
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. 0900 - 8861
‘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, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 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

MEDEDELING RONDOM
DE GRIEPVACCINATIE:

HUISARTSENPRAKTIJK 
LAAN TER CATTEN

HUISARTSENPRAKTIJK 
BOEK

De huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
de correspondentie van de griep-

vaccinatie.
Uw naam en adresgegevens wor-
den na verzending van de brieven 

vernietigd.
Indien u hier bezwaar tegen heeft 

kunt u dit melden bij de assistente.
Om uw reactie tijdig te verwerken 
ontvangen wij graag deze week uw 

bezwaar.
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

‘Sterk in
      elk merk’
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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Juwelier 
Thesaurie 
bestaat 
15 jaar

Bakkerij van de Donk 
is overgenomen door 
bakkerij Bekkers; 
de bakkers aan het 
woord

Boekpresentatie 
oud-Nuenenaar 
Sjef Neijts 
sfeervol, expositie 
druk bezocht 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Benefietconcert
Voor het benefietconcert van Het Nue-
nens Mannenkoor op 20 september 
om 14.30 uur in de H. Clemenskerk te 
Nuenen zijn nog kaarten á €12,50 be-
schikbaar en te verkrijgen bij Crooij-
mans Mannenmode, Parkstraat 9/B 
Nuenen, en bij JUMBO Nuenen Ton 
Grimberg, De Smidse 1 Nuenen. Voor 
info: nuenensmannenkoor@onsnet.nu

HET NUENENS MANNENKOOR
 presenteert: 

BENEFIETCONCERT  VOOR 
MUTOMO MISSION HOSPITAL  KENIA

H. Clemenskerk Nuenen, aanvang 14.30 uur

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Met medewerking van:Gesponsord door:

Lenny Kuhr

Spaarpot 20
5667 KX Geldrop 

T 040 - 843 20 67

Zondag 20 september 2015 

Inge Frimout

Patricia ter 
Burg-Heesakkers

    Secretariaat:  
       Sneeuwgorshof 16 
        5672 EV Nuenen 
       Tel.:040 – 2833689 / 06-38033670 
 
 
 
Betreft: uitnodiging voor het “Huiskamerconcert” op vrijdagavond 24 april 2015. 
 
Nuenen, maart 2015 
 
 
 
 
Beste Vriend(in) van Het Nuenens Mannenkoor, 
  
Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor het “Kamerconcert 2015” van Het Nuenens 
Mannenkoor.   
 
Het concert vindt plaats vrijdag 24 april a.s. in de raadzaal van Cultureel Centrum  
Het Klooster, Park 1, te Nuenen. Aanvang 20.30 uur.    Zaal open 20.00 uur. 
Zoals gebruikelijk wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers.  
Er is geen pauze. Na het concert is er een gezellig samenzijn in de “Broeders bar” aldaar. 
 
De toegang is uiteraard vrij voor Vriendinnen en Vrienden van het Nuenens Mannenkoor. 
Uiteraard is het wel de bedoeling dat u de bijdrage voor 2015 heeft voldaan op rekening NL51 
RABO 0148 2280 38. Gelieve de postcode én huisnummer te vermelden. Zie ook de oproep in de 
Kwartnoot van maart 2015.  
Indien u gebruik maakt van deze uitnodiging verzoeken wij u dit vóór 20 april a.s. te laten weten 
aan het secretariaat van het NMK, zie boven, door invulling en inlevering van onderstaande 
strook bij het secretariaat of op nuenensmannenkoor@onsnet.nu wanneer u dit per email wil 
doen. 
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens bij het concert op 24 april. 
 
Namens het bestuur,  
 
 
Joep Thijssen 
secretaris van Het Nuenens Mannenkoor. 
  
* Verzoek: Geef wijziging van naam en adres gegevens V&V door aan Rien Maertens.    
Correcte registratie is belangrijk voor u en voor ons en het kan vervelend of soms pijnlijk zijn wanneer deze 
registratie onjuist is. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s.v.p. inleveren vóór 20 april 
 
Ja, ik wil graag naar het Huiskamerconcert komen op vrijdag 24 april: 
 
Wilt u s.v.p. aangeven: het aantal personen:           (max. 2) 
 
Naam: 
 
Straat en huisnummer:                 Postcode: 
 
E-mail- adres:     Telefoon:  
 
Website: www.nuenensmannenkoor.nl  Email: nuenensmannenkoor@onsnet.nu 

Benefi etconcert op zondag 20 september 2015 
H. Clemenskerk te Nuenen. Aanvang 14.30 uur.

Kaarten (à € 20,-) zijn te bestellen door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op bankrekeningnummer NL51 RABO 0148 2280 38 t.n.v. Het Nuenens 
Mannenkoor, onder vermelding van aantal, postcode en huisnummer. De kaarten 
zijn op 20 september vanaf 13.30 uur af te halen bij de ingang van de kerk.

VOORVERKOOP START VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015. 
Kaarten zijn vanaf dan verkrijgbaar en af te rekenen bij:
CROOIJMANS MANNENMODE, Parkstraat 9/B Nuenen 
en bij JUMBO NUENEN TON GRIMBERG, De Smidse 1 Nuenen.

Secretariaat NMK: Sneeuwgorshof 16,  5672 EV Nuenen. 
Telefoon 040-2833689, e-mail: nuenensmannenkoor@onsnet.nu
Website: www.nuenensmannenkoor.nl voor uitgebreide informatie.

Vriend(in) worden? Voor een bedrag vanaf € 20,- per jaar 
bent u al Vriend(in) van Het Nuenens Mannenkoor. 
Aanmelden kan via bovenstaand e-mailadres
of via de website.

