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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

Veel 
veranderingen 
bij CDA-
Nuenen c.a.

Gerwen krijgt 
fysiotherapie-
praktijk in 
D’n Heuvel

Viltatelier 
feestelijk 
geopend

Mededeling rondom 
griepvaccinatie

Huisartsenpraktijk 
van den Top:

De huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
de correspondentie betre� ende 
de griepvaccinatie. Uw naam en 
adresgegevens worden na verzen-
ding van de brieven vernietigd.
Indien u bezwaar maakt tegen het 
verstrekken van uw gegevens kunt 
u dit melden bij de assistente.
Om uw reactie tijdig te verwerken 
vragen we u uw bezwaar binnen 1 
week te melden.
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58

Duivendijk 7B, Nuenen
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
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.

Bolchrysant
Deze prachtige chrysant kan 
zowel binnen als buiten. 
Heeft een diam. van 
±40cm. In diverse 
kleuren. 3.99

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Thema-avond     
omgaan met eenzaamheid
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen, maar wat is eenzaamheid 
precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem? Hoe eerder een-
zaamheid wordt (h)erkend, hoe beter je daar mee om kunt gaan. Als vrij-
williger kun je in je werk ook mensen tegen komen waarvan je vermoedt 
dat ze eenzaam zijn en misschien wil je ze graag helpen maar vind je het 
lastig om hierover in gesprek te gaan.

Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname aan deze avond. Aanmel-
den is wel noodzakelijk. Dat kan via 
de Parochie, protestantse kerk, of via 
de LEVgroep: Tel. 040-2831675 
E-mail: teamnuenen@levgroep.nl

U bent van harte welkom om deel te 
nemen! N.B. Zodra dit vanwege coro-
na mogelijk is, komt er een vervolg op 
deze avond voor een breder publiek.

In de thema bijeenkomst ‘Omgaan 
met eenzaamheid’ zullen Hans Vosse-
naar, pastor Nuenense parochie en 
Tom van Campen, voorzitter van de 
stichting Eindhoven in Contact, hier-
over iets vertellen. Daarnaast is er ge-
legenheid tot het stellen van vragen 
en kunnen we in gesprek gaan met 
elkaar over hoe wij samen kunnen 
omgaan met eenzaamheid. Alle co-
ronarichtlijnen worden in acht geno-
men tijdens deze avond, vooraf aan-
melden is nodig.
Datum: 30 september. Tijd: 19.30-
22.00 uur. (binnenlopen vanaf 19.00 
uur). Locatie: De Regenboog, Sport-
laan 5, Nuenen.
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Alle Corona-richtlijnen worden in acht genomen tijdens deze avond,daarom kunnen slechts een beperkt 

aantal mensen aanwezig zijn en is vooraf aanmelden nodig. 

 
 
Datum: 

Tijd: 
 

Locatie: 

30 september 2020 

19.30-22.00 u. (binnenlopen vanaf 19.00 u.) 

De Regenboog,Sportlaan 5,Nuenen 

 
Er zijn geen  kosten verbonden aan deelname aan deze avond. 

Aanmelden is wel noodzakelijk. 

 
Dat kan via de Parochie,protestantse kerk,of via de LEVgroep: 

Tel. 040-2831675 E-mail:teamnuenen@levgroep.nl 

 
 

U bent van harte welkom om deel te nemen! 

N.B. Zodra dit vanwege Corona mogelijk is,komt er een vervolg op deze avond voor een breder publiek. 
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Centrum Maatschappelijke Deelname 
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Herdenking oorlogsslachto� ers

Zonder Prins(es) Carnaval  
in Nuenen c.a.
Een historisch besluit in de gemeente Nuenen: de besturen van de vier carna-
valsverenigingen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben unaniem be-
sloten om komend seizoen geen Prins(es) Carnaval en gevolg te installeren.

Dit betekent dat er komend seizoen 
géén Prinsenwissels, recepties en 
sleuteluitreiking plaats zullen vin-
den. Voor alle overige activiteiten, 
inclusief jeugd- en kindercarnaval, 
zal in november verdere besluitvor-
ming plaatsvinden. Het geeft de 
verenigingen wel de vrijheid om sa-
men en in overleg met de gemeen-
te te kijken welke creatieve invullin-
gen aan carnaval gegeven kunnen 
worden. De basis is en blijft dat we 
carnaval willen organiseren voor 
onze dorpen, op een veilige én 
sfeervolle manier.

Allereerst is er nog steeds grote on-
zekerheid rondom de (traditionele) 
carnavalsactiviteiten vanwege de 
coronacrisis. Niet alle verenigingen 
hebben ook al een kandidaat ge-
vonden, die in deze roerige tijd in 
wil stappen. De voorbereidingstijd 
voor een Prinsenwissel in novem-
ber (of evt. januari) wordt tevens 
met de dag korter. Tot slot willen de 
verenigingen voor hun Hoogheden 
een onvergetelijk en volwaardig 
carnavalsjaar bieden. Gezien de 
huidige ontwikkelingen kan dat nu 
niet gegarandeerd worden.niet gegarandeerd worden.

Veel bidprentjes en geboortekaartjes ingeleverd

Heemkundekring     
blij met resultaat
Door Nannie van den Eijnden

Heemkundekring De Drijehornick kijkt tevreden terug op een leuke open 
dag in het Heemhuis zaterdag. Zeventien mensen hebben gehoor gege-
ven aan de oproep om bidprentjes en geboortekaartjes in te leveren. Er 
zijn enkele honderden prentjes en kaartjes gebracht en een eerste selec-
tie toont aan dat er veel informatie van inwoners uit Nuenen c.a. is bin-
nengekomen. Dat is heel waardevol voor de heemkundekring. 

derzoek. De heemkundekring bedankt 
alle inwoners die zijn geweest voor hun 
medewerking.
www.heemkundekringnuenen.nl

De werkgroep genealogie van De Drije-
hornick kan zijn hart ophalen en aan de 
slag met het invoeren van persoons- en 
familiegegevens voor stamboomon-

Henny en Rens Kuijten leveren het geboortekaartje van hun dochter Susanne in bij het 
Heemhuis. V.l.n.r.: Henny Kuijten, Rens Kuijten, Roland van Pareren, Netty de Laat en 
John Parmentier. Fotografie: Frank van Welie/LON

In tegenstelling tot vorig jaar staan er 
geen andere activiteiten gepland ter 
herdenking van onze bevrijding in 
september 1944. De gezamenlijke 
kerken van Nuenen c.a. hebben daar-
om besloten om toch een van de be-
langrijkste onderdelen van de bevrij-
dingsviering, namelijk het in het 
openbaar voorlezen van de namen 
van militairen en burgers die omkwa-
men in de oorlog, ook dit jaar in ere te 

houden. Het gaat hierbij om 18 bui-
tenlandse militairen die in de oor-
logsperiode omkwamen in en om 
Nuenen en 6 Nuenense militairen en 
38 burgers die omkwamen door oor-

logsgeweld. Het voorlezen van de 
namen zal gebeuren in een oecume-
nische vredesdienst die op zondag 
20 september vanaf 10.30 uur wordt 
gehouden in de Clemenskerk, Park 
33. De Nuenense gemeenschap laat 
op die manier zien dat wij de slacht-
offers niet vergeten zijn en blijven 
eren en gedenken. 

Namens de Nuenense kerken: 
John Haan

De herdenking van de bevrijding van Nuenen, nu 76 jaar geleden, is als 
gevolg van de coronapandemie noodgedwongen beperkt tot het leggen 
van een krans door de burgemeester bij het bevrijdingsmonument op de 
hoek Parkstraat/Europalaan. Hierbij zal geen publiek aanwezig zijn. 
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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:

Sorteer thuis al uw afval, 

voordat u de milieustraat bezoekt.
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

WORLD CLEANUP DAY   
19 SEPTEMBER

Doe mee aan de grootste op-
schoonactie van het jaar op 
zaterdag 19 september. Op 
deze dag ruimen we overal in 
de wereld samen op. Natuurlijk 
doen we het veilig. Vanwege 
het coronavirus houden we 
ons aan de regels van het RIVM. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.worldcleanupday.nl

STOPTOBER
Samen 28 dagen      
niet roken in oktober
Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel Nederland zullen 
rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 da-
gen te stoppen met roken. Dankzij de positieve aanpak, 
de gratis Stoptober-app en de steun van stoppers onder-
ling, hebben de afgelopen jaren al meer dan 500.000 
mensen meegedaan aan Stoptober. Wil jij ook stoppen? 
Schrijf je dan nu in op www.stoptober.nl of download de 
stoptober app! 

Samen stoppen, samen sterk
Stoppen met roken doe je niet alleen, maar met elkaar: 
dat is het geheim van Stoptober. Er is altijd iemand bereid 
om te helpen. De steun van Stoptober bestaat onder meer 
uit de gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt 
en tips en advies geeft. Ook bekende Nederlanders als 
Rick Brandsteder en Georgina Verbaan steunen de actie. 
In 2016 heeft het Academisch Medisch Centrum Amster-
dam (AMC) uitgebreid onderzoek gedaan naar de e¡ ecti-
viteit van Stoptober. En wat blijkt: Stoptober werkt!  Ze-
ventig procent (70%) van de Stoptober-deelnemers heeft 
Stoptober volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% 
van de deelnemers zelfs na drie maanden nog gestopt met 
roken.

Regionale steun
In onze regio worden er verschillende stoppen met roken 
cursussen georganiseerd. Sinds 2020 worden deze door 
de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed. Zoek een 
groepstraining bij jou in de buurt via www.rookvrijookjij.
nl en vraag ook je buurman, vriendin of kennis mee. Samen 
stoppen is een stuk makkelijker dan alleen! 

Roken en Corona 
Roken beschermt niet tegen het coronavirus. Stoppen met 
roken is daarom altijd een verstandige keuze, ook tijdens 
deze COVID-19 epidemie. Stoppen met roken verbetert 
vrijwel onmiddellijk het functioneren van hart en vaten. 
Na twee weken verbetert de slijmafvoer in de neus, en na 
drie maanden in de longen. Stoppen met roken verkleint 
ook de kans op bronchitis en longontsteking. Hierdoor 
heeft het lichaam meer kans om het virus weg te drijven 
en sneller te herstellen.

SENIOREN EN VEILIGHEID
Maak het oplichters niet te makkelijk!
In september staat de campagne Senioren en veiligheid 
centraal. Met name ouderen zijn regelmatig slachto¡ er 
van criminaliteit. Een valkuil is dat oplichters vaak betrouw-
baar overkomen. Ze bellen bij je aan of bellen je op. Zo-
genaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een 
toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen be-
roofd door de zogenaamde babbeltruc.

Waar moet je op letten bij de babbeltruc?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. 

Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de 
deur op een kier te kunnen zetten;

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als 
je binnen iets gaat halen;

• Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt 
besteld;

• Geef je pinpas nooit uit handen.

      

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

RAADSVERGADERING   
24 SEPTEMBER
Met inachtneming van de RIVM maatregelen is er geen
publieke tribune aanwezig, als ook geen zitplaatsen voor 
de pers.
24 september Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via het LON en  
nuenen.raadsinformatie.nl (agenda en raadstukken)

Onderwerpen o.a.
• Nota Vrijwilligersbeleid 2020-2026, Gemeente Nuenen 

c.a.
• Kostentoerekening riolering en afval
• Initiatiefvoorstel 2020-58 (commissie voor de accoun-

tantscontrole)
• Risicorapportages

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het 
digitaal spreekrecht. I.v.m. de  voorbereiding van de raads-
vergadering en vragen wij u aan te melden; Uiterlijk - 
woensdag 23 september 2020, voor 12.00 uur

Neem daarvoor contact op met de gri©  e: gri�  e@nuenen.nl

NUENEN VEILIG:   
VOORKOM FIETSDIEFSTAL
De wijkagent gaf aan dat er steeds meer (electrische) fi et-
sen worden gestolen. Niet bij mensen uit de schuur, maar 
gewoon op straat. Tijd om fi etsdiefstal weer eens onder 
de aandacht te brengen Door het geven van preventietips 
maken we het fi etsendieven zo moeilijk mogelijk. En mocht 
een fi ets toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk 
om aangifte te doen. Als alle kenmerken van de fi ets dan 
beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een gesto-
len fi ets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Noteer 
dus kenmerken van uw fi ets: het frame- of chipnummer, 
slotnummer en ook merk, type, kleur, soort remmen en 
versnellingen en accessoires. Maak daarnaast ook een 
foto van de fi ets.

Onze boa’s kunnen een (electrische) fi ets voorzien van een 
geel zadelhoesje, als die fi ets niet dubbel op slot staat. 
Want: Dubbel op slot, daar kom je mee thuis!

Preventietips:
• Zet de fi ets altijd goed op slot, 
 ook in een garage, schuur of berging.
• Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit 

kan een beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat dit 
een slot is met een ART keurmerk.

• Stal de fi ets als het kan in het zicht, op een goed ver-
lichte plaats, in een fi etsenrek of (bewaakte) fi etsenstal-
ling.

• Zet de fi ets, als het mogelijk is, in een fi etsenrek en 
maak de fi ets vast aan dat fi etsenrek. Staat de fi ets niet 
in een fi etsenrek, bevestig hem dan aan een ander vast 
element (zoals paal, rek of boom).

