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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

Sorara 
ondersteunt 
de horeca

Burendag in 
De Panakkers

Help 
het hart 
stopt!
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

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

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

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

A.s. zondag

opening sfeershow

Bosviolen
Volle doos à 
12 stuks. In 
diverse 
kleuren.

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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LIDL opent eerste Nuenense 
winkel in het Kernkwartier
LIDL opent op woensdag 7 oktober om 08.00 uur een spiksplinternieuwe 
winkel aan De Hoge Brake 8 in Nuenen. Klanten kunnen vanaf deze dag 
terecht voor alle dagelijkse boodschappen ‘van de hoogste kwaliteit voor 
de laagste prijs’.

De ruime winkel is ingericht volgens 
de nieuwste ‘LIDL-formule’ met veel 
ruimte voor dagverse producten, een 
servicebalie en een uitgebreide war-
me bakkerij. Deze zorgt dagelijks voor 
een ruime variatie aan verse broodjes, 
van zoet tot hartig. Een blikvanger in 
de winkel is het tapasmeubel met een 
divers en betaalbaar assortiment aan 
tapas- en borrelhapjes. 

"Ik ben erg onder de indruk van onze 
mooie en ruime winkel. We verwel-
komen onze klanten graag op 
woensdag 7 oktober met een glim-
lach”, aldus trotse supermarktmana-
ger Tommy. 

Hij sluit af met de oproep dat nieuwe 
medewerkers bij LIDL Nuenen van 
harte welkom zijn.

Geen sigaretten en tabak
In nieuwe LIDL winkels worden geen 
tabakswaren meer verkocht. LIDL is 
de eerste supermarkt in Nederland 
die stopt met de verkoop van tabaks-
waren. Hiermee zet LIDL de volgen-
de stap richting een rookvrije gene-
ratie.

Duurzaam � liaal
De winkel in het Kernkwartier ken-
merkt zich door vele milieuvriendelij-
ke en energiezuinige aspecten. Zo is 
het filiaal voorzien van 100% Ledver-
lichting, wat een fikse energiebespa-
ring oplevert. Het filiaal is volledig 
aardgasvrij, er is constante monito-
ring op het energieverbruik en alle 
medewerkers krijgen scholing om 
energiebewust te werken. Het afval 
wordt voor 100% gescheiden.

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 07.30 tot 
21.00 uur.
Zondag van 08.00 tot 20.00 uur

Zie de achterpagina
voor de 

openingsaanbiedingen

Mondkapjes dragen 
bij bezoek   
huisartsenpraktijk
De veiligheidsraad Zuid Oost Brabant 
geeft het dringende advies om mond-
kapjes te dragen in openbare ruimtes. 
Wij vragen u namens alle huisartsen in 
Nuenen, een mondkapje te dragen 
wanneer u de praktijk bezoekt. Be-
dankt voor uw medewerking.

Namens alle huisartsen 
en medewerkers in Nuenen

Informatiemarkt duurzame  
initiatieven voor je huis

“We moeten het 
met elkaar doen”
Op zaterdag 10 oktober vindt tussen 
13.00 en 16.00 uur op het Rabobank-
plein in Het Klooster een informatie-
markt over duurzame initiatieven in 
en rond het huis plaats. 

Diverse non-profitorganisaties uit 
Nuenen en omgeving zullen laten 
zien wat er anno 2020 mogelijk is op 
het gebied van verduurzaming en 
welke initiatieven er in Nuenen al 
gaande zijn. Op de markt staan kra-
men van onder andere de gemeente 
Nuenen, Helpt Elkander en de Ver-
enigde Straten van Nuenen. 

De coronaproof opgezette markt is 
vrij toegankelijk. We vragen u wel 
om tijdens uw bezoek de anderhal-
ve metermaatregel in acht te ne-
men. 

Volgende week vindt u een uitge-
breid artikel over deze markt en 
duurzaamheid in deze krant.

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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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:

Komende week staan de ruim 
120  bladkorven er weer. 

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Babs Brugman en Maria Beks maakten een ophaalwan-
deltocht en ruimden op bij de Brabantring, bij het tunnel-
tje bij strandbad Nuenen en bij de Collse Hoefdijk. Het 
leverde  hen vier volle zakken met afval op. Onderweg 
kregen zij van voorbijgangers positieve reacties zoals een 
opgestoken duim. Ze kijken met een goed gevoel terug 
op een zinvolle dag. Volgend jaar doen ze weer mee.
Kijk voor meer informatie op: www.worldcleanupday.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Gasverbruik gemiddeld 55% van je 

energierekening bepaalt.
• Elk seizoen goed is om met isoleren te 

beginnen, maar nu heel gunstig.
• U de waardebon kunt gebruiken voor 

deelname aan collectieve actie WUJW. 
• Wie isoleert steeds meer comfort zal 

ervaren
• Stoppen met roken, Stoptober, geld vrij 

maakt voor investeringen in je huis. 
• De SEEH- regeling tot 31-12-2020 nog 30% subsidie 

geeft op twee energiebesparende maatregelen.

Voor meer informatie: https://www.
nuenen.nl/duurzaamheid

Ook interessant: https://www.mili-
eucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/isoleren-en-
besparen/
  

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!   

HOORZITTING   
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 12 oktober 2020 is er een hoorzitting van de 
algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan 
de orde:

1. Om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 20 mei 2020 betre£ ende het Wob-verzoek.

2. Om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 23 juni 2020 betre£ ende het binnentreden 
van de woning.

3. Om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 2 juli 2020 betre£ ende het niet gaan hand-
haven tegen het vastgestelde peil van de woning op 
adres Larikslaan 3.

4. Om 21.30 uur het bezwaarschrift ingediend namens 
Stal De Kim tegen het besluit van 6 augustus 2020 be-
tre£ ende het niet gaan handhaven tegen de geplaats-
te stapmolen en paardenbak op het perceel Soeter-
beekseweg 13 in Nederwetten.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigin-
gen.

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 phishing (via 
bijvoorbeeld nepmailtjes) onder de aandacht. 

Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)
In een bericht, bijvoorbeeld 
een e-mail of sms, wordt ge-
vraagd om te klikken op een 
link of om in te loggen. Die 
link kan bijvoorbeeld leiden 
naar een valse website van 
een bank, waarin je gevraagd 
wordt om je gegevens in te 
vullen. Op deze manier pro-
beren internetcriminelen toe-
gang te krijgen tot je compu-
ter of je persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens 
te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met 
die gegevens kunnen internetcriminelen je vervolgens veel 
geld afhandig maken.
Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via 
valse e-mails proberen internetcriminelen aan je geld te 
komen. Daarom eerst checken, dan klikken.

Waar moet je op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt 

en download geen bijlage;
• Twijfel je, bel dan de organisatie waar het om gaat, 

zoals je bank en zoek daarvoor zelf het telefoonnum-
mer op;

• Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? 
Is er haast bij? Let op! Eerst checken, dan klikken. 

• Via de Fraudehelpdesk kun je de e-mail controleren.
• Toch slachto£ er geworden? Direct melden bij je bank 

en aangifte doen bij de politie.

RESULTATEN    
CLEANUP DAY 19 SEPTEMBER

Afgelopen zaterdag 19 september was 
de world cleanup day. Ook de Hofwijk 
deed mee met de opschoonactie. In de 
wijk gaan al regelmatig enkele buurt-
bewoners met de grijper rond, dus de 
opbrengst viel wel mee. 
De kinderen waren heel fanatiek. Daar-
om werden ook enkele straten buiten  

         de wijk gedaan.

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen 
naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen 
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met 
ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke 
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.

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

6 oktober Commissie Ruimte
• Coördinatiebesluit Soeterbeekseweg - Wagendonken 

Nuenen

7 oktober Commissie Samenleving - Geannuleerd

8 oktober Commissie Algemene Zaken
• Participatienota Nuenen c.a.
• Zienswijze toekomstvisie RHCe

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het spreekrecht.
De meesprekers kunnen zich uiterlijk melden bij gri�  e@
nuenen.nl dit  i.v.m. RIVM maatregelen:
• Ruimte - maandag 5 oktober 2020, voor 12.00 uur.
• Algemene Zaken - woensdag 7 oktober, voor 12.00 uur.

 VERGUNNINGEN PERIODE 
 22-09-2020 EN 28-09-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 84 Renoveren en verbouwen woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake 12 Plaatsen handelsreclame 
Schout Diercxlaan 14 Verbouwen woning 
Refeling 66 Wijzigen gebruik fysiopraktijk 
Molvense Erven 63 Uitbreiden woning 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-09-2020 Ouwlandsedijk 27 Ontwerp omgevings- 
  vergunning brandveilig  
  gebruik 
24-09-2020 Nuenen c.a. Ontwerpbestemmings- 
  plan ‘Eeneind 2018’
23-09-2020 Hoekstraat 46 Ontwerp omgevings- 
  vergunning moderniseren  
  telecommunicatie instal- 
  latie Hoekstraat 46
22-09-2020 Nuenen c.a. Ophe£ en/vaststellen ge- 
  handicaptenparkeerplaats  
  – Past.Aldenhuijsenstraat
  / Vincent van Goghplein 
22-09-2020 Nuenen c.a. Vaststellen parkeergele- 
  genheid opladen elektri- 
  sche auto’s – Parkstraat  
22-09-2020 Nuenen c.a. Vaststellen parkeerverbod  
  en stilstaan verbod – 
  De Heijbloem en 
  Spierkesdreef

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 ontvan-
gen via:
www.overuwbuurt.overheid.nl



ROND DE LINDE week 40 Donderdag 1 oktober 2020

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

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

4 Slavinken  ............................... 5,00
Krokante Kipschnitzels
“Van puur kipfi let”  ...............................4 stuks 6,95
Oosters Kip Haasje
.......................................................... 100 gram 1,95
Zeeuws Spek
“Uit eigen Keuken”  .......................... 150 gram 2,75
Kip Wrap
............................................................per stuk 2,95
Herfst Twinkels
“Heerlijk roerbakgerecht”  ................ 100 gram 1,75

Kijk ook eens op www.tebak.keurslager.nl 

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

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 
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,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
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KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9
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Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER DIERENDAG
Dit willen wij met u vieren op zaterdag 3 oktober:

Op het gehele assortiment

10% KORTING 
En voor elke klant EEN CADEAUTJE*
*Zolang de voorraad strekt 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

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

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Indisch rundvlees

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Chieuw Jim Kai (gekruide kipstukjes)

18,95
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G
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Nota vrijwilligersbeleid terug 
naar College
Door Gerrit van Ginkel

De Nuenense raad had op24 september veel opmerkingen over de nota 
Vrijwilligersbeleid. Het voorstel om de vrijwilligersprijs met de uitreiking 
van het beeldje van de Waterlelie, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, te 
laten vervallen, viel bij de meeste fracties niet in goede aarde. 

In de nieuwe begroting zijn deze be-
dragen al geposteerd. Netto veran-
dert er dus niets door deze herbenoe-
ming. De kosten werden voorheen 
gedekt uit de Algehele Reserve, con-
stateerde De Combinatie. Dat kan niet 
meer. Natuurlijk Nuenen vindt dat Af-
val en Riolering steeds € 250.000,- uit 
de alg. reserve ontvangt.
W70 steunde het voorstel ook niet. De 
oplossing moet komen uit de begro-
ting en de raad.
Het CDA had berekend dat als het gat 
van € 260.000,- gedicht moet worden, 
betekent dat € 68,- per huishouden. 
Tegen het voorstel stemden W70, 
PvdA, D66, Wieringa van GL en Nat. 
Nuenen. Voor stemden VVD, CDA, De 
Combinatie en Pijnacker van GL. Het 
initiatiefvoorstel werd verworpen.

Motie vreemd aan de orde van de 
dag van W70
Een dag na de raadsvergadering vindt 
er een vergadering plaats van de VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten). De Gemeente Nuenen wil daar 
een stevige motie neerleggen die 
handelt over de penibele financiële si-
tuatie van veel gemeenten. Een veel-
heid van oorzaken tezamen zorgen 
voor enorme tekorten op de gemeen-
tebegrotingen. Er structureel meer 
budget nodig is voor Jeugdzorg. Het 
betreft een bedrag tussen 1 en 1,5 
miljard.
Dat de VNG acties uitvoert als het rijk 
de gemeenten onvoldoende tege-
moetkomt, zodat zij hun begrotingen 
niet op een verantwoorde wijze slui-
tend kunnen krijgen, zoals a. het op-
schorten van diverse overleggen met 
het Rijk, b. het voorbereiden van juri-
dische acties over de opschalingskor-
ting, c. het stoppen met het uitvoeren 
van (nieuwe) taken.
D66 vond het schaamteloos om zo in 
beeld te komen als Nuenen. Wij heb-
ben het goed hier dankzij de grondpo-
sitie. De wethouder had een motie met 
dezelfde strekking maar met een mil-

De motie van de PvdA waarin werd 
aangedrongen op wijkgerichte aan-
pak in overleg met de LEV groep en in 
2021 te komen met een plan van aan-
pak voor de raad. De VVD voelde wel 
iets voor die wijkgerichte aanpak en 
had problemen met het verdwijnen 
van het vrijwilligerslintje. GL stond 
ook achter de motie van de PvdA.
D66 vond het jeugdlintje juist een sti-
mulans en het CDA vond de doorstro-
ming van jeugd naar ouderen essenti-
eel, vooral voor de woningmarkt.
Natuurlijk Nuenen vond het jammer 
als de vrijwilligersprijs vervalt.
Wethouder Stultiëns opperde de mo-
gelijkheid om het lintje en de prijs om 
en om uit te reiken.
Tot slot werd besloten de motie in te 
trekken en het voorstel terug te ne-
men naar het College en dan opnieuw 
aan te bieden aan de raad.