Lenny Kuhr

Foto: Milan Goldbach

Fluisterbox
Woensdag 23 september om 16.00 
uur vind in de bibliotheek van Nue-
nen de officiële opening plaats van 
het fluisterboxenproject. Dit pro-
ject is een idee van voormalig 
jeugdburgemeester Pim Rombouts.

Op alle basisscholen van Nuenen 
wordt na de opening een fluisterbox 
geplaatst waar kinderen en ouders via 
een briefje melding kunnen maken 
van pesten.

Pim en zijn voormalig wethouder zijn 
die middag aanwezig maar ook de 
huidige jeugdburgemeester zal er zijn. 
De LEV groep zal samen met de scho-
len zorgen voor het legen van de 
boxen en in overleg met elkaar kijken 
welke hulp er geboden kan worden.

Lindespelers starten 
jeugdtheatergroep
Toneelvereniging de Lindespelers start dit seizoen met een jeugdtheater-
groep. De bijna 40 jaar jonge vereniging vindt het hoog tijd dat er ook podi-
umruimte wordt gemaakt voor jongeren die in het theater willen spelen. 
De afgelopen maanden kreeg de vereniging al verschillende vragen van 
jongeren en hun ouders naar mogelijkheden om toneel te spelen.

“Op de Speelvloer is voldoende ruimte 
om een nieuwe groep te starten”, legt 
Berry Grooten, secretaris van de Lin-
despelers, uit. “Nu zelfs het CAN ge-
stopt is met het aanbieden van jeugd-
theaterklassen is er vrijwel geen 
podium meer over voor jongeren. Veel 
middelbare scholen in Nuenen en om-
geving bieden theaterlessen aan. Er is 
veel vraag naar een vrijetijdsbesteding 
die daarop aansluit. Dat willen we graag 
aanbieden”. De nieuwe jeugdafdeling is 
bedoeld voor middelbare scholieren tot 
en met 17 jaar. “Vanaf 16 jaar kun je er-
voor kiezen om je aan te sluiten bij de 
volwassenen, maar dat hoeft niet. We 
houden de contributie bewust laag. Tot 
je achttiende betaal je slechts de helft 
van de normale contributie.” De vereni-
ging heeft subsidie gevraagd voor de 
start van de nieuwe activiteiten. “Het is 
iets nieuws en daar zijn nu eenmaal op-
startkosten aan verbonden”, aldus Ber-
ry. “Belangrijk is in elk geval dat er 
ruimte wordt gemaakt voor jongeren. 
Wij hebben die mogelijkheid”.

De nieuwe jeugdgroep wordt geleid 
door Dick Boonman, een opgeleid en 
ervaren toneelregisseur. Dick werkt 
graag met jongeren; “In de eerste 
maanden willen we verschillende the-
atervormen gaan onderzoeken: toneel 
spelen, mime, theaterdans, theater-
zang, tekstbehandeling, alles wat met 
theater maken te maken heeft in de 
breedste zin. Met de nieuwe groep 
kunnen we bekijken wat ze uiteinde-
lijk willen. Als dat tot een complete 

toneelproductie leidt, zullen we dat 
zeker mogelijk willen maken.” Voor to-
neelproducties is ook techniek nodig, 
of decorbouw. Daarnaast komt bij een 
productie nog heel wat organisatie kij-
ken. Berry Grooten: “Ook daarvoor is 
alle ruimte. Jongeren tot 25 jaar zijn 
van harte welkom om mee te werken 
in licht, geluid, decorbouw, public re-
lations en zelfs de hele productielei-
ding. Dit is een leerzaam en leuk pro-
ces dat goed aansluit bij wat ze op 
school leren. Bij de Lindespelers kun 
je goed praktijkervaring opdoen. Het 
zou ook zomaar eens een leuke stage-
opdracht kunnen zijn.”

De nieuwe jeugdgroep gaat vanaf 4 
oktober aan de slag op de Speelvloer, 
aan de Geldropsedijk 50A in Nuenen. 

De vaste dag wordt de zondagmiddag. 
“Veel jongeren zijn dan vrij”, weet Ber-
ry, ”of hebben behoefte om er even 
tussenuit te kunnen”.
De nieuwe jeugdleden krijgen dezelf-
de status als de overige leden van de 
toneelvereniging. “Ze hebben een vol-
waardige stem als lid, mogen aan al 
onze activiteiten meedoen en als het 
even kan zouden we ook graag een 

jeugdlid in het bestuur hebben. Wij 
nemen alle leden serieus.” De eerste 
belangstellenden hebben zich inmid-
dels gemeld. Middelbare scholieren 
tot 18 jaar kunnen vrijblijvend een 
kijkje komen nemen tijdens de eerste 
bijeenkomsten. Meld je daarvoor even 
aan via www.lindespelers.nl of stuur 
een berichtje naar secretaris@lin-
despelers.nl 

Zsa Zsa Zsoe steunen bij Jan Linders
Muziekband Zsa Zsa Zsoe is meer dan een carnavalsband. Ze proberen 
Nuenen en omstreken op verschillende manier kleurrijker te maken. Zo 
doen ze al 12 jaar elk jaar mee aan de carnavalsoptochten in Nuenen en 
Gerwen. Daar zijn ze een bekend gezicht met hun kleurrijke outfits en 
enthousiasme. 

Ze maken natuurlijk muziek. Met car-
naval zijn ze vaak te vinden in Nue-
nen, maar ook op de Gerwense Zwam-
avond en prinsreceptie. Ze vinden het 
heel leuk om ook hun gezicht te laten 
zien bij andere gelegenheden, het jaar-
lijkse weekend van Club Sam, Dream-
night at the Zoo in Dierenrijk, op bra-
derieën, kortom: overal waar kleur en 
muziek gebracht kan worden! Met 
hun roze en oranje jassen vallen ze 
lekker op. Door de samenstelling van 

de band klinken ze uniek. Ze zijn be-
gonnen als jeugdband, waar het oud-
ste lid 17 jaar was en het jongste lid 11. 
Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot vol-
wassen muzikanten met een eigen ge-
luid en verschijning.