• Als de fi ets niet aan een fi etsenrek vastzit, zorg er dan 
voor dat het slot niet vlak bij de grond hangt. Een dief 
kan de harde ondergrond gebruiken om het slot te 
forceren. Probeer het slot daarom 
zo hoog mogelijk vast te maken. 
Zorg wel dat het slot altijd aan het 
voorwiel en het frame vastzit.

• Doe aangifte bij diefstal en koop 
nooit een gestolen fi ets.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• De energiebesparingsactie een goede 

start maakt (zie www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/duurzame-energie)

• 15 vouchers per dag worden verzilverd.
• Spaarlampen en radiatorventilatoren 

goed scoren.
• Bedrijven hun voorraden voor deze 

actie zo goed mogelijk op peil houden.
• Dit cadeau van 70 euro een  jaarlijks 

cadeau is door besparing.
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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

Bijna al onze belegde broodjes
gaan warm de deur uit!

Shoarma Pakket
 500 gram vlees, saus en broodjes 7,50
Boterhamworst
.......................................................... 150 gram 1,75
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork vlees”
.......................................................... 100 gram 1,95
Beenham in 
Honing Mosterd Saus
“Kant en Klaar uit eigen keuken”  ..... 100 gram 1,50
Quiche Lorraine
“Ham, Kaas, Ui en Ei Taartje”  ............per stuk 2,00

Kijk ook eens op onze site 
www.tebak.keurslager.nl

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 263 59 00 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Maak je hypotheek 
toekomstbestendig 
met Veldsink.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

start-
premie

€ 200,-
na drie maanden 
goed bezorgen

• ‘s Ochtends voor 07.00 uur kranten bezorgen (zaterdags  voor 08.00 uur)

• Vergoeding ca. € 320,- per vier weken
a�ankelijk van de wijkgrootte

• Startpremie € 200,- • Gratis de krant lezen
!!! alle leeftijden maar tenminste 15 jaar !!!

Bezorgers gezocht in Nuenen

Interesse of informatie?
krantenbezorgen.nl 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

VOLOP VIOLENVOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN
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Lambertus Concerten presenteert:

Holland Baroque     
& Deborah Cachet 
Op vrijdag 18 september treedt, in de serie Toppers, het internationale 
ensemble Holland Baroque op samen met sopraan Deborah Cachet. Het 
programma, met als titel Tussen Den Bosch en Brussel: 17e eeuws muzi-
kaal Brabant, bevat werken van destijds belangrijke componisten uit die 
regio, zoals Arcadelt, Buns, Fiocco, Rosier, Hollanders en B. a Sancto Jo-
sepho. Plaats: Trudokerk, Dorpsstraat 34 Stiphout (Helmond). Aanvang: 
20.00 uur. Entree: €17,50 met kortingen.

teit, passie en virtuositeit musiceert 
als de makers uit die zeventiende 
eeuw. De heerlijke akoustiek van de 
Trudokerk maakt vervolgens de 
klankcirkel rond. 
Ensemble Holland Baroque, opgericht 
in 2006 door de zussen Steenbrink, 
timmert al jaren succesvol aan de weg 
met het promoten van barokmuziek: 
geen ‘belegen’ muziek, maar levende 
muziek, die altijd gespeeld en waar-
van altijd genoten kan worden. 
U bent van harte welkom bij dit top-
concert van Lambertus Concerten.
Meer informatie en reserveringen op: 
www.lambertusconcerten.nl 

De componisten wier werken wor-
den vertolkt, zijn specialisten op hun 
gebied maar ook breed ontwikkeld: 
naast het schrijven van muziek be-
spelen ze ook diverse instrumenten, 
beheersen en doceren ze ook meer-
dere talen, zoals Grieks en Latijn, en 
bestuderen ze het Europese muziek-
leven in al zijn facetten. En al deze in-
vloeden komen tot uiting in de 
prachtige muziekstukken. Fantas-
tisch dat ze live te beluisteren zijn: 
zoals het bekende Ave Maria van Ar-
cadelt en het dansante Salve Regina 
van Fiocco. En dan ook nog door een 
gezelschap dat met net zoveel kwali-

Nieuws van Cultuur Overdag
20 september: extra pianoconcert 
David Hordijk.

Er is veel belangstelling voor het pia-
noconcert van David Hordijk, een 
concertino in de serie ‘Van Gogh-
kerkje Intiem presenteert…’ Daarom 
is op diezelfde middag inmiddels een 
tweede concertino gepland: aan-
vang 16.00 uur.
David Hordijk is een jonge pianist en 
componist. Zijn spel is toegankelijk 
en boeit op verhalende wijze. Het 
doet denken aan componisten als 
‘Ludovico Einaudi’ (van de film Intou-
chables) en ‘Yann Tiersen’ (van de film 
Amélie). 
Toegangskaarten voor het concert 
zijn te bestellen via de website van 
Cultuur Overdag (www.cultuurover-
dag.nl); de entreeprijs is € 10,00 (be-
talingen alleen via iDeal). Als het con-
certino niet is uitverkocht, worden bij 
het kerkje voor aanvang ook nog 
kaarten verkocht; er kan dan alleen 
worden betaald met PIN.
Concert van 14.30 uur is uitverkocht.

Terug in Het Klooster
Film ‘Fisherman’s Friends’ 
bij Cultuur Avonduur

Op vrijdagavond 2 oktober zal voor 
het eerst sinds lange tijd weer een 
film in Het Klooster worden ver-
toond. Er is gekozen voor een echte 
feelgood-film; iedereen die houdt 
van zingen en muziek zal ervan ge-
nieten.

Toegangsprijs voor de film is € 6,00. 
Op de website van Cultuur Avonduur 
(www.cultuuravonduur.nl) is meer te 
lezen over de film en kaartverkoop.

Uiteraard wordt bij de organisatie 
van de film door de vrijwilligers van 
Cultuur Avonduur goed rekening ge-
houden met de richtlijnen rondom 
covid-19. Zo worden bij aankoop van 
een toegangskaart contactgegevens 
genoteerd, worden zitplaatsen door 
vrijwilligers op volgorde van binnen-
komst toegewezen en wordt reke-
ning gehouden met de 1,5 meter re-
gel. Dit laatste heeft als gevolg dat er 
slechts 50 toegangskaarten worden 
verkocht.

Geen veldritten in Lieshout
De supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ heeft moeten besluiten dit jaar 
geen veldritten te organiseren. De COVID-19 maatregels van het RIVM met o.a. 
de 1,5 meter regel en de eisen van Gemeente en KNWU nopen ons hier toe. We 
vinden het erg jammer, maar het moet wel veilig kunnen. Dit kunnen we niet 
garanderen en daarom voor 2020 geen doorgang van de 41e Bavaria-veldrit 
en de 41e jeugdveldrit van Lieshout. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een vol-
ledig wielerprogramma brengen.

Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur presenteren 

‘Van GoghKerkje Intiem’  
tien bijzondere optredens
Door Karin Aarts-Janssen

Vanmorgen zat ik met een enthousiaste David Hordijk aan de keukentafel. 
David, 25 jaar, studeert Innovatiewetenschappen aan de TU Eindhoven, is 
onderzoeker, is gedreven, heeft een creatief brein, loopt over van ideeën, 
(te veel!) en daarnaast is hij ook nog musicus. Al vanaf zijn 8e jaar speelt hij 
piano. Dat hij niet naar het conservatorium ging, was een bewuste keuze, 
”Ik dacht dat ik de competitieve omgeving niet leuk zou vinden en dat 
deze zo beperkend in mijn (creatieve) vrijheid zou zijn”, vertelde David.

De keuze van zijn studie aan de Tu/E 
en pianospelen passen uitstekend bij 
elkaar. De plannen voor een serie 
concerten in het Van Goghkerkje had 
hij al maandenlang klaarliggen, maar 
toen kwam corona en zit je met een 
kleinere zaal. Hoe doe je dat voor 20-
25 personen als je de regie niet uit 
handen wilt geven?
Toen hij met zijn ideeën bij het Van 
Goghkerkje aanklopte en hoorde dat 
er voor het kerkje al meerdere con-
certen gepland stonden, heeft hij 
met al die muzikanten contact ge-
zocht om samen onder de noemer 
Van Goghkerkje Intiem een reeks 
concerten te houden. Ze zijn om de 
tafel gaan zitten en hebben gepraat 
over elkaars plannen. Ook Marian Vis-
sers van Cultuur Overdag schoof 
hierbij aan. Ieder bracht zijn eigen er-
varing mee en kennis werd gedeeld.

Al heel snel merkte David dat hij van 
deze gesprekken heel veel leerde. Al-
lemaal hadden ze dezelfde professio-
nele insteek, de drive om op de plan-

ken te staan, om weer op te treden. 
Ook al wordt door musici in deze tijd 
dan wel weinig verdiend, men zit niet 
stil. Online muziek maken is prima, 
maar er gaat niets boven muziek ma-
ken voor publiek, om het krijgen van 
feedback en reacties te zien. Daar 
draait het om. En het kan ook weer!

Men enthousiasmeerde elkaar en sa-
men werd er een prachtig program-
ma gerealiseerd. Een cyclus van 10 
kleine optredens. Met niet alleen mu-
ziek, maar ook met andere vormen 
van cultuur. In een intieme locatie, 
voor kleine groepen mensen. En dat 
allemaal onder de naam ‘Van Gogh-
kerkje Intiem’. David Hordijk bijt het 
spits af met een pianoconcert. Zon-
dagmiddag 20 september in het Van 
Goghkerkje. Aanvang 14.30 uur (uit-
verkocht) en 16.00 uur.

Meer informatie over de reeks kleine 
optredens is te vinden op de website 
van Cultuur Overdag.
www.cultuuroverdag.nl

Gerwen krijgt fysiotherapie-
praktijk in D'n Heuvel
Bron: Nuenen Centraal

Joost van Kemenade start zijn eigen praktijk in Gerwen. ‘Van Kemenade 
fysio-en manuele therapie’ zoals de praktijk van de kersverse onderne-
mer heet is gevestigd in Gemeenschapshuis D'n Heuvel. Hier heeft hij een 
eigen ruimte voor de behandelingen.

Na 9 jaar als fysiotherapeut bij een 
praktijk in Asten gewerkt te hebben, 
werd het tijd voor een nieuwe uitda-
ging.

Gerwen is Joost zeker niet onbe-
kend, want zijn vrouw Marijke is hier 
opgegroeid en hij komt er dus al ja-
ren.
Met een eigen praktijk in het cen-
trum zorgt hij ervoor, dat voor inwo-
ners van Gerwen zorg dichtbij huis 
voor handen is.
Op dit moment is Joost bezig om de 
puntjes op de i te zetten en dan kan 
de praktijk open. "Er moet bijvoor-
beeld raamfolie komen, wat extra 
oefenmateriaal gekocht worden en 
dan kan ik starten" laat hij enthou-
siast weten.

Je kan bij de praktijk terecht voor al-
gemene fysiotherapie, manuele 
therapie,fysio bij sportblessures, re-
validatie na een operatie, trauma of 
letsel.

Voor meer informatie kun je kijken 
op: www.fysiovankemenade.nl

Stichting Leergeld
Doe mee aan de RaboClub Support 
aktie en stem op St. Leergeld.

Want St. Leergeld staat voor “Alle kin-
deren mogen meedoen” en nu mee-
doen is straks meetellen!

Open Harp Dag  
in Het Klooster
Afgelopen zaterdag 12 september 
vond de landelijke Open Harp Dag 
plaats in Het Klooster in Nuenen. De 
organisatie lag bij Harp Vereniging 
Nederland, waarvan de Nuenense 
harpiste Inge Frimout-Hei voorzitter 
is. De vereniging heeft meer dan 500 
leden in heel Nederland, maar van-
wege alle coronamaatregelen kon-
den er maar een beperkt aantal naar 
binnen in de zaal van Het Klooster.

De dag werd geopend met een lec-
ture-recital door Miriam Overlach. Ze 
bracht met enorm veel passie een 
scala aan moderne geluiden en he-
dendaagse stukken ten gehore op 
drie harpen, bijgestaan door compo-
nist Wilbert Bulsink. De hele dag kon-
den harpisten aan de slag in work-
shops en een masterclass. Onder an-
dere was er een workshop Pop door 
Janne-Minke Nijp.

Tussendoor was er tijd om de Harp 
Expo te bezoeken. De Harp Expo is als 
de Auto-RAI, maar dan voor de har-
pisten. De mooiste en nieuwste mo-
dellen worden hier getoond. De laat-
ste snufjes, regelrecht uit Parijs. Tij-
dens deze expo gaven de Nuenense 
Kyra en Max Frimout een presentatie 
Harp & Electronics.

Het middagconcert begon met Mo-
nika Stadler, speciale gast uit Oosten-
rijk. Ze speelde haar eigen composi-
ties voor harp, met invloeden uit Ier-
land en Scandinavië tot Jazzy en La-
tin. Met haar stem bracht ze extra 
kleuren aan. Daarna mochten ver-
schillende winnaars van het Rosa 
Spier Harp Concours het podium be-
treden. Kyra Frimout speelde en zong 
Händel en Britten, het SKVR harp en-
semble uit Rotterdam, bestaande uit 
Tessa van der Leek, Eluney en Anahi 
Morato, Faye Smulders, speelde o.a. 
een eigen bewerking van de game-
muziek Dragonborn en een Colombi-
aanse traditional in een bewerking 
van Renske de Leuw. Anna Petro-
vitsch speelde Bossa dell’Arpa, door 
Dolf de Kinkelder speciaal gecompo-
neerd voor het concours. Het harp-
duo Anna Petrovitsch en Delphine 
Palumbo sloot af met ‘Late Night & 
Fiesta’, geschreven door Inge Fri-
mout-Hei.

