ge-
meenschap. Dorpsraad Lieshout 
heeft door deze wijze van werken im-
mers steeds weer de handen vrij om 
een ander initiatief te ondersteunen, 
zodat ook dát van de grond getrok-
ken kan worden.

Achterban en doelgroep
Op dit moment is de Dorpsraad nog 
bezig het beleidsplan af te ronden, 
zodat het gedeeld kan worden met 
de achterban en doelgroep: aan de 

Dorpsraad Lieshout heeft voor zichzelf dui-
delijke aandachtgebieden aangewezen, 
zodat zij goede actieplannen kan maken 
en concrete doelstellingen kan bereiken.

Bavaria viert elk jaar de herfst met  
een nieuwe special edition Herfstbok
Bavaria introduceert een nieuw concept: de Special Edition Herfstbok. 
Vanaf deze herfst lanceert de Brabantse brouwer ieder jaar een nieuwe 
Herfstbok, die enkel dat jaar te verkrijgen is. Met als inspiratie de uniekheid 
van iedere oogst, werd het volgens Bavaria tijd om de consument elk jaar te 
verrassen met een kersverse Herfstbok. Een bok specifiek gebrouwen voor 
dat jaar, steeds met een verrassend ingrediënt of mooie moutkeuze(s). 

Meesterbrouwer Emiel Hendrikx: “Bij 
de overgang naar de herfst, waarbij de 
temperaturen dalen en de bladeren 
verkleuren, hoort de verschuiving naar 
wat robuustere bieren zoals bokbier. 
Vanaf dit jaar gaan we ons Bavaria bok-
bier jaarlijks een eigen signatuur mee-
geven. Bokbier kent een lange historie 
die we zeker respecteren, dus wijzigen 
we niets aan de basis: het blijft een vol-
mout bier met een klassieke ondergist. 
De mouten en de hoppen maken echt 
de bok, dus ook bij deze special edition. 
Om de consument te blijven verrassen, 
geven we het bokbier vanaf nu elk jaar 
een leuke twist passend bij bokbier. De 
special edition 2020 is gebrouwen met 
havermout, naast de traditionele vijf 
gebruikte moutsoorten. Dit geeft het 
bier een extra dimensie: het zorgt voor 
een subtiele kruidige en moutige geur. 
In smaak geeft het een zachte, bijna ro-
mige rondheid. De havermout zorgt 
voor een perfect huwelijk met de vijf 
andere gebruikte mouten.” 
www.swinkelsfamilybrewers.com

De Herfstbok 2020 bijt het spits af, met 
havermout als aanvulling op de vijf 
standaard soorten mout. Het resultaat: 
een toegankelijk seizoensbier, met een 
subtiele hint van havermout en een 
soepele, bittere afdronk. De Herfstbok 
2020 is vanaf maandag 7 september te 
verkrijgen in de supermarkt en dit na-
jaar in horecagelegenheden. 

Bavaria is de enige bierbrouwer in Ne-
derland met een eigen mouterij op het 
brouwerijterrein. Dit unieke samenwer-
kingsverband resulteert in veelzijdige 
combinaties, waarbij de toevoeging 
van havermout in dit geval zorgt voor 
een warme, subtiele geur met tonen 
van karamel en rijp fruit. De smaak is 
lichtzoet, met het subtiele van haver-
mout op de voorgrond en geroosterde 
mout en rood fruit op de achtergrond. 
De Herfstbok zet de toon voor de ko-
mende jaren, waarin steeds een ander 
ingrediënt de hoofdrol zal spelen, ge-
heel passend bij de oogst van het sei-
zoen. 

openingswoord dat bij de leden van 
verenigingen meer het besef moet 
gaan leven dat men ook iets terug 
moet doen aan de vereniging zoals 
het mede organiseren van verschil-
lende activiteiten of het zitting ne-
men in commissies. 

21 Organisaties ondertekenden dit 
lokaal Sportakkoord Nuenen. Er staat 
jaarlijks € 20.000,- subsidie klaar ge-
durende drie jaar. 

Daniël van Bakel, sportformateur en 
bekend handbalster, presenteerde 
de bijeenkomst vlekkeloos.
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Nieuwsbrief   
van Lenny Kuhr
Op wereldvrouwendag, 9 maart, 
speelde ik mijn laatste voorstelling. 
We hadden een speellijst die door-
liep tot eind mei maar door de lock-
down verviel die in zijn geheel. Ge-
lukkig konden we de meeste concer-
ten doorschuiven tot na de zomer. 
Ook het Songfestival waar ik op de 
avond van de finale zou zingen ging 
niet door.

Corona heeft een grote impact op de 
Kunstwereld en dat zien we in de in-
vulling van de voorstellingen. Door 
de anderhalve meter kunnen speel-
plekken vaak maar 35% van de capa-
citeit gebruiken. Dat betekent 65% 
minder kaartverkoop en inkomsten 
(voor theater en artiest). De oplos-
sing is gevonden in het spelen van 
twee concerten van een uur met een 
interval van anderhalf uur. Zo kunnen 
we ongeveer 70% van het maximaal 
aantal bezoekers bedienen.

Concert in mijn eigen dorp
Op 4 oktober speel ik in de Lamber-
tuskerk in Nederwetten, bij mij om de 
hoek. Ik kan naar het optreden lopen. 
Aanvang om 14.00 uur en om 16.30 
uur met een nazit bij Brasserie de 
Kruik. Kaarten à € 20,- inclusief een 
consumptie zijn te reserveren via: 
lenny@lennykuhr.com

En toen…..
Kindcentrum De Nieuwe Linde staat de komende weken in het teken van 
het thema En Toen. In alle klassen gaan ze aan de slag met geschiedenis.

Na de held op sokken kwam de held 
van NU. Want over 100 jaar is iedereen 
van nu ook geschiedenis. Daarom had 
deze voetballer zichzelf maar vast ver-
kleed als held. 
Na deze held werd er weer een sprong 
terug gemaakt in de tijd en gingen we 
terug naar de wereldoorlog, in de 
vorm van een piloot die veel verhalen 
te vertellen heeft. Met natuurlijk ook 
weer een boek voor in de boekenkast.
Tenslotte was daar Sien, van het vroe-
gere duo Ot en Sien. Met het oude 
leesplankje vertelde ze over vroeger. 
En alweer een mooi boek erbij in de 
kast.
Nadat een van de ridders nog een ver-
haal had voorgelezen gingen alle 
groepen weer terug naar hun klas. In 
de komende weken gaan ze allemaal 
projectmatig aan de slag met een 
stukje geschiedenis. Uiteraard met be-
hulp van de inmiddels aardig gevulde 
boekenkast.

Afgelopen vrijdag werd het thema 
geopend met een toneelstuk door alle 
leerkrachten. Midden op de trap op 
het podium zat Anne Frank voor te le-
zen. Zij mocht als eerste haar boek in 
de, toen nog lege, boekenkast zetten.

Gelukkig kreeg Anne al snel gezel-
schap van meerdere figuren uit de ge-
schiedenis en het heden. Als eerste 
kwam er een mevrouw in een prachti-
ge jurk uit de Gouden Eeuw. Haar gou-
den boek kreeg een mooi plaatsje in 
de kast.
Hierna was er een hoop herrie en 
sprong er een holbewoner tevoor-
schijn. Hij wist niet precies te zeggen 
uit welke tijd hij kwam, maar het was 
wel lang geleden.
Ook waren er ridders, een die alleen 
maar NEE kon zeggen en een ridder 
zonder paard, een echte held op sok-
ken. Ook de ridders hadden boeken 
mee voor in de boekenkast.

