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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

Jan van den 
Wildenberg 
timmert aan 
de weg

Vrijwilliger 
van het 
Jaar 2020:  
Brigit Span

Ondernemer Tonnie van der Heijden 31 jaar sponsor

Voetbalvereniging RKGSV vierde zondag 20 september bij de start van de 
competitie een feestje op het sportpark aan De Polder in Gerwen. De pui-
ke nieuwe grasmat werd voor het eerst bespeeld en de nieuwe sponsors 
werden in het zonnetje gezet. Op het zonovergoten sportpark speelde 
het eerste elftal van RKGSV gelijk tegen WEC. 

Voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd op het nieuwe veld maakte het be-
stuur met de nieuwe sponsors een rondgang langs de sponsorborden. De Ger-

Gerwenaar Tonnie van der Heijden 
31 jaar sponsor van RKGSV…..

RKGSV 
Gerwen start 
met nieuwe 
sponsors
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Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

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

Mededeling rondom 
griepvaccinatie 

Huisartsenpraktijk 
Anderegglaan:

De huisartsenpraktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor de corres-
pondentie betreffende de griepvacci-
natie. Uw naam en adresgegevens 
worden na verzending van de brieven 
vernietigd. Als u bezwaar maakt tegen 
het verstrekken van uw gegevens 
kunt u dit melden bij de assistente. 
Om uw reactie tijdig te verwerken vra-
gen we u uw bezwaar binnen 1 week 
te melden.

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 

Laan ter Catten
De huisartsenpraktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor de corres-
pondentie van de griepvaccinatie.
Uw naam en adresgegevens worden 
na verzending van de brieven vernie-
tigd.
Als u hier bezwaar tegen hebt kunt u 
dit melden bij de assistente.
Om uw reactie tijdig te verwerken 
ontvangen wij graag deze week uw 
bezwaar.

Vredesweek: Vrede Verbindt Verschil

Oranje Comité organiseert 
bevrijdingsherdenking   
met zes verlichte parachutes
Door Nannie van den Eijnden

Er heerste vrijdagavond sfeervolle bedrijvigheid voor Het Klooster aan 
het Park. Het Oranje Comité onder leiding van voorzitter Matthijs Brandt 
hing samen met vrijwilligers Erik Loovers, Harry Sieben, Meindert Mos-
terman en Wim Smeulders zes witte parachutes op aan de lantaarnpalen. 
Er kwam een hoogwerker aan te pas en Huib Selder bood hulp met zijn 
bus met lange ladder. Deze week herdenken we 76 jaar vrijheid. 

de baby uit het brandende huis en 
lag de hele dag in een sloot, waar de 
kogels over haar heen vlogen. De Ge-
allieerden en Duitsers vochten hevig. 
Ze wist toen nog niet dat haar ouders 
waren getroffen door granaatscher-
ven; haar moeder was overleden en 

Vanwege Corona is er dit jaar een 
aangepast, sober programma met 
een kranslegging door de gemeente 
en een uitzending via de Lokale Om-
roep Nuenen. Wim is namens - en ook 
als lid van het Oranje Comité - ge-
vraagd om samen met zijn zus Joke 
een krans te leggen bij het herden-
kingsmonument aan de Europalaan- 
dat sinds 2019 Bevrijdingsplein heet, 
vanwege het drama dat zich aan het 
eind van de oorlog in zijn familie af-
speelde. Wim’s moeder zat in de 
schuilkelder achter de boerderij waar 
ze woonde in Gerwen. De boerderij 
stond in brand en daar lag nog een 
baby. Wim’s moeder, 17 jaar, haalde 

haar vader zwaar gewond. De zus 
van Wim’s vader had gehoord dat Ne-
derland was bevrijd en trok haar 
mooiste kleren aan om dat in het 
dorp te gaan vieren. Ze werd dood-
geschoten door de Duitsers, die wa-
ren teruggekeerd… 

Herdenken uitgegroeid 
tot evenement
“We hebben het jaarlijks terugke-
rend bevrijdingsfeest nieuw elan ge-
geven”, vertelt Matthijs. “Het is een 
groot evenement geworden waarbij 
activiteiten rondom de ceremonie 
zelf door het Oranje Comité georga-
niseerd en gerealiseerd worden, 
zoals het ophalen van het vuur in 
Eindhoven, mensen in traditionele 
kledij en de vele bevrijdingsritten in 
de originele voertuigen. Ik ben al 
tien jaar lid van het Oranje Comité 
en heb dit stokje destijds overgeno-
men van Toon de Rooij. We vormen 
met vijf bestuursleden een relatief 
kleine groep, maar hebben een heel 
groot netwerk om ons heen.” Mat-
thijs kan zijn frustratie niet verber-
gen. “Ik ben teleurgesteld in de hou-
ding van het college. Maarten 
Houben en Ralf Stultiëns waren niet 
bereid tot een gesprek om te kijken 
hoe we na het succes van vorig jaar 
toch wat accenten zouden kunnen 
toevoegen aan deze herdenkingsce-

remonie. Ik had daar allerlei ideeën 
over en heb geen medewerking of 
gehoor gekregen.”

Mooi verlichte parachutes
Vorig jaar hingen ze er voor het eerst, 
toen 75 jaar bevrijding uitbundig 
werd gevierd. Meindert heeft er bijna 
een half jaar aan gewerkt, het maken 
was een hele klus. Nadat hij de para-
chutes in Son had gezien, is hij met 
Matthijs gaan praten met de man die 
ze had bedacht, de heer Leenders. Hij 
heeft de parachutes van de Geallieer-
den tijdens Operatie Market Garden 
naar beneden zien komen. Meindert 
kreeg zijn ontwerp en gaf er een eigen 
draai aan; hij wilde de bolle vorm erin 
brengen, die de parachutes hadden 
terwijl ze door de lucht zweefden.

Meindert zocht stof uit bij De Greef 
en deed een proefje met een spe-
ciale epoxy coating. “Dat zag er goed 
uit”, vertelt hij tevreden. “Op basis 
van deze proef hebben we een voor-
stel met begroting gepresenteerd 
voor het maken van zes parachutes. 
De gemeente ging hiermee akkoord, 
mits deze meerdere jaren te gebrui-
ken zouden zijn. Daarna heb ik een 
mal en een contramal gemaakt 
(9m2) en daar het doek overheen ge-
drapeerd zonder plooien, met plastic 
folie eronder. Ik had de kromming 
van tevoren berekend. Vervolgens 
heb ik met hulp van Wim en Harry al-
le doeken met een kwastje ingepapt 
met de coating. Een ring onder de 
parachute zorgt voor stevigheid. 
Twee dames hebben geholpen met 
de touwtjes en het omzomen. Wat zo 
mooi is, is dat je een schakering ziet 
in de parachute, doordat de epoxy 
coating niet overal even dik is aange-
bracht”, zegt hij glimlachend. Mein-
dert is gefascineerd door licht en 
anamorfoses en maakt wat hij maar 
bedenkt. De betrokken knutselaar 
van Friese afkomst heeft met zijn cre-
atieve kronkel in de kop al veel bij-
zondere kunstwerken in het dorp ge-
realiseerd.

De Vredesweek duurt van 19 tot en 
met 27 september. Op diverse plaat-
sen in het dorp hangen witte vredes-
duiven met een regenboog en deze 
boodschap: 

Vrede Verbindt Verschil

Fotografie: Frank van Welie/LON

Aandacht voor vrede
Deze week staat het thema Vrede centraal. 
Op 18 september herdachten wij met elkaar de dag dat wij 
in dit deel van Nederland zijn bevrijd. Maar vrede is meer dan geen oorlog. 
Het is ook verschillen overbruggen en dus respect hebben voor elkaar en 
de ander accepteren. Geen mens is hetzelfde. Kijk maar naar ieders religie, 
taal, cultuur, geaardheid en kleur. Het is niet vanzelfsprekend dat dit naast 
elkaar allemaal goed gaat. De schrijnende situatie van vluchtelingen en 
de black lives matter opstanden zijn daar wel een voorbeeld van. 

Soms vraag je je af, wat WIJ daar nou 
aan kunnen doen. In ieder geval er 
aandacht voor vragen, zodat je je er 
altijd bewust van blijft. De organisa-
tie Pax organiseert ieder jaar een vre-
desweek, nu van 19 tot en met 27 
september. De kerken in Nuenen 
doen hier altijd aan mee met een vre-

desdienst en een leuke activiteit, 
zoals een vredeswandeling of een 
concert. Door het virus is alles anders, 
maar met een beetje creativiteit is er 
voor gezorgd dat de vredesweek niet 
onopgemerkt voorbij gaat. Mis-
schien is het opgevallen dat overal in 
het dorp duiven zijn opgehangen, 

zoals in de winkels, in het Park, bij Het 
Klooster, in de Parkstraat. Het is een 
klein teken van verbinding en vrede, 
maar met een grote betekenis. 
Om een van de prijswinnaars van de 
Pax-vredesduif te citeren, de acteur 
Bright Richards: “Iedereen kan een 
bijdrage aan vrede leveren, het is niet 
zo ingewikkeld. De wereld heeft jou 
nodig. Jij kan het verschil maken, jij 
kan vrede en verbinding tot stand 
brengen. Je moet gewoon zorgen 
dat je er niet alleen voorstaat. Er zijn 
heel veel mensen die dat samen met 
jou willen doen. Je hoeft alleen maar 
te zeggen: ‘Dit wil ik doen’. En dan zul-
len mensen naast je staan. Ik geloof 
echt dat iedereen iets voor de vrede 
kan doen. Elke kleine stap die je zet is 
belangrijk. Elke actie die je onder-
neemt is belangrijk.” 

En daarom hangen er dus overal in 
het dorp duiven met de tekst “Vrede 
verbindt verschil”. Hopelijk maken we 
met elkaar dat verschil. 
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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:

Nog een laatste week dat u op woensdag 
tot 20.00 uur naar de milieustraat kunt.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CMD WERKT ALLEEN 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 
huisbezoeken 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.

BLADKORVEN
In de gemeente Nuenen 
plaatsen we in het laatste 
kwartaal van het jaar op 
meer dan 140 plaatsen 
een bladkorf. Er is er dus 
altijd wel eentje in de 
buurt. Naast het gemeen-
telijk blad kan hier ook uw eigen bladafval in.  Houd er 
rekening mee dat de korven eind december weer opge-
ruimd worden.  

Er zijn naast de tijdelijke bladkorven ook 14 permanente 
groenbakken voor uw snoei- en tuinafval. Hier kan ook 
uw kerstboom in. De permanente groenbakken zijn niet 
voor bedrijfs (groen) afval en heeft u een aanhanger met 
groenafval ga dan naar de milieustraat Nuenen. Daar kunt 
u gratis terecht voor deze fractie. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• U door niets, minder of net anders te doen 

veel bij kunt dragen aan het milieu.
• Veel Nuenenaren bewuster kiezen voor 

vergroening.
• Een ‘groene energie leverancier’ uw geld 

investeert in fossielvrije energie opwek.
• Wie voor korte ritjes de auto laat staan en 

gaat fietsen een flinke bijdrage levert aan de lokale 
luchtkwaliteit.

• Zaken net anders te doen uitdagend kan zijn, maar 
zeker waardevol.

Voor meer informatie:https://w w w.nuenen.nl/
duurzaamheid   
Ook interessant: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-
en-aarde/klimaatklappers 

ENERGIEBESPARINGSACTIE
Op 4 september viel bij alle woningeigenaren een brief op 
de mat met informatie over een energiebesparingsactie. 
De gemeente Nuenen werkt voor de uitvoering van deze 
Regeling Reductie Energie (RRE) samen met Winst Uit Je 
Woning. Met de Voucher van 70 euro kan iedereen kiezen 
welke maatregel het beste past.

Binnengekomen vragen
Komt er ook een actie voor huurders?
Er is aangekondigd dat begin 2021 een subsidieronde RRE 
komt voor huurders. Wij hopen subsidiegelden binnen te 
halen om een zelfde actie voor huurders te realiseren. 

Kan ik ook LED TL buizen kopen?
Dat kan. Voor de armaturen met een starter zijn prima LED 
tl-buizen te krijgen, zonder dat u iets hoeft te wijzigen aan 
de armaturen. Op diverse websites kunt u bekijken welke 
voor u geschikt zijn.

Is dit een eenmalige actie?
Dat is niet bekend. Nu kun je voordelig maatregelen ne-
men. Er is nog € 180.000 beschikbaar. De actie loopt tot 
31 maart 2021, maar Op=Op. Mocht er geld overblijven 
dan is de afspraak dat dit terug wordt gestort. Jouw inge-

leverde bon draagt direct bij aan het succes van deze ac-
tie. De voucher is slechts papier, maar de genomen maat-
regelen geven voor jaren lang plezier.

RESULTATEN TAXUS TAXI
De resultaten van de taxusinzameling zijn bekend! We zijn 
zeer tevreden met de resultaten van de inzameling van 
2020. De opgehaalde gegevens binnen de gemeente Nue-
nen zijn: 5444 kilo = 454 kruiwagens = 49 chemo’s. Alle 
inwoners die mee hebben gedaan hartelijk dank!

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. Deze week brengen we de hulpvraag-
fraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) onder de aandacht. 

Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplich-
ter zich voor als een bekende via 
bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld 
als je (klein)zoon of (klein)dochter, 
maar regelmatig ook als vriend of 
vriendin. Eerst krijg je een bericht dat 
ze een nieuw telefoonnummer heb-
ben. Er wordt gevraagd om hem of 
haar snel te helpen door geld over te 
maken of te klikken op een betaalverzoek. Dat er grote nood 
is en dat het geld direct nodig is. Vertrouw zo’n bericht 
nooit. Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer.

Waar moet je op letten bij vraaghulpfraude? 
• Maak nooit zomaar geld over zonder dat je iemand 

daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld. Controleer 
altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude 
nummer te bellen. Niet gebeld = geen geld.

• Je kunt een twee-staps-verificatie instellen om mis-
bruik van je WhatsApp-account via www.veiliginternet-
ten.nl

• Toch slachto¬er geworden? Direct melden bij je bank 
en aangifte doen bij de politie.

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!  

Doe mee!
Zeventig procent (70%) van de Stoptober-deelnemers 
heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt. Daarnaast 
is 52% van de deelnemers zelfs na drie maanden nog ge-
stopt met roken. Stop samen via www.rookvrijookjij.nl 
Stoppen met roken is altijd een verstandige keuze, ook 
tijdens deze COVID-19 epidemie. 

CORONAVIRUS
Mensen houden zich niet goed aan de regels. De afgelo-
pen week 9 - 15 september is het aantal nieuwe positief 
geteste personen weer sterk toegenomen. De sterkste 
stijgingen waren te zien in de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Holland. Daarom zijn daar extra regionale maat-
regelen getro¬en. De nieuwe besmettingen nemen toe in 
alle leeftijdsgroepen, maar de meeste in de groep van 20-
24 jaar. Het reproductiegetal is verder gestegen tot 1,38. 
Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 138 
anderen besmetten. 

Grip op het virus
Voor iedereen gelden de basisregels, zoals ‘werk zoveel 
mogelijk thuis’, ‘vermijd drukte’ en ‘houd 1,5 meter afstand’. 
Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen hou-
den en ons aan de basisregels blijven houden. Vooral thuis 
of en bij privéaangelegenheden. Het aantal bezoekers thuis 
dat we thuis ontvangen is teruggebracht tot 6 personen, 
exclusief kinderen. Zorg ervoor dat uw bezoekers altijd 1,5 
meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun 
eigen huishouden behoren, en zorg ervoor dat iedereen 
zich aan de hygiënemaatregelen kan houden. En natuur-
lijk blijven mensen bij klachten thuis, en laten zij zich tes-
ten op het coronavirus en blijven thuis totdat het testre-
sultaat binnen is. Alleen door afstand houden krijgen we 
ruimte. Kijk voor meer informatie op www.coronadash-
board.rijksoverheid.nl

1

Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid   
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-
aarde/klimaatklappers

ENERGIEBESPARINGSACTIE
Op 4 september viel bij alle woningeigenaren een brief op de mat met informatie over een 
energiebesparingsactie. De gemeente Nuenen werkt voor de uitvoering van deze Regeling 
Reductie Energie (RRE) samen met Winst Uit Je Woning. Met de Voucher van 70 euro kan 
iedereen kiezen welke maatregel het beste past.