De harpisten kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde Open Harp Dag!
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 VERGUNNINGEN PERIODE   
 08-09-2020 EN 14-09-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Park 49 Verbouwen woning 
Hoge Brake 12 Plaatsen handelsreclame 
Refeling 66 Vestigen fysiopraktijk 
Duivendijk, perceel naast 2 Oprichten woonhuis

 VERLEENDE 
 OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Locatie      Omschrijving
Hof aan het Laar 1 t/m 10 Oprichten 10 woningen en  

gezamenlijke berging 
Houtrijk 4 Verbouwen woning 
Parkhof 8 Wijzigen gevel, aanbrengen  

reclame, installaties op dak 

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 ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 08-09-2020 EN 14-09-2020

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

2

   

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen, 
Caroline van Nes en Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Veel veranderingen    
bij CDA-Nuenen c.a.
CDA’er Erik Groothoff verhuisde onlangs en is daardoor geen raadslid 
meer in Nuenen. Zijn vertrek heeft bij het CDA-Nuenen c.a. tot de nodige 
veranderingen geleid.

unaniem voor Cees Meijvis als fractie-
voorzitter gekozen. “Ik neem de ver-
antwoordelijkheid en extra taken die 
bij het fractievoorzitterschap horen 
graag op mij en zal er alles binnen 
mijn mogelijkheden aan doen om een 
goede volksvertegenwoordiger te zijn 
in het belang van Nuenen zonder het 
CDA-gedachtengoed uit het oog te 
verliezen”, aldus Cees Meijvis.

Vertrek burgercommissielid
De CDA-fractie staat meteen voor een 
nieuwe uitdaging aangezien ook het 
jongste commissielid in de geschie-
denis van Nuenen c.a., Jan Peter van 
Irsel, al na een jaar zijn politieke activi-
teiten in Nuenen moet beëindigen in 
verband met studie in Rotterdam. 

Heeft u belangstelling in de lokale 
politiek en wilt u daar concreet een 
bijdrage aan leveren, dan bent u van 
harte welkom bij de fractie van het 
CDA-Nuenen c.a. voor een vrijblij-
vend kennismakingsgesprek. 
U kunt daartoe contact opnemen 
met Cees Meijvis: secretariaat CDA-
Nuenen c.a.: cdanuenen@onsnet.nu

Nieuwe voorzitter
Nu CDA-voorzitter Peter Hendrickx 
de vrijgekomen raadszetel van het 
CDA gaat innemen, treedt hij af als 
voorzitter: een combinatie met het 
voorzitterschap is (statutair) niet mo-
gelijk. 
Op de onlangs gehouden algemene 
ledenvergadering van het CDA-Nue-
nen c.a. heeft het bestuur Erik Groot-
hoff voorgedragen als nieuwe voor-
zitter. Dit voorstel is unaniem door de 
aanwezigen aangenomen.
“Fijn dat de leden op deze manier 
hun vertrouwen hebben uitgespro-
ken en dat ik zo toch betrokken kan 
blijven bij de lokale Nuenense poli-
tiek” , aldus Groothoff. 

Nieuwe fractie 
Peter Hendrickx ruilt na acht jaar zijn 
voorzittershamer in voor de politieke 
realiteit van het raadslidmaatschap, 
na eerst als burgercommissielid de 
nodige ervaring opgedaan te heb-
ben. Tijdens de eerstvolgende raads-
vergadering na het zomerreces, 24 
september, wordt hij geïnstalleerd. 
De nieuw gevormde CDA-fractie heeft 

De volledige CDA-fractie voorafgaand aan de mutaties. V.l.n.r. Cees Meijvis, Erik Groot-
hoff, Karlijn van Kasteren, Jan Peter van Irsel, Peter Hendrickx

De Kleine Jantje Beton   
Loterij van start!
De actieperiode van De Kleine Jantje Beton Loterij is van start. Leerlingen 
verkopen lootjes aan de deur op 1,5 meter afstand én online via de Tikkie jij 
bent ‘m! actie. Door het wegvallen van de actieperiode in mei is de actieperi-
ode in september aangepast. De lotenverkoop via machtiging duurt tot en 
met 23 september. De online lotenverkoop gaat nog door t/m 16 november.

Lootjes verkopen op 1,5 meter len speelt een grote rol in het leven 
van kinderen. Door te spelen krijgen 
kinderen de beweging die ze nodig 
hebben. Ook is het belangrijk voor een 
gezonde ontwikkeling. Buitenspelen 
is magisch. Er bestaat toch niets leu-
kers dan samen met vriendjes buiten 
de wereld ontdekken? Vooral op een 
van de favoriete speelplekken: het 
schoolplein. Zowel tijdens als na 
schooltijd. Bovendien heeft buiten-
spelen een positief effect op de leer-
prestaties en het concentratievermo-
gen. Toch spelen drie op de tien kinde-
ren niet of slechts één keer per week 
buiten. Buitenspelen is belangrijk, 
maar dus zeker niet altijd vanzelfspre-
kend. Daar doet Jantje Beton iets aan. 
jantjebeton.nl

In verband met de 1,5 meter-samen-
leving is de verkoop via machtiging 
aangepast. De veiligheid van leerlin-
gen en lotenkopers staat immers 
voorop. Daarom verkopen leerlingen 
lootjes aan de deur altijd op 1,5 meter 
afstand door middel van handige 1,5 
meter afstand materialen. Hiermee is 
direct fysiek contact tussen leerling 
en lotenkoper niet nodig. Leerlingen 
kunnen veilig op pad voor hun school 
en de projecten van Jantje Beton.

‘Tikkie jij bent ‘m!’
Online lootjes verkopen kan altijd via 
de Tikkie jij bent ‘m! actie. Gewoon 
thuis vanaf de bank en dus ook als 
een leerling bijvoorbeeld verkoud-
heidsklachten heeft. Ouders en ver-
zorgers kunnen hun kind helpen zo-
veel mogelijk lootjes voor hun school 
te verkopen door zelf een lootje te 
kopen, deze via Tikkie te betalen en 
vervolgens via WhatsApp of social 
media de actie te delen met familie, 
vrienden en collega’s. Een veilige en 
eenvoudige manier van lootjes ver-
kopen en 100% coronaproof.

50% van de opbrengst is voor school
De helft van de opbrengst mogen de 
scholen zelf besteden aan bijvoor-
beeld buitenlessen, speelactiviteiten 
of speelmaterialen voor meer spelen 
en bewegen op en rondom het 
schoolplein. De favoriete speelplek 
van kinderen! In de afgelopen jaren 
hebben duizenden scholen met de 
opbrengst hun schoolplein opge-
knapt of gave speelmaterialen aan-
geschaft. De andere helft gaat naar 
projecten van Jantje Beton. Hierbij 
krijgen kinderen in kwetsbare speel-
posities, zoals kinderen met een be-
perking, extra aandacht..

Belang van buitenspelen
Zoiets kleins en simpels als buitenspe-

Laat Nuenen   
het weten...

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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IVN Kids speurtocht in het dorp
Door corona moesten onze activiteiten even on hold, maar IVN Kids is terug. Coronaproof natuurlijk. Op zondag 27 sep-
tember kunnen kinderen met hun ouder(s) meedoen aan een leuke natuurspeurtocht in het centrum van Nuenen.
Het is de bedoeling dat je de speurtocht met je eigen gezin loopt, startend vanaf de Lindeboom aan de Berg. Na inschrij-
ving via ivnkidsnuenen@gmail.com ontvang je van ons een bevestiging en starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur. Dit doen 
we om de coronaregels te kunnen naleven.
Onderweg doe je kennis op, kom je enkele natuurgidsen tegen en krijg je leuke opdrachten om uit te voeren. Je bent al 
lopend ongeveer een uur op pad, voordat je weer terug bent bij de Lindeboom. Meld jouw gezin snel aan, want het aan-
tal plaatsen is beperkt.

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
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen bij Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen.

Elke woensdag
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 19 september
Collecte nierstichting

Zondag 20 september
14.30 uur Cultuur Overdag: 

een pianoconcert van David Hordijk
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 26 en Zondag 27 september
Jeugdgroep van de Lindespelers: 

voorstelling ‘De Fabriek’
Het Klooster

Woensdag 30 september
19.30-22.00 uur LEV Thema-avond 

Eenzaamheid
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen

Vrijdag 2 oktober
Cultuur Avonduur: 

Film ‘Fisherman’s Friends’ 
Het Klooster

Donderdag 8 oktober
19.30 uur Theatershow Kindlief

Het Klooster 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

Zondag 15 november
Intocht Sinterklaas

Nuenen

Van 16 t/m 21 november 
Collecte van het Nationaal MS Fonds 

30 november t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie

Viltatelier feestelijk geopend
Dit weekend opende Ans Hoeksma de deuren van haar Viltatelier en daar-
mee is Nuenen een creatieve plek rijker. Met open ateliers en workshops 
biedt Ans beginners én gevorderde vilters de kans om in Nuenen te ko-
men vilten. Maar eerst de feestelijke opening. Cursisten en belangstellen-
den kwamen naar het atelier om de prachtige werken van Ans te bekij-
ken. Creatief als Ans is stonden de diverse werkstukken in haar fleurige 
tuin uitgestald. Een hapje, drankje en een heerlijk zonnetje hebben de 
middag compleet gemaakt.

Viltartiest
Tijdens haar opleidingen heeft Ans 
een breed scala aan technieken ge-
leerd: nunovilten, werken met mal-
len, driedemensionaal, ragfijn vilten, 
keien, verwerken van vezels en foto’s 
verwerken in vilt. Bij de Dutch Felt 
Academy heeft Ans nog meer theore-
tische en technische kennis over het 
vilten gekregen. Het eindwerk van 
deze twee jarige opleiding is een 

Verwondering
Ans: “Ik heb de eerste beginselen van 
het vilten van mijn moeder geleerd. 
Daarna volgde ik diverse opleidin-
gen. Er is zoveel te creëren van vilt, ik 
ben telkens weer verwonderd over 
het eindresultaat. Die verwondering 
deel ik graag met mijn cursisten. Ik 
ben erg blij dat ik de deuren kan ope-
nen van mijn eigen atelier waar jong 
en oud, ervaren en nieuwe vilters 
welkom zijn.”

Open atelier en workshops
Tijdens het open atelier werken be-
ginners en gevorderden aan hun ei-
gen werkstuk. Klein, groot, plat, 3D, 
kleding, woonaccessoires er zijn veel 
mogelijkheden. Ans heeft diverse 
voorbeelden in haar atelier staan en 
boeken vol inspiratie. Tijdens een 
workshop vilten cursisten een échte 
schapenvacht of werken aan een an-
der viltwerk zoals een grote kei of een 
familiedeken. De mogelijkheden zijn 
oneindig. De eerste ronde open ate-
liers start 22 september. 

Belastingdienst Toeslagen start campagne kinderopvangtoeslag

Ouders in Noord-Brabant:    
verandert er iets? Geef het meteen door
De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Voor ouders is dit één van 
de momenten in het jaar om hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag 
te checken en te wijzigen via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoe-
slag. Want veranderingen in de situatie van de ouders hebben invloed op 
de hoogte van de maandelijkse toeslag. Denk bijvoorbeeld aan verande-
ringen in het aantal opvanguren of het inkomen. Om ouders erop te at-
tenderen hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen 
start Belastingdienst/Toeslagen een campagne. 

In Nederland krijgen ongeveer 650.000 
huishoudens kinderopvangtoeslag. 
Het bedrag dat ouders maandelijks 
ontvangen, is een voorschot en hangt 
af van de situatie van de ouder(s). Wan-
neer hierin iets verandert, kan dat in-
vloed hebben op de hoogte van de 
toeslag. 

Ouders met jonge kinderen hebben 
een druk leven waarin regelmatig 
iets verandert. Ze krijgen bijvoor-
beeld een nieuwe baan, gaan meer of 
minder werken, krijgen een salaris-
verhoging, hebben in sommige peri-
odes meer of minder opvang nodig 
of zetten de kinderopvang misschien 
helemaal stop. Wanneer ouders ver-
anderingen niet doorgeven aan Be-
lastingdienst/Toeslagen, ontvangen 
zij maandelijks te veel of te weinig 
kinderopvangtoeslag. Omdat na af-
loop van het jaar wordt berekend op 
hoeveel toeslag de ouder daadwer-
kelijk recht had, kan dit bedrag oplo-
pen. In 2018 ontvingen 255.144 ou-
ders te weinig toeslag en kregen later 
nog extra kinderopvangtoeslag be-
taald. 128.570 ouders ontvingen te 
veel en moesten een deel terugbeta-
len. Bij 224.604 ouders was het ver-
schil tussen het gekregen voorschot 
en waar ze daadwerkelijk recht op 
hadden nihil; zij ontvingen het juiste 
bedrag.