Vier levende generaties  
van Genugten
Onlangs is Ties van Genugten geboren, zoon van Rico van Genugten. De 
vierde levende generatie in de familie van Genugten.

Rico van Genugten
Woonachtig in Nuenen
Geboren te Beek en Donk op 14-05-
1987

Ties van Genugten
Woonachtig in Nuenen
Geboren te Geldrop op 16-08-2020

Op bijgevoegde foto’s de vier opeenvolgende stamhouders met deze achter-
naam. Van links naar rechts:

Erik van Genugten
Woonachtig in Beek en Donk
Geboren te Erp op 18-06-1960

Toon van Genugten
Woonachtig in Gemert
Geboren te St. Oedenrode op 26-12-
1931

Job & Elynn: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tui-
nen en op woningen. Rond de Linde kreeg weer berichtgeving binnen 
over nieuwe inwoners in Nuenen c.a.

adres doorgeven mag ook, dan stu-
ren wij een fotograaf op pad om het 
‘geboortekaartje’ vast te leggen. 

Eind juli heeft Nederwetten er een in-
woner bij en Sam een broertje. Zijn 
naam is Job en is de tweede zoon van 
John en Anniek.

De bewoners van Gerwenseweg 46 
in Gerwen, Anne Blees en Mart van 
Haaren, zijn blij met de geboorte van 
hun dochter Elynn. Elynn van Haaren 
is geboren op 2 september en dat is 
te zien op nummer 46. Elynn: welkom 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. (Foto’s Cees van Keulen)

Job & Elynn: welkom in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten! 

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

Schoenservice Eef Imming    
nu ook gesetteld in het Kernkwartier 
De verbouwing van het Kernkwartier zit in zijn laatste fase. Schoen-
service Eef Imming is nu ook heropend op  zijn nieuwe plaats in het 
Kernkwartier. Tussen de bloemist en de bakker loop je recht bij Eef 
Imming de nieuwe zaak binnen. Eef hoopt zijn klanten weer in zijn 
vernieuwde  winkel te mogen begroeten.

Gezien in Nuenen
Afgelopen week zag ik dit voor een 
raam hangen, omgeving Andries-
plein. Geschreven en getekend door 
kinderen met maar één verzoek. 
“Help ons aan speelvoorzieningen”. 

Sinds 2005 loopt er een verzoek bij 
de gemeente Nuenen om de speel-
voorzieningen in deze wijk aan te 
pakken, te vernieuwen en uit te brei-
den. Geldt ook voor de Panakkers. 
Gemeente Nuenen geeft aan dat 
spelen en bewegen ook in de wijk 
medio komend kwartaal aangepakt 
wordt maar is het voldoende. Nou 
nee. De wijk staat nagenoeg droog 
als het om voorzieningen gaat en 
daar helpen een paar voorzieningen 
niet bij. Er is meer nodig, meer bud-
get, meer ruimte, meer vrij (niet vol-
gebouwd) groen etc.

Kinderen en tieners in deze wijk ver-
dienen - net als de kinderen wonend 
rondom de Pastoorsmast - ook een be-
naderbare en vergelijkbare skate/ step 
park en speel-/ sportvoorzieningen. Ik 
vind het écht onbegrijpelijk dat er in 
tenminste 15 jaar(!) niets - maar dan 
ook echt niets aan speelvoorzieningen 
voor kinderen in deze wijk (Nuenen 
Centrum/ Noord/ Panakkers) is ge-
daan. Mijn verzoek aan de gemeente 
Nuenen is dan ook om tijd, geld en 
ruimte vrij te maken om een extra stap 
te zetten voor onze kinderen / tieners 
in onze wijk en ook voor hun een ‘Pas-
toorsmast’ sport-speelvoorziening te 
voorzien. 

Matthijs Brandt

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
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Geslaagd concert op landgoed Soeterbeek

Onder de indruk van Ilen Mer
In korte tijd een openluchtconcert organiseren? Cultuur Avonduur draait 
haar hand er niet voor om. Voortbordurend op de kennis die vanuit Cul-
tuur Overdag is opgebouwd, verliep alles op rolletjes. Ook de weergoden 
waren goedgemutst: na wat dreigende wolken halverwege de middag 
was het een heerlijk rustige én droge avond. Het was een slimme zet om 
het concert al om 19.00 uur te starten. Het concert eindigde voor het don-
ker was en net voordat het flink kouder werd.

Luisterend naar het concert was het 
niet voor te stellen dat de band, be-
staande uit vier professionele musici 
afgestudeerd aan de Rock Academy 
in Tilburg, al bijna een jaar niet meer 
met elkaar had opgetreden voor pu-
bliek. Ze speelden en zongen prach-
tig. Zangeres Merit Visser klonk zui-
ver als kristal. In de pauze waar be-
zoekers een consumptie kregen aan-
geboden, werden vergelijkingen ge-
maakt met Norah Jones en Kate Bush.
In de pauze en na afloop werden cd’s 
gekocht van de band, die er na dit 
concert ongetwijfeld fans bij heeft 
gekregen. (Tip: volg hen op Spotify 
en/of Facebook.) Het is te hopen dat 
deze talentvolle musici, net zoals vele 
van hun collega’s, de komende maan-
den weer volop kunnen spelen! Én 
dat Cultuur Avonduur (of Cultuur 
Overdag!) in 2021 nogmaals een 
openluchtconcert organiseert op 
deze bijzondere plek.

De prachtige entourage van land-
goed Soeterbeek paste de band Ilen 
Mer als een handschoen. Veel van 
hun liedjes zijn geschreven op een 
werkvakantie in Zweden waar rust en 
bomen een bron van inspiratie vorm-
den. De band vertelde die sfeer ook 
te herkennen op deze magnifieke 
plek in Nuenen.
Dat vonden ook de bezoekers die, 
voorafgaand aan het concert en met 
toestemming van de eigenaren Vic-
toria en Dirck Smits van Oyen, vrijelijk 
konden rondwandelen op het ter-
rein. Voor sommigen de eerste keer 
ooit dat ze het landgoed konden be-
wonderen.
Ofschoon Ilen Mer geen bekende 
band is, was de belangstelling groot: 
het concert was uitverkocht. Er was 
door de organisatie bewust voor ge-
kozen om hun eerste concert op Soe-
terbeek kleinschalig te houden. Op 
gerieflijke stoelen, keurig opgesteld 
conform de covid-19 richtlijnen, werd 
genoten van 14 prachtige liedjes. De 
band had gekozen voor een aantal 
liedjes van hun eerste twee cd’s, maar 
er was ook nieuw materiaal: hun der-
de cd verschijnt binnenkort.

Fotograaf: Frank van Welie/LON

Particulier initiatief van Janneke Mes

Nieuw boek over Park 75
Midden in het dorp, rondom het Park, staat een aantal oude panden. Eén 
daarvan is het pand op Park 75, waar nu het restaurant The Yellow Rabbit 
is gevestigd. Dit pand is 175 jaar oud en oorspronkelijk gebouwd als 
openbare basisschool.

den. Omdat de school later is ver-
bouwd tot brandweerkazerne, is Jan-
neke contact gaan leggen met oud-
leden van de brandweer. Ons kent 
ons in Nuenen, en zeker bij de brand-
weer, dus een stroom van verhalen 
en foto’s kwam langs.