1
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 DIGITALE 76E BEVRIJDINGSHERDENKING
Het afgelopen jaar hebben we een hele mooie 75e herdenking van de 
bevrijding van Nuenen gevierd. In de week van 15 tot 22 september 
2019 hadden we een overvol bevrijdingsprogramma, waaraan vele 
betrokkenen hebben meegewerkt. Wie had kunnen vermoeden dat de 
wereld er nauwelijks een half jaar later heel anders uit zou zien door 
het coronavirus. Om dit jaar op digitale wijze toch aandacht te kunnen 
besteden aan de 76e bevrijdingsherdenking, heeft de gemeente een 
video gemaakt. U kunt deze video vanaf vrijdag 25 september 2020 
bekijken op de LON, Facebook en de website www.nuenen.nl.

Foto’s: 22 september 2020
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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

Moderne Slager met de 
smaak en service van vroeger!!

500 gram Gehakt +
4 Varkens Saucijsjes ... 7,95
Herfst Twinkels
“Lekker Roerbakken”  ...................... 100 gram 1,75
Sucade Lapjes
.......................................................... 500 gram 7,50
Bourgondisch Gebraad
“Uit Eigen Keuken”  .......................... 150 gram 2,95
Italiaanse Biefstuk Rol
.......................................................... 100 gram 1,95
Caprese al Forno
“Oven Schaaltje”  .............................. 100 gram 2,55

KOOPJE

SPECIAL

STOVEN

SPECIAL

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
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GEMEENTEBERICHTEN

VERGUNNINGEN PERIODE   
15-09-2020 EN 21-09-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Berg 6 Verbouwen woonhuis

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Luiperse 6 Plaatsen dakserre
Jan v. Schijnveltlaan 7 Verbouwen en uitbreiden woonhuis

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Van Lenthof Oprichten woongebouw
Opwettenseweg 132 Verbouwen monumentale boerderij

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
De Polder 1 Horeca wijziging 

leidinggevende RKGSV
Park 25 Horeca wijziging 

leidinggevende Comigo

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
21-09-2020 Bloemhoeve 22 Besluit: Aanvraag omge-

vingsvergunning buiten 
behandeling voor het 
plaatsen van een bijge-

  bouw.
16-09-2020 Cantersakker Gehandicaptenparkeer-

plaats Cantersakker 42

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

Verenigingen gaan loten verkopen 
via de landelijke Grote Clubactie 
Vanaf 19 september gaan verenigingen loten voor hun club verkopen. 
Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra inkomsten 
voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het verenigingsleven 
heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte 
evenementen zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel 
verenigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort. 

naast is de prijzenpot verhoogd van 
32.000 naar 332.000 prijzen en daar-
mee is de winkans nu 1 op 10!

Dit jaar doen in de gemeente Nue-
nen c.a. en de gemeente Laarbeek de 
volgende clubs mee:

Nuenen: Zwemver. De Watervrienden, 
Zwem- en Polovereniging Aegir, 
Zwem- en Polovereniging Nuenen, 
Voetbalvereniging EMK, TV Wet-
tenseind, JUVENTUD, Volleybalvereni-
ging Nuvo 68, Jongerenkoor Jocanto
Lieshout: R.K.V.V. Eli 
Beek en Donk: Sport Ontspanning en 
Spel, TV T Slotje, Rolschaatsclub De 
Oude Molen, Volleybalvereniging 
Bedovo, B.C. de Ganzeveer, Helmond-
se Badminton Bond
Mariahout: Mariahout VV 
Aarle-Rixtel: ASV’33

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze actie al 
snel een bedrag tussen de €1.000,- 
en €15.000,- op. Wil jouw vereniging 
in (de omgeving van) de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten dit 
jaar ook meedoen? Dat kan nog! Voor 
meer informatie, bel 013 - 455 28 25 
of kijk op clubactie.nl

Verantwoord loten verkopen
Ruim 300.000 clubleden van 5.300 
verenigingen gaan vanaf dit week-
end door heel Nederland op pad om 
loten te verkopen. Het is belangrijk 
dat dit verantwoord gebeurt. Daar-
om heeft de Grote Clubactie naast 
het bekende verkoopboekje een aan-
tal digitale verkoopmethoden ont-
wikkeld. Met deze digitale mogelijk-
heden kunnen de koper en de verko-
per op een veilige afstand van elkaar 
blijven staan. Zo kunnen loten wor-
den gekocht door het scannen van 
een QR-code of het delen van een 
link via e-mail, social media en 
WhatsApp.

80% van de opbrengst gaat naar 
de club
Al vanaf 1972 spant de Nationale 
Stichting Grote Clubactie zich in voor 
het verenigingsleven. Van elk ver-
kocht lot van € 3,- gaat 80%, dit is 
€ 2,40 direct naar de clubkas. Met het 
overige bedrag organiseert de Grote 
Clubactie de loterij.

Steun een vereniging en maak kans
Door mee te doen aan de Grote Club-
actie worden de lokale verenigingen 
direct ondersteund. Ook maken de 
deelnemers van de loterij kans op 
een van de vele prijzen, waaronder 
de hoofdprijs van 100.000 euro. Daar-

Geen Open dag door corona bij 
Scouting Lieshout - Mariahout
De open dag van Scouting Lieshout - Mariahout, gepland voor zaterdag 
26 september, gaat helaas niet door. Door corona zijn de plannen gewij-
zigd. In plaats van de open dag nodigt de leiding alle belangstellenden 
uit om tijdens één van de wekelijkse activiteiten kennis te komen maken 
met Scouting.

Overvliegen en officiële opening 
Scouting seizoen
Leden die een bepaalde leeftijd be-
reikt hebben gaan tijdens het over-
vliegen naar een oudere leeftijds-
groep. Dit jaar vliegen er 12 leden 
door naar de volgende leeftijds-
groep, deze leden hebben de afgelo-
pen maand proef gedraaid en zijn al-
len volledig gewend aan de nieuwe 
groep.

Scouts en explorers hebben een 
hangbrug van ongeveer 25 meter ge-
pionierd. Overvliegers nemen bij het 
begin van de hangbrug afscheid van 
de oude groep en aan het einde van 
de brug worden de overvliegers op-
gevangen door de nieuwe groep. 
Hier worden ze door de leiding voor-
zien van de juiste scouting-outfit en 
geïnstalleerd. Uiteraard worden de 
overvliegers hierna gefeliciteerd en 
verwelkomt door de alle leden van 
de groep.

Ondanks corona vinden vrijdag-
avond 25 september voor de leden, 
leiding en ouders waarvan kinderen 
overvliegen/geïnstalleerd worden 
toch de geplande activiteiten plaats. 
Rekening houdend met de corona-
richtlijnen worden de ouders ontvan-
gen en zijn er zitplaatsen voor de uit-
genodigde en geregistreerde ouders. 
www.scoutinglieshoutmariahout.nl

Leiding en andere vrijwilligers had-
den flink willen uitpakken in het 
weekend van 26 september, met het 
overvliegen (de officiële opening van 
het scouting seizoen) en de open 
dag. Scouts en explorers zijn al enke-
le weken bezig om een mooi kunst-
werk op het scouting terrein te pio-
nieren en de leiding had al veel scou-
ting gerelateerde activiteiten voor-
bereid.
Vanwege het coronavirus moest een 
plan gemaakt worden voor aanmel-
ding, de ontvangst, ontsmetten van 
materialen, route op het terrein en af-
scheid nemen van de gasten. Helaas 
is het niet mogelijk om aan deze co-
ronarichtlijnen te voldoen bij het pio-
nieren (knopen), snijden van hout, 
tochttechniek, het maken van vuur 
en het roosteren van appels met ka-
neel en marshmallows. 

Toch kennis maken met Scouting
Elke woensdag tot en met vrijdag-
avond zijn er activiteiten bij Scouting 
Lieshout - Mariahout. Leiding van de 
verschillende groepen nodigt be-
langstellenden uit om kennis te ma-
ken met Scouting. Door een e-mail te 
sturen aan Leiding@scoutinglies-
houtmariahout.nl of een contactfor-
mulier in te vullen op www.scou-
tinglieshoutmariahout.nl wordt con-
tact opgenomen om een afspraak te 
maken.

Welpen van Scouting Lieshout - Mariahout tijdens een tocht.

Pizzabakkers bij      
Scouting Rudyard Kipling
Afgelopen zaterdag was de middag welpengroep omgetoverd tot een 
waar Italiaans pizzarestaurant.

Alle kinderen mochten meehelpen 
met het bouwen van een stenen piz-
za oven waarin ze zelf vuur maakten. 
Dat vuur moest goed warm worden, 
want het was de bedoeling om er 
heerlijke pizza’s in te bakken.
De kinderen werden allemaal omge-
toverd tot echte Italiaanse pizzabak-
kers en kregen daarom allemaal een 
mooie koksmuts, waar ze hun ‘Ita-
liaanse alterego’ op mochten schrij-
ven. Nog een snorretje opplakken en 
klaar! Even wachten op de pizza’s en 
daarna kon de pizza in de mooie piz-
zadoos. Voor sommigen was die doos 
alweer leeg voordat de ouders ze 
kwamen halen… Dat was weer een 
leuke draaidag! Pizzadozen versieren

Alle pizzabakkers bij elkaar

Pizzabakkers bij      
Scouting Rudyard Kipling
Pizzabakkers bij      Vitaliteit en kracht in het najaar

Het licht zit in jou
Een tijd geleden belichtten we licht-
werker Quirine de Natris in deze 
krant. Het is haar passie om mensen 
in hun kracht te zetten en dat doet ze 
op verschillende manieren. Dit is haar 
najaarsprogramma.

Meditatie-avonden met thema’s:
woensdag 23 september 20.45-21.45 uur:
Jezelf in balans
woensdag 7 oktober 20.45-21.45 uur: 
Thuiskomen bij jezelf
woensdag 21 oktober 20.45-21.45 uur:
Sta in je eigen kracht

Locatie: Thuis of op de Zuiderklamp 
111 in Nuenen
Kosten: € 8,- per les via Skype of € 10,- 
in de praktijk

Cacao ceremonies:
Vrijdag 9 oktober 19.00 - 21.30 uur
Zondag 11 oktober 10.00 - 12.30 uur
Vrijdag 6 november 19.00 - 21.30 uur
Zondag 8 november 10.00 - 12.30 uur

Locatie: Zuiderklamp 111 Nuenen
Kosten: € 33,-

Heb je vragen of wil je je aanmelden, 
neem dan contact op met Quirine, te-
lefoon: 06 - 24 11 39 30. 
www.lichtwerkers.net 

Ruim veertig  pro-
cent basisscholen 
Noord-Brabant 
deed mee aan  
de Nationale   
Buitenlesdag
Rekenen en taal in de buiten-
lucht. Helemaal nu, in deze bij-
zondere tijd, wordt het belang 
van het geven van buitenlessen 
steeds duidelijker. Kinderen wor-
den gestimuleerd te bewegen, de 
leerstof blijft beter hangen en 
ook is in de frisse buitenlucht de 
kans op een coronabesmetting 
aanzienlijk kleiner. Gelukkig 
gaan steeds meer basisscholen 
het belang van buitenlessen in-
zien. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat dit jaar zo’n 370 basisscholen 
(ruim 40 procent) in Noord-Bra-
bant hebben meegedaan aan de 
Nationale Buitenlesdag op dins-
dag 22 september. Opnieuw een 
record!

De vijfde editie van de Nationale Bui-
tenlesdag zou eigenlijk al hebben 
plaatsgehad in april. Omdat toen alle 
scholen vanwege de coronapande-
mie waren gesloten, is deze ver-
plaatst naar september. Met de Na-
tionale Buitenlesdag willen initiatief-
nemers Jantje Beton en IVN Natuur-
educatie leerkrachten stimuleren 
meer buitenles te geven. Scholen die 
zich aanmelden, krijgen kant-en-kla-
re buitenlessen voor onder andere 
rekenen, taal en geschiedenis aange-
boden.

Onderzoek toont al jaren aan dat bui-
tenlessen een positief effect hebben 
op de leer- en beweegprestaties van 
kinderen. Kinderen kunnen zich na 
een les in de buitenlucht in de klas 
weer beter concentreren en de les-
stof, die ze buiten spelenderwijs 
meekrijgen, blijft beter hangen. Di-
recteur Dave Ensberg van Jantje Be-
ton is dan ook blij dat er zoveel scho-
len meedoen met de Nationale Bui-
tenlesdag: ‘Geweldig om te zien dat 
steeds meer scholen het belang in-
zien van buiten lesgeven. En nu er 
vanwege het coronavirus discussie is 
over de gezondheid van binnen les-
geven, hoeft er over buiten lesgeven 
geen enkele discussie te zijn!”

Innovatiekracht vanuit de markt gezocht

Brainport Smart District van start
Brainport Smart District (BSD) moet de slimste wijk ter wereld worden. Dat 
betekent dat we volop pionieren en experimenteren. We leren door te 
doen. Maar om de slimste wijk te kunnen ontwerpen, realiseren en exploi-
teren is het ook noodzakelijk om op tijd gebruik te maken van de innova-
tiekracht van de bedrijven en kennisinstellingen. Daarom zijn we nu op 
zoek naar die innovatiekracht op het gebied van slimme infrastructuur. Via 
een marktconsultatie willen we in gesprek komen met de juiste partners. 

marktpartijen informatie die kan hel-
pen bij de uitwerking van de aanbe-
steding. De informatie en kennis die 
we tijdens de marktconsultatie verza-
melen, kunnen bijdragen aan een be-
tere aanbesteding en vervolgens een 
succesvol project. Informatie over 
deze consultatie is vanaf 18 septem-
ber te vinden op https://www.tender-
ned.nl/tenderned-tap/aankondigin-
gen/205889

Tijdlijn en vragen
Tot 1 oktober 10.00 uur kunnen bedrij-
ven inschrijven op deze marktconsul-
tatie. Vervolgens vinden er medio ok-
tober vervolggesprekken plaats met 
de geselecteerde partijen. In week 42 
wil SBSD de marktconsultatie afron-
den. Heeft u vragen over deze markt-
consultatie, neem dan contact op met 
Raymond van Calker via bsd@signifi-
cant.nl.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt een 
slimme woon- en werkwijk waar de 
stedenbouwkundige omgeving is ont-
worpen in samenhang met nieuwe 
technologieën voor digitalisering, ver-
voer, gezondheid, energieopwekking 
en -opslag en circulair bouwen. De be-
woners spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van hun eigen leefomge-
ving. De wijk wordt een real-life proef-
tuin (living lab) voor de ontwikkeling 
van nieuwe systemen, processen en 
diensten die hun toepassingen vinden 
bij de herontwikkeling van bestaande 
wijken, op een wijze die onze planeet 
niet verder belast, vervuilt of uitput. 
Brainport Smart District wordt gereali-
seerd in Helmond, in Brandevoort in de 
periode 2019-2029. 