En ze hopen Nuenen nog jaren een 
beetje kleurrijker te maken. Daarvoor 
kunnen ze uw steun goed gebruiken. 
Doet u boodschappen bij Jan Linders 
Nuenen? Gooi uw clubspaarmunt in 

de koker van Zsa Zsa Zoe! Zij beste-
den dit geld aan muziek, instrumenten 
en nieuwe outfits, waarmee ze sfeer 
brengen in het dorp. Zsa Zsa Zsoe be-
dankt u alvast hartelijk en hoopt u nog 
regelmatig tegen te komen bij één van 
hun optredens.

Gekust door de eeuwigheid
Door Nannie van den Eijnden

Het allereerste boek van Lenny Kuhr met deze titel werd op vrijdag 11 sep-
tember jl. feestelijk gepresenteerd in de Abdij van Berne in Heeswijk. Er 
waren ruim 100 bezoekers. 

“Bent u vandaag al gekust?” vroeg 
Hein Stufkens, de man die Lenny 
hielp haar schrijfsels te ordenen tot 
een leesbaar boek, zelf een goed 
schrijver en filosoof. “Ze helpt ons 
om ons hart te openen. Tot nu toe 

zong ze over haar ziel, nu schrijft ze 
erover. Ze doet haar eerste liedje ‘Le 
Troubadour’ eer aan, want ze is zelf 
de vrije geest, de minnestreel, die de 
innerlijke weg vertolkt in muziek”. 

Dankbaar en liefdevol bood Lenny 
het eerste exemplaar van haar boek 
aan aan rabbijn Awraham Soetendorp, 
haar eerste spirituele leraar. Daarna 
speelde ze met Cor Mutsers en Mi-
scha Kool het nummer ‘Wie ben je’ uit 
haar huidige programma en enkele 
nieuwe nummers, die allen direct in 
relatie staan tot het boek en haar le-
vensweg. Alle bezoekers werden uit-
genodigd voor de lunch in de boek-
handel van de abdij, waar Lenny tot 
slot heel geduldig alle boeken signeer-
de van de lange rij wachtende fans. 

Op 12 december 2015 ontvangt ze de 
Nederlands Oeuvreprijs voor Klein-
kunst en Cabaret 2015 in het Schiller 
Theater in Utrecht, een bronzen 
leeuw. 
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De 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 vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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COLLECTE
In de week van 20 september t/m 26 september 2015 wordt gecol-
lecteerd door Nierstichting Nederland.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Bevrijdingsherdenking 
In verband met de jaarlijkse bevrijdingsherdenking zijn er op zaterdag 
19 september aanstaande een aantal wegen afgesloten voor door-
gaand verkeer.
Voor de herdenking en kranslegging bij het monument aan de Euro-
palaan is van 18.30 uur tot 20.00 uur de Europalaan (tussen de Kerk-
straat en de Geldropsedijk) afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding 
wordt ter plaatse aangegeven. 

Om 19.30 uur vertrekt de bevrijdingsoptocht van het bevrijdingsmo-
nument over de Parkstraat naar het Park. Voor Het Klooster krijgt de 
bevrijdingsherdenking een vervolg met een muzikaal programma. Tot 
slot wordt er op zaterdagavond een bevrijdingsfeest gehouden in het 
Park. De wegen zijn vanaf 19.00 uur rondom het Park afgesloten, ook 
kan men niet parkeren rondom het Park.

Als u nog vragen heeft over deze afsluitingen dan kunt u contact op-
nemen met het gemeentehuis via gemeentehuis@nuenen.nl of via 
(040) 2631 631.

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie 
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning
 
Tip van de week: Zit u in de tuin, even bij de buren of bent u aan het 
werk in de garage? Sluit de buitendeuren goed af, zodat een inbreker 
niet zomaar kan binnenkomen. Sluit ook even af als u boven bent. U 
ziet  immers niet wat beneden gebeurt. Een inbreker heeft maar weinig 
tijd nodig. 
 
Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.
nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zo-
mercampagne “Inbrekers gaan niet met vakantie”

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 24 september 
2015 vanaf 19.30 uur in Het Klooster. (Met een evt. vervolg op 25 
september 2015 18.00 uur in de commissiekamer, Gemeentehuis)

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter inzage in het Gemeentehuis. Onderwerpen o.a.:

•	 Regionale	Detailhandelsvisie	MRE	en	Detailhandelsvisie	Stedelijk	
Gebied 

•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	Regeling	Blink	2016
•	 Deelnotitie	Overlast	bomen
•	 Herontwikkeling	van	het	perceel	Kerkstraat	3,5,7	(terrein	de	Vank)
•	 Prioriteiten	Kadernota	Veiligheid	2015-2018

Burgers	 kunnen	 in	 de	 openbare	 raadsvergaderingen	 gebruikmaken	
van het spreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 
2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via www.omroepnuenen.nl/tv/
livestream en terug te kijken via www.nuenen.nl/UitzendingenRaad

NIEUWE EDITIE VAN “KIJK OP UW WIJK” 
23 september: Nuenen-Oost
Woensdag	23	september	gaan	we	weer	samen	met	een	aantal	inwoners	
hun buurt in, om verbeterpunten voor bestaande situaties aan stoep, 
straat of groen te bekijken. 