Toerekening kosten 
afval en riolering
Op dit moment worden er kosten be-
rekend op de posten voor afval en ri-
olering die er eigenlijk niet thuisho-
ren, zoals snoeiafval dat naar de post 
afval wordt verschoven en bijvoor-
beeld kwijtschelding die hoort bij het 
minimabeleid. Eigenlijk hoort die 
laatste post thuis bij de OZB of de af-
valstoffenheffing. Dit om meer zicht 
te krijgen in de werkelijke kosten vol-
gens de adviezen van de accounts-
controle commissie.
De volgende bedragen worden ge-
schrapt uit de posten afval en riole-
ring omdat kwijtschelding thuishoort 
bij het minimabeleid: afval: € 63.616,-, 
riolering: € 50.471,-. Het voorstel is om 
deze bedragen (totaal € 114.087,-): te 
dekken uit de algemene middelen.
Straatreiniging heeft naar de mening 
van de commissie voor de accountant-
scontrole weinig van doen met het op-
halen en verwerken van huishoudelijk 
afval. Daarom het voorstel de kosten 
van straatreiniging € 134.458,- niet toe 
te rekenen aan de post afval.
Daarom het dekkingsvoorstel tot een 
verhoging van de afvalstoffenheffing 
per huishouden met € 7,- (totaal: 
€ 69.650,-). Dit kan het eenvoudigst 
door het vastrecht met dit bedrag te 
verhogen.

dere toon. Veel fracties vonden dat de 
toon van de motie wel wat milder kon 
en verwachtten dat meer gemeenten 
met een motie zouden komen met de-
zelfde strekking. Daar moest Nuenen 
zich maar bij aansluiten. 
De motie werd ingetrokken.

Na het officiële gedeelte werd er af-
scheid genomen van Nico Pijnacker 
Hordijk. Sinds 2010 actief in de Nue-
nense politiek en volgens Nico zelf 
sinds 33 jaar actief ook landelijk en in-
ternationaal. “Ik heb nu gekozen voor 
‘ons thuis’” sprak een licht geëmotio-
neerde Nico, inmiddels in het bijzijn 
van zijn naasten.
Burgemeester Houben noemde hem 
een bijter die ondanks zijn wankele 
gezondheid met vastberadenheid zijn 
taak vervulde voor Nuenen. Groen 
links fractievoorzitter Tineke Wieringa 
prees Nico om de partij in stormachti-
ge tijden door de problemen heeft 
geloodst en Bertje van Stiphout van 
D66 was vol lof over het aandeel van 
Nico in zijn D66 periode.
Nico van Pijnacker Hordijk wilde zelf 
het moment bepalen van zijn afscheid 
in de politiek en wilde niet ingaan op 
eerder advies van partijgenoten om te 
stoppen. “Zo zit ik niet in elkaar”, te-
kende Nico zijn karakter.

PvdA-wandeling     
in plaats van PvdA-inloop
Sinds jaar en dag organiseert de PvdA Nuenen een inloopbijeenkomst op 
de eerste vrijdag van de maand. We bieden de inwoners van Nuenen hier-
mee de gelegenheid om hun mening en ideeën met ons te delen, met 
name over actuele thema’s. Helaas maakt corona dat op dit moment niet 
mogelijk. Tijd voor iets anders, tijd voor iets nieuws!

We vertrekken om 19.00 uur vanaf 
café Schafrath. Rond 19.30 uur hopen 
we bij u op de Opwettenseweg te 
zijn. U wordt van harte uitgenodigd 
met ons mee te wandelen, zodat we 
al lopend van gedachten kunnen 
wisselen. Na de Opwettenseweg lo-
pen we ook Nuenen-West binnen. Na 
afloop gaan wij terug naar café Schaf-
rath voor een kop koffie (of wat an-
ders).

Net als op onze maandelijkse PvdA-
inloop op de eerste vrijdag van de 
maand is bij onze wandeling vanuit 
fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u 
ideeën, vragen of klachten, wij horen 
ze graag. Wij hopen u te treffen op 
vrijdagavond 2 oktober, waar wij om 
19.00 bij café Schafrath starten met 
de wandeling. 
Voor info nuenen.pvda.nl

Met ingang van vrijdag 2 oktober 
komen wij naar u toe
De komende maanden moeten er be-
langrijke beslissingen genomen wor-
den. Een daarvan is wat er moet ge-
beuren met de Opwettenseweg. Ver-
keersluw? Alleen bestemmingsver-
keer? Volledig open voor doorgaand 
verkeer? Een belangrijk besluit voor de 
directbetrokkenen, maar dat niet al-
leen. Wat er besloten wordt, heeft on-
dermeer ook gevolgen voor de voort-
gang van de bouw in Nuenen-West.
PvdA Nuenen vindt het heel belang-
rijk dat directbetrokkenen actief mee 
kunnen denken. En dat er actief naar 
hen geluisterd wordt. Zoals gezegd, 
wij komen naar u toe en willen graag 
horen hoe u erover denkt. We willen 
dit coronaproof doen. We kiezen 
voor de buitenlucht, geen inloop 
deze keer maar een PvdA-wandeling, 
voor het eerst op vrijdag 2 oktober. 

SeniorWeb ‘verhuisd’
De website van SeniorWeb Nuenen is tijdelijk verhuisd op internet. Door tech-
nische problemen bij onze provider was de website www.seniorwebnuenen.
nl de laatste dagen niet meer te bereiken. Gelukkig hebben we snel op een be-
vriende server onderdak kunnen krijgen.
Voorlopig kunt u voor onze website dan ook terecht bij: www.nuenenactief.nl

Hier vindt u alle informatie over de diensten die we op een coronaveilige wijze 
nog kunnen aanbieden, zoals cursussen in kleine groepjes en de helpdesk op 
afspraak.
We hopen dat u via deze omweg uw weg naar ons kunt blijven vinden.

SeniorWeb Nuenen, Wim Nijdam

Burger initiatief vindt geen gehoor bij 
nuenen’s college 
De nieuwbouwwijk Nuenen West moet ontsloten worden voor verkeer. Om tot een op-
lossing te komen die draagvlak vindt onder alle belanghebbenden organiseert het Col-
lege van Nuenen dialoogsessies. Een grote groep belanghebbenden is ontevreden over 
de kwaliteit van de dialoogsessies. De onvrede spitst zich toe op vooringenomenheid 
van het College, welke haar oplossing toespits op de problematiek rondom de Opwet-
tenseweg, zonder de gevolgen en consequenties voor andere woonwijken mee te we-
gen. De oplossing staat haaks op de motie van de Raad om de Opwettenseweg open te 
houden voor gemotoriseerd verkeer. De beoogde inbreng van de belanghebbenden 
wordt niet in de plannen meegenomen. 
Belanghebbenden in Nuenen Zuid strekkend van Europalaan tot Pieterveld en Zuider-
klamp, inclusief de sportverenigingen, hebben de plicht gevoeld om naast hun bezwa-
ren ook mee te denken in mogelijke oplossingen. Gedurende deze zomer zijn de partij-
en meermaals samen geweest om een gedeeld standpunt te vinden en een alternatie-
ve oplossing voor te stellen aan het College.
De partijen spreken zich unaniem uit tegen een ontsluiting via Wettenseind en een 
aansluiting op de Geldropsedjik. Dit op grond van toename van verkeersonveiligheid, 
het ondergeschikt maken van het leefcomfort van de bestaande bewoners en het ver-
der overschrijden van wettelijke normen voor geluidsoverlast, stikstof en fijnstof. Op 
basis van dit standpunt, hebben zij oplossingen aangedragen in lijn met de motie van 
de Raad. Helaas heeft het College deze oplossingen na een blikseminventarisatie afge-
serveerd op grond van discutabele criteria. 
Tijdens de recentelijke tweede dialoogsessie wilde de woordvoerder van deze verenig-
de partijen het bovenstaande toelichten om de dialoogsessie efficiënter en gestructu-
reerder te laten verlopen. Tot veler verbazing werd de woordvoerder door de wethou-
der de mond gesnoerd. De wethouder stond niet toe dat er plenair overleg plaatsvond 
en wilde enkel meningen gedeeld zien in kleine werkgroepjes. “Dat is hoe we het gaan 
doen en bent u het daar niet mee eens dan kunt u nu vertrekken”. In het ED van 23 sep-
tember stond dat de deelnemers boos weggelopen zijn. De deelnemers zijn niet wegge-
lopen. Ze zijn weggestuurd omdat ze niet wensten deel te nemen aan de verdeel en 
heers strategie van het College. Een vreemde en teleurstellende manier van omgang 
met burgers die willen participeren en bij willen dragen aan een beter en veiliger Nue-
nen.
Al het werk dan voor niets? Gelukkig niet. Meerdere raadsleden toonden wel degelijk 
interesse in de oplossing van de verenigde partijen. Zij zullen het verder onder de aan-
dacht brengen bij het College. Daarnaast worden de partijen gesterkt door een petitie, 
ondertekend door meer dan 1000 belanghebbenden die eerdaags aan de Raad en het 
College zullen worden aangeboden. Uiteindelijk doel is immers om een oplossing te 
vinden die aan de motie van de Raad voldoet en die in de ontsluiting Nuenen West 
voorziet met een veilige Opwettenseweg, maar ook zeker met een veilig Wettenseind 
en Geldropsedijk. Dat is waar die meer dan 1000 mensen voor tekenen.

Wim Elshout, Krommenakker 12, 5672 PK Nuenen. 06-11880190

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

Ingezonden brieven

Huub & Mariet van de Winkel
60 jaar getrouwd
Op 29 september 2020 was het 60 jaar geleden dat Huub van de Winkel en 
Mariet Franssen voor de burgerlijke stand met elkaar in het huwelijk tra-
den. Een jaar later, op 22 juli 1961, werd er voor de kerk getrouwd.

Het leven was goed in het Brabantse 
land en ze werden opa en oma van 
drie kleinkinderen.
In 2014 verhuisden ze nog een keer, 
nu met z’n tweetjes naar de Jo van 
Dijkhof, waar ze rustig van hun dag 
genieten met lezen, puzzelen, biljar-
ten en elkaars gezelschap.

Huub en Mariet, van harte gefelici-
teerd met jullie 60 jarig huwelijk en 
nog vele gezonde jaren samen!

Huub en Mariet leerden elkaar ken-
nen op de Brunssummerheide.
Hij woonde in het plaatsje Heksen-
berg en zij in Heerlerheide, beide 
plaatsjes behorend tot de stad Heer-
len in Zuid-Limburg.
Na hun huwelijk gingen ze in Heerler-
heide wonen en kregen twee doch-
ters en een zoon.
Huub verdiende de kost als elektri-
cien ondergronds in de Oranje Nas-
sau mijn en Mariet zorgde voor de 
kinderen en het huishouden. In hun 
vrije tijd speelde Huub voetbal en 
Mariet volleybal.
Ze hadden een fijn en liefdevol ge-
zinsleven.
In 1970 verhuisde het gezin naar 
Nuenen, waar Huub, na de sluiting 
van de Oranje Nassau mijn, een 
baan als beveiliger-bewaking bij Phi-
lips te Eindhoven vond.
Het was een grote verandering voor 
het gezin, maar in Nuenen vonden ze 
hun nieuwe thuis.
Ook hier werd het volleyballen en het 
voetballen weer opgepakt.
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Woonbedrijf gaat over naar 
Wooniezie
Vanaf 1 oktober biedt Woonbedrijf vrijgekomen sociale huurwoningen te 
huur aan via www.wooniezie.nl. Op deze website bieden de meeste wo-
ningcorporaties in de regio hun woningen te huur aan. 

Vraag en aanbod op één platform
Steeds meer woningcorporaties slui-
ten zich aan bij Wooniezie. Door alle 
woningzoekenden en het woningaan-
bod op één platform bij elkaar te 
brengen realiseren de corporaties een 
goede basis om woonruimteverde-
ling regionaal uit te voeren. Het uit-
gangspunt is dat woningzoekenden 
zich vrij kunnen bewegen binnen de 
regionale woningmarkt.

Wanneer woningcorporaties ge-
bruikmaken van één systeem, geeft 
dit inzicht in en actuele informatie 
over vraag en aanbod, zoekgedrag 
en slaagkansen binnen de regio en 
het werkgebied van de woningcor-
poraties. Hierdoor kan de gemeente-
lijke woonvisie en het woonbeleid 
opgesteld en bijgesteld worden, in 
het belang van de inwoners en wo-
ningzoekenden.

Vanaf 1 oktober 2020 zijn de volgen-
de (regionale) woningcorporaties 
aangesloten bij Wooniezie: 
Bergopwaarts (Helmond), Compaen, 
Goed wonen Gemert, Helpt Elkander, 
`thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, 
Woonbedrijf, Wooninc en Woonpart-
ners. Daarnaast maken ook de ver-
huurders Mooiland, JorisZorg, Savant, 
Woonzorg Nederland en Vestia Noord-
Nederland gebruik van Wooniezie.

Meer gemak voor woningzoekenden
Het platform van Wooniezie is veel 
gebruikersvriendelijker dan het oude 
systeem van Woonbedrijf. Daarnaast 
hebben woningzoekenden met één 
inschrijving toegang tot (sociale) 
huurwoningen van alle aangesloten 
corporaties in de regio. Woningzoe-
kenden zijn bij Wooniezie ingeschre-
ven voor de totale regio en kunnen 
daarom ook reageren op woningen 
in andere gemeenten of kernen. Het 
zoekgebied en het aanbod van wo-
ningen wordt hierdoor groter. 

Woningzoekenden zijn geïnfor-
meerd over de overgang
Bij Woonbedrijf ingeschreven wo-
ningzoekenden kregen eind augus-
tus/begin september een e-mail met 
de vraag of hun inschrijving meege-
nomen mag worden naar Wooniezie. 
Wanneer een woningzoekende zowel 
bij Woonbedrijf als bij Wooniezie 
staat ingeschreven geldt automatisch 
de langste inschrijftijd. Alle woning-
zoekenden die al ingeschreven staan 
bij Wooniezie kunnen vanaf 1 oktober 
ook direct met hun inschrijving rea-
geren op woningen van Woonbedrijf. 
Woningzoekenden van Woonbedrijf 
die meegaan naar Wooniezie en hun 
inschrijving vanaf 1 oktober active-
ren, kunnen ook reageren op alle wo-
ningen binnen Wooniezie.

fotografie: Norbert van Onna

Toch vergt ook dit weer nieuwe uit-
dagingen voor de horeca-onderne-
mer. Want hoe krijg je in korte tijd je 
terras overkapt? Hoe hou je de kos-
ten hiervan onder controle? De op-
brengsten zijn door de coronacrisis 
immers hard gedaald. Daarnaast 
moet er ook een aantal voorwaarden 
worden voldaan, zoals: uitstraling en 
ventilatie. Kortom een mooie kans, 
maar tevens een goede uitdaging. 