De gemeente Helmond, de provincie 
Noord-Brabant, de Technische Univer-
siteit Eindhoven, de Universiteit van 
Tilburg en Brainport Development 
hebben in 2018 de Stichting Brainport 
Smart District opgericht (en nemen 
daaraan deel) om de beoogde innova-
ties te realiseren. SBSD is daarmee op-
drachtgever voor deze marktconsulta-
tie en de nog te houden aanbeste-
dingsprocedure.

Slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een 
slimme infrastructuur, zowel onder- 
als bovengronds. Denk hierbij aan in-
frastructuur die te maken heeft met 
water(huishouding), riolering, ener-
gie, data, smart mobility, openbare 
verlichting en afvalstromen. Hoe deze 
infrastructuur er exact uit moet komen 
te zien, weten we nog niet. Wel weten 
we dat governance-vraagstukken een 
integraal onderdeel uitmaken van de 
slimme infrastructuur. Ook de uit-
gangspunten zijn al opgesteld: inno-
vatief, adaptief en flexibel, bedrijfsze-
ker, no-regret, redundant, onderhoud 
en update zonder overlast en geen 
vendor-lock in. Naast een innovatieve 
basisinfrastructuur geldt de ambitie 
van een aanvullend innovatieniveau.

Marktconsultatie
Slimme infrastructuur
BSD is op zoek naar early adopters: lo-
kale en internationale pioniers die 
open staan om te experimenteren met 
nieuwe manieren van leven en wer-
ken. Ook hechten we grote waarde 
aan de visie van marktpartijen op de 
opgave. Om die reden wil Stichting 
BSD met de markt in gesprek in deze 
open marktconsultatie voordat een 
aanbesteding van start gaat. De uit-
eindelijke aanbesteding heeft als doel 
om marktpartijen te contracteren die 
de slimme infrastructuur (helpen) ont-
werpen, realiseren, operationaliseren 
en voortdurend optimaliseren. 

Samenwerkingsverband aangaan
De opgave voor de slimme infrastruc-
tuur is breed en bestaat uit diverse on-
derdelen. De kans dat één bedrijf de ge-
hele uitvoering kan realiseren is klein. 
Een samenwerkingsverband tussen 
verschillende marktpartijen ligt daarom 
voor de hand. Met deze marktconsula-
tie wil Stichting BSD marktpartijen mo-
biliseren en stimuleren om elkaar op te 
zoeken en elkaar te versterken. 

Proces
De marktconsultatie bestaat uit een 
schriftelijke aanmelding en een ge-
spreksronde (op uitnodiging). In de 
marktconsultatie vraagt SBSD aan 
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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

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
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Kom jij ook meebeslissen 
over Nuenens toekomst?

‘Boekje: ‘Op de koop toe, 50 jaar ondernemen in Lieshout en 
Mariahout’ 

LIMO bestaat 50 jaar! 
In besloten kring werd het boekje ‘Op de koop toe - ondernemen in Lies-
hout en Mariahout’ vorige week overhandigd door Peter Verstappen, 
voorzitter van LIMO, aan de burgemeester van Laarbeek op het gemeen-
tehuis in Beek en Donk. LIMO viert dit jaar hun 50 jarig jubileum en ter ere 
daarvan werd in samenwerking met de schrijversgroep KBO en de Heem-
kundekring ‘t Hof van Liessent een boekje gemaakt. 

boer) of wapenhandel Merkelbach. 
‘Oude herinneringen werden opge-
haald tijdens de interviews en het 
was een genot om uit te werken én 
vast te leggen voor het nageslacht! 
De kaft werd ontworpen door Marion 
de Groot, dochter van Nelly. Het 
boekje telt 76 pagina’s en is verkrijg-
baar bij Jumbo Lieshout en Maria-
hout, Top Slijterij John van Kaatho-
ven (Beek en Donk), DA Drogisterij 
Lieshout, Twee-en-20 op het Oranje-
plein in Mariahout. Het boekje kost 6 
euro per stuk.

‘Wegens Covid-19 waren wij genood-
zaakt om de festiviteiten in april af te 
lassen en het boekje op een later mo-
ment te presenteren, vertelt Louis 
Doomernik. Het boekje is een verza-
meling van interviews met winkeliers 
en ondernemers in Lieshout en Ma-
riahout. ‘Wij, als schrijversgroep, hou-
den van nostalgische verhalen. Een 
gedeelte van de interviews zijn daar-
om gehouden met winkeliers en on-
dernemers van vroeger.’ Verhalen 
over bijvoorbeeld Slijterij Jan de 
Groot, Frans Verkuijlen (de groente-

Toen ik zeven jaar geleden ge-
vraagd werd voor de politiek, dacht 
ik net als vele Nuenenaren: ‘waarom 
zou ik? Alles is toch altijd al be-
slist.’  Maar toen ik in 2014 in de ge-
meenteraad terecht kwam, bleek 
dat heel anders te zijn. Iedere Nue-
nenaar die wil, kan het verschil ma-
ken in Nuenen. Een dynamiek die ik 
nooit had verwacht. Op social me-
dia zie ik vaak negatieve reacties 
verschijnen op politieke beslissin-
gen. Daarom vraag ik deze betrok-
ken Nuenenaren, om vooraf met 
ons mee te denken. Het kost tijd, 
maar zoveel als jij zelf wilt beste-
den. Er staan ons de komende jaren 
veel grote uitdagingen te wach-
ten.  Daarom vinden wij het belang-
rijk dat jongere Nuenenaren mee 
komen doen en denken over Nue-
nen. Door jouw verhaal, visie en 
wensen in te brengen kun je mee-
beslissen over jouw toekomst in 
ons mooie dorp.   Lokale politiek is 
zeer toegankelijk en met een paar 
uurtjes per jaar kun jij al jouw idee-
en delen en waardevol zijn.  Mocht 
je meer tijd willen investeren in de 
toekomst van Nuenen, neem dan 
zeker contact met ons op. Het hoeft 
niet veel tijd te kosten, maar het 
mag wel!

Kom ons versterken met jouw in-
breng! 

John Geven, 
namens W70, fractie@w70.nl
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Heel Tweevoren klust 
Wie dezer dagen over de Brabantring fietst, ruikt het misschien al: de pe-
netrante geur van primer waait je tegemoet. Niet vreemd, want de bewo-
ners van de Tweevoren zijn en masse aan het schilderen geslagen. Hoe 
dat zo komt? Welnu. 

wanden en trapjes zijn. En het is geen 
kwestie van even een likje verf, nee, 
iedere wand en trap ondergaat een 
vijf-stappen-behandeling: schoon-
spuiten met een hogedrukreiniger, 
behandelen met een anti-algenmid-
del, primer aanbrengen, verf aanbren-
gen en nóg een keer verf aanbrengen. 
Een sterk staaltje gemeenschapszin 
dus, en de moraal is goed. Sommige 
bewoners starten in alle vroegte en 
anderen werken van de late middag 
tot diep in de avond, bijgelicht door 
bouwlampen. En het resultaat? Dat is 
fantastisch. De wijk wordt beetje bij 
beetje weer als nieuw! 

Leuk om te weten 
Ook in Zwolle en Zoetermeer staan 
wijken met koepelwoningen à la de 
Tweevoren, ontworpen door archi-
tect Benno Stegeman. De wijk in 
Zwolle is zelfs aangewezen als ge-
meentelijk monument. Benieuwd of 
ze daar dezelfde problemen hebben, 
en zo ja, hoe ze het daar hebben op-
gelost. 

Een jaar geleden zijn de betonnen 
wanden die overal in de wijk te vin-
den zijn, de zogenaamde keerwan-
den, op initiatief van gemeente en 
bewoners gerepareerd vanwege be-
tonrot. Echter: dat repareren en bij-
smeren zorgde voor lelijke vlekken-
patronen op deze wanden en voor 
het mooi maken was geen budget 
meer beschikbaar. Overleg tussen 
gemeente en bewoners resulteerde 
uiteindelijk in de volgende oplossing: 
de gemeente stelde het materiaal (al-
genverdelger, primer, verf, kwasten 
en rollers) beschikbaar en de bewo-
ners verenigden zich om het karwei 
zelf te klaren. 
De wijk werd opgedeeld in vier gebie-
den en er werd via de Tweevoren-app 
druk gecommuniceerd over opslag-
plaatsen voor het materiaal, over de 
beschikbaarheid van hogedrukreini-
gers én over wie wanneer waar zou 
starten met schilderen. Met succes: 
sinds vorige week is heel de wijk in de 
weer. Het is een groot karwei, want 
wie de wijk kent, weet dat er heel veel 

Buurtbewoner Jasper Delhaes (in het rood-wit) samen met Robin Brekelmans, project-
leider bij de gemeente Nuenen, die ook zelf de handen uit de mouwen stak

Week van de Starter
De positie van de starter op de woningmarkt is nog steeds beroerd. Het aan-
bod in de lagere prijsklassen is beperkt en de concurrentie is moordend. De 
prijzen stijgen maar door: in augustus zelfs weer met 8,2%, de grootste prijs-
stijging in anderhalf jaar. Geen wonder dat de koopstarters het moeilijk heb-
ben. Hun aandeel op de woningmarkt daalde in het laatste kwartaal van 2019 
naar een absoluut dieptepunt, blijkt uit de cijfers van het Kadaster: 30% van 
het totaal aantal transacties kwam voor hun rekening. In 2013 was dat percen-
tage nog hoger dan 50%.

Vooral de jonge koopstarter heeft het moeilijk. Niet alleen is er door de hoge 
prijzen meer concurrentie van doorstromers, ook moeten de jonge starters 
door de strengere hypotheekregels meer eigen vermogen inbrengen en dus 
langer sparen. De hoge huren die ze moeten betalen (als ze althans niet bij hun 
ouders blijven wonen) maakt ze dat sparen bovendien vaak onmogelijk. Ik heb 
in mijn vorige column al uitgelegd dat de afschaffing van de overdrachtsbelas-
ting voor starters niet tot nauwelijks zal helpen bij het inlopen van hun achter-
stand. De Rabobank zag overigens in de eerste zeven maanden van dit jaar wel 
een kleine opmars van kopers jonger dan 35 jaar. In hoeverre dat allemaal star-
ters zijn, is even de vraag, want in deze leeftijdscategorie zijn ook doorstro-
mers actief. Bovendien heeft de stijging van het aandeel betrekking op een 
nog steeds krimpende markt. 

Makelaarsvereniging NVM heeft de komende week (28 september tot 4 okto-
ber) samen met negen andere organisaties uitgeroepen tot 

Week van de Starter. Op de website www.startenopde-
woningmarkt.nl vinden starters - althans: mensen die 
willen starten - betrouwbare en complete informatie 
over de mogelijkheden. Dat heeft niet alleen betrek-
king op de koopmarkt, maar ook op de huurmarkt. 
Behalve informatie geeft de website een overzicht 
van geplande spreekuren, webinars, voorlichtings-

avonden, open huizen en startercafés. Uiteraard juich 
ik alle verbetering van informatievoorziening van harte 
toe, dus doe er vooral je voordeel mee. Maar ik blijf het 

maar roepen: een echt goede start voor de starters 
zal er pas zijn als er voldoende betaalbaar aanbod 
voor hen ontwikkeld wordt. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Autoschadeherstelbedrijf Jan van den Wildenberg timmert 
aan de weg

Nieuwe website in de lucht
Door Nannie van den Eijnden

Voor reparatie van schade aan uw auto, lichte bedrijfswagen of scooter 
kunt u gewoon in Nuenen terecht. Jan van den Wildenberg heeft zijn au-
toschadeherstelbedrijf aan de Europalaan van de modernste technieken 
voorzien. Service is zijn kracht; u wordt snel, vriendelijk en vakkundig ge-
holpen. Hij vult zelfs het schadeformulier voor u in.

drijf gaan werken. Inmiddels hebben 
hun kinderen de zaak overgenomen 
en staat de derde generatie aan het 
roer.”

Service
Jan is deel van het familiebedrijf en 
heeft dit jaar zijn autoschadeherstel-
bedrijf gemoderniseerd. “Hier kun je 
voor alles terecht: grote reparatie van 
auto’s, bedrijfswagens en scooters in-
clusief uitdeuken en spuiten, kleine 
reparaties (spot repair) en het ver-
vangen of repareren van een voor-

“Toen ik vijf jaar was, liep ik al rond in 
het familiebedrijf van mijn vader, we 
woonden bij de werkplaats”, herin-
nert Jan zich. “Mijn vader begon ruim 
vijftig jaar geleden een autobedrijf in 
de Beatrixstraat in Nuenen en in 
1967, toen ik werd geboren, had m’n 
vader een pand gebouwd aan de Op-
wettenseweg. Zijn bedrijf bood een 
complete service: in- en verkoop, 
wassen, tanken, onderhoud en scha-
deherstel. Hij kreeg vier kinderen, 
een meisje en drie jongens. De jon-
gens zijn allemaal in het familiebe-

Foto: LAV Fotografie, Bart Verkuijlen

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen. Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl

AANBIEDING 
VAN 1 OKTOBER T/M 
31 DECEMBER 2020

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKENALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJENALS U BOVEN 
€ 1.000,- SCHADE HEEFT, 
ONTVANGT U UW AUTO 

GEREINIGD TERUG. 
(IN SHOWROOM STAAT)

Oranje Fonds en Douwe Egberts brengen buren digitaal met 
elkaar in contact 

Online Pubquiz maakt meedoen aan 
Burendag voor iedereen mogelijk
Dit jaar wordt er voor het eerst een digitale activiteit toegevoegd aan de 
viering van Burendag. Alle buurten van Nederland kunnen op zaterdag 
26 september, van 19.30 uur - 21.00 uur, meedoen aan een online Buren-
dag Pubquiz. De 15e editie van Burendag staat in het teken van ‘Vier het 
veilig, vier het voor de deur’. Met deze extra digitale activiteit willen initi-
atiefnemers Douwe Egberts en het Oranje Fonds iedereen de mogelijk-
heid geven deze dag met hun buren te vieren. Buurtcontact is nu immers 
nog belangrijker dan voorheen. Aanmelden kan via www.burendag.nl.

Burendag. De dag is in 2006 ontstaan 
vanuit de gedachte dat buurten ge-
zelliger, socialer en veiliger zijn als 
buren elkaar kennen. Burendag biedt 
iedereen in Nederland een mooie ge-
legenheid om op een laagdrempeli-
ge manier in contact te komen met 
hun buren. Op deze manier kan ie-
dereen ontdekken wie er in zijn of 
haar buurt woont en wordt tijdens 
Burendag vaak de basis gelegd voor 
nieuwe contacten. Zo kan één dag 
een effect hebben dat veel langer 
duurt.

Richtlijnen
Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
roepen deelnemers dringend op om 
alle geldende richtlijnen vanuit de 
Rijksoverheid en het RIVM in acht te 
nemen. Deze zijn te vinden via RIVM.nl.
www.burendag.nl 

De Pubquiz wordt georganiseerd als 
aanvulling op het programma dat de 
buurten zelf bedenken en is ook voor 
buurten toegankelijk die zich nog niet 
hebben aangemeld. De bijna 4000 
buurten die zich nu al hebben aange-
meld voor Burendag, organiseren ac-
tiviteiten conform de RIVM-richtlij-
nen. Want ook met anderhalve meter 
afstand zijn er veel leuke en veilige ac-
tiviteiten te bedenken. Bijvoorbeeld 
een bingo voor de deur, een spelle-
tjesmiddag voor de buurtkinderen of 
een fietstocht met alle buren.

Prijzen
Aan de online Burendag Pubquiz kan 
iedereen meedoen door samen met 
zijn buren een team te vormen. Door-
dat de quiz volledig online is, kunnen 
ook buren deelnemen die in quaran-
taine zitten of vanwege gezond-
heidsredenen liever thuisblijven. Nie-
mand valt daardoor buiten de boot. 
En buiten dat dit een mooie manier is 
om met elkaar in contact te komen, 
zijn er ook nog eens mooie prijzen te 
winnen. Onder de 50 buurten met de 
hoogste score worden drie Douwe 
Egberts cadeaupakketten t.w.v. 175 
euro verloot. De pubquiz wordt ge-
presenteerd door Upbeatles.