Ter inzage bij The Yellow Rabbit
De informatie groeide en uiteindelijk 
is een boekje ontstaan, met vele fo-
to’s en verhalen, ook over de verschil-
lende andere ondernemingen (onder 
andere bank, kunsthandel) die hier in 
de afgelopen 175 jaar gevestigd wa-
ren. Het boekje ligt ter inzage in het 
restaurant. Janneke blijft geïnteres-
seerd in nieuwe verhalen en ook fo-
to’s van de binnenkant van het pand 
zijn zeer welkom (06 - 24140625). 
Wanneer u interesse heeft om het 
boekje te kopen (€19,95) kunt u mai-
len naar jmes@live.nl

Als vriendin van Peter van de Luitgaar-
den, eigenaar van het restaurant, is 
Janneke Mes betrokken geweest bij 
de opbouw in 2018. Toen men tijdens 
de verbouwing stuitte op drie op-el-
kaar-liggende vloeren, ontstond haar 
interesse om de rijke geschiedenis 
van het pand te gaan onderzoeken. 
Oorspronkelijk was het plan om een 
paar foto’s te verzamelen met wat 
achterliggende informatie, geschikt 
voor een placemat, leuk voor de gas-
ten om bij de maaltijd te lezen. Al snel 
kwam Janneke tot de conclusie dat 
dat niet ging lukken: er was te veel om 
te vertellen! Een paar A-4tjes zouden 
het dan moeten worden, om bijvoor-
beeld als een mapje op de bar neer te 
leggen voor geïnteresseerden.

Van heemkundekring 
naar brandweer
Janneke is begonnen bij de Heem-
kundekring de Drijehornick: daar 
kamde zij op een aantal donderdag-
avonden de boeken door, opgesnord 
door de heren aldaar. Veel informatie 
over de basisschool was hier te vin-

len naar jmes@live.nl

Help heemkundekring   
De Drijehornick vooruit   
met stamboomonderzoek
Kom bidprentjes en geboortekaartjes inleveren op zaterdag 12 septem-
ber van 11.00 tot 14.00 uur bij het heemhuis, Papenvoort 15a in Nuenen 
(tegenover het gemeentehuis).

woord Driehurk, dat driehoek bete-
kent. Deze driehoek staat symbool 
voor de drie dorpen van onze ge-
meente: Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de secretaris van heemkunde-
kring De Drijehornick, Ruud Bovens, 
telefoon: 040 - 283 84 72, email: se-
cretaris@drijehornick.nl

www.heemkundekringnuenen.nl

Heemkundekring De Drijehornick wil 
graag zoveel mogelijk informatie 
ontvangen over families die in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zijn ge-
boren of hebben geleefd.

Bidprentjes en geboortekaartjes zijn 
waardevol voor stamboomonder-
zoek. Inwoners van onze drie dorpen 
kunnen bij de heemkundekring te-
recht voor vragen over hun afkomst 
en (voor)ouders die in Nuenen c.a. 
hebben gewoond. Help de heem-
kundekring de levensgeschiedenis 
van onze dorpsbewoners actueel te 
houden!

Op gepaste afstand
Vanwege corona wordt rekening ge-
houden met het inleveren van prent-
jes en kaarten op gepaste afstand. 
Een medewerker van de heemkun-
dekring stelt u een paar vragen en 
verzoekt u met het zetten van een 
handtekening toestemming te ge-
ven voor het opslaan en bewaren van 
de informatie.

Over de heemkundekring
De Drijehornick is de naam van een 
vereniging die zich bezighoudt met 
het bewaren en beschermen van de 
historie en cultuur van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Deze vereni-
ging bestaat al sinds 1971. Drijehor-
nick is een oude schrijfwijze van het 

Start oktober,  intakegesprek-
ken in september 

Training    
Leuk ouder worden
Wanneer je ouder wordt, verandert je 
leven. Je verliest mensen uit je omge-
ving, soms ontbreekt een zinvolle 
dagbesteding en je gezondheid laat 
je wat vaker in de steek. Door dit 
soort veranderingen kun je je best 
eenzaam gaan voelen. In de training 
staan we stil bij hoe je hiermee om 
kunt gaan. 
Hoe lukt het jou om op een leuke ma-
nier oud te worden? Hoe voorkom je 
eenzaamheid of hoe kun je dit tegen-
gaan? 
Belangrijke thema's: Wie ben ik? Waar 
sta ik? Hoe geef ik betekenis aan mijn 
leven? Hoe geef ik verlies een plek? 
Wat wil ik anders, hoe gaat me dat 
lukken? 

Praktische informatie
De training start op 12 oktober 2020. 
Er zijn acht bijeenkomsten van 10.00 
tot 13.00 uur om de week op maan-
dag bij LEV Groep, De Bleek 1 in 
Geldrop.

Neem voor meer informatie contact 
op met: Ellen Kerssemakers, telefoon: 
06 41 51 64 53. Deze training voor 
mensen die ouder worden en tegen 
veranderingen aanlopen, is toegan-
kelijk voor inwoners van gemeenten 
waar LEV Groep is gevestigd, zoals 
Nuenen en Helmond.
Aanmelden via: 
bit.ly/lerenmetlev-ouderworden

LEREN MET LEV

Oud-voorzitter Piet Batenburg   
van het Catharina Ziekenhuis   
koninklijk onderscheiden
Piet Batenburg is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium 
van het Catharina Ziekenhuis. Burgemeester John Jorritsma van Eindho-

zoek verricht dat tot gezaghebben-
de publicaties leidt.

Regionaal 
samenwerkingsverband
Batenburg stond ook aan de wieg 
van de oprichting van e/MTIC. Het 
samenwerkingsverband tussen drie 
ziekenhuizen, de TU/e en Philips 
met als doel innovatieve zorgbe-
handelingen sneller beschikbaar te 
maken voor patiënten. Ook was Ba-
tenburg enkele jaren voorzitter van 
Santeon, het samenwerkingsver-
band van zeven grote topklinische 
ziekenhuizen. 

Tijdens zijn voorzitterschap bouw-
de het ziekenhuis een compleet 
nieuw hartcentrum, het grootste 
van Nederland. Daarnaast had hij 
veel aandacht voor het Catharina 
Kanker Instituut. Zo worden in het 
ziekenhuis complexe kankeropera-
ties uitgevoerd voor onder meer pa-
tiënten met slokdarmkanker, darm-
kanker en gynaecologische kanker. 
Voor onder meer endeldarmkanker 
worden patiënten uit heel Neder-
land naar het ziekenhuis doorver-
wezen.

Naast zijn werk als voorzitter Raad 
van Bestuur bekleedt Batenburg 
nog altijd diverse maatschappelijke 
nevenfuncties. Zo is hij onder meer 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
van het Oogziekenhuis in Rotter-
dam en van de Nierstichting. Ook is 
hij vice-voorzitter van de Raad van 
commissarissen van het Dijklander 
Ziekenhuis in Hoorn.

ven reikte de onderscheiding uit.