Hierin wil Sorara Outdoor Living de 
horeca graag ondersteunen. Sorara is 
onder andere gespecialiseerd in ter-
rasoverkappingen. Directeur Jan Ver-
hagen licht de mogelijkheden voor 
de horeca toe: “Door de coranacrisis 
heeft de horeca het al erg druk om al-
les binnen de richtlijnen te organise-
ren. De winterterrassen bieden een 
mooie opsteker. Hierdoor kunnen de 
horeca toch op een veilige manier 
meer gasten kwijt in hun zaak. Maar 
het blijft dan nog steeds lastig om dit 
binnen alle voorwaarden te regelen. 

Sorara ondersteunt de horeca
Het mag inmiddels meer dan duidelijk zijn dat de horeca het door de 
coranacrisis erg lastig heeft. Diverse gemeenten komen de horeca tege-
moet door de (vergrote) terrassen ook de winterperiode toe te staan. Ver-
der geven vele gemeenten nu ook toestemming om de terrassen -onder 
voorwaarden- te overkappen. Een mooi geste en een goede kans voor de 
horeca om de dalende omzet ook in de winter enigszins goed te maken. 

Wij kunnen de horeca-ondernemer 
hierin volledig ontlasten. Zodat de 
gasten ook de komende periode nog 
lekker buiten in de horeca kunnen 
genieten.”

Eén van de oplossingen die Sorara 
kan bieden is de nieuwe snel op te 
bouwen semi-permanente pergola 
met beweegbaar lamellendak. Deze 
overkapping is compleet waterdicht 
en biedt daarmee de gewenste be-
schutting. Maar doordat het dak ook 
kan worden geopend, wordt er even-
eens extra rekening gehouden met 
de ventilatie. Onlangs heeft de over-
kapping de prestigieuze Red Dot 
Award voor buitengewoon design 
gewonnen. Dus ook met de uitstra-
ling zit het goed. Kortom, het voldoet 
aan alle gemeentelijke voorwaarden 
en wordt daarnaast ook nog voor een 
zeer concurrerende prijs aangebo-
den. Daarbij bestaat ook nog de mo-
gelijkheid om de hele constructie te 
laten installeren.

Taxatiedag    
bij Art Dumay
Heb je altijd al willen weten hoeveel 
de klok waard is dat bij jou thuis 
staat? Of het schilderij die je ooit van 
je overgrootmoeder hebt gekregen? 
Kom dan naar de (coronaproof) taxa-
tiedag bij Art Dumay in Nuenen op 
zaterdag 3 oktober en kom erachter!

Op zaterdag 3 oktober staat Art Du-
may helemaal in het teken van kunst, 
antiek en juwelen. Op deze dag taxe-
ren we tussen 13 en 17 uur alle soor-
ten kunst. Of is het curiosa? Dát ant-
woord krijg je a.s. zaterdag!
Je kunt tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
aanschuiven bij één van de taxateurs 
van Kunsthandel Art Dumay. Heb je 
wellicht nog een antieke klok, oud 
speelgoed of schilderijen staan? De 
taxateurs taxeren dat, maar ook beel-
den, antiek, munten, porselein, zilver, 
sieraden en ander kleingoed. 
Ons pand van 1000 m2 heeft genoeg 
ruimte om ook de recente maatrege-
len van dinsdag 28 september te 
waarborgen. Zo is er een looppad en 
op verschillende plekken in het pand 
wachtruimte waarbij de stoelen op 
meer dan 1,5 meter afstand geplaatst 
zijn. En uiteraard overal desinfectie-
middelen. Ons team zorgt er de hele 
dag voor dat alles na gebruik weer 
wordt schoongemaakt. Bij binnen-
komst noteer je je naam en telefoon-
nummer. 
Heb je vragen vooraf? Bel dan naar 
040-2845208 of kijk op 
www.artdumay.com 

Dorpsraad Lieshout kiest haar 
rol in het plan ‘Heuvelplein’
Afgelopen week is in de commissievergadering van de gemeente Laar-
beek het plan voor het Heuvelplein in Lieshout gepresenteerd aan de 
commissieleden. Veel betrokkenen hebben dit live gevolgd, teruggeke-
ken of in de lokale media gelezen. Dorpsraad Lieshout wil graag een voor-
iedereen-duidelijke rol in het proces rondom dit plan voor het Heuvel-
plein gaan spelen: daar heeft de raad nu keuzes voor gemaakt.

Veel vragen
Op basis van de informatie die er nu 
ligt en wat in het dorp verteld wordt 
leven er een groot aantal belangrijke 
vragen. Waarom moet er een grotere 
supermarkt komen ? Wat zijn de ge-
volgen voor de verkeersdrukte ? Hoe 
zit het precies met het parkeren bij 
de kerk (waar kort over is gesproken 
in de commissie vergadering) ? Deze 
vragen wil de Dorpsraad in ieder ge-
val meenemen en voorleggen bij de 
betrokkenen. Daarnaast zullen er 
nog legio andere vragen zijn. Dorps-
raad Lieshout wil graag inzicht krij-
gen in al die vragen, vandaar de op-
roep om deze vragen te delen via 
info@dorpsraad-lieshout.nl. Op deze 
wijze kan de raad bijdragen aan ‘dui-
delijke communicatie’ door die vra-
gen bij het juiste loket neer te leggen, 
zodat er antwoorden op komen.

Een ‘goed proces” is immers van groot 
belang !

Proces
“De Dorpsraad is er voor alle inwo-
ners van Lieshout” zo heeft de dorps-
raad onlangs nog in haar beleidsplan 
opgenomen. Omdat het plan ‘herin-
richting Heuvelplein’ verschillende 
kampen heeft gecreëerd vormen 
zich nu voor- en tegenstanders van 
de plannen die er liggen. De Dorps-
raad Lieshout wil zich echter focus-
sen op het proces, op de communica-
tie en op (het omgaan met) de vra-
gen die er zijn over deze plannen en 
níet op de inhoud. De Dorpsraad wil 
graag dat de gemeente de procedure 
volgt als het gaat om de bewoners 
van Lieshout te informeren, mee te 
laten denken etc.; dus een gedegen 
proces waarin de belangen van be-
trokken partijen en inwoners van 
Lieshout zorgvuldig worden afgewo-
gen en meegenomen. De Dorpsraad 
zelf heeft al vanaf het begin een goed 
contact met de gemeente over het 
proces rondom dit plan en de dorps-
raad heeft dan ook aangegeven dat 
ze nadrukkelijk wil toezien op een 
‘goed proces’ en op een ‘duidelijke 
communicatie’.

Inloopavonden
Nu de omwonenden en ook de com-
missie Ruimtelijke Ordening over de 
plannen zijn geïnformeerd, is de vol-
gende stap in een ‘duidelijke commu-
nicatie’ om alle inwoners van Lies-
hout te informeren. Zoals de ge-
meente heeft aangegeven, komen er 
hiervoor inloopavonden. Vanzelf-
sprekend zal de Dorpsraad aanwezig 
zijn op deze avonden. Zodra hier de 
data voor bekend zijn zal de raad alle 
inwoners van Lieshout hierop wijzen 
en oproepen te komen.

Het plan “herinrichting Heuvelplein” houdt 
de gemoederen in Lieshout volop bezig

Mia: nieuwe inwoner in onze 
gemeente
Diana en Alexander Darmonski zijn blij met de geboorte van hun dochter 
Mia. Mia is geboren op 7 september en dat is te zien in de voortuin van 
Dora Ebbenhof 3 in Gerwen. Mia: welkom in de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.

hek, schiet dan een fotootje en mail 
dat met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. 

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een 
‘geboortekaartje’ op de raam of een 

Foto Cees van Keulen

Maar ook meer tijdelijke (horeca-) 
oplossingen zijn te vinden in het rui-
me assortiment van Sorara Outdoor 
Living. “Wij hebben jarenlange erva-
ring binnen de horeca van parasols 
tot partytenten. In deze uitzonderlij-
ke tijden willen we de branche hier 
dan ook graag in assisteren. Zo zijn 
bijvoorbeeld al onze modellen direct 
uit voorraad leverbaar.” aldus Verha-
gen. Geïnteresseerden kunnen ge-
heel vrijblijvend contact opnemen 
met Sorara Outdoor Living om de 
mogelijkheden te bespreken. 
www.sorara.eu
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Programma LON TV

Het programma van ons ma-
gazine Nuenen Nú wordt 
meerdere keren per week ver-
verst met nieuwe onderwer-
pen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 40 
en 41 van (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen 
Nú te zien:

• Gesprek met 
 de burgemeester op 6-10
• Advocaat Eva Gonzaléz Peréz 
 over de kindertoeslagaffaire
• In de serie Bed and Breakfast : 

De Heerlykheid in Nederwetten
• Vertrekkend CDA-raadslid 
 Erik Groothoff
• Nieuw CDA-raadslid 
 Peter Hendrikx
• Nuenense topzeiler 
 Willy van der Heijden
• Gesprek met gedeputeerde 
 Elies Lemkes
• Ondertekening gemeentelijk 
 sportcontract
• Nieuw initiatief 
 ‘Van Goghkerkje intiem’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De LON 
zendt iedere ochtend om 08.00 
uur een fitnessprogramma uit.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen ?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met 
CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. 

U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.

Heilig Kruisgilde vierde Teerdag
14 september of de zaterdag en zondag traditiegetrouw het dichtst 
daarbij, viert het Heilig Kruisgilde haar jaarlijkse Teerdag. Het was ech-
ter de corona die voor aanpassing zorgde o.a. was er gezorgd dat er 
voor iedereen een veilige zitplaats was. Omdat er weinig activiteiten 
zijn geweest in 2020 blijft de huidige koning Harry Vermeltfoort in 
2021 de Gilde Koning.

Keizer, een hoofdman kan zijn, mocht 
er een tweede komen dan krijg hij de 
toevoeging ‘in de wacht’ erbij.

Omdat er dit jaar geen koning schie-
ten plaats vond had de gildeoverheid 
een leuk alternatief, Het St Jorisgilde 
uit Goirle beschikt over een laserge-
weer waarmee geschoten kan wor-
den en waar iedereen aan kan deel-
nemen. Telkens werden 6 personen 
uitgenodigd om te schieten. Acht Gil-
debroeders en Zuster zouden in de fi-
nale uitmaken wie er voor een jaar 
prins of prinses mag zijn van het gil-
de. Uiteindelijk was het Antoinette 
v/d Schriek die met enkele gerichte 
schoten, zich Prinses van het gilde 
mag noemen.
Na dit officiële gedeelte was het tijd 
voor de prima verzorgde warme 
maaltijd. Na de zondagse soep werd 
door de tamboers de halve maaltijd 
getromd, waarom is niet meer goed 
terug te halen, maar traditie is tradi-
tie. Dus ook de halve maaltijd trom-
men. Wat de rest van de maaltijd wel 
beter doet smaken.

Het Heilig Kruisgilde kan terug kijken 
op een zeer geslaagde en gezellige 
teerdag, ondanks de beperkingen en 
maatregelen die nodig zijn in deze 
coronatijd.

Ere-Hoofdman,
Piet van den Berk. 

Om 09.00 uur verzamelde de Gilde-
broeders, Gildezusters en Verwanten 
op het gildeterrein om gezamenlijk 
op te trekken naar het Gildekruis op 
het Martien van den Berkpleintje 
waar Gildeheer Pastoor Vossenaar de 
dag opende met een korte toespraak 
en gebed, om daarna te genieten van 
de welvoorziene koffietafel met war-
me worst en kouwe ribben.

Traditiegetrouw worden op deze dag 
ook de jubilarissen gehuldigd. Arold 
Kersten is gehuldigd voor zijn 40 jaar 
Gildebroederschap, bij het gilde is 
Arold tamboer en geweerschutter. In 
2007 en 2009 schoot Arold zich tot 
koning van het Heilig Kruisgilde. Ook 
heeft hij al 2 maal de Ad Raaijmakers 
trofee gewonnen. Het Zilveren speld-
je met Robijn werd op gespeld door 
zijn vrouw Ellen. Ook Dre Bemel-
mans, die als vertegenwoordiger van 
de Kring Kempenland een woordje 
kwam spreken, gaf de zilveren eres-
peld van de kring.

Albert Bastiaans heeft, in maart dit 
jaar, afscheid genomen als Hoofdman 
van het Heilig Kruisgilde. Als dank 
voor zijn geweldige inzet ontving Al-
bert een zilverenschild op een plan-
chette. Ook kreeg hij een medaille 
met de titel ‘Ere-Hoofdman in de 
wacht’ In de wacht slaat op het feit dat 
er in een gilde maar een Koning, een 

Eerste week oktober: 

Landelijke Aktieweek   
van (tegen) de eenzaamheid
Je kunt eenzaam zijn in je eentje, maar evengoed met een groep mensen 
om je heen. Wanneer ben je dan eenzaam? Wat is eenzaamheid? 

uw isolement te doorbreken. Samen 
met u een eindje gaan wandelen, of 
gaan winkelen. We kunnen u introdu-
ceren bij een van onze vele ontspan-
ningsclubs, er is er vast wel een die u 
aanspreekt, we gaan er samen met u 
een kijkje nemen. Aanspraak hebt u 
daar zo, het zijn leeftijdgenoten en 
de kans is groot dat u iemand tegen-
komt die u nog kent van vroeger. Wij 
willen u weer op weg helpen, samen 
met u die eerste stap zetten, vrijblij-
vend en zonder vergoeding. Uw een-
zaamheid opheffen, een isolement 
doorbreken en een mens weer geluk-
kig maken, daar gaat het ons om.

Wilt u meer weten of erover praten? 
Stuur een e-mail met uw naam en tele-
foonnummer naar ts@senergiek-nue-
nen.nl of bel op maandag- / donder-
dagochtend naar de administratie van 
Senergiek 040-283 84 87, dan neemt 
iemand van ons contact met u op. 

Je niet meer verbonden voelen met 
de wereld om je heen.