Socialer en veiliger
Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren dit jaar de 15e editie van 

ruit. Bij schade aan een bedrijfswa-
gen regelen we vervangend vervoer. 
We vullen het schadeformulier in, 
houden contact met de verzeke-
ringsmaatschappij en nemen het ei-
gen risico voor onze rekening. We 
weten de weg. Daarnaast hebben we 
een ophaal- en brengservice en krij-
gen klanten een gratis leenauto. We 
ontzorgen”, zegt Jan. “Ik bestel origi-
nele onderdelen en heb die snel in 
huis, zodat een reparatie zo vlug mo-
gelijk klaar is. Ik heb altijd met mijn 
handen gewerkt en ben er trots op 
als ik een beschadigde auto weer 
nieuw heb kunnen maken”, lacht hij. 
“Klanten reageren verrast: ‘Hoe heb je 
dat voor elkaar gekregen?’. Daar word 
ik blij van.”

Garantie en advies
Jan brengt altijd eerst een offerte uit 
en geeft vrijblijvend gratis advies bij 
een schade. Persoonlijk contact, goe-
de reparatie en geweldige service 
vindt Jan belangrijk. Op het schade-
herstel wordt vier jaar Focwa garan-
tie gegeven.

Aanbieding
Als u boven € 1.000,- schade hebt, 
ontvangt u uw auto gereinigd terug, 
in showroomstaat. Deze aanbieding 
is geldig van 1 oktober tot en met 31 
december 2020.

Kijk voor meer info op de nieuwe site: 
www.wildenbergautoschade.nl

Pluis heeft Tos
Ik ben Jolijn Thijssen en ik ben 12 jaar. 
Ik heb een boek geschreven over 
mijn broertje die TOS (taal ontwikke-
lingsstoornis) heeft.
Pluis heeft Tos: Zo heet het boek dat 
door uitgeverij Pica is uitgegeven. 
Wat maakt dit boek zo bijzonder? Het 
is geschreven door Jolijn Thijssen, 12 
jaar oud, woonachtig in Helmond. In-
spiratiebron voor Jolijn is haar jonge-
re broertje Gijs die TOS (Taal Ontwik-
kelings Stoornis) heeft.

Het boek: Pluis heeft Tos, De zoek-
tocht van Noita
Dit (voor)leesboek gaat over Pluis, 
een konijntje met TOS (een taalont-
wikkelingsstoornis). Haar zus Noita 
helpt haar vaak, maar op een gege-
ven moment krijgt Noita daar ge-
noeg van. Als ze dan ook nog eens ru-
zie krijgt met haar broers, loopt ze 
weg, het grote bos in. Daar ontdekt 
ze wat er nu eigenlijk aan de hand is 
met haar zusje.
Kinderen met TOS (van 6 tot 10 jaar) 
kunnen dit boek met een begeleider 
lezen. Bij de tekst staan woordbete-
kenissen, illustraties, vragen en spel-
vormen. Hierdoor gaan kinderen ook 
nadenken over hun eigen TOS en 
ontdekken ze hoe ze er beter mee 
om kunnen gaan.

Leeftijd: 6-10 jaar
Auteur: Jolijn Thijssen
Doelgroep: po
Omvang: ca. 140 pagina's
Uitvoering: hardcover
Verschijnt: 11 oktober 2020
ISBN 9789492525970

Op 11 oktober zal om 14.00 uur de 
boekpresentatie gehouden worden 
in de boekhandel de Ganzenveer te 
Helmond.Helmond.
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Nieuwe    
tentoonstelling in  
Dorpshuis Lieshout 
In verband met de actualiteit om-
trent de Heuvel in Lieshout, heeft 
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent 
met ingang van heden in het Dorps-
huis een tentoonstelling over de 
Heuvel, toen en nu. In het Dorpshuis 
hangen foto’s van hoe de Heuvel er 
nu en vroeger uitzag. Je kunt in de 
tentoonstelling goed zien dat de 
Heuvel vroeger nog de oude dorps-
kern bezat. Zo zijn er foto’s van oude 
panden die er niet meer staan, zoals 
bijvoorbeeld café Coppens, Kleerma-
kerij Dovens en de oude Végé winkel 
van Piet Scheepers. Het is mooi om te 
zien dat de foto’s van de verdwenen 
panden bewaard zijn gebleven. Maar 
het geeft een goed beeld hoe brui-
send de dorpskern vroeger was, 
vooral in de twee cafés. Ook zijn er 
nog foto’s van het H. Hartbeeld dat 
vroeger op de Heuvel stond, inmid-
dels is hiervoor een parkeerplaats ge-
komen en is het H. Hartbeeld ver-
plaatst naar de St. Servatiuskerk. 
U bent van harte welkom om de ge-
schiedenis van de Heuvel te komen 
aanschouwen. De tentoonstelling is 
gratis toegankelijk tijdens de ope-
ningsuren van het Dorpshuis in Lies-
hout. 

Kinderboekenweek, 30 september t/m 11 oktober

En toen?
Lijkt het jou leuk om met een tijdmachine naar vroeger te reizen? Rond te 
neuzen bij de Romeinen, grappen te maken met de Grieken, mee te kijken 
in de Middeleeuwen? Dat kan! Tijdreizen bestaat al heel lang; door het le-
zen van boeken. Tijdens de Kinderboekenweek, van 30 september t/m 11 
oktober 2020, reizen we met z’n allen naar het verleden. In dit nieuwsbe-
richt lees je wat er in de Bibliotheek in Nuenen te doen is tijdens de 
Kinderboekenweek.

Wanneer en waar
Kom, word ook paleontoloog en ont-
dek de Dino. Dit kan op vrijdag 2 ok-
tober van 15.30 uur - 16.30 uur in de 
Bibliotheek in Nuenen. 
Meedoen kost € 5,-. Maar heb je een 
geldige bibliotheekpas dan betaal je 
maar € 3,-. 
Meld je snel aan via www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten.

Over Dino’s voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar
Hoe kan het dat wij weten hoe dino-
saurussen eruit zagen? Dat we weten 
wat ze aten en waar ze leefden? Mens 
en dinosaurus hebben nooit samen 
geleefd. Toch weten we heel veel van 
ze.
Speciaal voor de Kinderboekenweek 
organiseert Bibliotheek Dommeldal 
in samenwerking met Mad Science 
een workshop over Dino’s. Tijdens 
deze workshop ontdek je de wereld 
van paleontologen, mensen die on-
derzoek doen bij fossielen.
Je voert zelf een spannende opgra-
ving uit. En je leert het verschil tussen 
‘gestorven’ en ‘uitgestorven’. Je bestu-
deert de eetgewoontes van verschil-
lende dinosoorten. Veel is daarover af 
te lezen aan de tanden. Je maakt ook 
een replica (=imitatie) van een T-Rex 
tand die je mee naar huis kunt ne-
men, om nader te bestuderen! 

De Zonnebloem afd. Nuenen c.a. doet ook dit jaar mee aan de 
Rabo ClubSupport 2020

Support De Zonnebloem
Evenals andere jaren doen wij ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSup-
port 2020. De Zonnebloem afd. Nuenen c.a. staat open voor alle ouderen 
in onze gemeenschap die behoefte hebben aan contact. 

Iedereen heeft behoefte aan gezel-
schap, aan lekker bijkletsen of samen 
iets leuks doen. De vrijwilligers van 
onze afdeling komen op bezoek bij 
onze gasten. Herinneringen om te 
koesteren. Naast huisbezoek organise-
ren wij voor onze gasten ook gezellige 
middagen met spelletjes, muziek, een 
voordracht etc. Dit alles onder het ge-
not van een lekker hapje en drankje. 
Ook gaan wij jaarlijks met onze gasten 
een dagje op stap. Dit kan zijn een be-
zoek aan een theater, dierentuin, mu-
seum of een andere bezienswaardig-
heid.
Dit alles kunnen we natuurlijk niet rea-
liseren zonder uw steun. Daarom heb-
ben wij onze afdeling ook dit jaar weer 
ingeschreven voor Rabo ClubSupport 
2020. De Rabobank biedt middels 
Rabo ClubSupport 2020 kennis, net-
werk en financiële ondersteuning. De 
Zonnebloem afd. Nuenen c.a. heeft 
deze steun hard nodig om onze doel-
stelling: ‘onze gasten een mooi mo-
ment aanbieden’ te kunnen realiseren. 

Helpt u ons mee om onze doelstel-
ling te behalen? Stem dan op De Zon-
nebloem, afd. Nuenen c.a. Dan kun-
nen wij ons inzetten om de wereld 
van onze deelnemers een beetje 
mooier te maken.
U kunt uw stem uitbrengen in de pe-
riode 5 oktober t/m 24 oktober 2020. 
Wij rekenen op u.

Inzamelingsactie    
voor Mensen in nood 
In het voorjaar hebben wij een groot deel van onze inzamelingsactie 
moeten annuleren door de uitbraak van het coronavirus. Nu de versprei-
ding van het virus hier in de regio onder controle lijkt, willen wij dit najaar 
toch graag weer een inzameling organiseren. Dit uiteraard onder voorbe-
houd; mocht het virus toch weer de kop opsteken, dan zullen we de inza-
melingsactie wederom moeten annuleren. 

Omkijken naar elkaar
Cordaid en Sam’s Kledingactie gelo-
ven in het belang van omkijken naar 
elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er 
bent voor de mensen om je heen, 
maar ook voor mensen in moeilijkhe-
den die verder weg wonen. Een crisis 
als deze laat zien hoe belangrijk dat 
is. We kunnen deze uitdaging samen 
te lijf, als we er maar voor elkaar zijn. 
Doe daarom dus dit najaar mee met 
de kledinginzamelingsactie. Sam’s 
Kledingactie is hier blij mee. 
De kleding in uw kast die u niet meer 
draagt; een jas, een spijkerbroek enz., 
veel mensen kunt u er mee helpen. Of 
het nu dames-, heren-, of kinderkleding 
betreft, alles is welkom. Er wordt ge-
vraagd naar goede en bruikbare kle-
ding, schoeisel, dekens en huishoudtex-
tiel, liefst in gesloten plastic zakken. 
De kledinginzamelingsactie wordt 
gehouden op: zaterdag 3 oktober 
van 10.00 uur tot 12.30 uur. U kunt 
dan met uw kleding terecht op het 
plein voor de H. Clemenskerk, Park 55 
Nuenen. 

Najaarsactie voor schoon drinkwa-
ter en sanitair in Ethiopië 
In het zuiden van Ethiopië zijn ruim 
één miljoen mensen op de vlucht 
geslagen vanwege de etnische con-
flicten in dat gebied. Daar komt nu 
ook nog bij dat er extreme droogte 
heerst door klimaatveranderingen. 
Door langdurige droogte vererge-
ren de spanningen tussen de etni-
sche groeperingen over landge-
bruik. Maar vooral het gebrek aan 
schoon drinkwater zorgt voor veel 
problemen. Water is cruciaal voor de 
lokale bevolking in de strijd tegen 
de droogte en de conflicten. Terwijl 
in die regio de watervoorzieningen 
tijdens de conflicten zwaar zijn be-
schadigd, opgedroogd of verwoest. 
Het water dát er is, is vaak vervuild 
en niet drinkbaar. Gevolg: ziektes 
grijpen om zich heen. Daarom 
maakt toegang tot schoon water 
een belangrijk deel uit van de na-
jaarsactie van Cordaid. Drinkwater 
dichtbij huis is immers van levens-
belang. 

Uitreiking   
dialectpenningen 
Schrijfwedstrijd 
Brabants Dialecten-
festival 2020
Op dinsdag 15 september zijn de dia-
lectpenningen van de schrijfwed-
strijd van het Brabants Dialectenfesti-
val uitgereikt. De digitale bekendma-
king van de winnaars was al op 5 juli. 
Dit programma is nog steeds te zien 
via de site van het festival (www.bra-
bantsdialectenfestival.nl). Hier zijn 
alle genomineerde inzendingen te 
zien en te horen.

Om de penningen uit te reiken ging 
er een commissie (voorzitter jury - 
voorzitter festival - bestuurslid schrijf-
wedstrijd) op pad. 
Het eerste adres was de winnaar van 
de gedichtenwedstrijd: Ans van Kes-
sel uit Stevensbeek. Frank Finkers 
(voorzitter jury) memoreerde uit het 
juryrapport: 
Winnaar is het gedicht ‘Ik zó óuw zó 
gèer’.
Het tweede adres was de winnaar in 
de categorie lied: Frank van Osch uit 
’s-Hertogenbosch.
Winnaar is het lied ‘Tien straote wei-
er’.
Als derde werd bezoek gebracht aan 
de winnaar in de categorie verhaal: 
Riny Boeijen uit Rosmalen.

Het was mooi om de penningen op 
deze manier te kunnen overhandi-
gen, maar liever hadden we het toch 
gedaan op de avond die er gepland 
was tijdens het festival in aanwezig-
heid van voltallige jury, bestuur, alle 
genomineerden en andere belang-
stellenden. Helaas, volgende keer be-
ter.

CV De Dwèrsklippels        
Vrijwilliger van het Jaar 2020: Brigit Span

van creativiteit en van een dwèrse 
manier van denken. 

Daarnaast heeft Brigit voor het derde 
jaar op rij met het evenement Dol-
Dwèrs een prachtig openingsfeest 
van carnaval verzorgd (samen met 
haar werkgroep uiteraard). Tot slot 
heeft Brigit de sociale media activitei-
ten van onze vereniging naar een ho-
ger niveau getild. 

Brigit heeft zich afgelopen jaar echt 
onderscheiden met de Dwèrse Babes 
Bingo avond die ze heeft georgani-
seerd, samen met Marlène van Kuyk. 
Een nieuw evenement dat met 350 
deelneemsters binnen een paar uur 
volledig was uitverkocht. Brigit is een 
paar weken vóór carnaval ‘gewoon’ 
begonnen met een even simpel, als 
briljant idee en het werd een door-
slaand succes. Een mooi voorbeeld 

Met grote trots maakt het Bestuur van C.V. de Dwèrsklippels bekend dat 
Brigit Span is uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2020!

De prijs Vrijwilliger van Jaar wordt 
toegekend aan die vrijwilliger die in 
het afgelopen carnavalsseizoen een 
bijzondere prestatie heeft verricht en 
die op die manier echt boven het 
maaiveld uit is gestoken tussen alle 
andere toppers van vrijwilligers. 

Brigit, van harte gefeliciteerd! Heel 
erg bedankt voor jouw geweldige 
bijdrage afgelopen jaar. Jouw inzet 
en creativiteit worden zeer gewaar-
deerd. Waarschijnlijk gaat dat in dit 
corona carnavalsseizoen heel goed 
van pas komen!

Namens het Bestuur van 
C.V. de Dwèrsklippels,

Roel Kuijpers, Voorzitter

Deelnemers bevolkings- 
onderzoek zeer tevreden
Van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zou 96,5% 
weer meedoen bij het ontvangen van een uitnodiging. Cliënten zijn zeer 
tevreden over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De landelijke 
screeningsorganisaties scoren een gemiddeld tevredenheidscijfer van 
maar liefst 8,9. Dit blijkt uit een cliënttevredenheidsonderzoek dat vanaf 
eind 2019 is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Het cijfer is 
zelfs hoger dan bij het vorige onderzoek in 2017 (8,7).

oordeeld met een 6,3. De screenings-
organisaties blijven zich inzetten 
voor verbeteringen. Zo hebben we 
o.a. een filmpje gemaakt om onze cli-
enten zo goed mogelijk voor te berei-
den op het onderzoek. Dit filmpje is 
te zien op de borstkankerpagina van 
onze website. 