We starten om 18.30 uur
Op 23 september starten we om 18.30 uur en schouwen dan de stra-
ten:	Schutterijakker,	St.	Annagildelaan,	Jonker	Florislaan,	Jonker	Rut-
gerhof,	 Stephan	 Hanewinkellaan,	 Frl.	 Claralaan,	 Jonker	 Rudolfhof,	
Vrouwe Cecilialaan, Egidius Vogelslaan, Jan Daemshof en Laan van 
Nuenhem	nummers	1	t/m	47.	Alle	bewoners	van	deze	buurt	krijgen	
een uitnodiging in de bus om ook deel te nemen aan de wijkschouw. 
We	verzamelen	op	het	veldje	hoek	Stephan	Hanewinkellaan	/	Vrouwe	
Cecilialaan. De wijkschouw duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Heeft u nog vragen?
Wenst	u	meer	 informatie	over	de	 inwonerswijkschouw	“Kijk	op	uw	
wijk” of heeft u wellicht vragen? Dan kunt u via het Klantcontactcen-
trum contact opnemen met de heer van der Horst.

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	10	september	2015	 Aangelag	19,	5674	CR	-	het	oprichten	van
	 	 	 een	woning		(BOUW).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij u 
hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat 
kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	11	september	2015	 Soeterbeekseweg	21,	5674	NJ	–	het	wijzigen 
	 	 	 van	de	gevel	en	het	dak	(BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, 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 mantel-
zorg? 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!	

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

PUBLICATIE
Publicatie	van	de	‘’Beleidsregels	terug-	en	invordering	Pw/IOAW/IOAZ,	
verhaal en krediethypotheek 2015’’ en de ‘’Subsidieregeling bevorde-
ring arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet’’

De gemeente Nuenen c.a. heeft in het kader van de Participatiewet 
beleidsregels en een subsidieregeling opgesteld.

De	“beleidsregels	terug-	en	invordering	Pw/IOAW/IOAZ,	verhaal	en	
krediethypotheek 2015”’ is een gemeentelijke uitwerking van de wet-
telijke	 bepalingen	 die	 zijn	 vastgelegd	 in	de	 Participatiewet,	de	 Wet	
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 
werkloze	werknemers	 (IOAW)	en	de	Wet	 inkomensvoorziening	ou-
dere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 
De beleidsregels zijn vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

De ‘Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Par-
ticipatiewet’’ betreft een gemeentelijke subsidieregeling om uitkerings-
gerechtigden te stimuleren om werk te aanvaarden/te behouden. De 
Subsidieregeling treedt vanaf 15 september 2015 in werking.

De beleidsregels en de subsidieregeling liggen gedurende 4 weken ter 
inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. Op de website www.
nuenen.nl kunt u ook het beleid inzien.

PUBLICATIE
Inspraak Ontwerp Nota Evenementenbeleid
De gemeente heeft een ontwerp ‘Nota Evenementenbeleid’ opgesteld. 
Belanghebbenden	krijgen	de	gelegenheid	om	te	reageren	op	de	inhoud	
van de ontwerp ‘Nota Evenementen-beleid’.

Enerzijds is de nota bedoeld om aan (potentiële) evenementenorga-
nisatoren en omwonenden duidelijk te maken onder welke voorwaar-
den de gemeente Nuenen bereid is medewerking te verlenen aan 
evenementen. Anderzijds dient de nota als toetsingskader voor de 
aanvragen voor een evenementenvergunning.

Met ingang van 18 september 2015 ligt de ontwerp ‘Nota Evenemen-
tenbeleid’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt hem 
komen inzien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis 
(alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op woensdag 
van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De nota is ook digitaal raadpleegbaar 
via www.nuenen.nl → Actueel → Ter inzage.

Belanghebbenden	kunnen	binnen	de	termijn	van	tervisielegging	een	
zienswijze met betrekking tot de ontwerp ‘Nota Evenementenbeleid’ 
kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij mevrouw C. 
van	Laarhoven	van	de	afdeling	Openbare	Werken	(telefoonnummer	
040-2631666).

Nuenen,	17	september	2015.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

28e Van Gogh-rit te Nuenen
Op zondag 4 oktober gaat de 28e Vincent van Gogh-rit weer van start in het 
pittoreske centrum van Nuenen. Aan dit inmiddels alom bekende Nuenen-
se paardenevenement, rijden weer veel enthousiaste menners mee. 

Start vanaf  10:00 uur
Centrum Nuenen | Entree gratisKasteel Croy te Aarle-Rixtel  

12:30 - 15:00 uur
W W W. D E C O O V E L S E M E N N E R S . N L

444

zorg klaar voor de oriëntatierit door 
het kleurrijke herfstlandschap van 
Nuenen, Helmond en Laarbeek. 

Om 10.00 uur start het evenement dat 
georganiseerd wordt door de Nue-
nense menvereniging ‘De Coovelse 
Menners’ met het defilé voor Het 
Klooster. Hier zullen onder andere 
Burgemeester M. Houben en diverse 
sponsoren te gast zijn. Op deze mooie 
centrale plek in het dorp die plaats 
biedt aan vele toeschouwers, zullen 
de aanspanningen en equipes beoor-
deeld worden door een vakkundige en 
door een publieksjury. Als prachtige 
toegift van de rit starten ook dit jaar 
weer de authentieke rijtuigen met ge-
kostumeerde menners en passagiers. 
Het straatbeeld gaat even terug in de 

tijd en biedt u een uniek schouwspel 
van paarden en mensen uit de tijd van 
toen. Vroegere tijden herleven, inclu-
sief de sfeer die toen heel gewoon was 
voor het straatbeeld Van Nuenen. 
Dit jaar vind de sherrystop op een an-
dere locatie plaats dan voorgaande ja-
ren. De Sherrystop vindt plaats op 
landgoed Henkelman (Lieshoutse-
weg) waar ze de eerste deelnemers 
rond 10.45 uur verwachten. Hier kunt 
u onder het genot van een hapje of 
drankje alles van heel dichtbij te zien. 
Vervolgens vertrekken de deelnemers 
richting landgoed Croy waar op het 
terrein van het schitterende middel-
eeuwse Kasteel Croy van de lunch kan 
worden genoten. Ook op deze prach-
tige locatie zijn er diverse versnape-
ringen en drankjes te koop voor be-
langstellenden. 
Rond 15.00 uur in de middag worden 
de eerste deelnemers weer terug in de 
dorpskern verwacht voor een dave-
rende finish voor Het Klooster. Ook 
aan de kinderen is gedacht, rond het 
park zijn gratis kinderattracties inge-

richt. Kort gezegd een prachtig paar-
denspektakel vol sfeer en kijk plezier. 
Zondag 4 oktober kunt u dus volop 
genieten in het mooie centrum van 
Nuenen. 