“Wij willen dat alle ouders maande-
lijks de toeslag krijgen waar ze recht 
op hebben. Niet te veel en niet te 
weinig. Daarom willen we ouders 
met deze campagne motiveren hun 
gegevens regelmatig te checken en 
zo nodig te wijzigen”, zegt Program-
madirecteur Vernieuwing Dienstver-
lening Toeslagen Inge Groeneveld. 
“Omdat ouders met jonge kinderen 
in de drukste fase van hun leven zit-

ten en daardoor al snel kunnen ver-
geten wijzigingen door te geven, 
gaan we hen hier op logische mo-
menten in het jaar aan herinneren. 
Zoals nu, wanneer de scholen net zijn 
begonnen. Ook leggen we in de cam-
pagne uit hoe het toeslagenproces 
werkt, welke wijzigingen je moet 
doorgeven en waar je dit kunt doen”.

Ouders kunnen hun gegevens chec-
ken en zo nodig wijzigen via Mijn 
toeslagen op toeslagen.nl of via de 
app Kinderopvangtoeslag. Deze app 
is begin juli geïntroduceerd en maakt 
het voor ouders makkelijk om hun 
gegevens snel te checken en veel-
voorkomende wijzigingen zo nodig 
meteen door te voeren. Daarnaast 
kunnen ouders via de app een seintje 
krijgen van Belastingdienst/Toesla-
gen om hun gegevens te controleren 
en te actualiseren. Bijvoorbeeld als 
de opvanguren of het inkomen ge-
wijzigd kunnen zijn. De app is in twee 
maanden tijd 19.360 keer in gebruik 
genomen door ouders die kinderop-
vangtoeslag ontvangen. Er werden 
15.870 wijzigingen doorgegeven via 
de app.

Over de campagne
De campagne kinderopvangtoeslag 
is onderdeel van diverse verbeterin-
gen die Belastingdienst/Toeslagen 
doorvoert om de dienstverlening te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat 
ouders elke maand het juiste bedrag 
ontvangen. Niet te veel en niet te 
weinig. De campagne is te zien op ra-
dio, tv, online en in printmedia. Ook 
worden ouders geïnformeerd via di-
verse organisaties die dicht bij ou-
ders staan, zoals kinderopvangorga-
nisaties, gastouderbureaus en ouder-
vertegenwoordigers. Meer info: 
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

troostwerk, en hierna mag Ans zich 
officieel ‘viltartiest’ noemen. Ans 
maakt in haar atelier ook viltkunst: 
bijvoorbeeld een persoonlijk cadeau 
of troostwerk.

Interesse? Neem gerust contact op:
Ans Hoeksma. Viltatelier. 
Molvense Erven 113, 5672 HK Nue-
nen. tel: 06-44190913.
info@creatiefnaarbalans.nl
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Vrijwilliger worden  
bij Bibliotheek  
Dommeldal
De Bibliotheek is meer dan een verza-
meling boeken. Want ook het opzet-
ten van een lezingen- of cursuspro-
gramma is van de kernfuncties van 
de Bibliotheek. Met activiteiten als le-
zingen en workshops doe je immers 
ook kennis op. Datzelfde geldt voor 
tentoonstellingen en debatten.
Bibliotheek Dommeldal is voor de 
vestiging in Nuenen nu op zoek naar 
enkele vrijwilligers die in de Werk-
groep Activiteiten willen meewerken 
aan een boeiend activiteitenpro-
gramma. Het gaat om activiteiten 
van allerlei aard, voor volwassenen 
en voor jeugd.

Wat ga je doen
Samen met de Bibliotheekmedewer-
ker ben je betrokken bij het program-
meren en uitvoeren van de activitei-
ten. Voor het programmeren kom je 
ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. 
En bij de uitvoering van het program-
ma ondersteun je bij praktische za-
ken, zoals opbouwen en afbreken, 
ontvangst van gasten en bezoekers. 
Natuurlijk doe je ook mee bij het eva-
lueren van de activiteiten. 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Bi-
bliotheek. Als vrijwilliger zorg je na-
melijk ook voor de lokale verbinding 
en verankering.

Iets voor jou?
Ben je een actieve vrouw en/of man 
uit Nuenen c.a.? 
Sta je open voor de digitale wereld? 
Heb je een warm hart voor de Biblio-
theek in jouw dorp? Dan zijn we op 
zoek naar jou. 
Stuur een e-mail naar Jan Bekx, via 
j.bekx@bibliotheekdommeldal.nl

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

 Huiselijk afscheid.
Wat als u meer dan 6 gasten wilt ontvangen bij een afscheid in 
huiselijke kring?
U ziet het waarschijnlijk ook als u de 
familieberichten leest in de krant; heel 
veel uitvaarten vinden nog altijd plaats 
in besloten kring. Logisch, denkt u 
wellicht, gezien de beperkende maat-
regelen. Maar er zijn inmiddels zeker 
weer mogelijkheden voor een groter 
afscheid, mits de ruimte zich daarvoor 
leent. 

In besloten kring
Steeds meer professionals in de 
uitvaartzorg zijn het er over eens dat 
er een nieuwe vorm van afscheid is 
ontstaan. Kleiner, intenser, huiselijker. 
Met de focus op het afscheid en niet 
op alles eromheen. Niet meer strak 
geregisseerd maar gewoon samen 
zijn, rondom de overleden dierbare, 
in besloten kring. We hebben de 
afgelopen maanden vaak gezien dat 
nabestaanden achteraf zeer dankbaar 
waren dat ze op deze manier afscheid 
hebben kunnen nemen. Zo intiem en 
ontspannen.

Techniek 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nabe-
staanden die wel de onbeperkte 
mogelijkheden van vroeger missen. 
Zij vinden het erg dat ze een aantal 
mensen niet kunnen uitnodigen omdat 
dat niet past binnen de 1,5 meter 
en vaste zitplaats regel van nu. Om 
dan toch meer mensen te kunnen 
bereiken, zijn technische hulpmid-
delen zoals livestreaming (uitzending 
via internet) een uitkomst. Dit fenovia internet) een uitkomst. Dit feno-
meen is inmiddels zo vertrouwd, dat meen is inmiddels zo vertrouwd, dat 
we verwachten dat hiervoor ook in we verwachten dat hiervoor ook in 

de toekomst steeds vaker zal worden 
gekozen als aanvulling op het afscheid. 
Zo kunt u dus kiezen voor een klein en 
intiem afscheid, dat toch kan worden 
gevolgd door iedereen die zich hierbij 
betrokken voelt.

Huiselijk 
De laatste maanden werd er ook 
steeds vaker gekozen voor een 
afscheid thuis. Gewoon in de tuin of 
woonkamer met de familie. Door de 
recente adviezen van het ministerie 
worden de mogelijkheden hierin helaas 
ook beperkt. Er geldt nu immers het 
dringende advies om maximaal 6 
gasten thuis te ontvangen. Indien uw 
familie dit aantal overschrijdt en u 
toch kiest voor een huiselijk afscheid, 
denk dan eens aan een ruimte in een 
van onze uitvaartcentra. Deze zijn 
erop ingericht om het intieme thuis-
gevoel zo goed mogelijk te benaderen 
en bieden de ruimte om meer dan 6 
mensen te ontvangen, binnen de 1,5 
meter en vaste zitplaats regel.  

Een kopje koffie
Ook voor een kopje koffie/thee of een 
samenzijn met een broodje of andere 
consumpties na de uitvaart bent u 
welkom in een van onze uitvaartcentra. 
Wij vertellen u graag over de mogelijk-
heden.

VEH:   
10.000 deelnemers 
kiezen voor de 
Collectieve Inkoop 
Zonnepanelen
De collectieve Inkoop Zonnepanelen 
van Vereniging Eigen Huis is succes-
vol afgesloten. 10.000 deelnemers 
hebben het aanbod voor een com-
pleet zonnepanelensysteem geac-
cepteerd.

Grootste collectief in Nederland
Vanaf april kon iedereen in Neder-
land zich vrijblijvend inschrijven voor 
de Collectieve Inkoop Zonnepanelen 
van Vereniging Eigen Huis. Meer dan 
37.000 mensen hebben dit gedaan. 
Leveranciers SolarNRG, 365zon.nl, 
enie.nl, Gutami, Greenchoice en Solar 
Concept wonnen op 29 april de vei-
ling. Met 10.000 deelnemers die voor 
het aanbod van Vereniging Eigen 
Huis kiezen, is dit het grootste collec-
tief van Nederland.

Gemiddeld binnen 8 weken 
geïnstalleerd
Namens de leveranciers heeft Vereni-
ging Eigen Huis de deelnemers een 
persoonlijk aanbod gestuurd voor 
een compleet zonnepanelensystem, 
inclusief installatie, garanties en mo-
nitoring. Inmiddels zijn de eerste 
2.300 systemen al bij de mensen 
thuis geïnstalleerd. Deelnemers heb-
ben gemiddeld binnen 8 weken een 
werkende installatie op hun dak.

Nieuwe actie
Een nieuwe Collectieve inkoop is in-
middels weer van start gegaan op ei-
genhuis.nl/collectieve-inkoop-zon-
nepanelen.

SeniorWeb Nuenen
gaat weer starten
De coronacrisis heeft ons wel duidelijk gemaakt dat het heel fijn is om de 
wereld binnen te kunnen halen via internet. Contact houden via beeld-
bellen met familie en vrienden of een museumbezoek of een boek opha-
len in de online-bibliotheek. Er kan zo veel via internet.

Het landelijke Seniorweb heeft er 
voor de maand september een the-
mamaand van gemaakt met de naam 
‘Online gemak en vermaak’. Wat er al-
lemaal mogelijk is ziet u bij www.se-
niorweb.nl/online-gemak-en-ver-
maak
Met een quiz kunt u uw kennis testen: 
www.seniorweb.nl/gemak-en-ver-
maak-quiz
SeniorWeb Nuenen wil bovenstaan-
de onderwerpen, indien nodig, in 
een één-op-één situatie aan de orde 
laten komen. Zitten er onderwerpen 
bij waar u meer van wilt weten, meldt 
u dan bij de Helpdesk om een af-
spraak te maken.

Helpdesk
Ná aanmelding wordt een tijdsblok ge-
kozen (van 10.00 tot 11.00 of van 11.00 
tot 12.00) en wordt een vrijwilliger in-
geschakeld, die het probleem op zou 
kunnen lossen. Als het langer gaat du-
ren dan gepland, of het probleem an-
ders uit blijkt te pakken wordt een ver-
volgafspraak gemaakt. De Helpdesk is 
op maandagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur. Dus alleen op afspraak. Hier-
voor belt u een van onze vrijwilligers 
op 06-203 90 698 en maakt u een af-
spraak voor een tijdslot.

Start cursussen
Een aantal cursussen willen we in ok-
tober weer gaan opstarten, natuurlijk 
met de nodige voorzichtigheid, daar-
om kunnen er per cursus slechts vijf 
cursisten deelnemen. Het gaat om de 
volgende cursussen:

• Android-Smartphone basis (5 les-
sen): dinsdag 6 oktober om 09.00 
- 10.30 uur. 

• MAC voor beginners (5 lessen): 
dinsdag 6 oktober 11.00 - 12.30 uur.

• Windows 10 voor beginners (5 
lessen): woensdag 7 oktober 
09.00 - 10.30 uur.

• iPad Vervolg (5 lessen): woensdag 
14 oktober 11.00 - 12.30 uur

• iPad Basis (6 lessen); woensdag 9 
december 11.00 - 12.30 uur.

• Beeldbewerking met FastStone (4 
lessen): de eerste twee cursussen 
zitten al vol met cursisten van vo-
rig seizoen, de eerstvolgende mo-
gelijkheid is nu de start op donder-
dag 7 januari 2021 10.00-11.30 uur.

• Klik & Tik: vrijdag 9 oktober 09.00 - 
10.30 uur (per blok van 6 lessen). 
Deze ideale beginnerscursus 
waarbij iedereen op eigen tempo 
de computer leert kennen kan 
dankzij de samenwerking met de 
bibliotheek gratis aangeboden 
worden.

• Fotoalbum maken (5 lessen): de 
eerste cursus zit al vol met cursis-
ten van vorig seizoen, de volgen-
de start op vrijdag 20 november 
11.00-12.30 uur.

U begrijpt dat we nu geen Open Dag 
kunnen houden, maar inschrijven 
voor bovengenoemde cursussen kan:
Via onze site www.seniorwebnuenen.
nl/inschrijfformulier/
Telefonisch bij Mw. Mart Lokker, 040-
2840219 (liefst op werkdagen tussen 
17.00 en 18.00 uur).

‘Nuenense wint Politiekeurmerk 
Veilig Wonen certificaat’
Claire Holthaus won voor 500 euro aan inbraakwerende maatregelen uit te 
voeren door een door het Politiekeurmerk Veilig Wonen erkende vakman. 
Ad van Veggel, eigenaar van Sloten en Zo uit Nuenen, verzorgde de beno-
digde werkzaamheden. En omdat mevrouw Holthaus al aan inbraakpre-
ventie had gedaan, kreeg zij dinsdag 8 september het PKVW-certificaat.