Batenburg is sinds 2008 werkzaam 
als voorzitter Raad van Bestuur van 
het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor 
was hij bestuurder in het Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam. De loopbaan 
van Batenburg begon in het Zuider-
ziekenhuis in Rotterdam. Daar was 
hij werkzaam als internist.

Tijdens zijn bestuursperiode in het 
Catharina Ziekenhuis ontwikkelde 
het regionale ziekenhuis zich tot 
een topklinische instelling met heel 
Zuid-Nederland als verzorgingsge-
bied. Op dit moment beschikt het 
ziekenhuis over 23 van de 25 topkli-
nische functies. Daarmee is het te 
vergelijken met een academisch 
centrum. Onder leiding van Piet Ba-
tenburg breidde het aantal hoogle-
raren uit tot 13. In het ziekenhuis 
wordt al jaren baanbrekend onder-

IVN-wandeling 
Bokt 
Op zondag 13 september om 14.00 
uur organiseert IVN Nuenen een 
wandeling in het Bokt. In deze tijd 
van het jaar is er van alles te zien, 
zoals bessen, zaden, paddenstoelen 
en natuurlijk het prachtige landschap 
met beemden, houtwallen en de 
Dommel. 

Vooraf aanmelden 
Deze wandeling wordt vanwege Co-
vid-19 anders dan gebruikelijk. We 
gaan met kleine groepen op pad, 
proberen wat meer door te lopen en 
staan iets minder stil bij kleine be-
zienswaardigheden, omdat het lastig 
is om dan anderhalve meter afstand 
te houden. Deelname is gratis. Voor 
deze wandeling dien je je vooraf aan 
te melden per e-mail: nuenenivn@
gmail.com. Het vertrekpunt is de 
Oude Toren in Nederwetten. 
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 37

Horizontaal: 1 binnenkort 6 zwaar vergrijp 11 plechtige gelofte 12 pl. in Gelderland 
14 wolvlokje 15 getijde 17 supporter 20 Chinese munt 21 boogbal 23 bijna altijd 24 huisdier 
25 plan 27 vogelproduct 28 of dergelijke 29 af en toe 30 harde wind 32 interest 34 als onder 
35 en omstreken 37 landbewerking 40 pl. in Friesland 44 brandstof 46 bevel 47 voorzetsel 
48 leidsel 50 sluis 51 leerkracht 54 pret 55 motorraces 56 afvaardiging 58 vogel 
59 Chinese deegwaar 60 deel v.e. woning 61 deel v.d. mond 63 noodvoorraad 
64 avondkostuum.

Verticaal: 1 vrouwelijk dier 2 zangnoot 3 bijbelse fi guur 4 bijbelse fi guur 5 verborgen 
6 ervaren leidsman 7 vlug 8 droog 9 a priori 10 Europese vrouw 13 schrede 16 offerte 
18 draaikolk 19 echtgenoot 20 jong dier 22 vrucht 24 herkauwer 26 verdieping 29 optocht 
31 deel v.e. naald 33 ontkenning 36 aanplakbiljet 37 vordering 38 insecteneter 39 epiloog 
40 later 41 luizenei 42 heks 43 naar beneden 45 stuk hout 49 eveneens 
51 bereide dierenhuid 52 Turks bevelhebber 53 graanpakhuis 56 aanwijzend vnw. 
57 boom 59 motorschip 62 onmeetbaar getal.

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

B R A S E M A L I N E A

E E K T O L H I T G E L

N M V E I F E L P D I

D A T U M E L F M A S S A

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

R E G I E L A K E I

Z L A N G S M A G I E S

O P T I E M O E D E L F T

N U R R I T M E T R A

E R E B E D O I R D O N

T E N N I S R E L I N G

E E R S T E R E L A A S

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

Oplossingen wk 36
S T K R O K E T M R O V S A P

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

U N E E E U H E T D R E R B S

R T J R R E G E Z A N T I U T

K E S E R E J D A B V T N I E

R E G N I K A M R E V O G D S

C N I P E K W O O E C P E E I

O A S A O I E A R R A S L L U

C L M P Z D D S R R A D U B M

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

T E R O E A M G E R T S D E E

A T G E V S I Z I E A A S R E

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

L N N E I E O L V F A G F R V

E D U I Z E N D R B A H C O T

T R A M R E I Z I G E R

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.

ABCES
BEWILLIGEN
BIEDEN
BLAUW
BOTHEID
BRADERIE
BUIDELMEES
CANON
EENDER
FASCISME
GOMBAL
HAMER
HOOISTAPEL
HUMORLOOS
JOFEL
JUBEL
KAPLAARZEN
KETEN
KOOIEN
LOPER
MAAND
MAATROL
MALLOTIG
NIEUW
OUTCAST
OUWEL
PAMPA
PIPET
PROZA
RADON
REDZAAM
REPLAY
REPRISE
SCHOPSTOEL
SEPTICTANK
SMERIG
TERRA
THEEPAUZE
UITSLOVER
VERDWALEN
VERVEN
WOONWAGEN

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

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

7 3
8 4 6 1
1 8 5

8 7 5 1
4

3 1 8 9
6 3 9

2 4 7 8
3 4

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 35, Mw. F. Schots, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

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

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

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)

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

GRATIS af te halen: de 
Nuenengids van de Frits 
zolang de voorraad strekt bij 
Slaapstudio Stijn.

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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

Ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.

Elke eerste en derde woensdag vd 
maand

09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen
Dorpshuis in Lieshout 

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

20.00 uur kienen
in het Dorpshuis in Lieshout

 t/m  25 september 
Expositie: ‘SYNERGIE II’ 

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

SHE-Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

t/m 12 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 

Zaterdag 12 september
Scouting Panta Rhei verkoopt scouting loten

Nuenen c.a.
10.00 - 17.00 uur Plantwerk Buitendag

Eeneind 32 - Nuenen

13 t/m 19 september
Collecte niertichting

Zondag 13 september
11.00 - 16.00 uur Open dag 

Atelier op de hoek. Nieuwe Dijk 1A, Nuenen
14. 00 uur IVN wandeling Bokt

Oude Toren - Nederwetten

Zondagmiddag 20 september
14.30 uur Cultuur Overdag: 

een pianoconcert van David Hordijk
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 25 september
18.30 uur Offi ciële opening van het scouting 

seizoen 2020 - 2021 
Scouting Lieshout - Mariahout

Zaterdag 26 september 
Open dag Scouting Lieshout - Mariahout

bij de Blokhut van 
Scouting Lieshout - Mariahout

Zaterdag 26 en Zondag 27 september
Jeugdgroep van de Lindespelers: 