Eenzaamheid zit vooral in jezelf. Je 
mist iets. Je partner, je kind, je huis-
dier, je vertrouwde omgeving. Je 
voelt je ellendig, maar komt er niet 
toe om daar iets aan te doen. Maar 
feitelijk mis je vooral je eigen ver-
trouwde ‘ik’, die ben je kwijtgeraakt 
en die wil je heel graag terug. Weer 
lekker in je vel zitten, gelukkig zijn, 
weer kunnen lachen, genieten van al-
les om je heen, ook kleine gebaren 
opmerken en waarderen.
Ook als je alleen bent kun je je daar 
best prettig bij voelen. Je neemt ini-
tiatieven, belt regelmatig met andere 
mensen, bent lid van een hobbyclub. 
Dat kan allemaal als je dat lichamelijk 
nog aankunt. De kans op eenzaam-
heid wordt veel groter als je niet 
meer goed ter been bent, langdurig 
ziek of bedlegerig bent geworden. 
Hopelijk komt je familie met enige re-
gelmaat op bezoek, maar verder zie 
je alleen de mantelzorger of huishou-
delijke hulp en die hebben vaak 
haast. Eenzaamheid onder ouderen 
is een gevoel van leegte, verdriet en 
soms angst, maar is altijd een per-
soonlijke beleving. Je bent eenzaam 
als je het ontbreken van relaties of 
contacten als negatief ervaart. Dat 
kun je alleen zelf voelen.
Voorkomen is beter dan genezen, ze-
ker bij eenzaamheid is dat van toe-
passing en zonder hulp kom je niet 
meer uit je sociale isolement. 

Senergiek is een senioren vereniging 
in Nuenen en wil voor alle ouderen 
iets betekenen, ook al bent u geen 
lid. Specifiek richten wij ons dit najaar 
op het probleem van eenzaamheid 
onder ouderen en willen proberen 
om hier iets aan te doen. Binnen 
Senergiek zijn er vele vrijwilligers 
met een divers specialisme om oude-
ren te helpen. Praten en luisteren om 
daarna samen met u proberen om 

Lezing Artrose
Artrose is de belangrijkste oorzaak 
van pijn van het steun- en bewe-
gingsapparaat en invaliditeit. De ver-
wachting is dat het aantal mensen 
met artrose in de toekomst flink zal 
stijgen. De fysiotherapeut legt u uit 
wat artrose is, wat we kunnen ver-
wachten en wat u zelf kunt doen.
Lezing Artrose: vrijdag 9 oktober 
19.00-21.30 uur. Locatie: Wijkgebouw 
Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven.
Spreker: Frans Brooijmans, specialist 
in knie, schouder en loopanalyse 
werkzaam bij B&SIS, praktijk voor Fy-
siotherapie & Post HBO cursussen, 
werkt nauw samen met Orthopedie 
Groot Eindhoven.
De lezing is openbaar en gratis toe-
gankelijk. Ook niet leden zijn van har-
te welkom. Aanmelden is verplicht 
i.v.m. coronamaatregelen: vóór vrij-
dag 2 oktober bij onze gastvrouw 
Greet: 06 83 40 78 50.

Burendag in De Panakkers
Door Janneke Mes

Zaterdag 26 september werd de burendag in de wijk De Panakkers ge-
vierd. Uiteraard in een wat rustiger sfeer en opzet als andere jaren. De or-
ganisatie heeft zorgvuldig alle regels in acht genomen en ‘op-afstand’ ac-
tiviteiten georganiseerd. 

ders maandelijks pubquiz-avonden 
en zijn wel gewend om sfeer te ma-
ken. Zes teams streden met elkaar en 
de spanning werd opgevoerd met 
vragen over kimmen, pieten en na-
tuurlijk veel muziek. Het winnende 
team kreeg als prijs een bon waar-

Waar voorheen iedereen aansloot op 
het veldje en er een centrale drank- 
en hapjestafel was, moest men nu ei-
gen stoelen, tafels en proviand mee-
nemen en op vaste plekken zitten. 
Minder drukte dan voorheen maar 
toch meldden meer mensen zich aan 
dan verwacht. Het begin van de mid-
dag was vooral voor de jonge kinde-
ren bedoeld, met het bouwen, be-
schilderen en versieren van houten 
vogelhuisjes. Uiteraard hadden hier-
bij ook de ouders een rol, en namen 
zij de kwast ook graag ter hand. Daar-
na konden de kinderen de hele mid-
dag springen op het springkussen 
van Heesbeen Attractieverhuur.

Voor de volwassenen was er een live 
pubquiz, verzorgd door de heren van 
De Natte Plekquiz. Zij verzorgen el-

mee ze samen bij restaurant De Kof-
fiedrinkers een keer kunnen nagenie-
ten van deze overwinning. En daar is 
de burendag natuurlijk voor be-
doeld; op een leuke manier elkaar 
ontmoeten of om kennis te maken 
met de vele nieuwe buurtgenoten 
die er de afgelopen jaren zijn komen 
wonen. Ook bij het afbreken van de 
tenten, die gelukkig totaal overbodig 
waren ondanks de slechte weers-
voorspellingen, was er heel veel lol 
en gezelligheid. 

Kortom, net als voorgaande jaren 
een geslaagde burendag.

Overvliegen bij SLM 
Vrijdag 25 september stond bij Scouting Lieshout - Mariahout (SLM) de 
officiële opening van het scouting seizoen op het programma, ook dit 
jaar weer in combinatie met het overvliegen, het in-vliegen en het instal-
leren van de overgevlogen en nieuwe leden. 

Zaterdag 26 september hebben de 
vrijwilligers afscheid genomen van 
Noa met een passend cadeau en hem 
verzekerd dat de deur voor Noa altijd 
open staat bij SLM.

RABO Clubsupport
SLM neemt deel aan RABO Clubsup-
port. Als lid van de Rabobank kunt u 
vanaf 5 oktober uw stem uitbrengen 
via de online bankieren app. Hiermee 
kunt u sponsorgeld van de Rabobank 
toekennen aan onze scouting.
U kunt nog lid worden van de Rabo-
bank en uw stem uitbrengen. Vanwe-
ge corona heeft ook SLM financiële te-
genvallers en kunnen wij uw stem 
goed gebruiken om uitdagende acti-
viteiten voor de jeugd te blijven orga-
niseren. Bij voorbaat dank!

De explorers hadden voor deze spe-
ciale gezamenlijke opkomst een hang-
brug van ongeveer 20 meter over het 
scouting terrein gepionierd. Ruim 400 
meter touw werd in de hangbrug ver-
werkt en ondanks dat de afgelopen 
weken hard gewerkt was, was het don-
derdagavond toch nog spannend of 
alle knopen op tijd gelegd zouden 
zijn. Rond 22.00 uur kwam de verlos-
sende foto vanuit het bouwteam naar 
alle vrijwilligers: de hangbrug was 
klaar en veilig om de leden te kunnen 
dragen.

Vanwege de coronamaatregelen wa-
ren dit jaar alleen de ouders en broers/
zusjes van de overvliegers en in-vlie-
gers uitgenodigd. Zij zagen 12 over-
vliegers aan de ene kant van de hang-
brug afscheid nemen van de oude 
speltak. Na de tocht over de hangbrug 
werden zij aan de andere zijde verwel-
komd door de nieuwe speltak. Na de 
officiële installatie met het afleggen 
van de eed werden de leden van de 
oude scouting outfit ontdaan en de 
nieuwe scouting outfit aan gedaan.
Aan het einde van de opkomst waren 
de 2 bevers, 5 welpen en 5 scouts over-
gevlogen naar de nieuwe speltak. Ook 
waren de 2 nieuwe welpen ingevlo-
gen en op het juiste nest geland.

Noa bedankt!
Helaas had Noa enige tijd geleden 
aangegeven te willen stoppen bij 
Scouting. Nadat Noa 14 jaar geleden 
als lid bij de bevers gestart was, is hij 
overgevlogen via alle speltakken en 4 
jaar geleden bij de explorers uitgeko-
men. Tevens was Noa leider bij de be-
vers en heeft hij, samen met de andere 
bever leiders, de bevers voorbereid op 
het overvliegen naar de welpen.

Chantal vliegt over van de scouts naar de 
explorers
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Een bevlogen 
ondernemer 
verdient een 
betrokken adviseur.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Een bevlogen 
ondernemer 
verdient een 
betrokken adviseur.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Waarom je dit jaar nog een 
energielabel aan moet vragen
Een energielabel geeft informatie over de energieprestatie van je woning. Alle 
woningen in Nederland hebben er een. Dit is in veel gevallen nog een voorlopig 
label. Wij raden je aan om deze nog vóór 31 december om te zetten in een 
defi nitief label. Waarom? Dat leggen we je graag uit.

Aanvraagkosten stijgen fors
Een belangrijke reden zijn de kosten van de aanvraag. 
Om een energielabel aan te vragen betaal je nu € 7,50, 
maar vanaf 2021 gaat de prijs omhoog naar € 100 tot 
€ 200. Het label is dan wél uitgebreider onderbouwd. 

Uitgebreider energielabel kost meer tijd
Voor woningen is de grootste verandering dat het 
huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt. 
Een uitgebreider en nauwkeuriger energielabel komt 
daarvoor in de plaats. Dat verklaart de hogere kosten. 
Nu kun je als woningeigenaar nog zelf online een 
aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label 
op afstand wordt vastgesteld. Dit is snel en relatief 
eenvoudig.
Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan 
door een afspraak te maken met een vakbekwaam 
energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 
1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur neemt kenmerken op 
van de woning waaronder de afmetingen en de aanwezige 
isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. 
Op basis hiervan berekent hij hoeveel energie er nodig is 
voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van 
de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is 
het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te 
bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen 
ook op het label te staan. 

Energielabel verplicht bij verkoop 
Ga je je eigen woning verkopen? Dan ben je verplicht een 
energielabel aan te leveren. Zorg er in dat geval voor dat je 
deze vóór 31-12-2020 hebt aangevraagd. Het energielabel 
blijft 10 jaar geldig dus ook als de verkoop nog niet op korte 
termijn in zicht is, loont het 
om het label nu nog aan te vragen.
Vraag het energielabel aan via 
www.energielabelvoorwoningen.nl

Energielabel verbeteren? 
Doe eerst de labelcheck, dan de aanvraag
Net als bij bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines, lopen 
energielabels van A tot en met G. Met een A-label heb je 
een energiezuinige woning. Bij labelklasse G zijn er veel 
verbetermogelijkheden op het gebied van energieprestaties. 

Wil je voordat je je huis verkoopt een hoger label registreren? 
Kijk dan eerst wat je op korte termijn kunt doen aan 
energiebesparende maatregelen en vraag daarna het 
defi nitieve label aan. Om inzicht te krijgen in het label waar 
je woning nu in valt, doe je de labelcheck op 
www.zoekjeenergielabel.nl
Kom daarmee bij ons langs aan het Park 26-28 in Nuenen. 
Door onze samenwerking met De Energiebespaarders krijg 
je snel duidelijkheid welke maatregelen het best bij jouw huis 
passen om het energielabel omhoog te krijgen. 

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

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

JAN HEEFT NU 40 JAAR LANG
VIOLEN GEKWEEKT!

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

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

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

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

MAANDAG T/M ZATERDAG
LUNCH 1100 - 1300 UUR

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART
-/- 15% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

MEER REGELS VOOR DE HORECA:

Wij bezorgen!
Drie- of Viergangen 

Maandmenu

POMPOENSOEP
OF

PATÉ MET PERENCHUTNEY
OF

SALADE MET RODE BIET, GEITENKAAS & UIENCOMPOTE
***

TONGFILET MET BANAAN & KAAS UIT DE OVEN
OF

GEBAKKEN ZALMFILET MET KRUIDENBOTER
OF

KIPFILET GEVULD MET TOMATENTAPENADE 
& SPEK OMWIKKELD

OF
POMPOENCURRY (VEGETARISCH)

***
TRIFLE MET STOOFPEERTJES

OF
PARFAIT MET SCHUIMKOEKJES

OKTOBER 
(MAANDELIJKS WISSELEND GESERVEERD OP WOENSDAGAVOND)

€ 21,50
DRIE-GANGENMENU

€ 24,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

MAANDAG T/M ZATERDAG
DINER 1700 - 1900 UUR

(BESTELLEN TOT 1730 UUR)
(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART

-/- 15% BEZORGKORTING)
+ EEN AANTAL SPECIALS

ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE
+

€ 17,50
DRIE-GANGENMENU

€ 21,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

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

*

Rond de Linde is op zoek naar 
bezorgers in Nuenen & Lieshout

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
OKTOBER

Voor 2 personen

€1995
* Mini loempia’s (6 stuks)

* Kipsate (2 stuks)

* Tjap tjoy 
 Diverse gewokte groenten

* Babi pangang in pikante saus

* Limon kai pien 
 Gepaneerde maiskipfilet in huisgemaakte limoensaus

* Maiskipfilet met champignons

* Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
 Mihoen een toeslag van 2,-
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Lambertus Concerten presenteert:

Aurora-kwartet: van Mozart tot Strategier
Op zondag 11 oktober treedt het Aurora-kwartet (fluit, viool, altviool en cel-
lo) op met muziek van componisten uit de 18e tot 20e eeuw (o.a. J.B. Wend-
ling, W.A. Mozart, G. Rossini, H. Strategier). In het voorprogramma: leerlin-
gen van het KunstKwartier Helmond. Plaats: Raadszaal van Kasteel Hel-
mond, Kasteelplein 1 te Helmond. Aanvang: 15 uur. Entree: € 6,- tot € 10,-.

Verbaandert (Veldhoven, fluit), spe-
len sinds begin 2017 samen, hebben 
allen een vakopleiding muziek ge-
volgd, maar zijn deels ook terechtge-
komen in andere beroepen. Erik Ver-
baandert is ook als docent verbon-
den aan KunstKwartier Helmond - 
Geldrop-Mierlo - Nuenen.
Het Aurora-kwartet speelt vooral ori-
ginele composities, maar voert ook 
arrangementen uit. 
Wilt u een onvergetelijke muzikale 
middag in een schitterende am-
biance; dan is dit uw kans!
Meer info: 
www.lambertusconcerten.nl 

Een heerlijk programma biedt het 
Aurora-kwartet u, waarin de vier mu-
sici, zoals de naam Aurora al zegt; uw 
muzikaal genot doen ontwaken bij 
de originele composities van de gro-
ten als Mozart en Rossini en hun tijd-
genoten en opvolgers. En dat in de 
prachtige raadszaal van Kasteel Hel-
mond. Sfeervoller kan uw zondag-
middag niet zijn!  In het voorpro-
gramma treden enkele leerlingen op 
van het KunstKwartier Helmond.
De leden van het Aurora-kwartet 
(Victor Brasoveanu (Roemenië, viool), 
Adrian David (Roemenië, viool) , Rita 
Ernst-Kürtös (Hongarije, cello), Erik 

Lazy Sonnie Afternoon: Woody Veneman
De Kapeltuin van La Sonnerie te Son en Breugel bleek een uitstekende 
ambiance voor het eerste coronaproof live concert van Lazy Sonnie After-
noon. Als het weer het toelaat zal ook het concert van zondag 4 oktober 
in de Kapeltuin plaatsvinden. De opzet is voorlopig nog gewijzigd. We 
werken met talentvolle artiesten van eigen bodem en spelen met een 
hoofdact, gevolgd door de traditionele afterparty. 