Holthaus is zeer tevreden over het 
werk dat de PKVW-vakman heeft ge-
leverd. “Hij heeft alles na het plaatsen 
netjes achter gelaten. Het zag er als 
nieuw uit toen hij klaar was,” aldus 
mevrouw Holthaus. Van Veggel heeft 
altijd diverse kleuren verf bij zich, zo-
dat hij het schilderwerk na zijn werk-
zaamheden kan bijwerken.

21 oktober internationaal aan-
dacht voor inbraakpreventie
Op 21 oktober wordt tijdens de Euro-
pean Focus Day in heel Europa aan-
dacht besteed aan de preventie van 
woninginbraken. Gemeenten in Ne-
derland organiseren die dag ook di-
verse activiteiten op dit gebied. Er is 
dan ook weer een webinar over in-
braakwerende maatregelen en het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Over Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW) is een keurmerk voor wonin-
gen die voldoen aan de eisen op het 
gebied van inbraakpreventie en so-
ciale veiligheid. Een inbreker heeft 
langer de tijd nodig om binnen te ko-
men in een woning die is beveiligd 
volgens de eisen van het Politiekeur-
merk. Daardoor neemt de kans op 
een geslaagde inbraak met 80% af. 
Het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid is beheerder van 
het keurmerk.

Onder de deelnemers aan het webinar 
‘Geef inbrekers geen kans’ dat het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid half juli organiseerde werd 
de prijs van 500 euro aan inbraakwe-
rende maatregelen verloot. Mevrouw 
Holthaus was de gelukkige winnaar. 
Holthaus had al eerder haar woning 
beveiligd, maar de woning voldeed 
nog niet volledig aan de PKVW-eisen. 
“Ik ben heel blij met deze prijs, want ik 
wilde altijd al graag het keurmerk heb-
ben,” vertelt ze enthousiast. “Wat be-
langrijk voor mij is, is dat ik mij nu ook 
veel veiliger voel in mijn huis en met 
een gerust hart de deur uit ga. Een 
goed beveiligd huis geeft mij meer 
rust en dus ook minder stress.”
Susanne Schat, projectleider van het 
PKVW, overhandigde Holthaus het 
certificaat en een bos bloemen.

Laatste PKVW-puntjes op de i
Door de aanpassingen van Van Veg-
gel, eigenaar van Sloten en Zo, vol-
doet de woning aan alle PKVW-eisen. 
Van Veggel: “Er was veel al op orde bij 
de woning van mevrouw. Ik heb on-
der andere een digitale deurbel ge-
plaatst, omdat personen voor de 
deur niet goed zichtbaar waren. Ook 
heb ik bij de achterdeur cilindertrek-
beveiliging geplaatst. Daarnaast heb 
ik nog een aantal kleine andere aan-
passingen gedaan in en rond het 
huis.”

V.l.n.r.: prijswinnaar mevrouw Holthaus, projectleider PKVW Susanne Schat, 
PKVW-erkend vakman Van Veggel van Sloten en Zo

30 september live vanuit Het Klooster

Avondje Conn
De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) organiseert een bijeenkomst voor 
Nuenenaren om hen te informeren over de activiteiten en projecten die 
met medewerking van de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. 

Het Avondje Conn vindt plaats op woensdag 30 september 2020, van 20.00 uur 
tot ongeveer 22.00 uur. Het programma wordt in zijn geheel live uitgezonden op de 
LON. Wij nodigen u van harte uit om de 30e mee te kijken.
Als belangenbehartiger van uw glasvezelnetwerk zet de Conn zich onder andere in 
voor innovatie en maatschappelijke doelen. Wij vinden het belangrijk dat het netwerk 
altijd optimaal functioneert, maar ook dat we activiteiten via glasvezel ontwikkelen 
die de inwoners van Nuenen helpen in de vorm van digitale oplossingen. 

Het programma
Tijdens het programma geeft Conn-voorzitter Willem Ligtvoet inzichten in de 
activiteiten van de Conn. Daarna is het woord aan een aantal gastsprekers, experts 
die u bijpraten over nieuwe mogelijkheden. Katinka van Garderen, directeur Summa 
Zorg, zal een presentatie verzorgen over het project Samen Slim Zorgen Thuis. Ton 
Koonen, professor aan de TU/e, verzorgt een inleiding op de innovatieve ideeën die 
binnen zijn vakgroep worden ontwikkeld op het gebied van optische communicatie. 
Kees Rovers verzorgt een presentatie over zijn nieuwe project De Verenigde Straten 
van Nuenen. Tot slot verzorgt Casimir Tech een demo over de zogenaamde First 
Tech Challenge.
U vindt alles over het Avondje Conn op de website www.connuenen.nl. 

Kijkt u ook?
Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen voor bezoekers in het Klooster 
beperkt. Na onze eerste mailing in juni waren alle plaatsen direct bezet. Wij zijn 
de LON zeer dankbaar voor de oplossing die we samen hebben bedacht. De LON 
verzorgt een live uitzending zodat iedere Nuenenaar het Avondje Conn kan volgen.
LON zendt uit in de regio, via de frequentie:
• KPN: kanaal 1436
• T-Mobile: kanaal 791
• Ziggo digitaal (kanaal 36): met CI+ module kanaal 334
Om 20.00 uur start de uitzending. 

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 38

Horizontaal: 1 overblijfsel 6 mening 12 betaalwijze 14 zak 15 en dergelijke 17 luitenant 
18 bijt 20 Greenwichtijd 21 Gedeputeerde Staten 22 dik en rond 24 visje 27 vragend vnw. 
28 riv. in Duitsland 30 circa 31 Europese Unie 32 eentonig 33 vleesgerecht 35 beslist 
37 steensoort 38 sportterm 39 stumper 43 ravijn 47 ooit 48 en andere 49 blijkens de akten 
50 drinkgeld 51 wiel 52 riv. in Zuid-Amerika 55 insect 56 in memoriam 57 public relations 
58 vallei 59 knokploeg 61 lidwoord 62 teken 64 deel v.h. lichaam 66 schaaldiertje 
67 andere vorm.

Verticaal: 1 mannelijk dier 2 soortelijk gewicht 3 vogelverblijf 4 dokter 5 numero 
7 riv. in Rusland 8 bevlieging 9 aanwijzend vnw. 10 oude lengtemaat 11 geraffi neerd 
13 aanslibbing 16 uitgestorven vogel 18 huiduitwas 19 deel v.h. gebit 21 vogel 
23 Europees land 25 tennisterm 26 voordeel 27 vrucht 29 serie 32 tromp 34 tongstreling 
36 hevig 39 sierheester 40 sportploeg 41 water in Utrecht 42 advies 43 koraaleiland 
44 aanhanger 45 ellende 46 onmiddellijk 52 zangstuk 53 baal 54 eikschiller 
57 schrijfgerei 60 voorgevel 62 de oudste 63 achter 64 hectare 65 per adres.

E E R L A N G M I S D A A D

Z E E D E P E N O P U

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

L O B M E E S T A L K A T

I D E E E I O D S O M S

N S T O R M R E N T E E

A O E O

P E G G E N S N E E K O

O L I E G A T E T O O M

S A S L E R A R E S L O L

T T D E L E G A T I E K A

E M I E D A K L I P A

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

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

Oplossingen wk 37
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

AFSTAMMELING

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.

AANVAL
AKANT
ATLAS
BABBELEN
BASALT
BROOS
BUITENBOEL
CLICK
ECHOGRAM
EICEL
HAARD
JARGON
KAALKOP
KAMERDEUR
KOMMA
KOREN
KROMME
KRUIN
LASTHEBBER
LOONSCHAAL
LUNCH
NARCOTICA
NEUTJE
OKAPI
OOGHOLTE
PELUW
PENDULE
PRIESTER
RELICT
RETRIEVER
ROCKER
SCHILD
SCHOTTEN
SPAAN
SPIER
STEELTJE
STULP
TEKORT
TEMER
UITSPRAAK
VELDGOAL
WASSERETTE

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

4 6 5 1
7 4 3
2 1

3 7 5 4
4 5 6

5 2 6 9
3 8

7 6 9
2 6 9 7

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 36, Dhr. L. Vermeulen, Eindhoven.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Puck, Joep, Loek en Lio:  
nieuwe inwoners in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente worden soms op-
vallend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in 
tuinen en op woningen. Rond de Linde kreeg weer berichtgeving binnen 
over nieuwe inwoners in Nuenen c.a.

Op zondag 6 september is Joep Coo-
len geboren. De ouders zijn Niels en 
Anne Coolen en wonen aan de Dal-
kruiddreef 11 in Nuenen.

In de Sleedoornlaan stond dit stoere 
geboortebord in de tuin, met daarop 
de naam Loek.

“Op woensdag 2 september is onze 
kleindochter Puck geboren. Ze 
woont in het Puyven 39 te Nuenen. 
Puck is de 4e generatie. Mijn moeder, 
ik, mijn dochter en moeder van Puck 
als 4e in de rij. Dus een nieuwe inwo-
ner en een 4e generatie” aldus een 
trotse oma.

Knopen en stoken bij   
Scouting Lieshout - Mariahout
Een echte Scouting-opkomst afgelopen vrijdagavond voor de welpen 
van Scouting Lieshout - Mariahout. Op het programma stonden het pio-
nieren (knopen) van een A en het maken van een kampvuur (stoken) op 
de manier van de scouting. De avond werd afgesloten met een wedstrijd-
je A-lopen.

Je mag ook op 19 september spon-
taan mee doen. Zorg dan dat je om 
09.15 uur bij Scouting Lieshout - Ma-
riahout aan de Herendijk 7 in Lies-
hout bent. Wij zorgen voor prikstok-
ken, veiligheidshesjes, handschoe-
nen, vuilniszakken en de afvoer van 
het verzamelde afval. 
We starten met koffie/thee bij de 
blokhut. Om 09.30 uur vertrekken we 
en rond 11.30 uur sluiten we bij de 
blokhut af met soep en broodjes.

Zaterdag 26 september: 
géén open dag
Scouting Lieshout - Mariahout res-
pecteert de coronarichtlijnen, maar 
helaas kunnen de vrijwilligers met 
deze richtlijnen géén activiteiten or-
ganiseren zoals het ‘knopen en sto-
ken’. Om deze reden is de open dag 
van 26 september geannuleerd. Ge-
interesseerden kunnen altijd contact 
opnemen via leiding@scoutinglies-
houtmariahout.nl om tijdens een ac-
tiviteit kennis te komen maken met 
scouting.

Wie scouting zegt, zegt pionieren, 
het aan elkaar bevestigen van mate-
rialen (hout) met touw zonder ge-
bruik te maken van spijkers/schroe-
ven of andere bevestigingsmateria-
len. Nadat de welpen vorig seizoen 
een knoopplankje gemaakt hadden, 
was het nu tijd voor het echte werk. 
De mastworp werd herhaald (en door 
sommige ‘oudere’ welpen ook aan 
anderen uitgelegd). Heel vakkundig 
werden er 3 A’s gepionierd, inclusief 
touwen om ook met deze A’s te kun-
nen lopen.
Tegelijkertijd werd in kleine groepjes 
ook een kampvuur gemaakt op Scou-
ting wijze. Na uitleg over de 3 onder-
delen voor een vuur (brandstof - 
zuurstof - warmte), hoe en waar je 
veilig vuur maakt en hoe een vuur te 
blussen, konden de welpen aan de 
slag.

De welpen kregen wat houtsnippers, 
een watje, aanmaakblokje en fire-
stick. Hiermee moest een mooi 
kampvuurtje gemaakt worden, wat 
ook nog bleef branden en uit kon 
groeien tot een mooi vuur om marsh-
mallows te roosteren. Het ene na het 
andere kampvuurtje werd gemaakt 
en Lieshout / Mariahout is ongeveer 
20 ‘pyromaantjes’ rijker. 

Zaterdag 19 september: 
Landelijke Opschoondag
Zaterdag 19 september steken tien-
duizenden Nederlanders de handen 
uit de mouwen voor een schone 
buurt door zwerfafval op te ruimen. 
Want in een schone buurt voel je je 
veiliger, spelen kinderen fijner en 
woon je prettiger. Daarnaast is het 
vaak ook heel gezellig!
Fijn als ook jij komt helpen! Meld je-
zelf, je buurt, gezin, familie of vereni-
ging aan met een e-mail naar: lei-
ding@scoutinglieshoutmariahout.nl.

Welpen Lenn en Ben aan de slag om een 
kampvuur te maken

Deze superleuke banner en geboor-
tebord zijn te zien in de Dorresbus 10. 
Daar is op 4 september Lio geboren.
De trotse ouders zijn Mart en Kirsten 
Vissers.

Puck, Joep, Loek en Lio: welkom in de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten! 

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

Bernhardstraat 4  |  N u enen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In sam enwerking m et Y arden

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

E en mooi, p assend afscheid kan u straks houvast E en mooi, p assend 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

Wel verwacht maar toch plotseling is van ons heengegaan
onze lieve vader en opa

Jan den Ouden
echtgenoot van

Lenie den Ouden - Dreesen †

 Nuenen, 12 augustus 1937            † Nuenen, 8 september 2020
 

                                                         

Correspondentieadres: Valkenswaardseweg 5, 5595 CA  Leende

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Persoonlijke woorden van troost of herinneringen kunt u ook 
achterlaten op www.fiddelaers.nl

Karin, Jan †, Gerjo
    Tim †, Thom                                        

Miriam, Twan
    Janneke, Maartje, Sophie         

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 september, 18.30 uur: 
stilteviering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 20 september 10.30 uur: Oe-
cumenische viering, voorgangers Ds. 
M. Schulz en RK pastores. 