voorstelling ‘De Fabriek’
Het K looster

Woensdag 30 september
19.30-22.00 uur LEV Thema-avond 

Eenzaamheid
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen

Donderdag 8 oktober
19.30 uur Theatershow Kindlief

Het Klooster in Nuenen

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

In Gerwen en Nederwetten
&

Showkorps O&V in Nuenen 

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

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

 Locatie: Nuenen

Gerarduskalender: 
Ook dit jaar weer 
in Nuenen te koop!
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voor-
kant een spreuk die opbeurt of aan-
zet tot nadenken, onder het motto: 
’elke dag een beetje spirit!’. Op de 
achterkant staan afwisselend mop-
pen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschil-
lende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. De spreuk 
op de voorkant en de moppen, puz-
zels en informatie op de achterkant 
geven u aan het begin van de dag 
een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg 
en plezier samengesteld door een 
uitgebreide redactie van personeel 
en vrijwilligers rondom Klooster Wit-
tem. De opbrengst van de kalender 
komt ten goede aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem worden 
georganiseerd (www.kloosterwit-
tem.nl). De prijs van de kalender is dit 
jaar € 7,95.
Bij u in de buurt is de kalender ver-
krijgbaar bij: Joke Swinkels, Spotvo-
gelstraat 4, Nuenen, tel. 040-2835673.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 12 september, 18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Zondag 13 september 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 13 september 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 12 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Ma-
rietje van Rooij - Kooijmans; Kees en 
Constant van Dongen.
Zondag 13 september 09.30 en 11.00 
uur: Harrie en Tonia Reijnders - Smul-
ders; Pastoor Carel Swinkels; Jeanne 
Straathof - Scholtes; Jeanne Cuppers 
- van der Kooij; Jos Jansen; Jan van 
Liempt; Gertrude van Laarhoven - 
Dacus (vanwege verjaardag), Cees 
van Laarhoven en familie, Herman en 
Loek Kappelhof (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Annie 
Maas - Pijnenburg, Schietbergen 77. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

In alle vieringen in dit weekend wordt 
aandacht besteed aan onze zieke 
medemens.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA was in Nuenen € 329,-. 
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 13 september 11.00 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep W&C vieringen.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Overle-
den en levende leden van H. Kruisgil-
de; Overleden ouders Roijakkers - 
Raaijmakers en overleden broers en 
zussen.

Mededelingen
Deze zondag wordt aandacht be-
steed aan onze zieke medemens.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA was in Gerwen € 83,35. 
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 13 september 09.30 uur: vie-
ring met vocale omlijsting, voorgan-
gers leden van de werkgroep.

Misintenties
Laura Migchels - de Greef; Lie Tien 
Loan Hoeks; Hubertus Jansen en 
Aleida Jansen - Huurdeman.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA was in Nederwetten 
€ 79,60. Hartelijk dank hiervoor.

Deze zondag wordt aandacht be-
steed aan onze zieke medemens.

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

Zondag 13 september a.s. zal de 
Startzondag van het nieuwe seizoen 
worden gehouden. Bij goed weer ge-
beurt dat in de Pastorietuin aan de 

Berg. Graag weer een eigen stoel 
meenemen. Mocht het weer het niet 
toelaten, dan volgt een bericht via de 
Nieuwsbrief en gaan we naar De Re-
genboog. De dienst begint om 10.00 
uur en voorgangers zijn ds. Marlies 
Schulz en kerkelijk werker Pieter 
Flach. U kunt de dienst bijwonen, 
maar graag wel even aanmelden. De 
collecte is voor de kerken in Indone-
sië (ZWO). 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 10 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Nicolaas van 
Tolentino, belijder.
Vrijdag 11 september. Geen H. Mis. 
Gedachtenis van H. Protus en Hyacin-
thus, martelaren.
Zaterdag 12 september. Geen H. Mis. 
Feest van de H. Naam van Maria.
Zondag 13 september. Vijftiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 14 september. 18.30 uur H. 
Mis, Kruisverheffing.
Dinsdag 15 september. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten; feestdag van de zus-
ters van onze priesterbroederschap.
Woensdag 16 sept. 07.15 uur H. Mis, 
H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bis-
schop en martelaar; gedachtenis van 
H. Euphemia, Lucia en Geminianus, 
martelaren.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Vol bewondering zijn wij voor de moed 
waarmee zij haar ziekte heeft gedragen en vol dankbaarheid 
dat wij haar met zorg en liefde hebben mogen omringen. 

Antonia Gerarda Cornelia Jansen - de Laat
Tonny

* 27 september 1941  -  Nuenen  -  † 7 september 2020

 Nuenen Albert Jansen
  Gijs van der Heijden
  Niels en Koen

 Uffelte Pim van der Heijden
  Regina Lamberts
  Meike
Nieuw Ervensestraat 3
5674 NS Nederwetten

De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden. 

Van Goghkerkje Intiem presenteert:

David Hordijk, een pianoconcert
Op zondagmiddag 20 september (aanvang: 14.30 uur) kan in het Van 
Goghkerkje worden genoten van een pianoconcert van David Hordijk, 
een jonge pianist en componist. Zijn stijl is filmisch, avontuurlijk en he-
dendaags klassiek: pianomuziek van nu. 

EDA meeting
Heb jij problemen met eten of ben je al bekend met het hebben van een eet-
stoornis? Weet dat jij niet de enige bent! 
Iedere dinsdagavond vindt er de EDA meeting plaats in Eindhoven. EDA wat 
staat voor Eating Disorder Anonymous is een groep mensen met verschillende 
soorten eetstoornissen die bij elkaar komen om ervaring, kracht en hoop te 
delen. 

Aanmelden:
Zelfhulp is gratis. Aanmelden kan door contact op te nemen met eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl /040-2118328. Voor meer informatie over de organisatie of 
andere groepen kun je kijken op onze website: www.zelfhulpnetwerk.nl

In zijn muziek flirt hij soms met mini-
malistische elementen, waardoor zijn 
muziek een gevoel van tijdloosheid 
krijgt. Op andere momenten klinken 
zijn composities vrolijk en kleurrijk. 
Davids spel is toegankelijk en boeit 
op verhalende wijze. Het doet den-
ken aan componisten als ‘Ludovico 
Einaudi’ (van de film Intouchables) en 
‘Yann Tiersen’ (van de film Amélie). 
Concerten van David zitten vol met 
interactie. Hij doet een boekje open 
over de wereld achter zijn muziek en 
prikkelt je met verhalen, die je de mu-

ziek dieper laten ervaren. David: 
“Spelen voor mensen is wat ik het al-
lerliefste doe. We leven in een snelle 
tijd met zó ontzettend veel prikkels. 
Wanneer ik muziek maak, vergeet ik 
de waan van de dag, vergeet ik alles 
om me heen en het enige dat over-
blijft: de muziek. Dát gevoel. Dat is 
wat ik mensen wil geven.” 
Toegangskaarten voor het concert 
zijn te bestellen via de website van 
Cultuur Overdag (www.cultuurover-
dag.nl); de entreeprijs is € 10,- (beta-
lingen alleen via iDeal).
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De Hooidonkse Beek 
De Hooidonkse Beek is een zijbeek van de Dommel. Achter de eendjesvijver bij 
het gemeentehuis (Baron van HardenbroekPark) staat de Hooidonkse Beek he-
lemaal droog.