Waarborgen tevredenheid
Vanwege de coronacrisis is het bevol-
kingsonderzoek begin maart stopge-
zet. Op 8 juli is het bevolkingsonder-
zoek weer opgestart, nadat we maat-
regelen hebben getroffen om het 
veilig voort te kunnen zetten. Wij zijn 
trots op de resultaten van het onder-
zoek en zetten ons in om de tevre-
denheid van onze cliënten ook in 
deze bijzondere tijd te kunnen waar-
borgen.

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker
Borstkanker is de meest voorkomen-
de vorm van kanker onder Neder-
landse vrouwen. Ongeveer 1 op de 7 
vrouwen in Nederland krijgt in haar 
leven borstkanker. Van de vrouwen 
met borstkanker is 80% ouder dan 50 
jaar. Daarom krijgen 1,3 miljoen vrou-
wen in de leeftijd van 50 tot en met 
75 jaar een uitnodiging voor het be-
volkingsonderzoek borstkanker. 
Door mee te doen aan het bevol-
kingsonderzoek is de kans groter om 
borstkanker vroeg te ontdekken en 
succesvol te behandelen. 
bevolkingsonderzoeknederland.
nl

Tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is ano-
niem uitgevoerd en richtte zich op 
ervaringen van cliënten. In totaal 
hebben landelijk 3.214 cliënten deel-
genomen. Bij ontvangst in het onder-
zoekscentrum ontvingen zij een flyer 
met een inlogcode voor het online 
onderzoek. Wij vroegen cliënten zich 
uit te spreken over de informatie die 
ze hadden ontvangen, de website, 
het maken/wijzigen van een af-
spraak, de medewerkers van het on-
derzoekscentrum en de informatie-
lijn, en het onderzoek zelf.

Mooie resultaten
Cliënten waarderen vrijwel alle on-
derdelen van het onderzoek met 
hoge scores. We scoren een 9 voor de 
tevredenheid over de medewerkers 
van het onderzoekscentrum en voor 
het vertrouwen in het onderzoek. 
Voornamelijk het belang om mee te 
doen aan het bevolkingsonderzoek 
leeft onder de respondenten: de stel-
ling ‘Ik vind het bevolkingsonderzoek 
borstkanker belangrijk’ wordt beoor-
deeld met een 9,5. 

Verbeteracties
De laagste score is de pijnbeleving 
tijdens het onderzoek. De stelling ‘De 
pijn was goed te verdragen’ werd be-

Oogsten bij Vonderrijt, Nuenen
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.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

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. Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 00 57
pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl

• De woningen zijn bestemd voor 
personen van 60 jaar en ouder

• Oppervlakte van de woningen 
is ongeveer 56 m²

• De verdiepingen zijn met de lift 
bereikbaar

• Complex Pieter Dekkersstraat 
is via een gang verbonden aan 
zorg centrum Archipel Akkers

• Logeerkamer aanwezig
• Gebruik maken van de voor-

zieningen van het zorg centrum 
zoals maaltijden, en diverse 
gezellige  activiteiten

• Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf 
€ 63,- per maand

Pieter Dekkersstraat 12 t/m 114 in Nuenen

Wooncentrum Pieter Dekkersstraat ligt in het gezellig centrum van 
Nuenen.  Diverse winkels  zoals  supermarkt, kapper en slager maar 
ook horeca en een  bushalte vindt u binnen een straal van 300 meter.

Zorgeloos wonen in 
complex Pieter Dekkersstraat

Tweekamerwoningen met balkon

Kijk voor meer informatie op:
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat_nuenen
en dan onder het tabje Inkomenseisen.

OPEN DAG VOOR 
SPAANSE LESSEN: 
Weverkeshof, Jonkheer Hu-
go van Berckellaan 5, 5671 
CH, Nuenen. Op dinsdag 
29 september 2020 om 
19.00 uur. rumboshispa-
nos@gmail.com

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Parasols 
vanaf €3999

FRITS MAGAZINE EN 
GIDS zijn weer verkrijgbaar 
bij Bruna in de Parkstraat en 
Primavera (Risjamo) in het 
Kernkwartier!

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

Metaal- en bevestigings-
techniek

040 - 205 53 77
De Huufkes 6  5674 TM Nuenen
 info@drado.nl - www.drado.nl
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‘Comprovisaties’    
bij Cultuur Overdag
Zondagmiddag 20 september presenteerde Cultuur Overdag in de serie 
‘Van Goghkerkje Intiem’ twee concerten van David Hordijk. Intiem waren 
de concerten zeker. Wie begint er nu een concert met aandachtsoefenin-
gen? Nou, David dus. Welwillend deden alle bezoekers mee. Het was ech-
ter een mooie opmaat voor de reflectieve pianomuziek van David waarin 
ruimte was voor het kleine gebaar én het grotere universele verhaal. 

David toonde zich dankbaar dat hij 
weer voor publiek kon spelen. “Je 
kunt thuis nog zoveel oefenen, er kan 
nog zoveel bezinning zijn, maar er 
gaat niets boven de interactie met en 
de aanwezigheid van aandachtige 
luisteraars.”

Het volgende concert van Cultuur 
Overdag is op zondagmiddag 18 ok-
tober. Dan treedt het Palissander Ma-
rimba Duo op in het Van Goghkerkje. 
Bij Cultuur Avonduur kunt u op vrij-
dagavond 9 oktober luisteren naar 
een volgend concert in de reeks ‘Van 
Goghkerkje Intiem’: dan kunt u luiste-
ren naar de muziek van Max Frimout, 
met als speciale gast Inge Frimout. 
Liever eerst naar een film? Dan kan 
ook. Op 2 oktober vertoont Cultuur 
Avonduur de film ‘Fisherman’s 
Friends’ in Het Klooster (aanvang: 
19.30 uur).
Alle info over film en concerten is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl

Op een speelse manier introduceer-
de David zijn composities en impro-
visaties. Of een combinatie van bei-
de, door hem ‘comprovisaties’ ge-
noemd. Na ieder stuk was het bijzon-
der om de laatste pianoklanken lang-
zaam te voelen oplossen in de stilte 
van het kerkje.
Bij beide concerten was er ruimte 
voor een verhaal van bezoekers, ter 
plekke bedacht, op basis waarvan 
David al improviserend piano speel-
de. Bezoekers waren creatief. Wat 
dacht u van een achtervolging door 
een stier in een weiland in Friesland 
waardoor je vuil op de bruiloft van je 
zoon aankomt en een priester je redt 
met wijwater? 

Het Van Goghkerkje is voor David een 
speciale plaats. Zo’n 3,5 jaar geleden 
presenteerde hij er zijn eerste, zelfge-
produceerde cd. Het was het sluit-
stuk van een traject waarin hij vorm-
gaf aan zijn verlangens en dromen: 
pianospelen is voor hem veel meer 
dan een hobby. Gedurende dat tra-
ject realiseerde hij zich ineens dat hij 
niet langer slechts onderweg was 
naar het bereiken van zijn doel, maar 
dat hij dat doel eigenlijk al had be-
reikt: hij was waar hij wilde zijn. Dit in-
zicht inspireerde hem tot zijn compo-
sitie ‘Hier’ die vol passie door hem 
werd gespeeld.

Guus Smeulders Solo

Olieverfschilderijen en tekeningen
Nuenenaar Guus Smeulders houdt een solo expositie in galerie, atelier en 
bed&breakfast De Kunstpraktijk in Veldhoven. U bent van harte welkom 
tijdens de officiële opening op zondag 27 september om 14.00 uur. De 
kunstenaar is deze middag aanwezig.

Op gepaste afstand
Vanwege corona is er een doorgaan-
de looproute door de galerie en 
bed&breakfast, terug naar het begin 
van de route kan buitenom. Daar kunt 
u genieten van een goed gesprek met 
een hapje en een drankje. Met drie 
personen tegelijk kunt op deze wijze 
het werk van Guus in de ruimtes be-
kijken, op gepaste afstand van elkaar.

Openingstijden
De expositie is open van 27 septem-
ber tot en met 22 november op don-
derdag, vrijdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Op andere dagen van 
de week op afspraak.

De Kunstpraktijk
Aurelia van der Burght
Dorpstraat 6a, 5504 HH Veldhoven
www.dekunstpraktijk.nl

Volg Guus op Instagram: guus.smeul-
ders. Heb je vragen of wil je hem een 
berichtje sturen, dan kun je hem hier 
bereiken.

Guus heeft zijn hele leven aan de 
Beekstraat in Nuenen gewoond en 
ontdekte al heel jong op school wat 
hij kon doen met lijnen en vlakken. 
Wat hij maakte, raakte hemzelf en an-
deren. “Het had iets magisch”, vertelt 
hij lachend. “Ik was schoolziek, het 
liefste keerde ik om en ging ik terug 
naar huis om te schilderen. Ik blijf het 
zoiets bijzonders vinden, je begint 
met een wit doek en aan het einde 
van de dag is er iets ontstaan dat frus-
treert of verwondert.” Guus schildert 
intuïtief en is een bewonderaar van 
de Neue Leipziger Schule (Neo Rauch 
c.s.). Net als zij maakt hij gebruik van 
de beeldtaal van street art en de the-
matiek van de (social) media. Ook 
vormen zijn reizen en werk (offshore 
rope access) herkenbare inspiratie-
bronnen, naast talloze andere kun-
stenaars. De werkelijkheid die Guus 
creëert, is geen sociaal commentaar 
en bevat geen boodschap voor de 
werkelijkheid om ons heen. Het lijkt 
eerder of hij het kijken zelf aan een 
kritisch onderzoek onderwerpt.

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

Ongeveer waar nu de Meeuwenlaan is, bevond zich tot 
aan de sloop in 1970 de kern van het oude Refeling. Daar stonden twee 
boerderijtjes in een hoek van 90 graden zowat tegen mekaar aan een weg-
verbreding. Dat waren Refeling 5 met als laatste bewoners Marinus en Net-
je ‘de Pruis’, die eigenlijk Schweren heetten. En Refeling 7, sinds 1940 be-
woond door Tinus van de Rijt en zijn gezin. De foto’s tonen de Meeuwen-
laan, Tinus van de Rijt en Refeling 7 
met op de achtergrond de huizen 
van het uitbreidingsplan Refeling 
in aanbouw.
Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 184-
187.

vr 02 okt t/m vr 16 okt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LOVE SARAH   NU
Tiener laat droom van overleden moeder uitkomen 

ÉTÉ 85   NU
16-jarige wordt gered na een kapseizing

BARN  NU
Nasleep voor schoolleiding na overlijden leerling

PARADISE DRIFTERS     NU 
3 thuisloze jongeren schudden hun verleden af  

Expo

podium

film

 T/M 04 OKT

vr 02 okt 20:15u
Comedy Night         
STAND UP COMEDY IN DE CACAOFABRIEK      

vr 09 okt 20:30u
steffen morrison     
SOUL REVOLUTION TOUR 2020 

vr 16 okt 20:00u
Duffhues    
DARKENED AV POETICS CINECONCERT

vr 23 okt 20:30u
Kong 
TOUR 2020

expositie: tussenhuids 
Zes kunstenaars afkomstig uit Nederland en 
België. Een raadselachtige titel die genoeg ruimte 
laat voor interpretatie. Het werk is surrealistisch 
te noemen, al is dat bij alle zes op een heel eigen 
manier.

"Deze expositie is nu al een van de hoogtepun-
ten van het kunstjaar" - Eindhovens Dagblad 

VR 02 OKT T/M VR 16 OKTVR 02 OKT T/M VR 16 OKT

THEATERSPEELHUIS.NL

ZO 27 SEP  15:30u MUZIEK

YURI HONING 
ACOUSTIC QUARTET 
Bluebeard Tour 

DO 01 OKT  20:15u TONEEL

DEBBY PETTER 
De liefde voorbij

VR 02 OKT  16:00 & 20:15u DANS

DE DANSERS 
Shake, Shake, Shake

VR 02 & ZO 04 OKT div. tijden JEUGD

RADMAN 
Schippers & Van Gucht + Het Zuidelijk Toneel 

ZO 04 OKT  12:00 & 15:00u MUZIEK

STENZEL & KIVITS 
The Best of 20 Years 

VR 09 OKT  19:00 & 21:30u DANS

IGONE DE JONGH
I

ZA 10 OKT  16:00 & 20:15u MUZIEK

GEORGES LOTZE EN BAND 
The Neil Diamond Project

ZO 11 OKT  14:30u LOKAAL

FANFARE DE VOORUITGANG  
Dubbelconcert

WO 14 OKT  19:30 & 21:30u DANS

ISHTERIOUS 
Dance in times of quarantine

DO 15 OKT  19:30 & 21:30u MUZIEK

GUIDO
Portraits of Tomorrow

VR 16 OKT  16:00 & 20:15u TONEEL

THEATERGROEP SUBURBIA 
Een Goed Jaar

ZA 17 OKT 16:00, 19:30 & 21:30u CABARET

TISJEBOY JAY  
Het tijdelijke abnormaal 

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Het Goed en DSFW laten zien dat duurzaam kleding kopen 
ook anders kan

Samen op weg     
naar een mooiere wereld 
Vrijdag 25 september a.s. organiseert Het Goed kringloopwarenhuizen in 
samenwerking met de Dutch Sustainable Fashion Week (#DSFW) voor het 
eerst een speciale dag helemaal in teken van tweedehands kleding, de 
Re-use Fashion Day, met als uitzondering dit jaar, volledig online. Re-use, 
re-style en re-cycle van kleding, daarmee willen ze mensen bewust ma-
ken van het belang van het doorgeven van herbruikbare kleding en daar-
bij ook inspireren als het gaat om hoe leuk (en dankbaar) het is deze twee-
dehands mode te dragen. 

kledingstukken dragen we de helft 
minder lang dan 15 jaar geleden. Ter-
wijl ze nog heel goed zijn her te ge-
bruiken. Bijzondere outfit hoeft niet 
nieuw te zijn Het Goed nodigt ie-
dereen uit om met eigen ogen te zien 
dat een bijzondere outfit niet nieuw 
hoeft te zijn. Tijdens de Re-use Fa-
shion Day kan de consument online 
inspiratie opdoen om daarna zelf op 
ontdekkingstocht te gaan door de 
winkels. Voor dames, heren en kinde-
ren, voor elk wat wils. Duurzaam staat 
iedereen goed. 
Op zoek naar samenwerking. Binnen 
de modebranche werkt Het Goed al 
samen met modehuis Berden. Klan-
ten kunnen bij Berden hun herbruik-
bare kleding inleveren en ontvangen 
korting op hun nieuwe aankoop. Dit 
wil Het Goed graag met meer retai-
lers in de modebranche organiseren. 
Dus bent u retailer in de modebran-
che en op zoek naar een partner om 
een bijdrage te leveren aan deze ma-
nier van verduurzamen, neem dan 
contact op met Het Goed. Samen op 
weg naar een mooiere wereld. Web-
sites: 
www.hetgoed.nl 
www.dsfw.nl