Misintenties
Zaterdag 19 september 18.30 uur: 
Marietje van Rooij - Kooijmans; Kar-
lijn de Vries; Henk Rooswinkel; Diek 
Latijnhouders.
Zondag 20 september 09.30 uur: Jan 
en Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Lou Hulst; Kees Burtner; Harrie 
van den Boomen; Frans Daams, van-
wege verjaardag; Ouders Daams - 
van der Heijden en familie; ouders 
Schmitz -Coolen en zoon Harry.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor PAX.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 september 11.00 uur: vie-
ring met muzikale omlijsting, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Overleden ouders Harrie en Mien van 
Hoof - Brugmans, vanwege 62ste hu-

welijksverjaardag; Narda Schrurs - de 
Louw; Overleden ouders Van de Ven - 
Sengers; Jan van de Ven; Piet van de 
Ven; Tonnie van de Ven -Vereijken; 
Huub van Lieshout; Cor de Hoon; Pas-
tor Freek Groot. 

Mededelingen
Er is een extra collecte voor PAX.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 september 09.30 uur: vie-
ring met Gregoriaans koor, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Hubertus Jansen en Aleida Jansen - 
Huurdeman; Martina van Heugten - 
Swinkels; Maria van der Pol - Renders; 
Pastor Freek Groot; Piet Coolen; Ger-
tje de Brouwer - Sanders.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor PAX.

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

Op zondag 20 september is er een 
oecumenische viering van ‘Vredes-
zondag’ in de H. Clemenskerk. Aan-
vang 10.30 uur. Pastores van beide 

kerken zullen hier voor gaan. U hoeft 
zich voor deze dienst niet aan te mel-
den.
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 17 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Lambertus, 
bisschop en martelaar; gedachtenis 
van H. Kruiswonden van de H. Fran-
ciscus, belijder.
Vrijdag 18 september. Quatertem-
perdag. 07.15 uur H. Mis, H. Jozef van 
Cupertino, belijder.
Zaterdag 19 september. 09.00 uur H. 
Mis, H. Januarius, bisschop, en zijn 
gezellen, martelaren. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 20 september. Zestiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 21 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Mattheus, apostel en evange-
list.
Dinsdag 22 september. 18.30 H. Mis, 
H. Thomas van Villanova, bisschop en 
belijder; gedachtenis van H. Mauriti-
us en gezellen, martelaren.
Woensdag 23 september. 07.15 uur 
H. Mis. Quatertemperdag; gedachte-
nis van H. Linus, paus en martelaar.

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').

Bezige handen, nu gevouwen en stil 
Een leven vol ijver, zo was je wil 

Elke dag een stukje terug 
Tot aan het laatste stapje 

Een sterke man heeft afscheid van ons genomen. Wij zijn er trots op dat hij 
ons pap, opa en overgrootvader was. Na een leven vol zorg en aandacht voor 

allen die hem dierbaar waren, is tot onze droefheid van ons heengegaan 

Janus Jansen 
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau -

echtgenoot van An Jansen-Mutsaars † 

* Eindhoven, 26 november 1924             † Bakel, 11 september 2020 

 Eindhoven:  Wim en Lena 
  Peter 

 Nuenen:  Ad 

 Gemert:  Mia en Frank 
  Niels en Michelle, Sven, Sanya 
  Marleen en Wilko, Wesley 

 Nuenen:  Toon en Diny † 
  Rianne, Chiara 
  Monique

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Jansen
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

De uitvaartdienst met Gilde-eer vindt plaats op donderdag 17 september in 
de H. Clemenskerk te Nuenen. Aansluitend leggen we ons pap te rusten bij 
ons mam op het parochiekerkhof.

Vanwege de huidige maatregelen is de uitvaart in besloten kring.

Met veel goede herinneringen aan hem, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze 95-jarige en oudste schutsbroeder:

Janus Jansen
Tot voor kort kwam hij trouw naar de maandelijkse vergaderingen 
van de gilderaad en kon hij menigeen boeien met zijn prachtige 
verhalen uit het verleden.
Met grote inzet heeft hij meegewerkt aan de bouw van onze schutshut. 
Hij heeft er zelfs in een van de spanten zijn initialen achtergelaten.
Ook op ons terrein heeft hij zijn sporen achtergelaten. Op de dag 
dat zijn vader 100 zou zijn geworden heeft hij een beukenboompje 
geplant en ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag een tweede.
Die bomen zullen ons nog heel lang aan hem herinneren.
Zelfs toen hij 95 was, fi etste hij nog elke dag een stukje op zijn 
zelfgemaakte home trainer. 
Zoveel kracht en levenslust in zo’n klein lichaam. Daar is nu helaas 
een einde aan gekomen.

Zijn schutsbroeders van de 
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten

In memoriam
Vandaag heeft ons het trieste bericht bereikt dat Janus Jansen, erelid van VV 
EMK, 11 september op 95-jarige leeftijd is overleden. Janus heeft vanaf de op-
richting in 1963 vele functies bekleed, waar de vereniging hem dankbaar voor is.

Namens VV EMK Frank vd Hoeven, secretaris

Week van de toegankelijkheid
Als alles op slot gaat en iedereen op afstand moet blijven, wijken we uit 
naar de digitale wereld. Daar ontmoeten we elkaar alsnog, informeren we 
onszelf en zoeken we vermaak en inspiratie. We werken, winkelen, volgen 
lessen en cursussen. En nee, het is niet hetzelfde als vroeger, maar het 
houdt ons overeind. Online mee kunnen doen, is voor iedereen nu be-
langrijker dan ooit. De Week van de Toegankelijkheid staat dit jaar dan 
ook in het teken van digitale toegankelijkheid.

Meer informatie
De Week van de Toegankelijkheid 
loopt van maandag 5 oktober tot en 
met vrijdag 9 oktober. Via onze web-
site www.weekvandetoegankelijk-
heid.nl delen we goede voorbeelden 
en laten we zien wat er mogelijk is. 
Ook via Twitter: @toegankelijk en 
Facebook: @WeekvandeToeganke-
lijkheid houden we je op de hoogte 
van alle activiteiten en plannen.
De Week van de Toegankelijkheid is 
een project van Ieder(in), landelijk 
netwerk voor mensen met een be-
perking of chronische aandoening. 
Wilt u meer weten, mail ons info@
weekvandetoegankelijkheid.nl.
www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Aandacht voor de mooie kanten 
van toegankelijkheid
Ieder(in) is de landelijke belangen-
vereniging voor mensen met een be-
perking of chronische aandoening. 
Voor het 20e jaar op een rij organise-
ren we de Week van de Toegankelijk-
heid. Een week die ieder jaar vorm 
krijgt door vele landelijke en lokale 
initiatieven. Het doel van de Week is 
landelijk en lokaal brede aandacht 
voor toegankelijkheid in Nederland. 
Lokale organisaties organiseren sa-
men met hun partners lokale activi-
teiten om aandacht te vragen voor 
toegankelijkheid en alles wat dat op-
levert. Landelijke partijen bundelen 
hun krachten om een sterk lokaal en 
landelijk geluid te laten horen.

Doe Mee
Iedereen is vrij in het organiseren van 
een activiteit. Dit jaar focust de Week 
van de Toegankelijkheid op digitale 
toegankelijkheid, maar organiseer je 
liever een activiteit rond een ander 
thema, dan kan dat natuurlijk ook. 
Waar het om gaat, is dat er aandacht 
komt voor een toegankelijke samen-
leving.

Arthur Brand, 
kunstdetective
De paarden van Hitler staan voor hem 
op nummer een
Het schilderij ‘Dora Maar’ van Picasso 
op nummer twee
Arthur beantwoordt de vraag: waar zijn 
de kunstobjecten heen?
Het belang van geld speelt voor hem in 
mindere mate mee
Samen met collega Michel van Rijn
Besluit Arthur Brand op speurtocht te 
gaan
Dat dit niet ongevaarlijk mag zijn
Zou uiteindelijk het succes niet in de 
weg staan
Een foto brengt Brand naar de vernie-
tigd gewaande paarden
En overtuigt hem van hun waarde
Dwars door Duitsland traceren zij een 
ondergronds spoor
Met een derde kunstdetective zetten zij 
hun speurtocht door
Een van Picasso’s muzen was Dora Maar
Hij behandelde haar regelmatig heel 
naar
Een zakenman bekend van de ‘Quote’
Sloeg zich op de golfbaan regelmatig 
uit het lood
Via een aanwijzing van hem ging de 
zaak pas echt goed los
En Arthur belandt in het Amsterdamse 
Bos
Daar bevindt zich een vuilniszak onder 
takken en wat mos
Het zien van de peperdure Picasso 
brengt hem in trans
Resoluut slaat hij het aanbod om eige-
naar te worden af
Dat lijkt op een verloren kans
Maar de eer is wat hem voldoening gaf

Joke van Overbruggen©
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Aandachtsgebied verkeer belang-
rijk voor Dorpsraad Lieshout
Verkeer en verkeersveiligheid zijn zaken die belangrijk zijn voor de leef-
baarheid in een dorp. In het dorp Lieshout is dat niet anders. Om die reden 
heeft de Dorpsraad Lieshout ‘verkeer en verkeersveiligheid’ als continue 
aandachtspunt in hun beleid opgenomen. Binnen de raad is Huub de Wit 
de (des)kundige die zich nadrukkelijk met dit aandachtspunt bezighoudt.

juiste plaats terecht komt. Een ver-
bindende factor, dus.

Volop issues
Huub de Wit heeft vanuit de Raad het 
‘aandachtsgebied verkeer’. Actuele 
issues als de kruising N615 en Deense 
hoek is zo’n aandachtspunt. Ook par-
keerproblemen met wegbrengende 
ouders bij ‘de Sprankel’ ontkomen 
niet aan zijn aandacht. Net als de on-
dersteuning van een aanvraag om 
middelen vrij te krijgen uit een 
ANWB-fonds, voor een onderdoor-
gang voor fietsers bij de ‘Bavaria-
brug’ en natuurlijk is zijn aandacht 
ook gericht op het plaatsen van ver-
keers-remmende plantenbakken in 
Ribbiusstraat ter hoogte van het 
Fransicushof; óók dat is immers weer 
iets wat bijdraagt aan de verkeersvei-
ligheid.

Heeft u ook vragen over verkeer- en 
verkeersveiligheid in of om Lieshout? 
Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.
nl hoe deze raad u met raad en daad 
kan ondersteunen.

Missie
‘Verkeer en verkeersveiligheid’ voe-
len de bewoners van het dorp dage-
lijks aan den lijve. Zodra zij hun huis 
verlaten hebben zij immers hiermee 
te maken. Een veilige (verkeers)situa-
tie draagt dan ook nadrukkelijk bij 
aan een betere leefbaarheid van het 
dorp. En, het in-stand-houden én ver-
beteren van de leefbaarheid staat in 
de missie van de Dorpsraad Lieshout 
en dus verdient dit alle aandacht.

Overlegstructuren
Verkeer en verkeersveiligheid krijgt 
vanuit de Dorpsraad Lieshout op ver-
schillende manieren de aandacht. Zo 
zit Huub de Wit namens de Dorps-
raad de plaatselijke werkgroep ‘Ver-
keer’ voor die samen met Dorus de 
Groot, Henny Bevers, Bas van Sinten 
en Kees Heldens de lokale actualitei-
ten oppakt. Ook zit Huub in het fre-
quente overleg met de andere dorps-
raden en de gemeente. Zes keer per 
jaar worden in dit overleg de belang-
rijkste issues op verkeersbeleid be-
sproken. Ook deelt de gemeente in 
dit overleg de wijze van aanpak, zo-
dat de dorpsraden geïnformeerd zijn 
en zij, op hun beurt, de achterban 
kunnen informeren.

Ondersteuning
Naast gestructureerd overleg is de 
Dorpsraad ook ondersteunend voor 
inwoners die ‘iets vinden’ van ver-
keersveiligheid of van een verkeerssi-
tuatie. ‘Ondersteunend’ omdat mel-
ding steeds bij de gemeente plaats 
dient te vinden: zij beheren immers 
die portefeuille. De raad kan de inwo-
ner dus helpen om bij het juiste loket 
te komen, maar kan ook uitleg geven 
waarom bepaalde situaties zo zijn. Zij 
zijn overigens niet degene die iets 
van de situatie vinden, maar wél de-
gene die de bewoner en de verant-
woordelijke overheid met elkaar in 
contact kunnen brengen, zodat de 
grief gedeeld kan worden en op de 

Huub de Wit heeft als aandachtsgebied 
‘verkeer en verkeersveiligheid’ binnen de 
Dorpsraad Lieshout

De waarde van onafhankelijk advies!
Je hoort en ziet het steeds vaker; reclames die emotioneel (met gevoel) 
binnen komen maar die verstandelijk meestal niet de goede keuzes zijn. 
Omdat ik in deze column onderwerpen behandel die gerelateerd zijn aan 
bedden, wil ik het met jullie deze keer eens hebben over de matrassentest 
van de consumentenbond en ‘the one size fits all!’