Welke rebellen 
hebt u    
in de boekenkast
Patricia Highsmith, A.J. Finn, Dirk de 
Wachter
En Michel Houellebecq
Daar kwam ik rond 2000 achter,
Hebben in mijn boekenkast hun eigen 
stek

De vrouw in het raam van A.J. Finn
Dat geeft lezen zin
Patricia Highsmith schreef Ripley, een 
man van talent
Dat boek is virtuoos, echt ongekend

Michel Houellebecq schreef met De we-
reld als markt en strijd
Een roman over iemand die aan zijn werk 
en het leven lijdt
Dirk de Wachter heeft met Borderline 
Times: het einde van de normaliteit
De boodschap die hij ons brengt, goed 
voorbereid

Joke van Overbruggen©

Hallo, hoe gaat het 
met ons?
GGD start Gezondheidsmeter naar 
gezondheid en leefgewoonten in 
de regio.
Vanaf 7 september start de GGD 
Brabant-Zuidoost een groot on-
derzoek (GGD Gezondheidsmeter 
2020) naar de gezondheid en leef-
gewoonten van inwoners van 18 
jaar en ouder in de regio Zuid-
oost-Brabant. Ruim 68.000 wille-
keurig gekozen mensen krijgen 
een uitnodiging om een vragen-
lijst in te vullen. Dit kan online of 
schriftelijk. We voeren het onder-
zoek samen uit met de andere 
GGD’en in Nederland en met het 
CBS en RIVM.

Waarom dit onderzoek? 
Het doel van dit onderzoek is om in-
zicht te krijgen in de gezondheidssi-
tuatie van inwoners van 18 jaar en 
ouder. Hierbij maken we onder-
scheid tussen de groepen 18 t/m 64 
jaar en 65-plus. Deelnemers aan het 
onderzoek krijgen vragen over the-
ma’s als gezondheid, welzijn, partici-
patie, veiligheid en de beleving van 
de woonomgeving. De overheid, ge-
meenten en andere organisaties ge-
bruiken de resultaten voor de ont-
wikkeling en bijsturing van hun be-
leid om de gezondheid van inwoners 
te verbeteren.

Door de landelijke samenwerking 
met GGD GHOR Nederland, het RIVM 
en het CBS levert het onderzoek ook 
informatie op over de gezondheid 
van heel Nederland. De resultaten 
van de GGD Gezondheidsmeter zijn 
medio 2021 bekend. 

Uitnodiging ontvangen?
De GGD hoopt op een hoge respons. 
Want hoe meer mensen meedoen 
aan het onderzoek, hoe betrouw-
baarder het beeld dat gemeenten 
krijgen van de gezondheid en leefge-
woonten van alle inwoners. En dat is 
belangrijk om goede beleidskeuzes 
te kunnen maken.

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

We blijven nog even op het Eeneind, de buurtschap die 
in het verleden tot grote bedrijvigheid kwam dankzij de spoorlijn met 
een eigen station. Achter veel oudere panden schuilt een mooi verhaal. Zo 
ook het pand Eeneind 39. Nu is het een woonhuis, maar tot 1960 runde 
Thea Schellens er een postkantoor. De volgende bewoner, Wim van de 
Laar, begon er een smederij en 
vrouw Truus nam tegen betaling 
honden en katten in pension. In 
1969 openden zij een ‘winkel van 
Sinckel’, die werd gesierd door de 
voormalige winkelpui van de fa-
milie Heijnen. Toen zoon Piet de 
smederij overnam is de winkel op-
geheven.
Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 241-
242.

Catharina Ziekenhuis neemt deel  
aan groot onderzoek naar e� ect   
BCG-vaccin op infectie met coronavirus
De zeven Santeon Ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, gaan 
samen met de academische ziekenhuizen in Nederland onderzoeken of een 
vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin) de kans op infectie met het coronavi-
rus (COVID-19) verkleint of dat het de ernst van de symptomen vermindert 
als er toch een infectie optreedt. Het onderzoek is opgezet door Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In totaal worden 7000 kwetsbare oude-
ren boven de zestig jaar in het onderzoek geïncludeerd. De helft van de 
deelnemers aan het onderzoek krijgt het vaccin, de andere helft niet.

deel te nemen via het ziekenhuis 
waar ze onder behandeling zijn. In de 
studie wordt naar twee primaire 
eindpunten gekeken: (a) het aantal 
coronabesmettingen dat optreedt, óf 
(b) het optreden van luchtweginfec-
ties (inclusief COVID-19) waarvoor 
een medische behandeling noodza-
kelijk is. Om zo snel mogelijk resulta-
ten te hebben worden er de komen-
de twee maanden door de deelne-
mende ziekenhuizen tussen de 5.200 
en 7.000 kwetsbare ouderen gere-
kruteerd, die gedurende 6 maanden 
na vaccinatie gevolgd worden. Rond 
het einde van dit jaar worden de eer-
ste resultaten verwacht.

Bewezen veilig
Het BCG-vaccin is het meest toege-
diende vaccin ter wereld en wordt al 
tientallen jaren over de hele wereld 
gebruikt om tuberculose te voorko-
men. Dat heeft er voor gezorgd dat 
het vaccin als bewezen veilig wordt 
gezien en dat de mogelijke bijwer-
kingen bekend zijn. Daarnaast komt 
er steeds meer bewijs dat het BCG-
vaccin het immuunsysteem stimu-
leert en daardoor beschermt tegen 
luchtweginfecties in het algemeen.
De BCG-PRIME studie is de vierde stu-
die in Nederland met het BCG-vaccin 
tegen COVID-19 in korte tijd. In de 
laatste maanden zijn er steeds meer 
signalen gekomen dat het BCG-vac-
cin inderdaad een bescherming 
biedt tegen luchtweginfecties.

Patiënten die vragen hebben over 
het onderzoek kunnen contact opne-
men met de onderzoekers door een 
mail te sturen naar:
vaccinatie@catharinaziekenhuis.nl

Het aantal mensen dat besmet raakt 
met het coronavirus neemt nog altijd 
toe. Op dit moment is er nog geen 
vaccin of medicijn beschikbaar. Het 
coronavirus blijkt vooral kwetsbare 
ouderen ernstig ziek te maken. Bij 
een infectie lopen zij het hoogste risi-
co om aan het virus te overlijden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat het BCG-vaccin niet alleen be-
scherming biedt tegen tuberculose, 
maar ook de afweer tegen andere 
ziekteverwekkers kan verhogen. Het 
is echter nog niet wetenschappelijk 
vastgesteld of het BCG-vaccin ook 
(enige) bescherming kan bieden te-
gen het coronavirus. “Het vaccin 
geeft het afweersysteem als het ware 
een oppepper, waardoor het beter 
raad weet met ziekteverwekkers 
waar het vaccin niet in eerste instan-
tie voor bedoeld was. Zo blijkt het 
BCG-vaccin bijvoorbeeld iets beter te 
beschermen tegen griep. Of het ook 
enige bescherming biedt tegen CO-
VID-19 is nog onduidelijk. Maar daar 
moet dit onderzoek ons duidelijk-
heid over geven”, legt internist-infec-
tioloog dr. Heidi Ammerlaan van het 
Catharina Ziekenhuis uit.

“Als het BCG-vaccin inderdaad de 
kans op een infectie verkleint of als 
het leidt tot een milder verloop van 
de ziekte, dan geeft dat hoop voor de 
toekomst. Want het zal nog even du-
ren voordat één van de vaccins die 
specifiek ontwikkeld is om het nieu-
we coronavirus een halt toe te roe-
pen ook daadwerkelijk in de klinische 
praktijk kan worden geïmplemen-
teerd”, aldus dr. Ammerlaan.