Dat Nederland hergebruik van kle-
ding steeds meer omarmt laten de cij-
fers zien. Afgelopen jaar werd bij Het 
Goed bijna 870.000 stuks tweede-
hands kleding verkocht. Dat gebeurt 
niet alleen omdat het duurzamer is 
dan nieuwe kleding, maar ook omdat 
het goedkoper is en extra mogelijk-
heden biedt om een eigen stijl te cre-
eren. Voor jong en oud. Kleding dra-
gen met een goed gevoel. Genoeg re-
denen om tijdens de zevende editie 
van de Dutch Sustainable Fashion 
Week (#DSFW) van 22 t/m 26 septem-
ber niet alleen aandacht te hebben 
voor de noodzakelijke verduurza-
ming van de kledingbranche, maar 
ook de aandacht te richten op het 
verlengen van de levenscyclus van 
kleding door hergebruik. En daarvoor 
is de consument hard nodig. Duurza-
me mode helpt Er is alle reden om 
meer kleding te hergebruiken. 
De kledingindustrie behoort tot de 
meest vervuilende bedrijfstakken ter 
wereld. Een kwart van alle pesticiden 
in de landbouw wordt gebruikt in de 
katoenteelt. Textiel is goed voor tien 
procent van de wereldwijde CO2-uit-
stoot. Bijna de helft van de afvalwa-
terproblemen in de wereld heeft te 
maken met de textielproductie. Een 
zesde van de wereldbevolking werkt 
in de kledingindustrie, met name in 
ontwikkelingslanden tegen lage lo-
nen. Bovendien heeft de wereldwijde 
corona-crisis juist deze groep men-
sen hard getroffen. Onderwijl neemt 
de kledingconsumptie toe. Wereld-
wijd staat de teller op zo’n 100 miljard 
nieuwe kledingstukken per jaar. Die 

Hooikoorts
niet zeggen
geheim houden 
neus onopvallend ophalen
anderen geloven je niet
corona
postbode van de deur wegjagen
stop dat stuk papier
maar bij een ander in zijn gleuf
hoesten is een lange bachcantate
tranen
mijn opa is pas overleden
hooikoorts
mag niet 
morgen verboden
lock down

Klaas de Graa� 
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Ook kleine leefbaarheidsinitiatieven 
belangrijk voor Dorpsraad Lieshout
Natuurlijk is de Dorpsraad Lieshout volop betrokken bij en bezig met gro-
tere zaken als de herinrichting van de Heuvel, de problematiek op de 
kruising N615/Deense hoek en andere grote dorps-onderwerpen. Vanuit 
de missie van de raad “het in-stand-houden en verbeteren van de leef-
baarheid” verdienen kleine initiatieven echter óók alle aandacht en on-
dersteuning. Het geheel van deze kleine initiatieven draagt immers wél 
groot bij aan de samenleving.

deze groep Lieshoutenaren elkaar 
weer eens kunnen treffen. Leefbaar-
heid is immers ook elkaar ontmoe-
ten, samen optrekken en zorg voor 
de medemens. Het initiatief van 
MBVO is zo’n typisch “klein” leefbaar-
heidsinitiatief dat aandacht én on-
dersteuning verdient omdat het bij 
draagt aan het optimaliseren van de 
leefbaarheid in de kern Lieshout.

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

Missie
Ter realisatie van de missie om de 
“leefbaarheid van de kern Lieshout te 
optimaliseren” heeft de Dorpsraad 
Lieshout enkele vaste aandachtsge-
bieden benoemd. Naast die vaste 
aandachtgebieden zijn leefbaar-
heidsinitiatieven ook expliciet als 
aandachtveld benoemd in het be-
leidsplan van de Raad. Henny Bevers 
is een van de raadsleden die zich ex-
pliciet bezighoud met deze initiatie-
ven. Door dit in haar takenpakket op 
te nemen wil de Dorpsraad Lieshout 
voldoende focus en juiste aandacht 
kunnen geven, óók aan kleinere ini-
tiatieven.

MBVO
MBVO is een gymclub voor ouderen. 
De deelnemers, die in leeftijd varië-
ren van boven de 70 tot ruim in de 90 
zijn niet alleen sportief bezig maar 
onderhouden door de gymclub ook 
hun sociale contacten. “Meer Bewe-
gen Voor Ouderen” is zo’n club die 
hard getroffen is door de corona-cri-
sis. Sinds begin maart zijn ze dan ook 
niet meer bij elkaar geweest. Geluk-
kig zijn de eerste initiatieven nu weer 
genomen om in oktober weer op 
gaan starten. Al deze tijd hebben zij 
elkaar niet meer getroffen. In een ini-
tiatief van leidsters Annie van Rooij 
wil MBVO nu een gezellige contact-
middag organiseren, zodat de leden 
elkaar weer eens kunnen treffen.

Leefbaarheid
Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit 
soort initiatieven graag met raad, 
daad én ondersteuning, zodat ook 

Hennie Bevers heeft als lid van Dorpsraad 
Lieshout leefbaarheidsinitiatieven op 
haar agenda staan

Vochtbalans belangrijk voor 
overleving bij nierpatiënten
Het meten van de hoeveelheid vocht in het lichaam van een nierpatiënt 
die wekelijks moet dialyseren, blijkt belangrijker dan tot nu toe werd 
aangenomen. Te veel of juist te weinig vocht in het lichaam zorgt bij deze 
patiënten voor een grotere kans op overlijden. Dat blijkt uit promotieon-
derzoek van Marijke Dekker, uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis en 
het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dekker promoveerde 17 
september op dit onderwerp aan de Universiteit van Maastricht.

MONDO-Initiative
De afdeling Nierziekten van het Ca-
tharina Ziekenhuis en het Dialyse-
centrum Deurne van het Elkerliek zie-
kenhuis is in Nederland één van de 
grootste hemodialyse centra. Om de 
kwaliteit van de behandeling te eva-
lueren en een verbetering in de uit-
komsten van deze kwetsbare patiën-
ten na te streven, neemt het Cathari-
na Ziekenhuis samen met het Maas-
tricht UMC+ al jaren deel aan een in-
ternationaal samenwerkingsver-
band: het MONDO-Initiative (Monito-
ring Dialysis Outcomes Initiative). 
Deze samenwerking is gestart om de 
gegevens te verzamelen van grote 
groepen hemodialyse patiënten die 
over de hele wereld worden behan-
deld. Deze grote hoeveelheden data 
helpen om te achterhalen welke fac-
toren schadelijk zijn voor de verschil-
lende groepen hemodialyse patiën-
ten. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Dekker komt tot haar conclusie na 
een grootschalig dataonderzoek 
waarin patiëntgegevens werden ver-
zameld van grote groepen hemodia-
lyse patiënten over de hele wereld. 
Zij toont aan dat het belangrijk is om 
regelmatig de vloeistofhuishouding 
bij hemodialyse patiënten te meten. 
Hierdoor kan het team van nefrolo-
gen, hemodialyse verpleegkundigen 
en diëtisten de therapie beter af-
stemmen op de behoeftes van de pa-
tiënt, zoals het voorkomen van on-
dervoeding, het meten van ontste-
king en het nastreven van de beste 
bloeddruk voor iedere individuele 
patiënt. 

Dekker en haar begeleiders zijn naar 
aanleiding van dit onderzoek be-
trokken bij het opstellen van een in-
ternationaal advies voor de meest 
optimale behandeling voor bloed-
druk en vochthuishouding bij he-
modialyse patiënten. Deze ver-
nieuwde werkwijze is inmiddels 
standaard-zorg in het Catharina Zie-
kenhuis/Elkerliek ziekenhuis en het 
Maastricht UMC+.

Wat is hemodialyse
Wereldwijd moeten meer dan 2 mil-
joen patiënten met slecht functione-
rende nieren meerdere malen per 
week naar het ziekenhuis om afval-
stoffen en overtollig vocht te laten 
verwijderen door middel van een 
kunstnier. 

Integrale controle    
bedrijventerrein Eeneind
Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoe-
kers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en 
waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in 
Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Donderdag 17 
september 2020 vond een integrale controle plaats op bedrijventerrein 

was deze actie gericht op het contro-
leren van de autobedrijven op Een-
eind.
De controle was een gezamenlijke 
actie van verschillende instanties:
• Gemeente Nuenen
• Politie
• Stichting Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit
• Rijksdienst voor het Wegverkeer 

(RDW)
• Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen (UWV)
• Belastingdienst
• Bureau Toezicht Wwft (Wet ter 

voorkoming van witwassen en fi-
nancieren van terrorisme)

Met deze gezamenlijke aanpak wil-
len we mogelijke illegale activiteiten 
op Eeneind aanpakken en terugdrin-
gen en daarmee het bedrijventerrein 
veiliger en economisch aantrekkelij-
ker maken.

Uw melding helpt ons
Naast de rol van de overheid is ook 
uw rol als inwoner of ondernemer 
ontzettend belangrijk. U bent im-
mers de ogen en oren van de wijk en 
met uw oplettende blik kunnen we 
de georganiseerde misdaad nóg be-
ter aanpakken. Het aantal meldingen 
is de afgelopen periode enorm toe-
genomen. Zo hebben we in Oost-
Brabant in 2019 een verdubbeling 
van het aantal drugsgerelateerde 
meldingen ontvangen via Meld Mis-
daad Anoniem ten opzichte het jaar 
ervoor. Uw melding helpt dan ook 
enorm en draagt bij aan een veilige 
leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermij-
ning of criminaliteit? Meld verdachte 
situaties altijd!
Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijk-
agent, maar ook via Meld Misdaad 
Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Eeneind in Nuenen. 

Met de actie hebben verschillende 
instanties gezamenlijk meerdere 
(auto)bedrijven op bedrijventerrein 
Eeneind gecontroleerd op het nale-
ven van wet- en regelgeving. De con-
trole richtte zich op de bedrijfsactivi-
teiten en de bedrijfsvoering. De be-
drijfspanden werden ook onderzocht 
op illegale activiteiten.

Resultaten
De controle is goed verlopen. De be-
treffende ondernemers hebben me-
dewerking verleend aan de controle. 
De onderlinge samenwerking en 
communicatie tussen de partners 
was goed. 
Er zijn door diverse betrokken instan-
ties onregelmatigheden aangetrof-
fen. Er moet echter eerst nader on-
derzoek worden gedaan voordat er 
uitspraken kunnen worden gedaan 
of het daadwerkelijk om overtredin-
gen of strafbare feiten gaat. De con-
trole is uitgevoerd volgens de coro-
narichtlijnen die zijn opgesteld door 
de landelijke overheid.

Samenwerkende overheid
In Oost-Brabant werken gemeenten 
samen met andere overheden om de 
veiligheid en leefbaarheid te bewa-
ken. Het is een taak van de samen-
werkende overheden om een erop 
toe te zien dat wet- en regelgeving 
wordt nageleefd en iedereen eerlijke 
kansen krijgt. Controles kunnen daar-
om altijd en overal plaatsvinden, ook 
wanneer er geen directe signalen zijn 
van criminele activiteiten.

Gezamenlijke aanpak
Als gemeente willen we een gezond 
ondernemersklimaat bieden. Dat be-
tekent diversiteit aan bedrijven op 
onze bedrijventerreinen. Op bedrij-
venterrein Eeneind zijn relatief veel 
autobedrijven gevestigd. Om te on-
derzoeken of hier sprake is van een 
(on)gezond ondernemersklimaat, 

Informatieve bijeen-
komst Brandweer  
Nuenen met VvE
Twee jaar geleden hebben de bestu-
ren van acht Nuenense Verenigingen 
van Eigenaren het initiatief genomen 
om op bepaalde thema’s ( o.a. brand-
veiligheid ) samen te werken. Vereni-
gingen van Eigenaren hebben name-
lijk dikwijls te maken met dezelfde 
vraagstukken op het gebied van be-
heer en onderhoud van hun (appar-
tement)complexen. 
Op maandag 21 september zijn de be-
sturen op locatie van de brandweer 
van Nuenen zeer gastvrij ontvangen. 
Zij werden uitgebreid geïnformeerd 
over de ontwikkelingen en de risico’s 
van onder andere elektrische voertui-
gen, elektrische fietsen en elektroni-
sche apparatuur, zoals tablets en mo-
biele telefoons. Daarna kwam het the-
ma ‘brandveilig leven’ aan de orde 
met veel waardevolle tips, die zeer 
leerzaam zijn voor alle individuele be-
woners van appartementencom-
plexen maar vooral ook de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid die zij daar-
binnen hebben naar voren bracht.
De besturen van de VvE’s gaan de ko-
mende maanden samen met de 
brandweer bijeenkomsten organise-
ren om de bewoners voor te lichten 
en zich bewust te laten worden van 
allerlei zaken op het gebied van 
brandveiligheid. Daarnaast om de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
die in samenspraak met de brand-
weer kan worden gerealiseerd te pre-
senteren. Het ‘voorkomen van’ (pre-
ventie) en zorg voor elkaar zijn daar-
bij belangrijke uitgangspunten.
Een bijzonder geslaagde middag die 
vooral tot stand heeft kunnen komen 
door de bijzondere medewerking 
van de brandweer Nuenen en die ons 
duidelijk heeft gemaakt dat ‘Samen 
sterker’ het devies is dat absoluut een 
vervolg gaat krijgen.

Namens de samenwerkende VvE’s
Joep Hamacher, voorzitter

Gemeente Nuenen 

Cultuurpact podia Brainportregio      
begint vruchten af te werpen

Denk aan verbindingen bij program-
mering, marketing, techniek maar ook 
thema’s als duurzaamheid en diversi-
teit. De intentie was er al en de Regio 
Deal is een mooie steun in de rug om 
door te zetten. En de energie die vrij-
komt door samen te werken en te 
knokken en ergens samen voor te 
gaan, is enorm. Zo blijkt al uit een 
rondgang tussen de initiatiefnemers. 

Samenwerken is mensenwerk
De vijf directeuren van de zes podia - 
Giel Pastoor, Jochem Otten, Sjoert 
Bossers, Paul L’Herminez en Dries Flo-
ris - zijn vanaf het eerste uur betrok-
ken. Voortvarend en direct met de 
handen uit de mouwen, en open en 
eerlijk naar elkaar. Met een schat aan 
kunde en ervaring op cultuurgebied. 
Inmiddels is Monique van den Berg 
aangesloten om als projectleider het 
geheel te coördineren. Met ruim 10 
jaar managementervaring in theater-
land is zij een mooie toevoeging aan 
het kernteam. Uiteraard kan dit team 
niet zonder de kunde en enthou-
siasme van hun tientallen medewer-
kers. Vanuit de gestelde doelen is in-
middels een aantal mooie interne 
werkgroepen ontstaan, die concreet 
aan de slag zijn gegaan. Het samen 
doen en ontdekken geeft veel en 
maakt trots, zo is - nu al - een belang-
rijke constatering.

Eerste resultaten
Onlangs is de kaartverkoop van het 
nieuwe theaterseizoen gestart. De 
theaterpodia hebben elkaar daar al 
in gevonden. Vanuit een samenwer-
king tussen alle marketingmedewer-
kers startten ze gelijktijdig én met 
een geweldige campagne: Ontdek-
Theaters.nl. Bedoeld om gezamenlijk 

Regio Deal 
Onder de noemer Regio Deal is door 
het Rijk een eenmalige financiële im-
puls beschikbaar gesteld om de 
kracht van de regio te versterken. De 
innovatieve technologieregio groeit 
enorm hard en investeringen zijn es-
sentieel om deze groei te behouden 
en gestalte te geven. Een aantrekke-
lijk woon- en leefklimaat helpt in het 
aantrekken van het broodnodige 
nieuwe talent. Maar helpt ook in het 
realiseren van een krachtige verbin-
ding tussen bewoners in sociaal en 
maatschappelijk opzicht. Met cultuur 
als het spreekwoordelijke cement 
van de samenleving is een samen-
werking tussen de podia als ‘huizen 
van cultuur’ niet meer dan logisch. 

Aan de slag
Het cultuurpact van de zes podia - 
Parktheater Eindhoven, Speelhuis en 
Cacaofabriek Helmond, Schalm Veld-
hoven, Hofnar Valkenswaard en Kat-
tendans Bergeijk - omvat ambitieuze 
plannen en doelen op het gebied van 
onder meer internationalisering, pro-
ductie en educatie. Voor het realiseren 
hiervan is samenwerking essentieel. 