Met dank aan de gemeente Nuenen, 
Helmond en Laarbeek voor het open 
stellen van de schitterende bosrijke 
omgeving. Speciale dank gaat uit naar 
alle sponsoren die met hun gulle ga-
ven dit evenement mede mogelijk 
maken. Maar veel dank gaat zeker ook 
uit naar alle vrijwilligers die door hun 
tomeloze inzet er elk jaar voor op-
nieuw zorgen dat dit evenement een 
hoogtij dag betekent voor paarden-
liefhebbers Nuenen en omgeving. 

Aan de prijsuitreiking wordt op een 
ludieke manier vorm gegeven. Ener-
zijds in de vorm van een prachtige 
foto impressie van mooie en grappige 
momenten van de dag op een groot 
scherm. Anderzijds door de uitleg van 
de vele foefen die in de rit voorkomen 
en die altijd garant staan voor grote 

hilariteit en discussie. Deze informele 
prijsuitreiking vindt om 20.00 uur 
plaats in Het Klooster en is voor be-
langstellenden vrij toegankelijk. 
www.decoovelsemenners.nl

Voor een deel bestaan de deelnemers 
uit menners met authentieke rijtui-
gen en voor een deel uit menners met 
moderne koetsen en wagens. Uiter-
aard rijden er ook dit jaar weer veel 
enthousiaste ruiters en amazones 
mee. Alle deelnemers doen hun uiter-
ste best om zo mooi en of origineel 
mogelijk voor de dag te komen. Dit 
alles maakt de ‘Van Gogh-rit’ voor 
het publiek tot een fantastisch 
schouwspel van paarden, koetsen en 
ruiters. 

Het begin wat bestaat uit inspannen 
en opzadelen van de paarden vindt 
plaats bij Molen ‘De Roosdonk’. Op 
deze prachtige locatie waar men zich 
nog in het tijdperk van, van Gogh 
waant, maken de deelnemers zich met 
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Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
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Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
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AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Voor de beste
Service en Kwaliteit

                
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

3 Katen Haasjes  ..........6,00
100 gr. Rauwe Ham +
100 gr. Boeren metworst ......3,50
Cool Kool
100 gram  ........................................1,75

VINKEN FESTIVAL
 Iedere 4e  ................GRATIS 
Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes,
1 bakje saus  ...................................6,95
Gevuld Stokbrood
per stuk  ...........................................2,25

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Hollandse bloemkool 
   per stuk 0,99
Hollandse bospeen

per bos 0,99
Verse vijgen

2 stuks  0,99

Waldorf salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 17 t/m woensdag 23 september

Nw. oogst elstar 
hele kilo 1,49GEMAK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Proef het seizoen!

 

Acties week 38: geldig maandag 14 t/m zaterdag 19 september 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fijn

  € 175
_____________________________________________________

Herfstvlaai
puddingbodem met hazelnootbavarois
afgewerkt met chocoladekrullen
en paddenstoeltjes

         € 1350
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
  5 + 1 GRATIS_____________________________________________________

Half rozijnenbrood
  

       € 150
_____________________________________________________

Speculaascake
heerlijke cake met stukjes speculaas 
en bovenop amandelen

       € 395

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

MODESHOW / 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 29 september 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze najaarscollectie 
aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.



Donderdag 17 september 2015Rond de Linde  Nr.    38

Sam's Kledingactie 
Ook dit jaar vindt in Nuenen de kledinginzamelingsactie van Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren op onder-
staand adres: Clemenskerk, Park 55. Per 3 oktober van 10.00 tot 12.30 uur.
 
De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat dit jaar naar een ontwikke-
lingsproject van Cordaid Mensen in 
Nood in Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het groot-
ste bewoonde deltagebied van de we-
reld: het Patuakhali district. Het land 
kampt met een regen- en cycloonsei-
zoen van juli tot en met oktober. Dij-
ken begeven het en hele stukken land 
worden door het water weggespoeld. 
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer 

dan 8.000 mensen. En elke ramp weer 
verliezen mensen hun huizen en be-
zittingen. Wij Nederlanders winnen 
gelukkig sinds 1953 het gevecht met 
het water. Als geen ander hebben we 
hierin ervaring en expertise opge-
bouwd. Wij moeten hen, als water-
bouwers, toch kunnen helpen?
 