Vergelijk dit eens met een paar 
schoenen. Ik maak reclame dat ik met 
één paar schoenen iedereen kan be-
dienen. Ik zorg voor een uitschuifba-
re schoen zodat iedereen tussen 
maat 36 en 46 erin past. Wat zal dit 
doen voor de ondersteuning? Hoe 
lang denk je het hierop vol te hou-
den? Dit gaat niet werken, ook niet 
bij matrassen. Uitzonderingen beves-
tigen de regel; als je al lange tijd op 
een verouderd en/of slecht matras 
slaapt, zal het ‘one size fits all’ matras 
wellicht meer steun geven dan je hui-
dige matras, maar is het ook goed en/
of voldoende? Misschien weet je dat 
pas na die 100 dagen en kom je er-
achter dat de investering alsnog weg 
is, zonde. Het is toch wellicht een 
overweging om bij de specialist naar 
binnen te stappen en naar het per-
soonlijk en deskundig advies te vra-
gen waar je recht op hebt. Doe het 
gewoon en laat je niet foppen door 
allerlei aanbiedingen of voorspiege-
lingen van ideaalbeelden als je ze 
niet kunt testen. Maak desnoods ge-
bruik van de slaapgarantie, zodat je 
altijd zeker bent van jouw aankoop.

Heel veel succes met de zoektocht 
naar het juiste bed en vergeet niet 
dat een beddenspecialist hier elke 
dag mee bezig is; dag in, dag uit, 
nacht in, nacht uit! Welterusten.

De matrassentest 
van de Consumentenbond
De consumentenbond wordt door 
velen als betrouwbaar en onafhanke-
lijk beschouwd. Dit is deels ook waar, 
echter zijn er toch een paar onderde-
len in de betreffende test die een ver-
keerd beeld kunnen geven van een 
goed matras, omdat de gekozen cri-
teria feitelijk niet zo belangrijk zijn 
voor de bepaling ervan. Als een ma-
tras bijvoorbeeld erg hard is en voor-
zien is van handgrepen, dan zijn za-
ken als duurzaamheid en hanteer-
baarheid voorzien van een paar plus-
jes. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
een rits zodat matras gewassen kan 
worden en het flexibeler kunnen om-
gaan met wellicht een andere ma-
traskern als deze niet bevalt.

Dat is allemaal leuk en aardig maar 
het zegt niets over het feit hoe ie-
mand op dat matras ligt oftewel hoe 
de ondersteuning is. Hoe is jouw pos-
tuur? Hoe lig je meestal op het ma-
tras? Wat zijn de eventuele klachten? 
Op wat voor bodem ligt dat matras? 
Stel je eens voor dat het matras uit 
het vorig voorbeeld hier een slecht 
cijfer voor krijgt, dan blijft deze nog 
steeds in de top 3 staan omdat vele 
andere (en vaak minder belangrijke) 
punten met dezelfde waarde ge-
waardeerd worden. Daarom geeft 
een matrassentest van de consumen-
tenbond een heel grof beeld. Je zult 
zelf heel kritisch moeten kijken welke 
van de criteria voor jou belangrijk 
zijn. Je kunt namelijk veel beter lig-
gen op een matras zonder handgre-
pen maar met een perfecte onder-
steuning en wellicht staat dit matras 
op nummer 12, prima toch?

‘One size fits all’
Zo ook met matrassen die voor ie-
dereen geschikt zijn, de zogenaamde 
‘one size fits all’ matrassen. Oftewel; 
Eén type matras waar iedereen op 
kan liggen, zoals Emma, Eve, Simba 
etc. klinkt wel erg ideaal. En dat wil ik 
ook wel eens proberen want uitein-
delijk kan ik deze matrassen 100 da-
gen proberen; niet goed, geld terug! 

Afbeelding van Sophie Janotta, Pixabay

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

De beddenspecialist

Een gewaarschuwd mens
Maandagmorgen 14 september ging ik na het sporten in de LACO om 10.30 uur even 
bij mijn broer langs, die in een aanleunwoning van ‘de Akkers’ in de Pieter Dekkerstraat 
woont. Ik trof hem op de stoep bij de parkeerplaatsen aan in zijn scootmobile. Hij was 
in gesprek met een goed uitziende en net geklede man, rond de 40 jaar. Ik nam aan dat 
het een kennis van hem was.
Ik voegde me bij hen en we maakten een praatje. Mijn broer vertelde dat ik zijn zus was 
en dat hij 2 kinderen had en hij wees zijn huis aan op nr. 20. De man vroeg of wij nog 
zelf kookten en vertelde dat hij gisteren met Sola(r) op de huishoudbeurs gestaan had, 
veel verkocht had maar nog enkele items over had. Die mocht hij van zijn vader, de di-
recteur van dit bedrijf uitdelen aan mensen die het konden gebruiken (Wij dus!)
Mijn broer reed z’n scootmobile voor zijn woning en opende de achterdeur. De man 
ging met een grote doos en een tas (ik dacht aan een laptoptas) achter hem aan naar 
binnen en ik volgde hen. Mijn broer zette koffie voor ons, hij kwam ook net terug van 
het sporten, maar de man sloeg dit af en begon te vertellen. Eerst liet hij de inhoud van 
wat ik dacht de laptoptas zien: een messenset naar zijn zeggen met een waarde van 
€1800,00.
Mijn broer grapte nog ”die zijn wel gevaarlijk!”. Wij mochten hem hebben voor een sym-
bolisch bedrag, “€ 10.00 is dat goed?” vroeg hij en hoe we dat wilden betalen; contant 
of op zijn rekening? Ik pakte een briefje van € 10,- uit mijn telefoonhoesje maar toen zei 
hij “och laat maar, deze krijgen jullie gratis”!
Toen liet hij de pannenset zien; 8-delig. En de waarde ervan die op een folder ervan ge-
drukt stond: € 4800,00. Gisteren had hij er 400 verkocht! We mochten die set met 70% 
korting kopen en de andere drie, in zijn auto, kregen we dan gratis om b.v. cadeau te 
doen aan onze kinderen, we hadden al gezegd dat we er beiden 2 hadden. Er was wel 
één voorwaarde: we mochten ze niet door verkopen b.v. op marktplaats.
Omdat we dus tóch moesten betalen zei ik dat ík dat niet van plan was én mijn broer 
ook niet (ik had al gezien dat hij er geen interesse in had) “Oh, dus u beslist over uw 
broer” was zijn bitse opmerking. En daarop pakte hij de doos en de messenset op en 
liep kwaad de deur uit!
Achteraf bedenk je pas, had ik maar een foto van hem en/of zijn auto gemaakt maar de 
vogel was al gevlogen! Ik heb het nog wel even gemeld bij de receptie van de Akkers als 
waarschuwing!
DUS HET BLIJFT OPPASSEN GEBLAZEN...OOK IN NUENEN

Naam en adres bij de redactie bekend

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

Ingezonden brieven

Cursus natuur- 
fotogra� e najaar
Wegens het enorme succes en be-
langstelling van de cursus natuur-
fotografie in Nuenen hebben wij 
deze cursus voor de 20e keer geor-
ganiseerd en hiervoor kunnen IVN-
leden maar ook niet IVN leden zich 
opgeven.

Fotografie heeft de afgelopen jaren 
een vogelvlucht genomen. Steeds 
meer mensen houden zich hier mee 
bezig en mogelijkheden zijn er legio. 
Iedereen kan dit op zijn eigen niveau 
en behoefte invullen. Ook binnen het 
IVN heeft de fotografie zijn plaats ver-
overd en de combinatie met onze 
prachtige natuur is natuurlijk een ex-
tra dimensie die we hierbij kunnen 
betrekken. We hebben daarom een 
cursus georganiseerd die is opgezet 
en wordt gegeven door Frans van 
den Boom.

De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 28 september: basis-
techniek van de fotografie. Mogelijk-
heden camera’s, diafragma, sluiter-
tijd enz.
Maandagavond 5 oktober: creatief 
aan de slag. Techniek, scherptediep-
te, compositie enz.
Zaterdagochtend 10 oktober: prak-
tijk in een van de natuurgebieden 
van Nuenen c.a.
Maandagavond 19 oktober: napra-
ten over de praktijk en het bespreken 
van de ingezonden foto’s door mid-
del van de computer en beamer.

De theorielessen zijn van 20.00 tot 
22.15 uur met een korte pauze. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. De 
praktijkochtend is van 09.00 uur tot 
12.00 uur. De lessen worden gegeven 
in de IVN - ruimte van Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. Het meenemen 
van de eigen digitale camera met 
handleiding is bij alle theorielessen 
en bij de praktijkdag nodig.

Aanmelding voor de cursus kan met 
een mailreactie naar ivn-natuurfoto-
grafie@outlook.com met vermelding 
van uw naam, volledig adres en tele-
foonnummer. De kosten van de cur-
sus inclusief cursusmateriaal, be-
draagt € 40,- Gelieve het bedrag te 
voldoen vóór aanvang van de cursus 
op rekeningnummer: NL97 RABO 
01091.20.108 t.n.v. penningmeester 
IVN Nuenen o.v.v. cursus natuurfoto-
grafie voorjaar 2020.

Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen. Overige aanmeldingen 
worden op een wachtlijst geplaatst. 
Aanmeldingen gelden op volgorde 
van binnenkomst en zijn pas defini-
tief als de betaling is voldaan. Voor 
info : 06 2275 4367 Zie ook; www.ivn.
nl/afdeling/nuenen-ca/fotowerk-
groep

Kwiek Beweegroute 
Wilt u coronaproof meer bewegen in de buitenlucht? Onder deskundige bege-
leiding, alleen of in een groepje? Volg dan de Kwiek stoeptegels op de route in 
het centrum van Nuenen en train uw balans, kracht en uithoudingsvermogen. 
Leuk om te doen en goed voor uw lijf! Elke woensdag om 13.00 uur wordt de 
beweegroute in groepsverband afgelegd en houden we 1,5 meter afstand van 
elkaar. Meedoen is gratis. 

Verzamelen bij Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, Nuenen. 
Contactpersonen: Lieke Braam, Helga van der Kooij en Ellen Raessens, 06 
33183114. Tot ziens!

wat doet het ertoe
struikelend over het plastic
van onnadenkende mensen
de zee is groot genoeg
wat doet het ertoe

elke stap overwegend
slalommend over de drollen
de stoep is groot genoeg
wat doet het ertoe

handjevol verdwaasde kinderen
nog maar net gered uit het Griekse vuur
vreemde woorden zonder lachen
wat doet het ertoe

� scale collectanten
sorry we maakten een fout
maar we hebben geen tijd te repareren
wat doet het ertoe

ellenlange blokken reclame
vol overbodig schijngeluk
schreeuwend struikelend over woorden
wat doet het ertoe.

Klaas de Graa� 
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 18 september
Braakh. VR30+ - Nederw. VR30+ 19.30 
Zaterdag 19 september
Brabantia VE - Nederwetten VE 16.30 
Zondag 20 september
Terlo 1 - Nederwetten 1  ................14.30 
Nederwetten 2 - Nuenen 8  ........10.00 
Nederwetten 3 - Brabantia 10  ..11.00 
Nederwetten 4 - Acht 5  ................13.00 
Hilvaria VR1 - Nederwetten VR112.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 20 september
RKGSV 1 - WEC 1  ................................14.30
RKSV Nuenen 6 - RKGSV 2  ...........10.00
Tongelre 5 - RKGSV 3  ......................10.00
EMK 4 - RKGSV 4  ................................11.00
RKGSV 5 - EMK 6  ................................10.30
Geldrop VR2 - RKGSV VR1  ............10.30

We mochten weer!
Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen 
van Opwetten 35+ en 55+ dubbel 
tennistoernooi/ 25+ padeltoernooi 
vond afgelopen week plaats van 31 
augustus tot en met 6 september. 
Gelukkig kon het toernooi doorgang 
vinden. De toernooicommissie, be-
staande uit 8 dames, kijkt voldaan te-
rug op de organisatie van dit toer-
nooi. 
De enthousiaste deelnemers aan het 
toernooi speelden bijna 200 wed-
strijden in verschillende categorie-
en. Aan de reacties te horen was ie-
dereen blij dat er weer een toernooi 
werd georganiseerd. Het weer zat 
mee, waardoor ook de supporters 
de weg naar T.V. de Lissevoort wis-
ten te vinden. Ondanks alle Corona-
maatregelen die we moesten tref-
fen, is alles goed verlopen! We ho-
pen dat we volgend jaar weer kun-
nen rekenen op veel deelnemers 
aan ons toernooi. Met of zonder Co-
rona, we weten nu dat het op deze 
manier ook mogelijk is om een mooi 
toernooi neer te zetten. 

Tennisvereniging Wettenseind
Wist je dat tennis momenteel de ‘veiligste sport’ is die er is? Heerlijk bui-
ten actief zijn en tennissen kan heel het jaar door bij Tennisvereniging 
Wettenseind (TVW). 

Ook ons paviljoen en terras zijn open 
en zo ingericht dat onze leden gezellig 
een drankje kunnen komen drinken. 
We willen daarom opnieuw mensen 
uit de omgeving stimuleren om lid te 
worden van onze gezellige vereniging. 
Daarom hebben we ook in 2020 een 
eindejaarsaanbieding. Als je per 1 ok-
tober lid wordt, speel je tot eind 2021 
voor slechts € 11,- per maand.