Lazy Sonnie Afternoon vindt zondag 
4 oktober plaats in de Kapeltuin van 
Kloosterhotel La Sonnerie. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de Ka-
pelzaal. Aanvang stipt 15.30 uur 
(graag om 15.15 uur aanwezig). Mini-
male bijdrage €5,- /p.p.
Reserveren is, gezien de vigerende re-
gelgeving in de horeca en het beperk-
te aantal plaatsen, noodzakelijk. Dit 
kan via een telefoontje naar la Sonne-
rie: 0499-460222 of een mailtje naar 
info@sonnerie.nl. Ook via de website 
https://lazy-sonnie-afternoon.web-
node.nl/ kan worden gereserveerd. 
Op de website vind je ook het pro-
gramma voor de komende maanden. 

Hoofdact Woody Veneman
Veelzijdige creatieve geest, zanger en 
liedschrijver met het hart van een dich-
ter. Geestelijk vader van dansformatie 
S.T. Cordell en mede-oprichter van 
Woody & Paul, een band die een half 
dozijn albums op verschillende indie-
labels uitbracht en door Europa toerde. 

Huisband Caponata
Huisband Caponata zal de betere 
nummers uit de jaren 60, 70 en 80 
akoestisch versterkt vertolken. Capo-
nata betekent in het Italiaans rata-
touille en heeft diverse bekende Son-
se en Eindhovense muzikanten in de 
gelederen. Succes verzekerd. 

Theatervoorstelling    
Radman gaat niet door
De voorstelling Radman - een unieke theaterbeleving in een 18 meter 
hoog reuzenrad - is afgelast. Aankomend weekend zou het reuzenrad op 
het Speelhuisplein draaien. Maar na het intrekken van de vergunning 
door de gemeente is een streep gekomen door deze voorstelling.

- vertelt toeschouwers wat hij, vanwe-
ge zijn lengte, allemaal ziet gebeuren 
in de stad. 
De makers zochten een creatieve op-
lossing om in deze tijd tóch theater te 
maken. Dat in dit nieuw ontstane con-
cept de theaterstoel werd ingeruild 
voor een gondeltje maakte het con-
cept coronaproof. ,,Bezoekers zaten 
buiten, dus goed geventileerd’’, legt Ot-
ten uit. ,,Daarnaast had ieder huishou-
den een eigen karretje’’, vervolgt hij. 

Vergunning
Vandaag besloot de Gemeente Hel-
mond dat het evenement - van vrijdag 
2 oktober tot en met zondag 4 oktober 
- geen doorgang mocht vinden. Gelet 
op de laatste ontwikkelingen en de 
komende Noodverordening Veilig-

“Erg jammer dat we deze unieke voor-
stelling niet kunnen aanbieden. Juist 
omdat het eaven coronaproof con-
cept is’’, aldus Speelhuis-directeur Jo-
chem Otten. Maar natuurlijk vindt hij 
de keuze van de Gemeente Helmond 
een begrijpelijke. ,,De Gemeente Hel-
mond doet er alles aan om de risico’s 
rondom het coronavirus tot een mini-
mum te beperken, dus in dat opzicht is 
de keuze voor afgelasting begrijpelijk.’’

Theater in een reuzenrad
Radman is een uniek theaterconcept 
van Het Zuidelijk Toneel en Schippers 
& Van Gucht. Bezoekers die in de gon-
del stappen, de koptelefoon opdoen 
en de verrekijker erbij pakken, beleven 
een bijzondere theaterervaring. Het 
fictieve figuur Radman - het reuzenrad 

Fotograaf: Jostijn Ligtvoet

De ouvreuse is terug        
en drankjes mogen de zaal in!

de man steeds meer gecharmeerd 
van het dorpsleven. Bovendien valt 
zijn oog op de dochter van één van 
de koorleden. 

Avontuur bij Cultuur Avonduur
Van Goghkerkje Intiem presen-
teert: Max Frimout
Nieuwsgierig hoe techno- en ambi-
ent muziek klinken in het Van Gogh-
kerkje? Kom dan op vrijdagavond 9 
oktober (aanvang: 19.30 uur) luiste-

De film die op vrijdagavond 2 okto-
ber (aanvang: 19.30 uur) bij Cultuur 
Avonduur in Het Klooster wordt ver-
toond is ‘The Fisherman’s Friends’. 
Een cynische platenbaas wordt tij-
dens een vrijgezellenweekend in 
Cornwall in de maling genomen: zijn 
collega’s overtuigen hem ervan het 
lokale zeemanskoor een contract aan 
te bieden. Hij gaat de uitdaging aan, 
maar de vissers laten zich niet zo-
maar overtuigen. Ondertussen raakt 

Het Jeugdtheaterlab speelde  
een mooie De Fabriek
Het theater mag weer open en met een beperkt aantal bezoekers maakte 
het Jeugdtheaterlab van de Lindespelers er meteen een feestje van. Veer-
tien aanstormende talenten zetten een bruisende voorstelling op de 
planken van Het Klooster. 

hand en tand tegen en schuwt geen 
middel om hun honk te behouden. 
Een honk dat voor enkelen van hen 
zelfs een thuis blijkt te zijn, omdat 
hun eigen gezin dat niet biedt. Daar-
mee ontstaat er in het stuk een mooie 
afwisseling van uitbundigheid, bra-
nie en verstild spel waarin het ver-
driet bijna voelbaar is. 

Onder regie van regisseuse Karlijn 
Vlug zetten de veertien jongens en 
meiden deze productie met veel 
energie en enthousiasme heel ge-
loofwaardig neer; het spelplezier 
spatte er in de drie voorstellingen 
vanaf. Dan neem je het feit dat deze 
generatie soms snel en daardoor wat 
minder verstaanbaar spreekt graag 
voor lief. Het Jeugdtheaterlab van de 
Lindespelers werkt, inmiddels voor 
het vierde jaar, met een jaarlijks wis-
selende groep 12 - 18 jarigen aan een 
volwaardige productie. Die mag ook 
dit jaar weer zeer geslaagd heten, ge-
tuige ook de enthousiaste reacties 
van het publiek. 

De Fabriek is het verhaal over een 
verlaten fabrieksgebouw waarin de 
plaatselijke jeugd een thuisbasis 
heeft. Tussen de rommel in het verla-
ten pand chillen en ruziën de jonge-
ren, bouwen er feestjes en vinden de 
eerste verkenningen van drank, 
drugs en de liefde plaats. De scènes 
werden door de jongeren met veel 
vaart zeer geloofwaardig neergezet. 
Tegelijkertijd zijn deze jongeren af-
komstig uit het hart van de gemeen-
schap, gezinnen die hun eigen plaats 
in het dorp innemen. De burgemees-
ter heeft zijn sores, de plaatselijke 
projectontwikkelaar heeft zo zijn 
plannen en het hoofd van de politie 
heeft ook genoeg te stellen met 
enerzijds de rust rond de fabriek en 
anderzijds zijn kroost. Uiteraard heeft 
de projectontwikkelaar plannen met 
de bouwval. De plannen zetten de 
verhoudingen op scherp. Niet alleen 
tussen de jongeren en hun ouders, 
maar ook tussen vriendengroepen 
onderling en binnen hun gezinnen. 
Maar de jeugd verzet zich daar met 

heidsregio Brabant Zuid-Oost maakte 
de burgemeester gebruik van haar be-
voegdheid om ter bescherming van 
de volksgezondheid de evenemen-
tenvergunning in te trekken. 

Reuzenrad in het najaar
“Het zijn ongekende tijden, heel zwaar 
voor de culturele sector. Dat volksge-
zondheid voorop staat kunnen we na-
tuurlijk alleen maar beamen. Dat 
neemt niet weg dat ik een ander week-
end voor ogen had.”, aldus de theater-
directeur. Zoals het de creatieve sector 
betaamt, wordt er meteen gezocht 
naar een oplossing. 

In overleg met Het Zuidelijk Toneel 
wordt geprobeerd om Radman toch 
plaats te laten vinden in het voorjaar. 
En daar kijkt Otten al naar uit. ,,Het is 
echt een unieke belevenis om theater 
mee te maken vanuit een gondeltje in 
plaats van in een theaterstoel. Dus het 
is zeker de moeite waard om in het 
voorjaar een ritje te maken. Daarom 
doen we ons uiterste best om voor 
Radman een nieuwe datum te vinden 
in het voorjaar. Hopelijk hangt de vlag 
er dan vrolijker bij.”

Het is een beroep dat eigenlijk was uitgestorven, maar COVID-19 heeft er 
nieuw leven in geblazen: de ouvreuse. Voor wie het niet meer weet: een ou-
vreuse is een vrouw (in 2020: of man!) die in een schouwburg of een bio-
scoop de plaatsen aanwijst. En dat is precies wat er gaat gebeuren bij de 
komende filmvertoning in Het Klooster. Op het vertoon van de toegangs-
kaart placeren twee vrijwilligers alle gasten, rekening houdend met de 1,5 
meter-richtlijn. Dat laatste betekent ook dat er slechts 50 toegangskaarten 
in de verkoop zijn gegaan bij Het Klooster. In COVID-tijden is de entreeprijs 
exclusief koffie/thee, maar de bar van Het Klooster is gewoon open en ge-
kochte drankjes mogen worden meegenomen in de theaterzaal.

ren naar Max Frimout (inderdaad: de 
zoon van Inge Frimout). Dit concert is 
het tweede in de serie ‘Van Gogh-
kerkje Intiem’.
Max heeft een achtergrond als tech-
nisch natuurkundige. Deze kennis 
komt goed van pas bij het maken van 
zijn muziek waarbij hij een scala aan 
methodes toepast. Zo werkt hij met 
modulaire analoge synthesizers, ‘field 
recording’, componeert met behulp 
van algoritmes en werkt met digitale 
bewerking van akoestische instru-
menten.
Inge Frimout is deze avond de gast 
van Max. Samen verkennen zij het 
boeiende terrein van elektronische 
muziek in combinatie met harp dat 
eerder al resulteerde in hun geza-
menlijke album ‘Pool Night on the 
Moon’.

Melodieus slagwerk in het Van 
Goghkerkje
Op zondagmiddag 18 oktober (aan-
vang: 15.00 uur) treedt in het Van 
Goghkerkje het Palissander Marimba 
Duo op. Het duo bestaat uit Peter 
Bansberg en Arjan Roos. Zij spelen 
marimba en vibrafoon, twee fraai 
klinkende grote melodische slagin-
strumenten. Er is een gevarieerd pro-
gramma samengesteld met muziek 
van o.a. Bach, Schumann, Chick Co-
rea en The Beatles. Het concert is mo-
gelijk dankzij de samenwerking met 
Stichting Muziek in Huis. 

Alle info over film en concerten is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl
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Help het hart stopt!
Het is iets dat je niet mee wilt maken. Iemand in je omgeving krijgt een 
hartstilstand. Je belt 112 en dan?? De ambulance is onderweg, maar iede-
re seconde telt. Levensreddend handelen moet binnen zes minuten, want 
dan is de kans op overleven het grootst. Het is goed om te weten dat de 
meldkamer niet alleen een ambulance, politie en brandweer met spoed 
laat komen, maar direct een oproep via de mobiele telefoon stuurt aan 
alle burgerhulpverleners, die zich maximaal een kilometer van het slacht-
offer bevinden. 

Nederland een heel netwerk heeft 
opgezet met meer dan 225.000 bur-
gerhulpverleners. Het is een gerust-
stellende en mooie gedachte dat er 
ook in Nuenen meer dan 180 burger-
hulpverleners aangesloten zijn bij 
HartslagNu. 

Neem nou Henk Molenaar. Hij is ver-
pleger van beroep en is als burger-
hulpverlener aangesloten bij Hart-
slagNu. Hij vertelt rustig over heftige 
situaties, over handelen bij een le-
vensbedreigende situatie, de adrena-
line die daarbij gepaard gaat en de 
rol van de mensen achter Hartslag-
Nu. Hij bevestigt dat het oproepsys-
teem echt werkt. Zodra hij een mel-
ding op zijn telefoon krijgt, stapt hij 
direct op de fiets, al is het midden in 
de nacht. Als eerste, en inderdaad 
binnen twee minuten, arriveert hij bij 
het slachtoffer, soms wel met drie an-
deren tegelijk. Hij maakt in zijn werk 
als verpleger vaak ernstige situaties 

Waar de hartstilstand ook plaats-
vindt, thuis, op het werk of tijdens 
een fietstocht, de burgerhulpverle-
ners zijn er eigenlijk altijd binnen 
twee minuten. Er wordt direct gehan-
deld met het geven van hartmassa-
ge, mond op mondbeademing en/of 
wordt er gebruik gemaakt van een 
AED. Dit is een Automatische Externe 
Defibrillator (AED), een draagbaar ap-
paraat dat met elektrische schokken 
het hart weer op gang kan brengen. 
De groene kastjes hangen op vele 
plaatsen. Nuenen heeft hiermee een 
dekkend netwerk. 

Wie zijn toch die burgerhulpverle-
ners? Het zijn vrijwilligers met een di-
ploma bedrijfshulpverlening of een 
andere doorlopen reanimatietrai-
ning. Of zij zijn professioneel opge-
leid voor hun beroep, bijvoorbeeld 
als verpleger of arts. Alle vrijwilligers 
zijn aangesloten bij HartslagNu. Dit is 
een reanimatieoproepsysteem dat in 

Henk Molenaar met AED

Amnestygroep Nuenen Stopt
In de vergadering van Amnestygroep Nuenen d.d. 17 september is beslo-
ten dat de Amnestygroep Nuenen opgeheven wordt. Hiermee komt een 
einde aan de activiteiten die gedurende een periode van 47 jaar werden 
georganiseerd in Nuenen c.a.

avonden, schrijfmiddagen, collectes, 
gastlessen op basisscholen. Deelna-
me aan de Wereldmarkt en van de 
partij bij de Solidariteitsmaaltijd. Er 
wordt een Kinderrechten Hinkelbaan 
gelegd in Speeltuin De Kievit.