Help mee met uw oude textiel
Dankzij uw kleding donatie aan Sam's 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood samen met lokale hulporganisa-
ties de kwetsbare dorpen beschermen. 
Er worden degelijke dijken aangelegd 
en er wordt een preventieproject op-
gezet dat de bevolking leert hoe zij 
zich voor kunnen bereiden op ram-
pen, zodat ze die op eigen kracht kun-
nen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingac-
tie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Joost
Door Elwien Bibbe

Van Joost heb ik menige kunstrecensie gelezen. En daar was hij goed in, in kijken 
naar kunst. Hij wist mensen te boeien, te stimuleren en legde verbindingen waar 
ik met mijn know how nooit opgekomen was. In zijn beschouwingen kwamen 
dan ook veel kunstenaars en werken voorbij. 
Vaak dacht ik, wie is dat, of wie was dat ook al weer! Twee vragen met overigens 
hetzelfde antwoord: ik weet het niet. Maar de tweede vraag veronderstelt kennis, 
en de eerste niet. Dus dat klinkt veel beter. Het is maar dat u dat weet. En dan 
google ik even. 
Van de week was dat Marcel Duchamp. Een Frans kunstenaar die van een urinoir 
een fontein maakte (The Fountain, Tate Gallery, 1917, replica 1964), een fiets-
wiel op een sokkel en nog zo wat...toch denk ik dat veel Nuenenaren een werk 
van hem kennen, de Mona Lisa met het snorretje... Zelf heb ik ook jarenlang fo-
to's van beroemde mensen van snorretjes, brillen, extra rimpels en andere on-
gein voorzien... Net zoals de randen van mijn schriften. 

Joost komt niet meer naar Nuenen om het brons van Nagelkerke in het Park te 
beschouwen. Hij had ongetwijfeld een gloedvol betoog gehouden, maar welke 
kant dat op zou zijn gegaan? Ik weet het niet. Maar wellicht zijn er mensen die in 
zijn geest een antwoord kunnen geven. (Joost Zwagerman 1963-2015)

Muziek op 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof 
Zondagmiddag 20 september om 
14.00, vrij Entree: De Eindhovense 
Klezmer Band: KLEZMAJEUR. Klez-
majeur speelt o.a. uit haar 2e thea-
terconcert, A mentsh tsu zayn.

Hierin reist u mee met de chassidim, 
op zoek naar wat een mentsh is. Een 
rechtvaardig integer mens die be-
scheidenheid, zelfkennis en vooral le-
vensvreugde hoog in het vaandel heeft 
staan. Samen beleven we hun tegen-
slagen en overwinningen en komen 
uiteindelijk tot de ontdekking dat we 
nooit genoeg kunnen liefhebben.
De muziek vindt haar oorsprong in 
feestelijke joodse volksmuziek uit 
Oost-Europa en in de chassidische 
traditie die muziek gebruikte om in 
vervoering te komen. Het is een men-
geling van volkswijsjes met invloeden 
van Turkse & Arabische muziek. De 
muziek is vaak uitbundig, soms inge-
togen maar altijd vol levenswijsheid. 
Muziek om van te genieten, droevig 
en vrolijk van te worden en om over na 
te praten.

Klezmajeur bestaat al sinds 2006 uit in 
alfabetische volgorde: Cora van den 
Berg : Viool & zang; Erwin Engelsma : 
Klarinet & zang; Onno van Hagen: 
Contrabas; Heleen ’t Hart: Accordeon.

Weverkeshof & de musici verwelko-
men u graag op zondagmiddag  20 
september. Hugo van Berckellaan 5, 
Nuenen. www.weverkeshof.nl

Iedere maandag bij 
Rabobank Dommelstreek: 
Inloopspreekuur Wonen
Wilt u weten of uw droomhuis financieel haalbaar is? Of uw hypotheek 
oversluiten interessant is voor u? Of heeft u geld nodig voor de verbouwing 
van uw huis? Loop dan maandag even binnen tijdens het Inloopspreekuur 
Wonen voor een gratis oriëntatiegesprek. Het inloopspreekuur vindt iede-
re maandag plaats in ons kantoor in Nuenen, Park 34-36 van 15.00 tot 20.00 
uur. Ook is de afdeling Financieel Advies tijdens het inloopspreekuur recht-
streeks telefonisch bereikbaar via (040) 280 74 20. 

Uw hypotheek oversluiten naar de 
Rabobank kan voordelig zijn
De hypotheekrente staat momenteel 
historisch laag, waardoor uw nieuwe 
rente lager kan zijn dan uw huidige. 
Zo kunt u misschien uw maandlasten 
verlagen. Wilt u tijdens het inloop-
spreekuur direct weten of oversluiten 
voor u interessant is, vraag dan vooraf 
de vergoedingsrente op bij uw huidige 
hypotheekverstrekker.

Eerstvolgend inloopspreekuur: 
maandag 21 september!
Kom op maandag 21 september naar 
het inloopspreekuur en krijg een gra-
tis oriëntatiegesprek met een van 
onze financieel adviseurs. Loop 21 
september tussen 15.00 en 20.00 uur 
zonder vooraf een afspraak te maken 
binnen in ons kantoor in Nuenen. 
Ook kunt u tijdens het inloopspreek-
uur rechtstreeks telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Financieel 
Advies om uw inzicht te verkrijgen. 
Bel hiervoor op maandag tussen 15.00 
en 20.00 uur (040) 280 74 20. 
Buiten het inloopspreekuur is de af-
deling Financieel Advies bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 

van Rabobank Dommelstreek: (040) 
280 75 00.

Het volgende inloopspreekuur is op:
Maandag 28 september 15.00 - 20.00 
uur. Bent u niet in de gelegenheid om 
op maandag naar het inloopspreek-
uur te komen, of te bellen? Dan bent u 
van harte welkom op een ander mo-
ment. Wij maken graag een afspraak 
met u voor een gratis oriëntatiege-
sprek met één van onze financieel ad-
viseurs of onze wooncoach Inge Wal-
stra. Neemt u contact op via (040) 280 
75 00 of financieeladvies@dommel-
streek.rabobank.nl.

Oriëntatiegesprek met de financieel adviseur.