Wat mag je verwachten?
-  Je mag 365 dagen per jaar tennis-

sen bij TVW.
- Je wordt per direct lid 
- Je kunt deelnemen aan alle activi-

teiten bij TVW, zoals toss-avonden, 
training, (jeugd)evenementen, etc.

- Je wordt KNLTB-lid en kunt aan (ex-
terne) toernooien deelnemen en 
competitie spelen.

Wat moet je doen?
Als je gebruik wilt maken van dit 
mooie aanbod stuur dan zo snel mo-
gelijk een email naar info@tvwet-
tenseind.nl met als onderwerp ‘2021 
lidmaatschap’.

Voor meer informatie over onze 
vereniging bezoek onze website:
www.tvwettenseind.nl. Instagram of 
Facebook-pagina @TennisVereni-
gingWettenseind. We hopen je bin-
nenkort te verwelkomen op ons 
mooie park!

Proe� essen badminton in Nuenen
In oktober start Badmintonclub Nuenen met een serie van vier trainin-
gen. Iedereen, beginner of gevorderde, nodigen we uit om hieraan mee 
te doen. Is dit buitenkansje voor jou?! Vanaf vrijdagavond 9 oktober kun 
je bij BC Nuenen vier vrijdagavonden training krijgen van een professio-
nele trainer. 

Zin om een gezellige 
avond te darten?
Dartclub De Stam organiseert ran-
kingsavonden op woensdag en zater-
dag. Iedereen van 18 jaar en ouder 
die gezellig een avond wil gooien kan 
zich aanmelden. Om de avond coron-
aproof te laten verlopen kunnen er 
maximaal 15 darters meedoen. Je 
hoeft geen lid van een dartclub te zijn 
om mee te mogen gooien. Deelna-
megeld per avond bedraagt € 5,-.
Je kan iedere avond in de prijzen val-
len en door je aanwezigheid en pres-
tatie krijg je extra punten om een uit-
nodiging voor de slotavond te kun-
nen ontvangen.
Woensdagavond 16 en 23 september 
om 20.00 uur zijn de rankings en de 
finale-avond is 30 september.
Zaterdagranking: 26 september, 3, 
10, 24 en 31 oktober, 7,14,21 en 28 
november kun je vanaf 20.00 uur 
deelnemen opgeven en reserveren 
via Bas van Keulen 06-53965925 of 
per mail cafedestam@hotmail.com
Woensdag 9 september versloeg Tim 
Baggen uit Lieshout in de halve finale 
Ruud Kuijten en wist Rob Kuijten de 
finale te behalen ten koste van zijn 
broer Leon. Tim wist in de finale af te 
rekenen met Rob en de 1e ranking op 
zijn naam te schrijven.
Zaterdag 12 september waren de 
halve finales bloedstollend span-
nend en wist Gijs Vorstenbosch uit 
Gerwen met 3-2 John Groenen uit 
Nuenen te verslaan en versloeg Bas 
van Keulen met dezelfde cijfers Teun-
tje Jurka. Waarna Bas in de finale Gijs 
versloeg.

Padel-clinic voor Docenten L.O.  
van het Eckart- en Nuenens college 
Padel is enorm populair aan het worden, en is zelfs de snelst groeiende 
sport in Nederland. Bij TV de Lissevoort hebben we 2 prachtige padel ba-
nen, en na een zeer succesvolle zomerchallenge met vele nieuwe leden 
willen we graag dat ook de (school-)jeugd kennis kan maken met deze dy-
namische sport. 

knie. Daarna zijn nog enkele span-
nende onderlinge wedstrijden ge-
speeld en was het al met al een zeer 
geslaagde middag. De bedoeling is 
nu uiteraard dat de leerlingen van de 
beide scholen ook een keer komen 
padellen. De vereniging juicht dit 
enorm toe. Op de woensdagmiddag 
van 9 en 16 september komen de 
leerlingen van het Nuenens college 
die in het 1e leerjaar deelnemen aan 
de Sportklassen bij de TV de Lisse-
voort kennismaken met deze leuke 
sport Padel. Hopelijk volgen ook an-
dere leerlingen van de beide scholen.
Op de foto alle enthousiaste docen-
ten L.O. en de trainer Rob Jaspers. 

In dat kader hebben we de Docenten 
L.O. van het Eckart college en het 
Nuenens college uitgedaagd om een 
clinic te komen volgen op ons mooie 
sportpark. Dit werd georganiseerd 
op vrijdag 4 september jongstleden. 
De Clinic werd gegeven door Rob 
Jaspers aan 13 docenten L.O. van de 
beide scholen. Rob Jaspers is recent 
Nederlands Padel kampioen gewor-
den in de dubbel categorie 45+ en is 
gecertificeerd trainer in de omgeving 
van Tilburg. 

De sportieve docenten waren erg en-
thousiast en leergierig en ze hadden 
de basistechnieken snel onder de 

Kom ook kleien!
Laat je eens verrassen door het materiaal KLEI. Het gevoel wat klei met je 
doet, is je ratio ( jouw bewustzijn ) losweken zodat je ontspant. Jouw cre-
atieve hersenhelft neemt jouw ratio gevoelsmatig over waardoor je on-
bezorgd jouw kunstwerk fabriceert.

Gratis kennismaken met BCL 
Zin in sporten? Op woensdag 16 september a.s. vindt de eerste van twee 
‘Rabobank inloopdagen’ plaats, waardoor iedereen gratis kan kennisma-
ken met badminton in het algemeen en BCL in het bijzonder. Badminton 
is natuurlijk dé sport waar je eens kennis mee moet maken. Kom daar-
voor naar Sporthal ‘De Klumper’ in Lieshout en overtuig jezelf.

competitieverband. BCL is aangeslo-
ten bij Badminton Nederland die een 
‘bondscompetitie’ voor de districten 
organiseert én een ‘midweek-compe-
titie’ voor degene die wat minder in-
tensief wil spelen. BCL is óók aange-
sloten bij de Helmondse Badminton 
Bond (HBB) om zo ook voor de jeugd-
spelers een optimaal competitieaan-
bod te kunnen verzorgen. BCL heeft 
haar speelavond op woensdag en 
speelt dan in Sporthal ‘De Klumper’ 
aan de Papenhoef in Lieshout. 

Kortom: BCL kan alles bieden wat een 
sportvereniging kan bieden, en dat 
ook nog eens in de leukste sport die 
er is: BADMINTON. We zien je dan ook 
graag eens langskomen bij BCL. 

Sporten is goed voor je: dat weet ie-
dereen. Niet alleen voor je spieren of 
je gestel is sporten goed, maar ook 
voor je geest is het een prima ont-
spanning. Door te sporten kun je je 
even losmaken en tijd nemen voor 
een leuk spelletje, een goede bewe-
ging én een goede ‘work-out’. Al deze 
ingrediënten heeft de sport badmin-
ton in zich: dus als je toch een sport 
zoekt: probeer dan eens badminton!

Iedereen kent badminton. Twee rac-
kets en een shuttle vind je in bijna ie-
dere kofferbak richting de camping. 
Maar badminton is veel meer dan 
een leuke bezigheid op vakantie. 
Badminton is bijvoorbeeld de snelste 
zaalsport ter wereld: de shuttle kan 
snelheden bereiken boven de 300 
km/u. Het is ook één van de meest 
dynamische sporten ter wereld. Ook 
op recreatief niveau is het een heerlij-
ke manier van sportieve ontspan-
ning. Sportiviteit en gezelligheid 
staan centraal op de badminton-
baan, wat het maakt tot één van de 
leukste sporten die er is. 

Badminton Club Lieshout (BCL) 
Sportiviteit en gezelligheid staan ook 
centraal bij BCL, en dat voor alle ni-
veaus en alle leeftijden. Binnen de 
vereniging wordt er onderscheid ge-
maakt tussen Jeugd (vanaf 7 jaar tot 
ongeveer 18 jaar) en senioren (18 jaar 
of ouder). Iedere speler kan bij de 
vereniging op zijn/haar niveau bad-
mintonnen, zowel recreatief als in 

Welkom bij Badminton Club Lieshout!

Lekker voetballen bij RKSV 
Nuenen met Special Talents
Sinds 2017 trekt RKSV Nuenen samen op met Stichting Special Talents. 
Deze stichting verzorgt voetbaltrainingen en andere activiteiten voor 
kinderen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuning. RKSV Nue-
nen en Special Talents willen alle kinderen de kans bieden om lekker te 
mogen voetballen in een leuke, uitdagende en veilige omgeving. Het 
mooie sportpark van RKSV Nuenen, gelegen op een rustige plek en om-
geven door veel natuur, biedt daartoe uitstekend de gelegenheid.

Op woensdag 9 september is Special 
Talents bij RKSV Nuenen gestart met 
een nieuwe serie trainingen. Deze se-
rie duurt nog tot en met eind novem-
ber. Na de winterstop staan er van ja-
nuari tot en met juni vervolgens nog 
twee series op het programma. Alle 
trainingen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 15.15 tot 16.30 uur. 
Ouders die graag eens een kijkje wil-
len komen nemen met hun kind(eren) 
zijn van harte welkom. Een paar keer 
meetrainen om te ervaren hoe het er 
aan toe gaat, is ook mogelijk. Aanmel-
den en instromen kan op ieder mo-
ment gedurende het gehele seizoen.

RKSV Nuenen heeft ook een wed-
strijdteam voor kinderen die trainen 
bij Special Talents. Dit team speelt op 
zaterdagochtend in de KNVB G-jeugd 
competitie. Op dit moment komen 
nieuwe leden op een wachtlijst voor 
deelname. Deze kinderen kunnen in-
stromen, zodra er plek vrijkomt, maar 
bij een voldoende aantal nieuwe 
aanmeldingen kan er eventueel ook 
toe worden overgegaan om een 
tweede wedstrijdteam in het leven te 
roepen. Het aanmelden voor wed-
strijden is dus wel degelijk zinvol.

Alle informatie over de activiteiten 
van Special Talents en een aanmel-
dingsformulier zijn terug te vinden op 
de website van de stichting (specialta-
lents.nl). Special Talents staat verder 
ook vermeld op de website van RKSV 
Nuenen (rksvnuenen.nl). Voor aanvul-
lende informatie of het aanmelden 
van kinderen voor (proef )trainingen 
en wedstrijden kan contact worden 
opgenomen met Arno Meulendijks, 
coördinator namens Special Talents in 
Nuenen (arno@specialtalents.nl).

Voor beginnende en gevorderde 
spelers
Als je nog geen ervaren badminton-
speler bent, zijn deze trainingen een 
geweldige manier om kennis te ma-
ken met deze sport. De trainer geeft 
een introductie en legt de basis van 
het spel uit. Je oefent met andere spe-
lers en kunt snel wedstrijdjes spelen.
Deze training is ook leuk voor de ge-
vorderde speler. De trainer zal tips 
geven om je techniek te verbeteren, 
hierdoor zul je snel nog beter worden 
en meer wedstrijden kunnen win-

nen. De trainer zorgt voor een trai-
ning op maat. 

Kom je ook naar onze training? 
De training wordt gegeven van 21.00 
tot 22.00 uur op vrijdagavond in de 
Hongerman. We hebben rackets be-
schikbaar die je van ons kunt lenen. 
Voor leden van BC Nuenen is de trai-
ning gratis. Voor andere geïnteres-
seerden bedragen de kosten slecht 
€10,- voor 4 avonden. 
Wil je er ook bij zijn? Dat kan! Meld je 
dan aan via info@bcnuenen.nl.

Iedereen kan kleien, al in de kleuter-
klas maakte je zonder er bij na te den-
ken 'jouw mooiste werkje’, nou dat 
gaan wij ook doen. In kleine groepjes 
van max. 6 personen, geef ik hier 
thuis al jaren klei-les aan de lange ta-
fel in de woonkamer, lekker huiselijk 
en gezellig. Je maakt alleen wat jij 
mooi vindt en onder begeleiding leer 
ik je de techniek om dit goed te doen, 
dit om te voorkomen dat je kunststuk 
in de keramiekoven kapot springt. 
Als je kleiwerk klaar is, dan blijft dit 
hier staan tot het volledig droog is, 
daarna gaat het de keramiekoven in 
om op 950º C afgebakken te worden 
(biscuit stook heet dit).
Er zijn verschillende manieren om je 
werkstuk kleur, structuur of een an-

dere afwerking te geven; glazuur en/
of oxides of kleurpigmenten enz., dit 
is veelal op voorraad. Na het glazuren 
wordt het nogmaals gebakken zo 
tussen de 1020º C of een hogere tem-
peratuur. De materialen die je nodig 
hebt om dit alles te kunnen klaren, 
kun je bij mij gewoon gebruiken.

Zou je het leuk vinden om dit uit te 
proberen, laat me dit dan spoedig 
weten, eind deze maand beginnen 
we weer. Op woensdagochtend 
(09.30-11.30 uur) is nog één plekje 
vrij, en op de donderdagochtend zijn 
nu enkele plaatsen vrij gekomen.

Voor meer info gewoon even bellen tel; 
Nicole, 06-14852293/ 040-2838899.
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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.

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.

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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