Voor dit alles zijn vrijwilligers onont-
beerlijk. Vanwege het gebrek aan vol-
doende vrijwilligers binnen Nuenen 
ziet de Amnestygroep geen andere 
mogelijkheid dan te stoppen.
In Het Klooster staat sinds jaar en dag 
een tastbare herinnering aan de Am-
nestygroep Nuenen. Het beeld is ge-
maakt door Hilde Karreman.

Raak mij aan
Dat ik weer voel

Hoe vrijheid voelt

Aan alle vrijwilligers die door de jaren 
heen, in welke vorm dan ook, hun tijd 
en energie hebben gestoken in de 
Amnestygroep Nuenen: 

Hartelijk dank!

Amnestygroep Nuenen
Informatie over het werk van Amnesty: 
www.amnesty.nl

Amnesty International is een wereld-
wijde beweging van meer dan 7 mil-
joen mensen die strijden tegen on-
recht. Het werk beschermt en ver-
sterkt mensen, van het afschaffen 
van de doodstraf tot het opkomen 
voor de vrijheid van meningsuiting 
en van het beschermen van de rech-
ten van migranten en vluchtelingen 
tot het strijden tegen politiek geweld 
en vervolging.

In 1973 is Amnestygroep Nuenen op-
gericht als schrijfgroep van Amnesty 
International Nederland. Vanaf 1984 
breidt de groep zich uit en daarmee 
ook het aantal activiteiten. Fakkelop-
tochten, fototentoonstellingen, film-

Catharina Ziekenhuis start zoektocht 
naar ruim 2000 mensen met    
een erfelijk verhoogd cholesterol
In Zuidoost-Brabant zijn naar schatting 2000 mensen met een erfelijke 
aanleg voor verhoogd cholesterol, die nog niet worden behandeld voor 
die aandoening. Zij lopen een grote kans om op jonge leeftijd een hartin-
farct en/of vaatproblemen te krijgen. Het Hart- en Vaatcentrum van het 
Catharina Ziekenhuis opent vandaag een regionaal expertisecentrum om 
de opsporing en de behandeling van deze mensen te intensiveren.

Om hart- en vaatziekten bij mensen 
met FH te voorkomen, zijn de specialis-
ten van het Hart- en Vaatcentrum van 
het Catharina Ziekenhuis op zoek naar 
families met FH, of families waarin hoge 
cholesterolwaarden voorkomen en fa-
milieleden al op jonge leeftijd hart- en 
vaatziekten kregen. Door actieve op-
sporing in het ziekenhuis en het vergro-
ten van de alertheid bij huisartsen, ho-
pen de artsen iedereen met FH te vin-
den en preventief te beschermen. 

Wanneer reageren?
Komt FH voor in uw familie? Of heb-
ben vele familieleden een ernstig 
verhoogd cholesterol? Of komen in 
uw familie hart- en vaatziekten op 
jonge leeftijd voor? Voor mannen 
geldt onder de 55 jaar en vrouwen 
onder de 60 jaar. Overleg dan met uw 
huisarts of neem contact op met de 
behandelaren van het regionaal ex-
pertisecentrum in het Catharina Zie-
kenhuis Eindhoven. Dat kan telefo-
nisch via: 040 - 239 59 00. 

LEEFH
Het regionaal expertisecentrum is 
aangesloten bij de stichting LEEFH. 
LEEFH coördineert landelijk de op-
sporing van en de zorg voor families 
met FH. Voor meer informatie: leefh.
nl. Het regionaal expertisecentrum in 
het Hart- en Vaatcentrum van het Ca-
tharina Ziekenhuis bestaat uit ver-
pleegkundig specialist Daan van den 
Bersselaar, internist dr. Eveline Besse-
laar-Niemantsverdriet en kinderarts 
Angelique Roeleveld-Versteegh. 
www.catharinaziekenhuis.nl

“In Zuidoost-Brabant hebben we 20 
tot 34 procent van de mensen met 
Familiaire Hypercholesterolemie, 
kortweg FH, in beeld”, zegt Daan van 
den Bersselaar, als verpleegkundig 
specialist betrokken bij het nieuwe 
expertisecentrum. “Dat betekent 
concreet dat in deze regio ruim 2000 
mensen met FH nog niet gediagnos-
ticeerd zijn. Uit onderzoek blijkt 26% 
van deze mensen zonder medicatie 
voor hun veertigste een hartinfarct 
te krijgen en komt 7% te overlijden 
voor hun veertigste, dus het is zaak 
om die groep snel op te sporen.” 
Snelle opsporing van FH via de huis-
arts en vroegtijdige behandeling, 
vaak al vanaf de kinderleeftijd, voor-
komt vroegtijdige hart- en vaatziek-
ten.

Afwijkend DNA
FH is een sluipmoordenaar. Mensen 
met FH die gezond eten en voldoen-
de bewegen hebben vaak toch een 
hoog cholesterol. De oorsprong van 
het verhoogde cholesterol is dan een 
erfelijke aanleg. “Families met FH 
kenmerken zich vaak door het jong 
overlijden van familieleden als ge-
volg van hart- en vaatziekten,” aldus 
van Den Bersselaar. Mensen met FH 
hebben een afwijking in hun DNA. 
Daardoor wordt cholesterol onvol-
doende uit het bloed gehaald. “Bij 
sommige mensen met FH zie je ook 
uiterlijke kenmerken als gele vetop-
hoping rondom de ogen, of knobbels 
op de pezen. Al deze signalen kun-
nen duiden op FH en zijn reden om 
verder onderzoek te doen.”

Op de foto v.l.n.r.: Internist dr. Eveline Besselaar-Niemantsverdriet, verpleegkundig spe-
cialist Daan van den Bersselaar en kinderarts Angelique Roeleveld-Versteegh

KWF ondersteunt darmkanker-
onderzoek Catharina Ziekenhuis
Is het mogelijk om teruggekeerde endeldarmkanker beter te behandelen 
met extra chemotherapie voorafgaand aan een operatie? KWF investeert 
ruim 2 ton in een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis om deze vraag 
te beantwoorden. 

Gespecialiseerd centrum
“In Nederland is een klein aantal ge-
specialiseerde ziekenhuizen die pa-
tiënten met complexe endeldarm-
kanker behandelt, waaronder het 
Catharina Ziekenhuis. Er is een grote 
variëteit tussen de patiënten onder-
ling. Dat vraagt om maatwerk. Dat 
kan alleen maar plaatsvinden in cen-
tra waar voldoende ervaring aanwe-
zig is om deze vergevorderde tumo-
ren optimaal te kunnen behandelen. 
Daarnaast zorgt die ervaring ervoor 
dat we ook beter weten wie wel en 
wie geen baat heeft bij een bepaal-
de behandeling; zo kunnen we zor-
gen dat patiënten bij wie een opera-
tie niet zal helpen een grote, belas-
tende operatie bespaard blijft”, legt 
chirurg dr. Pim Burger uit. Hij is blij 
met de subsidie van KWF. “We kun-
nen met deze subsidie het onder-
zoek nog verder uitbreiden. En zo 
verbeteren we de zorg voor patiën-
ten met complexe endeldarmkanker 
in heel Nederland. En daar doen we 
het voor.”
www.catharinaziekenhuis.nl

“Uit onderzoek is al gebleken dat op-
nieuw voorbehandelen bij terugge-
keerde endeldarmkanker veilig en ef-
ficiënt is. In deze studie gaan we nog 
een stapje verder en willen we aanto-
nen dat door extra chemotherapie 
toe te voegen, de zorg voor patiënten 
met teruggekeerde endeldarmkan-
ker nog verder verbetert”, aldus chi-
rurg dr. Pim Burger van het Catharina 
Ziekenhuis. De subsidie van KWF 
komt bovenop een grote subsidie 
van ZonMw die het ziekenhuis in april 
heeft ontvangen voor onderzoek 
naar complexe endeldarmkanker.

Elk jaar krijgen ongeveer 4000 Neder-
landers de diagnose endeldarmkan-
ker. Deze vorm van kanker is vaak 
goed te behandelen en wordt meestal 
door het bevolkingsonderzoek vroeg-
tijdig ontdekt. Na de eerste behande-
ling komt endeldarmkanker bij 5 tot 
10 procent van de patiënten terug. 
Om de patiënt de beste kans te bieden 
is het van belang dat de vervolgbe-
handeling van deze patiëntengroep 
plaatsvindt in gespecialiseerde centra.

Onderzoeker en chirurg Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis

Portemonnee  
verloren
Verloren in Gerwen: een klein lede-
ren portemonneetje rood blauw.

Een souvenirtje. Tel contact: 06-
20415807

mee, maar de aanblik van een mens, 
waarvan het hart net is gestopt met 
kloppen, is iets dat nooit went. Er is 
geen tijd om daarbij stil te staan en 
hij gaat direct over tot reanimeren. 
Zodra de ambulance komt, kan de 
professionele hulpverlening het 
overnemen. Hij geeft aan dat het 
voordeel van meerdere hulpverle-
ners is, dat er ook aandacht aan de 
naasten geschonken kan worden.

Door de inzet van de burgerhulpver-
lener is de overlevingskans enorm 
vergroot. Het werk van Henk Mole-
naar en de andere vrijwilligers van 
HartslagNu is van onschatbare waar-
de. Wij mogen ons in Nuenen geluk-
kig prijzen met voldoende AED’s en 
fantastische vrijwilligers, die altijd in 
de startblokken staan om te helpen 
waar nodig. 

Al € 15.673,-   
opgehaald voor 
jonge verkeers-
slachto� ers
Deze week overhandigde CarProf 
aan het goede doel een cheque ter 
waarde van € 15.673,- Ineke Sy-
besma, directeur van Fonds 
Slachtofferhulp: “Fantastisch, een 
prachtige tussenstand!” Samen 
met alle andere CarProf autobe-
drijven in Nederland zet CarProf 
Gebr. Schenkels Nuenen zich sinds 
begin dit jaar met een speciale 
APK actie in voor kinderen die 
slachtoffer of nabestaande zijn 
van een verkeersongeval.

Met deze APK actie wil het autobe-
drijf de relatie tussen goed onder-
houd en veiligheid benadrukken. 
Hennie Schenkels van CarProf Gebr. 
Schenkels Nuenen: “Een auto in op-
perste staat is immers veiliger dan 
een auto die rammelt. Zo geven ver-
sleten remmen of banden een lange-
re remweg, wat fataal kan zijn bij een 
noodstop. Onderhoud is daarom es-
sentieel.” Ineke Sybesma: “Onze sa-
menwerking met CarProf past dan 
ook uitstekend. Ook wij maken ons 
hard voor veiligheid in het verkeer.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Met de actie geven de autobedrijven 
bovendien invulling aan hun maat-
schappelijke betrokkenheid. Van elke 
uitgevoerde APK gaat € 0,50 naar Traf-
Vic-Kids. Dit project van Fonds Slacht-
offerhulp biedt specialistische hulp 
aan kinderen na een ernstig verkeers-
ongeval. Zij zijn zelf slachtoffer, of 
hebben bijvoorbeeld een ouder of 
broer verloren. Ineke Sybesma:“Met 
wetenschappers en therapeuten kun-
nen we zo in de toekomst jaarlijks 
honderden jonge slachtoffers (on-
line) therapie bieden.” De actie loopt 
door tot in 2022, met elke maand een 
tussenstand op www.carprof.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

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis

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. Verzame-
len bij Fysiotherapie Kwiek, Vincent van 

Goghstraat 139, Nuenen.
20.00 uur kienen, in het Dorpshuis Lieshout

30 september t/m 11 oktober 
Kinderboekenweek

2 t/m 4 oktober
Reuzenrad theater ‘Radman’

Speelhuisplein Helmond

Vrijdag 2 oktober
15.30-16.30 uur Kom, word 

ook paleontoloog en ontdek de Dino. 
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 2 oktober
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

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober
11.00-17.00 uur Herfstdagen in de Tuinen 

van de Walburg 
Boord 64, 5674 NE Nuenen

Zondag 4 oktober
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje aan de papenvoort

Donderdag 8 oktober
19.30 uur Theatershow Kindlief

Klooster Nuenen

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

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

 Locatie: Nuenen

Vrijdag 9 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: Van Goghkerkje 

Intiem presenteert ‘Max Frimout’ 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 10 oktober
13 -16 uur Markt 

over duurzame initiatieven in Nuenen
Rabobankplein Het Klooster

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 30 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Anna Karnovska 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 oktober, 18.30 uur: geen 
viering in Nuenen, maar een gezins-
viering in Gerwen. 
Zondag 4 oktober, 09.30 uur viering 
met orgelspel, voorgangers: pastor J. 
Vossenaar en pastor E. Awayevu.
Zondag 4 oktober, 11.00 uur, viering 
met orgelspel, voorgangers: pastor J. 
Vossenaar en pastor E. Awayevu.

Misintenties
Zondag 4 oktober 09.30 uur en 11.00 
uur: Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Rieky Raessens - van de Ven; 
Miriam Raessens (vanwege sterfdag); 
Ad van de Rijt (vanwege huwelijks-
dag); Koosje van der Velden - Karre-
mans; Francien van Helvoirt - van 
Gompel; Harrij van der Velden; Maite 
Villacanas Carrillas; Jo de Haas - van 
der Hamsvoort; Familie de Haas en 
familie Van der Hamsvoort. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 3 oktober 18.30 uur, gezins-
viering, voorgangers: pastor J. Vosse-
naar en pastor P. Peters
Zondag 4 oktober 11.00 uur: viering, 
voorgangers: leden van de werk-
groep.

Misintenties
Jan van de Ven; Corrie Martens - Ge-
ven en Piet Martens; Riek van der Put-
ten - Sanders.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 oktober 09.30 uur: viering 
met orgel en volkszang, voorgan-
gers: leden van de werkgroep .

Misintenties
Jan Coppelmans; Lie Tien Loan 
Hoeks.