Zes podia uit de Brainportregio zijn dit jaar een intensieve samenwerking 
aangegaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en er daarmee ook 
veel meer kan. Omdat de podia hetzelfde doel voor ogen hebben. Cultuur 
en podiumkunsten in het bijzonder toegankelijker te maken voor alle in-
woners in deze regio. Meer betekenen voor de makers, spelers, publiek 
en bedrijfsleven. In co-financiering met Regio Deal Brainport Eindhoven 
zijn ambitieuze plannen gemaakt voor de periode 2020-2024. En die 
plannen krijgen nu gestalte in eerste concrete resultaten. 

bewoners te enthousiasmeren voor 
theater met daarbij een gloednieuwe 
site waar het gehele aanbod van alle 
theaters op te vinden is. 
Daarnaast staat het concept digitale 
podium volledig in de startblokken 
dankzij de inzet van werkgroep tech-
niek. Live theater is natuurlijk de ba-
sis, maar het ontsluiten van wat er op 
het podium gebeurt voor hen die er 
niet bij kunnen of mogen zijn, is een 
fantastische add-on. Zeker in deze 
coronatijd helpt het meer mensen 
toegang te geven. De apparatuur om 
dit mogelijk te maken, hangt inmid-
dels in alle podia. Deze innovatie 
maakt letterlijk dromen waar: live-
registratie van makers elders, uitzen-
den naar minder mobiele doelgroe-
pen en produceren van cultuurjour-
naals voor de regio. 

Volgende stappen
De komende vier jaar is er nog ont-
zettend veel te doen om deze bete-
kenisvolle rol verder te realiseren. 
Juist voor de doelgroepen voor wie 
cultuur en theater niet vanzelfspre-
kend is. Door geldgebrek, tijdgebrek, 
geen vervoer, geen vrienden om mee 
te gaan, geen passend aanbod. Het 
inventariseren van behoeftes van be-
woners is hierbij ontzettend belang-
rijk. Luisteren en juist niet invullen. 
Het gesprek aangaan. Met de ge-
meentes, met scholen, met wijkcoör-
dinatoren, met makers en spelers, 
met bezoekers. Kijken wat er is en 
waar op aangesloten kan worden. 
Kijken wat er nog niet is en opgezet 
kan worden. Met als doel om bijvoor-
beeld alle kinderen tot en met 12 jaar 
in de Brainportregio structureel toe-
gang tot theater te geven. Om inter-
nationals en andere doelgroepen 
makkelijker te verbinden met theater 
door het ontwikkelen van specifieke 
programma’s of co-producties. Zodat 
het theater een betere afspiegeling 
van de Brainport samenleving wordt 
en herbergt. 
De podia gaan ervoor!

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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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zaterdag
 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 

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

Elke zondag
09.00 uur: WSV-wandeling
ingang van de tennisvelden 
op Sportpark De Lissevoort.

Elke eerste en derde woensdag vd 
maand

09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen
Dorpshuis in Lieshout 

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen 

bij Fysiotherapie Kwiek, Nuenen.
19.00 uur: WSV-wandeling

20.00 uur kienen in het Dorpshuis 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

Vrijdag 25 september
18.30 uur Offi ciële opening van het scouting 

seizoen 2020 – 2021 
Scouting Lieshout – Mariahout

Zaterdag 26 en Zondag 27 september
Jeugdgroep van de Lindespelers: 

voorstelling ‘De Fabriek’
Het Klooster

Woensdag 30 september
19.30-22.00 uur LEV Thema-avond Eenzaam-

heid. De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen
20.00 uur Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen

30 september t/m 11 oktober 
Kinderboekenweek

Vrijdag 2 oktober
15.30-16.30 uur Kom, word ook paleonto-
loog en ontdek de Dino. Bibliotheek Nuenen

19.30 uur Cultuur Avonduur: 
Film ‘Fisherman’s Friends’. Het Klooster

Zaterdag 3 oktober
10.00-12.30 uur Kledinginzamelingsactie 

Mensen in nood
Plein H. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 8 oktober
19.30 uur Theatershow Kindlief

Klooster Nuenen

Vrijdag 9 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: Van Goghkerkje 

Intiem presenteert ‘Max Frimout’ 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

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

In Gerwen en Nederwetten
&

Showkorps O&V in Nuenen 

Zondag 18 oktober 
15.00 uur Cultuur Overdag: 
Palissander Marimba Duo

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

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

 Locatie: Nuenen

Vrijdag 30 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Anna Karnovska 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 15 november
Intocht Sinterklaas

Nuenen

Laat niet alleen tranen vloeien van verdriet
maar ook tranen van dankbaarheid

Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, 
zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, 

is in het bijzijn van haar gezin, overleden mijn lieve echtgenote, 
ons mam, onze trotse oma

Maria van den Boom - Maijs
echtgenote van 

Henk van den Boom
in de leeftijd van 71 jaar.

Henk

Bart en Françoise
 Kevin, Anouk, Djesmee, Mayson

Steijn en Susanne
 Vera, Malou

Irma en Patrick
 Isa, Fenne

17 september 2020 

Op 23 september hebben wij in besloten kring afscheid genomen 
van Maria.

Molvense Erven 136, 
5672 HP Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 september, 18.30 uur: 
Eucharistieviering, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 27 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 27 september, 09.30 uur: 
Woord en Communieviering, voor-
ganger pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 26 september 18.30 uur: 
Leentje en Lennard de Haas; Ernest, 
Will en Gerard de Haas; Jan de Haas; 
Adrianus Schenkels.
Zondag 27 september 09.30 uur en 
11.00 uur: Cees IJzermans; Kees Burt-
ner; Paul Perrée; Marietje de Vries - 
Klomp.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 september 11.00 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Jos van de Rijt.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 september 09.30 uur: vie-
ring met orgel en piano, voorganger 
pastor P. Peters.

Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten - Van Duijnhoven; Martien van 
de Wetering.

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

Op zondag 27 september zal in de 
dienst voorgaan: ds. Axel Rooze. Deze 
dienst in De Regenboog begint om 
10.00 uur. Deze dienst zal weer via 
livestream te zien en te beluisteren 
zijn. Wilt u de dienst bijwonen? Dan 
graag aanmelden via www.pgn-nue-
nen.nl. De collecte is voor de kerk we-
reldwijd. 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 24 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, gedachtenis van 
Onze Lieve Vrouw tot vrijkoping van 
de slaven.
Vrijdag 25 september. 07.15 H. Mis, 
Quatertemperdag.
Zaterdag 26 september. 09.00 uur H. 
Mis, Quatertemperdag; gedachtenis 
van H. Cyprianus en Justina, martela-
ren. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 27 september. Zeventiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 28 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Wenceslaus, hertog en marte-
laar.
Dinsdag 29 september. 18.30 uur H. 
Mis, Wijding van de basiliek van de H. 
Aartsengel Michael; feestdag van de 
broeders van de Priesterbroeder-
schap H. Pius X.
Woensdag 30 september. 07.15 uur 
H. Mis, H. Hiëronymus, belijder en 
kerkleraar.
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

Nu heb je rust, je lichaam en geest

Vaak zullen we denken aan wat is geweest

Wij danken iedereen voor de vele kaarten, lieve en mooie woorden 
en prachtige bloemen die wij mochten ontvangen voor en na het 
overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader, opa en overgrootvader.

Henk van de Vorst
De leegte blij�  maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
we koesteren al die mooie herinneringen.

Koos van de Vorst-Hoeks

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

Nuenen, september 2020

AutoMaatje Nuenen   
hervat noodzakelijk vervoer 
Na een gedwongen stop in maart is AutoMaatje Nuenen weer beperkt ge-
start met het vervoeren van dorpsgenoten. Beperkt, omdat de gezond-
heid van onze deelnemers en vrijwilligers het allerbelangrijkste blijft! 
Daarom rijden onze vrijwilligers op dit moment alleen naar noodzakelij-
ke bestemmingen en afspraken. Ziekenhuisbezoek, fysio en tandarts zijn 
hier voorbeelden van. Ook een bezoek aan kapper of schoonheidsspecia-
list, een bezoekje aan een partner in een verzorgingstehuis en zelfs een 
yogales kan noodzakelijk zijn. Vervoer naar bijvoorbeeld feestjes, tuin-
centra of evenementen verzorgen we nog niet. 

Heeft u vervoer nodig? 
Denkt u noodzakelijk vervoer nodig 
te hebben dan kunt u dit aanvragen 
via 040 711 44 62. We kijken dan sa-
men of uw aanvraag noodzakelijk is, 
bij twijfel beslist onze coördinator. 
AutoMaatje Nuenen is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar via 040 711 44 
62. Zijn wij niet bereikbaar en wordt u 
verbonden met onze voicemail: we 
bellen u z.s.m. terug (niet in het week-
end). Wilt u deelnemer of vrijwilliger 
worden? Geef uw naam en telefoon-
nummer door dan nemen wij contact 
met u op voor meer informatie.  
Tel 040 711 44 62
info@automaatjenuenen.nl
www.automaatjenuenen.nl

Aanvullende spelregels 
AutoMaatje Nuenen volgt de richtlij-
nen van de overheid: 1,5 meter afstand 
houden is niet mogelijk in een auto of 
wanneer je iemand wilt helpen bij het 
in- of uitstappen. Om u en onze vrijwil-
ligers zo goed mogelijk te beschermen 
vervoeren we u alleen als u geen klach-
ten hebt die in verband kunnen wor-
den gebracht met corona. U neemt 
rechts achterin de auto plaats, we ver-
voeren u bij voorkeur alleen, maar er 
mag maximaal 1 huisgenoot meerij-
den. U draagt een mondkapje en in di-
rect contact handschoentjes, ook onze 
vrijwilligers maken gebruik van mond-
kapjes, handschoentjes en zij desinfec-
teren hun auto. 

Sleutels gevonden
Ik heb op zondag 20 september een 
set sleutels gevonden nabij 'Botte-
ma's Bankje' in Het Broek. 

De eigenaar kan telefonisch contact 
met me opnemen: 06 54 765 534.

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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Kom gezellig   
darten
Op de zaterdagavond kun je de ko-
mende weken meedoen aan dart-
toernooien. Iedere avond speel je di-
verse poulewedstrijden waarna je on-
geacht je plaats in de poule sowieso 
nog een plaatsingswedstrijd speelt. 
Er is plek voor maximaal 15 darters 
dus reserveer snel een plek via secre-
taris Bas van Keulen 0653965925. Je 
hoeft geen lid te zijn van een dartclub 
om mee te mogen gooien.
De toernooien vinden plaats op zater-
dag 26 september om 20.00 uur. In 
oktober op de zaterdagen 3,10,24 en 
31 telkens om 20.00 uur. En in novem-
ber alle zaterdagen. Degene die mini-
maal 5x zijn geweest en voldoende 
punten hebben gehaald ontvangen 
een uitnodiging voor de finale-avond 
zaterdag 12 december.

Herenteam Badminton Club 
Lieshout maakt prima start
Met een zeer duidelijke overwinning op het Eindhovense Panache is het 
herenteam van Badminton Club Lieshout sterk aan het seizoen 2020/2021 
begonnen. In de uitwedstrijd werd alleen de tweede singlepartij verlo-
ren, waardoor er 7 punten mee naar Lieshout genomen konden worden. 
In de derde afdeling van de landelijke poule ‘Mannen, nylon shuttle’ 
neemt het Lieshoutse team meteen de koppositie in.

Panache-H1 - BCL-H1: 1-7 Programma
Woensdag 23 september, vanaf 18.30 
uur; Rabobank Inloopdag (2)
Zondag 27 september, 10.00 uur: BC 
Druten-H1 - BCL-H1

Wouter van Vijfeijken en Bert Man-
ders begonnen in hun dubbelpartij 
meteen goed. Met 11-21 en 6-21 lie-
ten zij duidelijk zien wie de beste 
waren. Op de andere baan lieten 
Laurence Roijackers en Christian 
Klumpers dat ook blijken in hun 
dubbelpartij. Met 10-21 en 7-21 
stonden zij exact even-weinig te-
genpunten toe. Direct een tussen-
stand van 2-0 derhalve na de star-
tende dubbelpartijen. 

Singlepartijen
In de daarop volgende singlepartijen 
won eerste heer Wouter van Vijfeij-
ken met duidelijke cijfers van Milan 
Haverlag: 11-21, 14-21. Ook derde 
heer Ruud van Vijfeijken hoefde zich 
niet bovenmatig in te spannen. Rus-
tig spelend bereikte hij een eind-
stand van 9-21, 10-21. Ook vierde 
heer Laurence Roijackers deed het 
prima. Met 14-21 en 9-21 won hij van 
Weihao Sun. De enige verliespartij 
kwam deze keer in de singlepartij 
van de tweede heer. Bert Manders 
maakte er tegen Tom Masson weer 
een driesetter van die hij uiteindelijk 
niet binnen kon slepen. Met 21-12 
moest hij de overwinning in Eindho-
ven laten. 

Dubbelpartijen
In de afsluitende dubbelpartijen 
maakten de Lieshoutse heren geen 
fouten meer. Wouter van Vijfeijken 
en Christian Klumpers wonnen met 
9-21 en 8-21 van hun Eindhovense 
opponenten. Ook Ruud van Vijfeij-
ken en Bert Manders wonnen. Zij 
wonnen met 8-21 en 7-21 van Tom 
Masson en Dileep Gurjar. Door deze 
eerste overwinning mag het heren-
team van Badminton Club Lieshout 
de eerste 7 wedstrijdpunten bij 
schrijven.

Christian Klumpers maakte in zijn eerste wed-
strijd na zijn terugkeer bij BCL geen fouten

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 39

Horizontaal: 2 stellig 10 kostuum 12 vernis 13 afslagplaats bij golf 14 papegaai 
16 werelddeel 19 strijkmes 21 parasiet 22 Nederlander 25 Europese hoofdstad 
26 Engels bier 28 ratelpopulier 30 ijzerhoudende grond 31 deel v.h. been 34 gordel 
36 ongewoon 38 roofdier 39 logé 42 handvat 44 deel v.h. oor 46 tochtje 
48 pl. in Noord-Holland 50 portemonnee 52 aardgordel 53 strekking 55 tuinhuis 
57 kledingstuk 58 nachtvogel 60 halsbont 61 hoofddeksel 62 verrichting.

Verticaal: 1 fl ard 3 ieder 4 deel v.e. bijenkorf 5 te koop 6 deel v.d. bijbel 7 droogvloer 
8 namaak 9 zalf 10 friet 11 inham 14 kleinste deel 15 waakzaam 17 ego 18 overloper 
20 slee 23 pers. vnw. 24 normaal profi el 27 insect 29 leemte 32 grappenmaker 33 takje 
34 spinsel 35 priem 37 mop 38 open 40 bende 41 loopstok 43 muziektempel 
44 Frans lidwoord 45 lage rivierstand 47 in elkaar 49 pers. vnw. 50 Franse kaassoort 
51 hoon 52 zijns inziens 54 tijdstip 56 gebouw in Amsterdam 59 de lezer heil 
60 uitroep van afkeer.

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

E G I R O W B A A L I

E D L T W A K G T G S

B O L S A R D I N E W A T

O D E R C A E U S A A I

K O T E L E T S T E L L I G

L E I R U N

S T A K K E R A F G R O N D

E E N S E A T A F O O I

R A D A M A Z O N E T O R

I M P R D A L K P D E

N S E I N K H E U P C

G A R N A A L V A R I A N T

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

Oplossingen wk 38
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

TROEPENMACHT

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.