Vaccinatie
Voor deze placebo-gecontroleerde 
studie worden kwetsbare patiënten 
van 60 jaar en ouder benaderd om 

Brabants avondje in het Philips stadion

Bene� etconcert voor de Zorg
Maandagavond 21 sept 19.30-22.00 uur. Sport en cultuur brengen samen 
hulde aan de zorg! Met dit Brabants avondje uit in het beroemde Philips 
Stadion willen we het zorgpersoneel en de facilitaire diensten van de zie-
kenhuizen regio Eindhoven bedanken voor hun enorme inzet in deze bi-
zarre tijd. Een muzikale avond met Brabantse artiesten gepresenteerd 
door cabaretier Rob Scheepers.

Dus het allerbeste recept voor een 
perfecte avond.
In totaal worden 250 gratis plaatsen 
aangeboden voor het zorgpersoneel. 
In verband met Corona is er helaas 
beperkte toegang, dus wie het eerst 
komt wie het eerst maalt. Per zieken-
huis worden er 50 plaatsen beschik-
baar gesteld.
Wilt u er ook bij zijn? Dat kan!! Door 
een kaartje te kopen zorgt u dat het 
zorgpersoneel gratis kaarten kan krij-
gen en in de welverdiende watten 
gelegd wordt. Het publiek zit op de 
hoofdtribune!

Kaarten: pr@philipsharmonie.nl

Het concert wordt geopend door 
Toon Gerbrands, algemeen directeur 
van PSV. De deelnemende artiesten 
zijn Björn van der Doelen, Melissa 
Janssen, Johnny Rosenberg, DJ La 
Fuente en de muzikale omlijsting 
wordt natuurlijk verzorgd door het 
Philips Harmonieorkest.
Björn kent iedereen natuurlijk als 
oud-PSV-er, maar de laatste jaren 
kennen we hem als verhalend zan-
ger, de Parel van Brabant. Melissa en 
Johnny zijn bij het grote publiek be-
kend geworden door hun indruk-
wekkende optredens bij The Voice of 
Holland en DJ La Fuente weet als 
geen ander de sfeer erin te brengen. 

Buitendag    
bij Plantwerk
Zaterdag 12 september organiseren 
we weer een buitendag bij Plantwerk 
op Eeneind 32. De tuin is in late zo-
mersfeer en er is ontzettend veel te 
zien. Sinds dit jaar is ook het gedeelte 
rondom de vijver aangeplant! Het 
mag nog even groeien, maar de com-
binatie heesters en vaste planten be-
gint vorm te krijgen. 
Kunstenaar Kees van Cappellen komt 
ook nog een aantal van zijn werken 
tentoonstellen.
We zouden het leuk vinden als je 
komt en duimen voor mooi weer. Al-
les is natuurlijk coronaproof opgezet.
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Gratis ‘Rabobank    
inloopavonden’ bij BCL 
Zin in Badminton? Kom dan naar één van de inloopavonden van Badmin-
ton Club Lieshout. Op woensdag 16 september houdt de vereniging een 
eerste inloopavond. Op woensdag 23 september is de tweede. In sporthal 
‘De Klumper’ zijn alle geïnteresseerden welkom: jeugd (vanaf ca. 7 jaar 
tot 17 jaar) om 18.30 uur en senioren vanaf ca. 18 jaar vanaf 20.00 uur. 
Dankzij de ondersteuning van de ‘Rabobank Peel Noord’ kunnen alle ge-
interesseerden gratis meespelen op deze inloopavonden.

Doordat de inloopdagen onder-
steund worden door Rabobank Hel-
mond Peel Noord hoef je niets mee 
te brengen. BCL zorgt voor een ge-
huurde accommodatie, met kleed-
ruimte en sportzaal, zorgt voor leen-
rackets, zorgt voor voldoende shut-
tles en zorgt voor goede begelei-
ding. Kortom: alleen zorgen dat je je 
sportkleding aan hebt is voldoende. 
Vind u ook dat Rabobank Helmond 
Peel Noord door deze ondersteuning 
een geweldige bijdrage levert aan 
het verenigingsleven in Laarbeek én 
aan de mogelijkheden om de jeugd 
van Laarbeek te laten sporten en dus 
gratis kennis te kunnen laten maken 
met een sportvereniging én bent u 
lid van de Rabobank Peel Noord? 
Stem dan komend najaar weer vóór 
financiële ondersteuning aan BCL, 
zodat deze ondersteuning voortge-
zet en uitgebreid kan worden, zodat 
alle jeugd van Laarbeek de mogelijk-
heid krijgt om bij een leuke vereni-
ging te sporten.

In het zojuist aangevangen seizoen 
2020/2021 zijn er weer plaatsen vrij 
bij de jeugd én bij de senioren van 
BCL. Plaatsen voldoende, maar kom 
snel want ‘vol is vol’. Om de jeugd van 
Laarbeek, en dus potentiële nieuwe 
leden, kennis te laten maken met de 
badmintonsport in het algemeen en 
BCL in het bijzonder, organiseert BCL 
een tweetal inloopavonden. Op 
woensdag 16 september en op 
woensdag 23 september zijn geïnte-
resseerden van harte welkom om gra-
tis mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de onder-
steuning van Rabobank Helmond 
Peel Noord kan iedereen volledig gra-
tis en zonder enige verdere verplich-
ting aan deze inloopavonden deelne-
men. Aanvang van de inloopavonden 
is 18.30 uur voor de jeugd (vanaf ca. 7 
jaar) en 20.00 uur voor de senioren 
(vanaf ca. 18 jaar). Plaats van hande-
ling is in de thuishaven van BCL: 
‘Sporthal De Klumper’ aan de Papen-
hoef in Lieshout

Badminton, een leuke en actieve sport voor iedereen

Drie Gildebroeders van St. Anna-
gilde Nederwetten gehuldigd
Zondag 6 september werden drie gildebroeders van het St. Annagilde 
Nederwetten onderscheiden en kregen een zilveren schild opgespeld 
door kapitein Gerard van der Heijden. 

ten vogel bij het koningschieten op 
de 17 meter hoge schutsboom waren 
altijd een kunstwerk van Harry. 

Jan van Rooij 71 jaar en 50 jaar Gilde-
broeder waarvan 45 jaar in het be-
stuur. Vanaf 1980 is Jan deken schrij-
ver ofwel secretaris, 48 jaar vendelier 
en als we en keer zonder tamboer za-
ten pakte Jan de trom. Ook was hij 
een fanatiek schutter, koning, en 
kampioen geweer en buks.
Ook zit Jan nog in de SAT commissie 
kring Kempenland en is lid stichting 
pelgrimage. 

Ook kregen de drie jubilarissen de 
gouden rozet kring Kempenland op-
gespeld door vicevoorzitter Dre Be-
melmans. 

Tini Sanders, volgende maand 90 jaar 
en 75 jaar bij het Gilde, dit is uniek in 
het 406-jarig bestaan van het Gilde.
Bij alle activiteiten was Tini altijd aan-
wezig. Hij is koning geweest, in het 
bestuur, kampioen geweer schieten, 
tamboer, deed mee met de Neder-
landse kampioenschappen geweer 
schieten en het Europees schutters-
treffen. 