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

Op 4 oktober zal in de dienst voor-
gaan: ds. L. Wieringa, em. predikant 
te Nuenen. Het thema van de dienst 
is: “Kan Gulbergen jubelen?” Ook 
deze dienst is via internet livestream 
thuis te volgen. Wilt u de dienst bij-
wonen? Dan graag aanmelden via de 
Nieuwsbrief of via www.pgn-nue-
nen.nl . De collecte is voor Kerk en Is-
raël. 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 1 oktober. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 Lof; 18.30 H. 

Mis, votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus Hogepriester; gedachtenis 
van H. Remigius, bisschop en belijder.
Vrijdag 2 oktober. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Engelbewaarders.
Zaterdag 3 oktober. Eerste zaterdag 
van de maand. 07.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Teresia van 
het Kind Jezus, maagd. 08.00 uur ver-
trek Bedevaart naar Banneux.
Zondag 4 oktober. Feest van Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans. 
Gedachtenis van achttiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; na de Mis kinderzegen. 
Maandag 5 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Placidus en gezel-
len, martelaren.
Dinsdag 6 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Bruno, belijder.
Woensdag 7 oktober. Feest van Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans. 
07.15 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Marcus, paus en belijder.

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

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Annie Maas-Pijnenburg
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie woorden 
en uw belangstelling bij het afscheid, hebben op ons een diepe 

indruk gemaakt.

Gerrit 

   Richard en Sjan
      Stephanie

   Marcel 
      Manuela

   Lambert
      Mandy, Peter

Nuenen, September 2020Nuenen, september 2020

Stel je voor
Onlangs is de ouderavond geweest 
voor de aan te melden communican-
ten. Zaterdag gaan de communican-
ten zich voorstellen in een gezinsvie-
ring. Dit is het begin van een periode 
waarin kinderen zich voorbereiden 
op het sacrament van de communie. 
Met een werkmap worden thema's 
uitgewerkt, zodat de kinderen staps-
gewijs richting communie gaan wer-
ken. In groepjes wordt gewerkt en in 
de viering krijgen ze een plek en ta-
ken. De ouders doen ook mee in de 
voorbereiding. Zaterdag is de eerste 
viering uit een jaarprogramma. We 
houden ons hierbij aan de maatrege-
len van RIVM.

Zaterdag 3 oktober is de viering in de 
St.-Clemenskerk, Heuvel 15, Gerwen.
Tijd: 18.30 uur.

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
In deze tijd van bezinning, waarin we 
zoeken naar rechtvaardigheid, we 
proberen elkaar te vinden in woor-
den en misschien een lach. De we-
reld, waarin we leven is ‘zo anders’. 
Wat is écht, wie moet je geloven?

Komende zondag 4 oktober is er 
wéér een Taizévesper in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort. Natuurlijk 
houden we rekening met de Corona-
regels en vragen we u zich van te vo-
ren aan te melden via de website van 
de PGN (www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding).

De opzet van de vesper zal anders 
zijn, omdat er niet gezongen kan 
worden. Maar de muziek zal deze 
keer gaan klinken en we gebruiken in 
deze vesper liederen met alleen Ne-
derlandse teksten. Daarnaast kunnen 
we luisteren naar teksten en medita-
tieve pianomuziek.

Het thema voor komende zondag is 
‘de hoeksteen’. Een thema, dat zo pas-
send is in deze ‘verstilde’ tijd.
De vesper begint om 19.30 uur. Voor-
af is er pianomuziek.

Lieshout en Mariahout    
in krantenberichten
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent heeft weer twee nieuwe edities van 
de knipselkrant uitgebracht. Vanaf heden zijn deel 27 en 28 te koop bij de 
Heemkamer én voor het eerst ook bij de DA drogisterij aan de Dorps-
straat in Lieshout.

1961 aan bod. Wederom een jaar met 
mooi gebeurtenissen. Zo werd Piet 
Damen uit Lieshout de best geklas-
seerde Nederlander in de Tour de 
France en gaf Pater Chris Aarts zijn 
eerste H. Mis in de parochiekerk in 
Mariahout. Ook wordt in dit jaar de 
eerste steen voor de nieuwe kerk ge-
legd. In een loden koker wordt 1 rijks-
daalder, 1 gulden, 1 dubbeltje, 1 stui-
ver en 1 cent gedaan en ingemetseld 
met de eerste steen. Dit is een oud 
gebruik wat vaak toegepast wordt bij 
gebouwen, monumenten of stand-
beelden. Het was ook het jaar waarin 
Café Roskam, tot groot ongenoegen 
van de inwoners van Mariahout, zijn 
deuren sloot.

Waar te koop
Kortom, genoeg leuke en mooie his-
torische informatie over Lieshout en 
Mariahout in de jaren 1960 en 1961. 
Én voor het eerst ook te koop bij de 
DA Drogisterij aan de Dorpsstraat in 
Lieshout. Tevens natuurlijk ook te 
koop bij de Heemkamer. De boeken 
kosten 9,50 euro per stuk en twee 
voor 16 euro.

Op zorgvuldige wijze is door Arnold 
Bevers het lokale nieuws verzameld, 
zoals dit is gepubliceerd in de ‘Hel-
mondse courant’. Ook wordt aan-
dacht besteed aan enkele gebeurte-
nissen buiten de voormalige ge-
meente Lieshout.

Deel 27 - 1960
In knipselkrant deel 27 komt het jaar 
1960 aan bod. Een jaar waarin het eer-
ste lustrum van de Lieshoutse Boeren-
Gezinsdag een groot succes was. Maar 
ook het jaar waarin Mejuffrouw H.P. 
van Mook benoemd werd tot hoofd 
van de nieuwe meisjesschool in het 
Genderdal te Eindhoven. Zo werd er 
door de raad van gemeente Lieshout 
het besluit genomen, de vastrechtbe-
dragen voor gas - voor alle verbruikers 
- te verlagen, dit in het bijzonder om 
tegemoet te komen aan de categorie 
van gasverbruikers met een jaarafna-
me beneden 400 m3. Én werd er in 
Lieshout voor het eerst sinds 1884 een 
drieling geboren!

Deel 28 - 1961
In knipselkrant deel 28 komt het jaar 

#ikdoenietmeermee
Wat is er aan de hand
Met Famke Louise en Roos Blufpand
#ikdoenietmeermee: ‘Ik ben teleurgesteld’
Waarover, wordt niet precies vermeld

Het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’
Treft mij in dit verband het meest
#abcikkapermee
Tegen wie zeg je “Nee”

Het protest had een duidelijk begin
Bij Willem Engel en zijn viruswaanzin
Het sociale - media - gedram
Komt tot uiting op Instagram

De sterren hebben aan geld geen gebrek
In kasten van huizen hebben zij hun eigen stek
#ikhebhelemaal niets te melden
Past beter bij deze helden

#ikdoenietmeermee is inmiddels overboord
De waanzin van de hashtag is nu voldoende 
verwoord

Joke van Overbruggen©
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 40

Horizontaal: 1 raar 6 scherpe saus 12 naarling 13 allee 15 brief 18 schroefl ijn 
20 deel v.h. lichaam 21 optreden 23 teug 24 loot 26 chr. feest 28 tijding 29 machinemens 
31 bijbelse fi guur 33 kern 34 veerkracht 36 landstreek 38 heks 41 bloedvat 43 koren 
45 mestvocht 47 kraakbeenvis 49 zoen 51 sprookjesfi guur 52 werelddeel 55 uitstalkast 
58 rekening 59 liefdesgod 60 oplettend 61 tussenruimte.

Verticaal: 2 vogel 3 wandversiering 4 delfstof 5 honingdrank 7 hoge berg 8 graansoort 
9 drinkgelegenheid 10 vrucht 11 Europese vrouw 14 Europees gebergte 16 kuil 17 lijfeigene 
18 spraakorgaan 19 houding 22 cum suis 25 metaal 26 forsgebouwd 27 soort schaatsen 
28 bedevaartplaats 30 jong dier 32 watervlakte 35 koningstitel 36 bestuurder 
37 zwaardwalvis 38 stadium 39 jachtexpeditie 40 kei 42 hoofdkerk 44 uitroep van pijn 
46 vogeleigenschap 48 kerkgebruik 50 schaapkameel 53 bedorven 54 vaas 56 kraan 
57 loterijbriefje.

R P E R T I N E N T C

P A K L A K T E E A R A

A F R I K A D S P A T E L

T E E K T W E N T R O M E

A L E L E S P H O E R

T K N I E E R I E M T

A B N O R M A A L

P F R E T T G A S T S

O O R L L E L T R I T

E D A M B E U R S Z O N E

T E N E U R R P R I E E L

S O K U I L B O A P E T

N P R E S T A T I E N

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

Oplossingen wk 39
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

D O L L A R B I L J E T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ACACIA
AGAVE
ARGON
ASSEN
CRAZY
DANKEN
EIKEL
FLARD
FLITSLICHT
GAUCHO
GEBIEDEN
GENEGEN
GLANS
HAARDVUUR
HAPPIG
HOOGSTAM
IBSEN
INWENDIG
IVOREN
LAMSOOR
LIEFST
LOSLATEN
NOORDGRENS
OERSAAI
OMBUIGING
ONRUST
OPLEGGER
RAAMBILJET
RIEKEN
RINGSLANG
ROTANSTOEL
ROTDAG
SCHATTING
SIERTEGEL
SLOME
SNERT
STRAND
TOONLADDER
TRILPLAAT
TROTS
VAART
VERGAREN

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

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

3 7 8 6
3 1

8 9 2 1
7 2
1 4 5 8

6 1
6 8 9 5

9 5
3 4 8 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 38, Mw. A. Hendriks, Lieshout.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nlHonden uitlaatservice

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

Pedicure: ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). Lekker makkelijk, ik kom 
OOK AAN HUIS! TEL: 
06-50571183.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Wij zoeken per direct een 
hulp in de huishouding 
wekelijks voor dinsdag- of 
donderdagochtend in cen-
trum van Nuenen. Informa-
tie of aanmelden, graag via: 
06-27 222 302.

Ultra Trail Rondje Eindhoven
Afgelopen jaar hebben een aantal LONU’ers (Loopgroep Nuenen) deelgeno-
men aan de Zugspitze Ultratrail, het grootste trailrun evenement van Duits-
land. Deze wedstrijd, een trailrun waarbij vooral wordt hardgelopen over on-
verhard terrein, kent een langste afstand waarbij een volledige ronde om de 
Zugspitze wordt voltooid. De magie rondom de hoogste berg van Duitsland 
werd deze dag ervaren toen we, nadat het eerste gedeelte per bus werd afge-
legd richting start, mochten deelnemen aan de 65 km-trail waarbij het laat-
ste gedeelte van de ronde wordt afgelegd. Na een succesvolle editie was de 
keuze snel gemaakt om terug te komen en ook het eerste gedeelte af te leg-
gen en zo de complete trail te lopen van meer dan 100 km.

weer richting het noorden onze kilome-
ters te maken. We liepen langs dorpjes 
als Westerhoven, Steensel, Knegsel en 
door de bossen richting de ‘slag van de 
Oirschotse Heide’.
We vervolgden onze route en meerdere 
LONU’ers sloten zich bij ons aan om die 
laatste kilometers mee te lopen. Deze 
support leidde ons door Best, via de 
bossen van Joe Mann, de Dommel en 
het Vresselse Bos tot in de natuur van 
Heerendonk waar de zon inmiddels had 
plaatsgemaakt voor verkoeling in de 
donkerte.
Inmiddels hadden zich meer en meer 
LONU’ers aangesloten die enorm heb-
ben bijgedragen om met ons de aller-
laatste kilometers te lopen richting de 
finish te Nuenen. Eenmaal gefinisht 
werd er nog genoten van een heerlijke 
sportdrank (lees: weissbier) en ontvin-
gen we allemaal de welverdiende me-
dailles als herinnering aan deze mooie 
UTRE - Ultra Trail Rondje Eindhoven.

Naast alle fanatieke LONU’ers willen we 
natuurlijk ook de fantastische aanhang 
bij de verzorgingsposten bedanken die 
er allemaal voor hebben gezorgd dat 
we een erg mooie ervaring rijker zijn.

Olav, Pepijn, Sjef en Mark van LONU 

Helaas zijn bijna alle sportevenemen-
ten voor dit jaar afgelast, maar gelukkig 
hebben we al wel de kans gekregen om 
ons opnieuw in te mogen schrijven 
voor de editie van volgend jaar.
En toen kwam het besef dat de loop-
agenda’s voor dit jaar leeg zullen blij-
ven. Maar stilzitten doen we niet graag 
bij LONU en zo was het idee geboren 
om een trailrun rondom Eindhoven te 
lopen. Hierbij hebben we vanzelfspre-
kend een veilige afstand tot Eindhoven 
behouden, waardoor we tot een mooie 
tocht kwamen van 102 km zonder het 
bordje ‘Eindhoven’ tegen te komen, me-
rendeels over onverhard terrein door de 
schitterende natuur.
Na een bak koffie in de vroege ochtend 
van zaterdag 19 september werd er om 
6 uur ‘s ochtends in het donker gestart 
door Olav Boiten, Pepijn van Rooij, Sjef 
Berings en Mark Zantboer aan de mooie 
tocht in zomerse omstandigheden. De 
aanhang van de lopers en ook enthou-
siaste LONU’ers hebben langs de route 
verzorgingsposten geregeld met de no-
dige versnaperingen, liters water en 
een flinke dosis aanmoedigingen.
Via de mooie paadjes zijn we langs de 
Kleine Dommel, over de Grote Heide en 
door natuurgebied Malpie onderlangs 
Valkenswaard gelopen om vervolgens 
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WEC - EMK  2-3
Door John de Jong

EMK reisde afgelopen zondag af naar Wijbosch Eerde Combinatie, een re-
latief onbekende tegenstander voor EMK.

strijd. EMK zakte ver in en speelde 
daarmee WEC ongemerkt volledig in 
de kaart: WEC speelde meer en meer 
opportunistisch voetbal waar EMK 
zich niet onderuit kon voetballen en 
zich meer en meer moest beperken 
tot uitverdedigen. Na een communi-
catiefout achterin bij EMK werd het 
1-2 en voelde WEC dat er vanmiddag 
wellicht meer in zat. EMK ging wel 
steeds meer als één team voetballen, 
waarbij niemand verzaakte en er kei-
hard werd gewerkt om de positieve 
score vast te houden. Toch viel 10 mi-
nuten voor tijd de gelijkmaker (2-2) 
en kon de wedstrijd in de absolute 
slotfase beide kanten op. Het was ty-
perend voor de wedstrijd dat juist de 
individuele kwaliteit van EMK de 
doorslag gaf vanmiddag, in de abso-
lute blessuretijd was er een perfecte 
balaanname van Rick van den Bo-
gaard die daarna met een perfect 
schot de bal in de verre hoek schoot 
(2-3).
Een absolute teamprestatie die sa-
men met de trouwe aanhang uitbun-
dig werd gevierd.