AANVULLEND
AARDKUNDE
AUTODIEF
BAKKER
BAVET
CENTRA
DRAMA
GAZON
GEOLOOG
GLAMOUR
GROEN
HELAAS
HOEZEE
HUISJE
INFUUSFLES
KETEL
KORST
LANGS
LISTIG
OMPRATEN
ONGUUR
PORREN
QUIZMASTER
ROUWEN
SAUZEN
SCEPTISCH
SLEDE
SMOORHITTE
SPAARZAAM
STEUN
STRENG
TELEKINESE
TENUE
THEMA
TOPKLASSE
TUSSENSTUK
UITZENDING
ZEEROVER
ZEEZOUT
ZWANENZANG
ZWART
ZWEREN

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

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

1 8
3 7 8

8 5 7 2
1 2 6 5

4 3 9 8
8 6 1 3

2 6 4
1 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 37, Dhr. T. Lenting, Nuenen.
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

*

 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

Veldsink Advies     
trotse sponsor HC Nuenen 
Hockeyclub HC Nuenen is een sponsor rijker! Veldsink Advies pronkt 
sinds dit weekend duidelijk zichtbaar onder het digitale scorebord van 
het hoofd hockeyveld op sportcomplex Lissevoort. 

mel het scorebord aan voorzitter Wiel 
Bloemen. Hiermee werd de samen-
werking tussen Veldsink Advies en HC 

Onder het genot van een heerlijk glas 
wijn overhandigde Veldsink Advies af-
gelopen zaterdag bij strakblauwe he-

Voorzitter Wiel Bloemen showt enthousiast de afstandsbediening die hij uit handen 
van Jeannette Veldsink ontving: de start van de officiële ingebruikname van het Veld-
sink Advies scorebord.
V.l.n.r.: Jeannette Veldsink (Directeur Veldsink Groep), Wiel Bloemen (Voorzitter HC 
Nuenen), Frank den Toonder (Vestigingsmanager Veldsink Advies Nuenen).

Het voltallige Dames-1 team van HC Nuenen pronkt voor het Veldsink Advies bord; de 
nieuwe sponsor van HC Nuenen. Jeannette Veldsink (links) overhandigt de afstandsbe-
diening van het scorebord aan voorzitter Wiel Bloemen. 

Nuenen officieel beklonken. Vanuit 
Veldsink Advies waren Jeannette 
Veldsink en vestigingsmanager Frank 
den Toonder aanwezig om dit heuge-
lijke moment officieel te maken. 

“Wij zijn super enthousiast over de 
samenwerking die we zijn aange-
gaan met Veldsink Advies! Hiermee 
onderstreept Veldsink Advies maar 
weer eens haar maatschappelijke be-
trokkenheid. Dit heeft geresulteerd 
in deze mooie samenwerking die ho-
pelijk van lange duur gaat zijn!” 

Wiel Bloemen, 
voorzitter HC Nuenen

Over Veldsink Advies
Familiebedrijf Veldsink Advies staat al 
ruim 41 jaar symbool voor persoon-
lijk en onafhankelijk financieel ad-
vies. Met dienstverlening op het ge-
bied van hypotheken, verzekeringen 
en pensioenen investeert het bedrijf 
in langdurige relaties met particulie-
ren en ondernemers, met als missie 
het bieden van financiële rust.
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EMK - Acht 3-6
Door John de Jong

Voorafgaand aan de wedstrijd was het voor de technische staf al een opgave 
om de juiste balans te vinden in de wedstrijd elf, gezien het groot aantal bles-
sures voorafgaand aan de wedstrijd. Tel daar nog bij op het uitvallen van Hein 
van den Bosch tijdens de warming-up en de opgelopen blessure (hamstring) 
van Luke Hilt, kort na aanvang van de wedstrijd en het werd al snel duidelijk 
dat EMK veel aan organisatie- en kwaliteit had ingeleverd. Tot overmaat van 
ramp viel ook Sem van den Dungen al vroeg in de wedstrijd uit (met een naar 
aanzien ernstige knieblessure, waarvan hij naar 1,5 jaar revalidatie net hersteld 
was van een kruisbandblessure), waarmee EMK opnieuw veel concessies 
moest doen aan het strijdplan vooraf. Het resultaat hiervan was al snel terug te 
zien in de wedstrijd waar Acht (gegeven de omstandigheden), de bovenlig-
gende partij was, resulterende in een vroege voorsprong (0-1). EMK richtte 
zich op en kwam terug in de wedstrijd, maar kort voor rust was er al snel de 
hernieuwde 2-3 voorsprong waarmee de teams gingen rusten.
Na rust werd de wedstrijd al snel beroofd van het laatste stukje spanning, toen 
Acht uit de eerste de beste aanval de 2-4 liet aantekenen en in het vervolg rela-
tief eenvoudig uitliep naar een 2-6 voorsprong. De wedstrijd was gespeeld 
maar EMK probeerde nog (tegen beter weten in), het geloof te laten terugke-
ren toen uit een strafschop de 3-6 werd genoteerd. De verder sportieve wed-
strijd liep zonder noemenswaardige bijzonderheden naar het einde, waar EMK 
de komende week voldoende huiswerk heeft om een wedstrijdwaardige se-
lectie op de been te brengen richting volgende week. Het zou afbreuk doen 
aan de kwaliteiten van Acht om alleen maar te wijzen naar de blessureperike-
len aan EMK zijde, Acht heeft wel degelijk de juiste mix om het de nodige 
teams lastig te maken in deze klasse.
De krachtsverhoudingen in deze klasse zijn na vandaag nog lastig te voorspellen.

Goede start RKVV Nederwetten in Bergeyk

Terlo - Nederwetten 2-2
Door Louis Staals

Prachtig voetbalweertje op 20 september, en de vaste kern van de sup-
porters van Nederwetten was ondanks de behoorlijke afstand naar Het 
Loo in Bergeyk afgereisd om het vaandelteam aan te moedigen. In het 1e 
kwartier was Terlo iets meer in de aanval dan de bezoekers maar zonder 
noemenswaardige kansen te creëren. Een snoeihard schot van Cas Noten 
werd door doelman Jordy van den Boogaard prima gestopt maar de re-
bound werd door Sebastiaan alsnog binnengeschoten 1-0. Ondanks dat 
Nederwetten mooi voetbal liet zien bij tijd en wijle, moesten ze toch met 
deze 1-0 naar de thee.

nog een lichte mineurstemming voor 
Nederwetten door in de 90e minuut 
de 2-2 te scoren. Al met al toch een 
acceptabele uitslag. Volgende week 
de thuiswedstrijd tegen Casteren en 
dan hopelijk de eerste 3 punter.

In de 2e helft werden enkele spelers 
gewisseld om alsnog de aansluitings-
treffer te realiseren. Terlo kwam er 
veel minder uit en Nederwetten ging 
met goede vechtlust verder en, in de 
75ste minuut, werd dit beloond. Een 
schermutseling voor het Terlo doel 
werd ingeschoten, ingekopt en ten-
slotte door de goed doorzettende 
Dennis van Esch diagonaal over de 
keeper binnen gekopt 1-1. 5 minuten 
later werd het nog mooier, de door-
gebroken, sterk spelende Ben van der 
Bruggen werd binnen de 16 meter 
onreglementair neergehaald en de 
toegekende penalty werd door Bram 
de Jonge snoeihard binnengescho-
ten 1-2. Terlo bracht pinchhitter Twan 
van der Looy in en die bracht toch 

Wetten had een groot deel de wedstrijd in 
handen. (Foto Han Huijbers)

SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 25 september 
ESZVV Totelos 7 - EMK 1 (zaal)  ...22.05
Zaterdag 26 september 
EMK G1G - Rijen G1  .........................10.00
Nuenen VE1 - EMK VE1  ..................15.30
Zondag 27 september 
WEC 1 - EMK 1 .....................................14.30
EMK 2 - Hoogeloon 2  .....................11.00
EMK 3 - UNA 4 .....................................11.00
Brabantia 9 - EMK 4 ..........................09.30
Unitas’59 9 - EMK 5  ..........................12.00
EMK 6 - Unitas’59 10  .......................11.00
Rood Wit V. VR1 - EMK VR1  ...........12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 26 september
Nederw. VE - Best Vooruit VE  ......16.30 
Zondag 27 september
Nederwetten 1 - Casteren 1  .......14.30
RKGSV 4 - Nederwetten 2  ............14.00 
DBS 7 - Nederwetten 3  .................12.30 
Woens. Boys 7 - Nederw. 4 ...........10.00 
Nederwetten VR1 - Acht VR1  .....12.15

RKGSV
Zondag 27 september 
Puspharia 1 - RKGSV 1  ....................14.30
RKGSV 2 - Gestel 3  ............................10.00
RKGSV 3 - Braakhuizen 7  ..............14.00
RKGSV 4 - Nederwetten 2  ............14.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 5  ...........12.00
RKGSV VR1 - RKSV Heeze VR2  ....10.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 26 september
NKV 3 - Attila .........................................12.00
NKV 2 - DOT...........................................14.00
NKV 1 - Midlandia 1 ..........................15.30

Ondernemer Tonnie van der Heijden 31 jaar sponsor

RKGSV Gerwen start    
met nieuwe sponsors
Voetbalvereniging RKGSV vierde zondag 20 september bij de start van de 
competitie een feestje op het sportpark aan De Polder in Gerwen. De pui-
ke nieuwe grasmat werd voor het eerst bespeeld en de nieuwe sponsors 
werden in het zonnetje gezet. Op het zonovergoten sportpark speelde 
het eerste elftal van RKGSV gelijk tegen WEC. 

wordt gesponsord door Brechtje van 
Leuken Schilderwerken. De naam 
van hoofdsponsor GS Staalwerken 
prijkt op de shirts van het eerste elf-
tal, SuccesDay is de shirtsponsor van 
het derde team met café De Stam als 
materiaalsponsor en het vijfde team 
wordt gesponsord door Leenders 
RVS Industrie. Vier spelers van het 
vierde seniorenelftal hebben het 
sponsorschap op zich genomen en 
dat team speelt met ‘Vrienden van 
Gerwen’ op de shirts.

Voorafgaand aan de eerste thuiswed-
strijd op het nieuwe veld maakte het 
bestuur met de nieuwe sponsors een 
rondgang langs de sponsorborden. 
De Gerwense ondernemer Tonnie 
van der Heijden werd hartelijk be-
dankt voor zijn steun en support. Hij 
ondersteunde de plaatselijke voet-
balclub 31 jaar! 

Ereronde en RKGSV - WEC
Het werd een prachtige ereronde 
voor de sportieve sponsor Tonnie en 
voor de nieuwe sponsors. Voorzitter 
Peer Kamsma overhandigde ingelijs-
te shirts aan de nieuwe sponsors en 
ook aan Tonnie van der Heijden. Het 
eerste elftal speelde een verdienste-
lijke wedstrijd tegen de Wijbosch Eer-
de Combinatie (WEC) met kansen 
over en weer. De eerste helft hielden 
de teams elkaar in evenwicht en na 
de rust kwam WEC op voorsprong. 
Een kwartiertje voor het einde scoor-
de Brian de Ronde de verdiende ge-
lijkmaker. 
Nieuwe shirtsponsors voor vijf teams
RKGSV speelt het nieuwe seizoen 
met 5 seniorenelftallen en 1 dames-
elftal. Maar liefst 5 teams starten met 
een nieuwe outfit. Het dameselftal 

Gerwenaar Tonnie van der Heijden 
31 jaar sponsor van RKGSV…..

Winst voor All Blacks uit   
Oud-Beijerland op vijfde OBKK
Door Mariët Jonkhout

Het was niet zo heet als vorig jaar, het was door het coronavirus dan ook 
ruim twee maanden later dan de gebruikelijke datum voor dit enerveren-
de evenement, maar de temperatuur mocht er zeker zijn; dik boven de 
twintig graden. De lucht was strakblauw en, zoals traditie, vloeide het 
bier al voordat de zon haar hoogste punt had bereikt. Het waren dé per-
fecte omstandigheden voor het eerste lustrum van de Open Brabantse 
KUBB-kampioenschappen (OBKK) op de velden van Honk- en Softbalclub 
Nuenen. En maar liefst 20 teams waren weer naar het Nuenense afgereisd 
om te strijden om de felbegeerde titel. 

spelers worden verdeeld in twee 
teams en nemen plaats achter hun ei-
gen basislijn. De bedoeling is om met 
de stokken alle KUBBs van het andere 
team om te gooien. Na de KUBBs is 
de koning aan de beurt. Het team dat 
de koning omgooit, is de winnaar.
KUBB is een spel dat voor zowel jong 
als oud, man of vrouw gemakkelijk te 
leren valt en erg leuk is om te doen. 
Uiteraard komt het wel aan op be-
hendigheid en techniek als men wil 
winnen, maar de geluksfactor - en 
het bier- spelen ook een grote rol bij 

Alle voorgaande edities werden tot 
nu toe gewonnen door de thuisspe-
lende Honk- en Softbalclub Nuenen 
(Honkbal Kubb Nuenen), maar tij-
dens deze lustrumeditie zagen zij in 
een zinderende finale de winst aan 
hun neus voorbij gaan; All Blacks uit 
Oud-Beijerland ging er met de bo-
kaal vandoor.

KUBB is een spel dat met houten 
stukken; 1 koning,10 KUBBs en 6 
stokken, gespeeld wordt op een 
speelveld van vijf bij acht meter. De 

de uiteindelijke prestatie. Het ging 
het ene team stukken beter af dan 
het andere, maar de lol was overal 
even groot. Deze lustrumeditie was 
dan ook wederom super geslaagd en 
de All Blacks komen in 2021 beslist 
terug om hun titel te verdedigen.

Uitslag 5e OBKK Profs
All blacks
Honkbal Kubb Nuenen
Kings of KUBB
Sjoelen is gaaf
Balletvereniging het bleke bipsje
Gek in het Kubbke
Team Nederwetten
De Bokkenrijders

Plezierpoule
Fishtank
Kleters
Kubs
Kubb met peren
Modkubbje verplicht
Weet ik veel
Malawi
Het BaKUBB team
Bokkenpoly
Effe Serieus
Rebels en co
De Lindespelers

RKGSV Gerwen start    

RKSV Nuenen huldigt Wim-Jan 
Teunissen als Groenwitter 2020
De traditionele jaarlijkse vrijwilligersavond bij RKSV Nuenen kon dit jaar 
vanwege corona helaas geen doorgang vinden. Om de vele vrijwilligers 
die actief zijn voor de club toch te bedanken werd door het bestuur aan 
alle vrijwilligers een kleine attentie uitgereikt.

trokken en gedreven vrijwilliger voor 
de club en de laatste jaren vooral als 
lid van het team financiële admini-
stratie met als aandachtsgebied 
voetbalzaken. Voorzitter Lawrence 
van Hevelingen benoemde in zijn 
speech de grote inzet van Wim-Jan 
voor de vereniging en zijn verdien-
sten voor het Financiële team. Na-
mens de supportersvereniging werd 
door Toon Hurkmans de Groenwitte 
verenigingssjaal aan Wim-Jan uitge-
reikt. De huldiging vond plaats in 
aanwezigheid van zijn vrouw en kin-
deren. 

Tot vrijwilliger van het jaar werd Wim-
Jan Teunissen, als de Groenwitter van 
2020 uitgeroepen. De huldiging 
vond plaats in een beperkt gezel-
schap voorafgaand aan de wedstrijd 
van Nuenen 1 tegen Moerse Boys. 
Wim-Jan is al vele jaren actief als be-

Wim-Jan met zijn familie voor het sponsorbord

Wim-Jan Teunissen

De nieuwe sponsors bij het scorebord op het sportpark… Foto’s Cees van Keulen

Terlo - Nederwetten 2-2
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