Bakkerij van de Donk is overgenomen door 
bakkerij Bekkers; de bakkers aan het woord
Door Nannie van den Eijnden

De vaste klanten wisten het al, oplettende lezers zagen de advertenties, 
voorbijgangers merkten de veranderingen aan de gevel op: bakkerij Van 
de Donk is overgenomen door bakkerij Bekkers. De overname is totaal 
onverwacht gekomen en heel snel gegaan. Vooral het onverwachte van 
deze omschakeling heeft voor verwarring gezorgd en zelfs onbegrip.

Al 28 jaar waren Ad en Thea Bijster-
veld samen met veel plezier eigenaar 
van bakkerij Van de Donk. Ad is bij de 
oorspronkelijke eigenaar van de bak-
kerij, Jan van de Donk, als 13-jarige 
jongen begonnen met vakantiewerk. 
Hij was er altijd kind aan huis en rolde 
zo vanzelf in het bakkersvak. Vervol-
gens behaalde hij alle diploma’s die 
nodig waren om het ambacht ook zelf 
uit te oefenen.

Toen Jan van de Donk ziek werd en 
kwam te overlijden, heeft Ad de zaak 
draaiende gehouden, eerst een jaar sa-
men met de vrouw van Jan. Daarna 
namen Ad en Thea samen de zaak 
over. Een ingrijpende keuze waar ze 
allebei achter moesten staan, want het 
bakkersvak is een 24-uurs baan en 
brengt een heel ander leven met zich 
mee. “Ik stond ‘s nachts te werken en 
Thea overdag” vertelt Ad. “We kwa-
men elkaar op de trap tegen. Ik ging 
naar bed, Thea ging naar beneden. En 
dat ging gewoon. Je kunt dat niet al-
leen, je moet het samen doen”. Als eer-
betoon aan zijn voormalige werkgever 
besloot Ad het familiebedrijf onder de 
naam ‘Van de Donk’ voort te zetten.

Het besluit om te stoppen
Ad en Thea waren nog niet van plan 
om te stoppen, maar het noodlottig 
ongeval van hun zoon Ruud verander-
de alles, als donderslag bij heldere he-
mel. We zijn in een draaikolk terecht 
gekomen en hebben onze beslissing 
niet rustig naar de klanten over kun-
nen brengen. “Het was een beladen 
beslissing” vertelt Ad. “Zo abrupt. We 
moesten snel schakelen. Het nieuws 

dat Ruud Bijsterveld was verongelukt 
werd niet in verband gebracht met 
bakkerij van de Donk. Slechts een 
klein aantal klanten kende onze eigen 
familienaam”.

“Alles breekt. Iedere dag kwaliteit le-
veren ging niet meer” vult Thea aan. 
“Op deze plek was altijd al een bakke-
rij en dat kan niet zomaar weggevaagd 
worden”. Alexander Bekkers uit Veg-
hel hoorde dat Ad en Thea vanwege 
familieomstandigheden gingen stop-
pen. Hij begreep hun situatie heel 
goed. Zelf heeft hij eerder, ook als ge-
volg van een verdrietige situatie, het 
familiebedrijf overgenomen. 13 Jaar 
geleden overleed zijn vader, waarna 
Alexander de bakkerij heeft voortge-
zet.

Het karakter van bakkerij Van de Donk
Ad heeft altijd ambachtelijk gewerkt 
en veel zelf gemaakt, met liefde en ple-
zier. Hij deed mee aan vakwedstrijden 
en won diverse prijzen. Als mensen 
terug waren van vakantie zeiden ze dat 
ze blij waren dat ze weer zijn brood 
konden eten. Ad kon bijna alles ma-
ken, of het nu zoutarm, koolhydraat-
vrij of zuurdesem was. Speciale wen-
sen waren eigenlijk altijd te vervullen. 
Er werd gebeld: “Kan er nog een taart 
gemaakt worden?” “Ik zal even kijken 
of Ad wakker is” zei Thea. “Ja, Ad is 
wakker, dat kan”. Vandaag besteld, 
morgen geleverd. Dat is het voordeel 
van het kleinschalige en dichtbij je 
klanten staan: je kunt snel schakelen 
en service en specifieke producten 
bieden. Klanten kwamen uit de verre 
regio.

Er verandert niet zo veel
De overname van bakkerij Van de 
Donk door bakkerij Bekkers is goed 
gegaan. Dat is belangrijk voor Ad en 
Thea. Alexander is vertrouwd met het 
persoonlijke en kleinschalige van een 
familiebedrijf. Het loyale personeel, 
dat al heel lang bij Ad en Thea werkte, 
is bij Bekkers in dienst gebleven. De 
broodautomaat naast de winkel blijft. 
En de Van Goghstoet wordt ook nog 
gewoon gemaakt. Ad heeft het recept 
ooit van bakkerij Van de Ven overge-
nomen. Nu neemt Alexander de re-
ceptuur over van Ad.
En Alexander staat voor dezelfde kwa-
liteit. “Ik vind het belangrijk om bro-
den te maken met smaak. Ook maken 
we zelf allerlei lekkere koekjes, vers 
gebak, speculaas en van alles van cho-
cola, wisselend per seizoen (pasen, 
sinterklaas en kerst). Er is een speciale 
keuken waar het gehakt voor de wor-
stenbroodjes wordt gemaakt. We 
doen precies hetzelfde als een kleine 
bakker, maar omdat we meer winkels 
hebben, wordt alles hier in Veghel 
centraal gemaakt” legt hij tijdens een 
rondleiding uit. En hij vervolgt: “We 
doen veel met desem; we hebben een 
eigen desemcultuur. Desem is een 
papje, dat je iedere dag moet voeden 
met water en bloem en moet laten rij-
zen in de rijskamer. Ook doen we veel 
met spelt. Een boer met twee velden 
spelt levert al negen jaar trouw deze 
grondstof aan ons. We hebben spelt 
granola voor in de yoghurt en eierkoe-
ken en roggebrood van deze graan-
soort. Door het eten van spelt- en - 
volkorenbrood voel je je meer gevuld 
en blijft je suikerspiegel meer gelijk”.