Harrie Migchels, 83 jaar en 65 jaar gil-
debroeder. Ook Harrie zat in het be-
stuur als oude deken ofwel penning-
meester. Kampioen geweer schieten, 
kampioen luchtbuks schieten en 
kampioen darten. Ook deed hij mee 
met de Nederlandse kampioenschap-
pen geweer schieten en het Europees 
schutterstreffen. De prachtige hou-

De drie jubilarissen: links Tini Sanders, midden Jan van Rooij, rechts Harrie Migchels

SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 11 september 
Den Hoek 4 - EMK 1 (zaal)  ............19.14
Zaterdag 12 september 
Brabantia VE1 - EMK VE1  ...............15.00
Zondag 13 september
EMK 1 - Tongelre 1  ...........................14.30
EMK 2 - Nuenen 4  .............................11.00
EMK 3 - Best Vooruit 4  ....................11.00
Pusphaira 4 - EMK 4  .........................10.00
RKGSV 5 - EMK 5  ................................10.30
EMK 6 - Braakhuizen 5  ...................11.00
SV Unitas’59 VR1 - EMK VR1  ........09.45

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 12 september
Nederw. VE - Beerse Boys VE  ......16.30
Zondag 13 september
SBC 1 - Nederwetten 1  ..................14.30 
Unitas’59 9 - Nederwetten 2  ......12.15 
Nederwetten 3 - SBC 12  ...............10.00 
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1 12.15 

RKGSV GERWEN
Zondag 13 september
FC Engelen 1 - RKGSV 1  ................14.30
SV Unitas’59 6 - RKGSV 2  ...............11.45
RKSV Nuenen 7 - RKGSV 3  ...........12.00
RKGSV 4 - Woenselse boys 11  ...13.00
RKGSV 5 - EMK 5  ................................10.30
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1 12.15

St. Antoniusschut groeit weer
Afgelopen vrijdagavond is er weer geboond tijdens de gilderaad. Na een jaar 
aspirant- lidmaatschap kon via het bonen besloten worden om van Erik Engels 
en Hans Manders volwaardige schutsbroeders te maken.
Na het tellen van de witte ( ja) en bruine (nee) bonen stelde de kiescommissie 
bestaande uit de hoofdman Dré Bemelmans, de deken schrijver Leo Verspaget 
en de koning Gert van Geffen, vast dat ze ruim voldoende witte bonen hadden 
gekregen om schutsbroeder te worden.
Na het afleggen van de belofte, het ondertekenen van de Statuten en het Huis-
houdelijk Reglement en het in verband met corona zelf omhangen van de 
sjerp, werden de twee nieuwe schutsbroeders verwelkomd en gefeliciteerd 
met een luid applaus van de gilderaad.

Hans Manders (links) en Erik Engels met hun nieuwe sjerpen

Koningschieten  
St. Annagilde   
Nederwetten
Het Koningschieten bij het Sint An-
nagilde in Nederwetten is wederom 
gewonnen door Adrie van Uden. 
Adrie was afgelopen twee jaar ko-
ning en haalde de vogel weer met 
een gericht schot omlaag en is dus de 
komende twee jaar weer koning.
Adrie is een fanatiek schutter, zit in 
het bestuur, is 58 jaar en eigenaar van 
Van Uden Installatie b.v.

Eerste draaidag     
Scouting Rudyard Kipling   
was weer een gezellige dag 
Zoals elk jaar is het tweede weekend na de vakantie de eerste draaidag 
voor scouting groep Rudyard Kipling. Alle speltakken hadden weer de 
eerste opkomst van het nieuwe seizoen. Deze stond in het teken van ken-
nismaking met de nieuwe leden en bijpraten over de vakantie. 

en de naam naar wie we hem gooiden. 
Hierna gingen we in ons eigen groepje 
drie keukenwekkers zoeken. Er volgen 
nog meer draaidagen. 

Welpen (ochtend) (gemengd 7 tot 
11 jaar) 
Bij de ochtendwelpen (die vorig jaar 
nog luisterden naar esta’s) zijn we dit 
jaar begonnen met de Jungle, waarin 
de welpen hun spellen ontdekken. Zo 
zijn ze op bezoek geweest in de Guha-
grotten en hebben daar een leuk to-
neelstukje gedaan. Ook op de Khaali 
Jagah-vlakte hebben we een gaaf spel 
gedaan. Zo zijn we bij elk gebied in de 
jungle geweest, alleen niet op de 
Nishaani-plaats. Hier vinden de uitda-
gende scoutingtechnieken plaats. In 
dit deel van de jungle gaan we volgen-
de week verder. Lekker wat eten ma-
ken op een zelfgemaakt kampvuur. 

Verkenners (jongens 11 tot 15 jaar) 
Ook voor de verkenners is het scouting-
seizoen weer begonnen. Afgelopen za-
terdag moesten de verkenners in ver-
schillende groepjes airmiles verdienen. 
Deze airmiles konden ze verdienen 
door het winnen van de verschillende 
samenwerkingsspellen; Kruiwagenpar-

Bevers (gemengd 5 tot 7 jaar) 
Yes, onze eerste draaidag en er kwa-
men vier nieuwe bevers kijken. We 
hadden voor vandaag leuke kennis-
makingsspelletjes bedacht. We wer-
den in drie groepjes verdeeld, waar we 
eerst de hele blokhut mochten ont-
dekken en daarna gingen we in een 
kring zitten. In deze kring gingen we 
met een bolletje wol overgooien en 
moesten we onze eigen naam zeggen 

cours, viervakkentrefbal, ton slingeren 
en het aanhouden van een zelfgemaakt 
vuurtje. Met de airmiles konden de 
groepjes een nummer raden. Deze 
nummers waren verspreid over de we-
reldkaart. Ieder nummer stond voor een 
verkenner. Het doel was om te achter-
halen waar iedereen van jouw groepje 
op vakantie is geweest. Wie vindt als 
eerste de juiste vakantiebestemmin-
gen? We zijn fijn gestart, het belooft 
een mooi en uitdagend seizoen te wor-
den voor de verkenners! 
De overige speltakken Explorers (ge-
mengd 15 tot 18 jaar), Welpen (mid-
dag) (gemengd 7 tot 11 jaar) en de 
Padvindsters (meisjes 11 tot 15 jaar) 
hebben ook hun eerste draaidag ge-
had. Met ook allemaal leuke, innova-
tieve en gave activiteiten. 

55 jaar 
Dit jaar bestaat Scouting Rudyard Kip-
ling 55 jaar! Dit gaan we met een groot 
gezamenlijk kamp vieren tijdens He-
melvaart (hopelijk is dan corona met 
vakantie). Maar buiten een gezamen-
lijk kamp hebben wij ook een jaarthe-
ma namelijk DUURZAAMHEID. Hier-
over komt de komende maanden 
meer. 
Lijkt het je ook leuk om elke zaterdag 
een avontuur te beleven? Kijk op onze 
website www.rudyardkipling.nl en 
neem contact met ons op. Sommige 
speltakken hebben een wachtlijst dus 
misschien moet je eventjes wachten 
(daarom heet het een wachtlijst…)! 

Bevers hebben pauze

Welpenochtend tijdens een spel

Kruiwagenparcours Verkenners
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vind de gouden handscanner
en krijg een cadeautje

gouden vondst

Zelfscannen is niet alleen makkelijk, u maakt ook nog eens kans op een 
leuk cadeautje! We hebben namelijk een aantal handscanners voorzien
van een gouden cadeausticker. Krijgt u een van deze in handen? 
Gefeliciteerd! U ontvangt uw cadeautje van de zelfscanmedewerker.

Albert Heijn Albert Heijn Parkstraat, Nuenen
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