Het allereerste begin was voor WEC 
dat in de vroege openingsfase het 
initiatief nam. Het was echter EMK 
dat uit de eerste beste aanval de 0-1 
scoorde (assist Tommie van Elst, doel-
punt Daan van de Ven), en ook in de 
resterende eerste helft was EMK dui-
delijk de bovenliggende partij met 
voetballende combinaties en diverse 
kansen op een grotere voorsprong. 
Zo eindigde een prima combinatie 
na een geplaatst schot van Rick van 
den Bogaard via binnenkant paal net 
naast het doel, waren er nog verschil-
lende kansen voor de aanvallers van 
EMK maar was er net voor rust een 
counter van WEC waar doelman Mike 
van Elderen met een katachtige re-
flex de ‘zekere’ gelijkmaker voor-
kwam. Direct hierna was het aan de 
andere kant wel raak, toen Daan van 
de Ven zijn tweede doelpunt van de 
middag noteerde, en EMK aan een 
comfortabele 0-2 ruststand hielp.
Na rust was EMK geen schim meer 
van het voetballende- en combine-
rende team van voor de rust, en 
kwam WEC meer en meer in de wed-

Vaandelteam BCL laat overwinning 
glippen tegen BC Veerkracht: 4-4
In de tweede wedstrijd van het seizoen heeft BCL-H1 de overwinning 
door de vingers laten glippen. Ondanks enkele matchpoints in de beslis-
sende laatste partij konden de Lieshoutse badmintonners niet doordruk-
ken en moesten ze genoegen nemen met een gelijkspel. Tegenstander 
Veerkracht kon hierdoor 4 onverwachte wedstrijdpunten van de Lies-
houtse badmintonners afsnoepen.

maakten een prima start door met 
21-9 en 21-13 te winnen. Bert Man-
ders en Jeroen van der Heiden be-
gonnen ook goed door met 22-20 de 
eerste set te winnen. Omdat ze ech-
ter de tweede set met 17-21 verloren 
moest er een derde, beslissende set 
gespeeld worden. Ook hierin startten 
de Lieshoutse prima: tot 16-11. Op 
dat moment kantelde de wedstrijd 
en kwamen Lennart Nijman en Ma-
thieu Hooijmaaijers langszij. En, zij 
bleven langszij. Ook tijdens de ver-
lenging van deze derde set bleven ze 
langszij en poetsten ze nog enkele 
matchpoints weg en bij 23-25 sloe-
gen ze toe waardoor de Lieshoutse 
heren, tegen de verwachting in ge-
noegen moesten nemen met een ge-
lijkspel.

BCL-H1 - BC Veerkracht-H2: 4-4
Al jaren is de onderlinge wedstrijd 
tussen de Oeffeltse heren en de Lies-
houtse heren een uitgemaakte zaak. 
Lieshout trekt bijna altijd aan het 
langste eind. Dit jaar heeft het Oef-
feltse team echter een metamorfose 
ondergaan en zijn enkele sterk spe-
lende heren ingevoegd. Door deze 
nieuwe samenstelling is het team 
duidelijk veel sterker geworden. Dat 
was al meteen te zien in de startende 
dubbelpartijen. Bert Manders en 
Wouter van Vijfeijken, die normaal de 
sterkste dubbel vormen kregen in de 
eerste partij meteen de deksel op de 
neus. Zij verloren met 14-21, 25-23 en 
10-21. Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers waren minder 
verrast. Zij wonnen ‘gewoon’ met 21-
17 en 21-14.

Spannende singlepartijen
In de singlepartijen was het eerst de 
beurt aan Bert Manders, die deze 
keer als eerste heer aantrad. Tegen 
nieuwkomer Jurgen de Graaf kon hij 
niet in zijn spel komen en moest hij 
de partij af staan (10-21, 19-21). 
Tweede heer Wouter van Vijfeijken 
deed het beter tegen de andere 
nieuwkomer Lennart Nijman: hij won 
met goed spel met 21-16, 21-19. Op 
dat moment was derde heer Jeroen 
van der Heiden al bezig aan zijn ma-
rathonpartij tegen Mathieu Hooij-
maaijers. Jeroen moest in die partij 
uiteindelijk het hoofd buigen na set-
standen van 21-19, 15-21 en 20-22. 
Veel minder tijd had vierde heer 
Laurence Roijackers nodig. Op zijn 
kenmerkende wijze liet hij tegen-
stander André Wijers van alles probe-
ren, maar niet in zijn spel komen. 21-
9, 21-9 waren de veelzeggende cij-
fers.

Afsluitende dubbelpartijen
In de afsluitende dubbelpartijen 
moest, na deze 3-3 tussenstand uit-
eindelijk de beslissing vallen. Wouter 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers 

Jeroen van der Heiden speelde twee lan-
ge driesetters tegen Veerkracht

EMK G1 - Rijen G1  9-3
Door John de Jong

Er was met spanning uitgekeken naar de 1e competitiewedstrijd van EMK 
G1 in het nieuwe seizoen, maar de omstandigheden waren prima: twee 
teams die er een mooie zaterdag van wilde maken, een heerlijk zonnetje 
en het EMKbestuur als supporters tussen de ‘harde kern’ van beide teams. 

vloeiende krachten bij Rijen en als 
Rijen al kansjes kreeg was het de ver-
dediging en de uitstekende keepster 
van EMK die meteen ingrepen. Bij Rij-
en deden zich ook enkele kleine bles-
sures voor waardoor duidelijk werd 
dat EMK de drie punten op het Wet-
tenseind ging houden. Rijen streed 
ervoor om de score onder de 10 te 
houden waarin ze uiteindelijk slaag-
de, de eindstand van de wedstrijd 
was 9-3.
20 winnaars verlieten uiteindelijk 
moegestreden het hoofdveld: het 
was een mooie zaterdagochtend!

En een mooie zaterdag werd het: bei-
de teams waren vanaf het beginsig-
naal aan elkaar gewaagd, wat een 
prachtige sportieve strijd opleverde 
waarbij stevig maar sportief gestre-
den werd om de doelpunten. EMK 
was iets beter in het afmaken van de 
kansen en kon daardoor met een 3-1 
ruststand gaan rusten.
Toch had Rijen zich voorgenomen 
niet op te geven en vanaf het begin 
van de tweede helft probeerden zij 
de wedstrijd te laten kantelen. Het 
was echter EMK dat iets meer gebruik 
kon maken van de langzaam weg-

EMK (zwarte broeken) belegert het Rijense doel

Nederwetten - Casteren 1-1
Door Louis Staals

Bart Berkers duelleert met Tola Taylor op de voorgrond. (Foto Han Huijberts)

SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 3 oktober 
Trinitas Oisterw. G1 - EMK G1G 11.30
EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE2 15.30
Zondag 4 oktober 
EMK 1 - Boskant 1  .............................14.30
EFC 4 - EMK 3 .......................................12.00
EMK 4 - Nuenen 8  .............................11.00
EMK 5 - Pusphaira 4  .........................11.00
Nederwetten 3 - EMK 6  .................10.00
EMK VR1 - RPC VR2  ...........................13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 3 Oktober
RPC VE - Nederwetten VE  ............16.15 
Zondag 4 Oktober
EDN’56 1 - Nederwetten 1  ..........14.30 
Nederwetten 2 - SBC 10  ...............13.00 
Nederwetten 3 - EMK 6  .................10.00 
Nederwetten 4 - SBC 8  ..................11.00 
RKDSV VR1 - Nederwetten VR1 .12.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 4 oktober
RKGSV 1 - DOSL 1  .............................14.30
Tongelre 3 - RKGSV 2  ......................12.00
Woenselse Boys 7 - RKGSV 3  ......10.00
RKGSV 4 - Brabantia 9  .....................10.00
RKGSV 5 - Pusphaira 10  .................10.00
Rood Wit V VR1 - RKGSV VR1  ......12.00

Damesbiljart ‘Pomeranses’
Zoals veel mensen in Nuenen weten is bij biljartvereniging de Treffers van 
Senergiek vorig jaar een damesbiljartclub de Pomeranses gestart De da-
mes hebben op dinsdagmiddag een vast tijdsblok van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Het is er altijd gezellig, waarbij enkele ervaren biljartcoaches ons on-
dersteunen om dit boeiende spel onder de knie te krijgen.

Wat zeker niet onbelangrijk is: De 
RIVM regels worden strikt nageleefd 
1,5 mtr, dus voor iedereen een veilige 
biljartmiddag.
Voor meer info kunt u terecht bij 
Ardie van Leuken, Tel. 040-2839860. 
E-mail: p.deursen91@upcmail.nl

Ik hoop graag van jullie te horen.
Met sportieve groet,
Ardie van Leuken. (voorzitster)

Op dit moment hebben we 12 leden 
binnen de Pomeranses. Er is nog 
ruimte om enkele nieuwe leden te 
verwelkomen. Loopt u gerust eens 
binnen op dinsdagmiddag in Het 
Klooster en kom vrijblijvend eens een 
kijkje nemen. U bent van harte wel-
kom. De belangrijkste doelstelling is, 
een fijne middag hebben met onder-
ling contact en plezier in het spel. Er 
zijn geen winnaars of verliezers.

Start winterseizoen 
bij WSV Nuenen
Na de traditionele afsluiting van het 
zomerseizoen met het wandelen van 
een gedeelte van de Lichtjesroute, 
start zondag 4 oktober het wintersei-
zoen. Tijdens het winterseizoen zijn 
de wandelingen alleen op zondag-
ochtend.

De startlocatie voor deze wekelijkse 
wandeling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij 
het gemeentehuis. Op zondagmor-
gen om 09.00 uur vertrekken 2 groe-
pen, ieder in een eigen tempo, voor 
een sportieve wandeling van maxi-
maal 2 uur door de mooie Nuenense 
omgeving. Voor de echte wandellief-
hebbers is er de mogelijkheid om 
een langere wandeling in groepsver-
band te maken. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen. Vooraanmelden is niet nodig, 
men kan zich melden op de startloca-
tie.

Voor nadere info kunt u mailen naar 
het secretariaat: secretariaat-wsv@
outlook.com. www.wsvnuenen.nl

Voetbal

Badminton

Biljarten

Het liep nog niet echt lekker afgelopen zondag op sportpark de Koppel. 
Maar de volledig coronaproef accommodatie was ondanks het donkere 
weer toch redelijk goed bezocht. Overal op het veld stond iedereen netjes 
op gepaste afstand van elkaar en de mannen in oranje hesjes hoefden 
niet op te treden. 

Nederwetten startte redelijk goed 
maar na 10 minuten nam Casteren 
toch iets meer initiatief. Een schot op 
de lat was het eerste resultaat en in 
de 19e minuut een snelle uitbraak 
van Emiel Kennis, die omspeelde de 
Nederwetten goalie en zette de 0-1 
op het scorebord. In de 29e minuut 
werd een mooie voorzet van Christi-
aan Baaten door Roy Slegers net over 
gekopt. Opslag van rust nog een 
knalhard schot van Ben van der Brug-
gen dat net over ging. Net als vorige 
week weer met een 1-0 achterstand 
naar de thee.
Na de thee toch weer een feller Ne-
derwetten. Niet meer met lange ha-
len, snel thuis voetbal maar meer op-
bouw van achter uit. Hieruit ontstond 
in de 58e minuut een mooie aanval 
die door Tola Taylor prachtig werd in-
geschoten maar hij vond de Casteren 
goalie in de baan van zijn schot. In de 
65e minuut weer een mooi opgezet-
te aanval. Via Christiaan Baaten naar 
Tola en die legde de bal pasklaar voor 
Roy Sleegers die snoeihard binnen-
schoot. 1-1 Over en weer nog wel en-
kele kansen maar evenals vorige 
week is deze uitslag aanvaardbaar.
Volgende week de uitwedstrijd tegen 
EDN ’56 en daar minimaal proberen 
de ongeslagen reeks te continueren. 
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VAN EIGEN BODEM

Tomaten Pangasiusfilets

DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

VANAF MA 12 OKT VANAF  DO 15 OKTVANAF WO 7 OKT

Geconcentreerde 
wasverzachter

Room- 
botercroissants Allesreiniger

SPECIALE ACTIES 
BIJ LIDL NUENEN  

OPENING WO 7 OKT OM 08:00 UUR

Deorollers

RUIME OPENINGSTIJDEN
MA - ZA 07:30 - 21:00
ZO 08:00 - 20:00

HOGE BRAKE 8
5672 GL Nuenen

GRATIS PARKEREN

Filet Americain 
naturel

ToiletpapierWO 7 T/M ZO 11 OKT

0.49
500 GRAM

0.890.44% 
KORTING

VAN EIGEN BODEM

Tomaten

Geconcentreerde
WO 7 T/M ZO 11 OKT

0.99
PER FLES

1.390.28% 
KORTING

30 WASBEURTEN

MA 12 T/M WO 14 OKT

1.-
5 STUKS

1.45

31% 
KORTING

OVENVERS, 

DE HELE DAG DOOR!

MA 12 T/M WO 14 OKT

4.50
2 PAKKEN

5.984.24% 
KORTING

2 X 10 ROLLEN

MA 12 T/M WO 14 OKT

0.99
PER BAKJE

1.39

Filet Americain
0.28% 

KORTING

Conference peren

DO 15 T/M ZO 18 OKT

1.50
2 STUKS

1.981.24% 
KORTING

Deoroller
Alle combinaties mogelijk

DO 15 T/M ZO 18 OKT

2.99
PER PAK

3.992.€1.- 
KORTING

DO 15 T/M ZO 18 OKT

0.69
PER FLES

0.990.30% 
KORTING

WO 7 T/M ZO 11 OKT

1.19
1 KILO

2.39
50% 
KORTING

DE BESTE ÉN GOEDKÓÓPSTE  
SUPERMARKT IN GROENTE & FRUIT!

 NIEUWE OOGST
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