Het karakter van bakkerij Bekkers
Alexander kreeg het bakkersvak met 
de paplepel ingegoten en werkte vanaf 
zijn 16e jaar in de zaak van zijn vader. 
“Ik wilde automonteur worden, maar 
dat vond m’n vader verschrikkelijk. 
Mijn ouders waren altijd positief en 
enthousiast over hun bakkerij en ik 
heb het plezier in het vak van hen 
meegekregen. Ze zijn in Nijnsel be-
gonnen; daar ben ik geboren en geto-
gen. Ik ben eerst banketbakker geweest 
en daarna broodbakker geworden. Ik 
begon ‘s avonds om 22.00 uur met 
brood maken, daarna maakte ik het 
banket. Mijn vader was er altijd over-
dag en ik ‘s nachts. Ik heb het altijd 
graag gedaan en vind ‘s nachts werken 
niet erg”. Nu is Alexander er iedere dag 
vanaf 05.00 uur. Hij bezoekt de winkels 
en bezorgt brood tot 10.00 uur. Samen 
met zijn vrouw Karin heeft Alexander 
het familiebedrijf uitgebreid naar elf 
winkels in de regio rond Veghel: Breu-
gel, Son, Nuenen, Eindhoven, Schijn-
del, Sint Oedenrode, Veghel, Uden, 
Nijnsel en Best (2 vestigingen).

Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst, 
van half negen ‘s avonds tot vier uur ‘s 
morgens en op reguliere tijden overdag. 
De auto’s gaan ‘s morgens om zes uur 
rijden om alle producten overal op tijd 
vers op de plank te hebben liggen. Be-
halve aan de winkel aan de Opwettense-
weg levert Alexander ook aan de SRV-
wagen in Nuenen, en aan een aantal 
winkels en horecagelegenheden hier.
 

“Het werk ‘s nachts is goed gestructu-
reerd en wordt gedaan door professio-
nele bakkers. Robert, die altijd de ban-
ketbakker was bij zijn vader, werkt nu 
ook bij Bekkers. Zijn ervaring neemt 
hij mee. Wat ik belangrijk vind, is dat 
mensen enthousiast blijven en dat ze 
maximaal 40 uur werken. Ik neem lie-
ver wat meer mensen aan” vertelt 
Alexander. Hij doet graag aan pro-
ductontwikkeling. Hij heeft een stagi-
aire gevraagd om een nieuwe, gezonde 
‘kanjer’ te maken. Er bestaat er al een 
met appels uit de Philips fruittuin en 
melk van een lokale boer. Maar er 
komt een nieuwe ‘kanjer’ met buffe-
lyoghurt en blauwe bessen. Alexander 
werkt vanuit de gedachte van ‘Het 
Groene Woud’, dat wil zeggen dat de 
producten verantwoord, gezond en 
duurzaam moeten zijn. Een proef-
plankje in elke winkel met verse pro-
ducten biedt de klant de gelegenheid 
om deze uit te proberen en zichzelf te 
overtuigen van de kwaliteit, professio-
naliteit en originaliteit van een onder-
nemende bakkersfamilie met een ei-
gentijdse bedrijfsvoering.
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Uitzendingen LON-TV
Vanaf 20-09 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Vanaf	oktober	langdurige	werkzaamheden	op	de	Europalaan
•	 Groot	feest	op	Kindcentrum	de	Nieuwe	Linde
•	 Goed	nieuws	voor	voetbalclub	RKSV	Nuenen
•	 Voor	de	dertigste	keer	Ezeltjesdag	op	Eeneind
•	 Grote	boekenmarkt	bij	Weverkeshof
•	 Nieuw	kunstgrasveld	bij	Hockeyclub	Nuenen
•	 Besluit	van	College	van	B	en	W	over	beeldengroep	de	Aardappeleters
•	 Vooraankondiging	van	een	reeks	“gesprek	met	de	burgemeester”
•	 Nune	Food	Festival
LON	door	de	jaren	heen,	aflevering	3
Op	donderdag	24	september	zendt	LON	TV	de	gemeenteraadsvergadering	
uit.	De	 tv-uitzendingen	 vinden	plaats	 om	11.00	uur,	 14.00	uur,	 17.00	uur,	
19.00	uur,	21.00	uur,	23.00	uur	en	01.00	uur.	

Het	programma	is	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	bekijken	op	You	
Tube	en	Facebook.

Werktuin040
De Nuenense Anja Wasser is met 
een nieuw initiatief begonnen en 
denkt dat het voor veel mensen in 
Nuenen interessant kan zijn. Afge-
lopen week stond ze al met een arti-
kel in het Eindhovens Dagblad, 
maar omdat ze zelf uit Nuenen 
komt, wil ze haar initiatief meer 
onder de aandacht brengen.

Het	initiatief	heet	‘Werktuin040’	en	is	
sinds	afgelopen	maandag	gestart.	Het	
is	 een	 initiatief	 voor	 ondernemende	
vaders	en	moeders	die	graag	aan	hun	
eigen	ontplooiing	willen	werken,	maar	
daarbij	ook	graag	hun	kindje	bij	zich	
hebben.	Op	basis	van	wederkerigheid	
kan	een	ouder	3	uur	komen	werken	en	
speelt	dan	ook	1	uur	met	de	kindjes.	
Doordat	iedere	ouder	circuleert,	kun-
nen	 de	 kosten	 laag	 blijven	 en	 kan	 er	
toch	efficiënt	gewerkt	worden.

Tegenwoordig	kun	je	minder	vaak	op	
je	 sociale	 omgeving	 terugvallen	 dan	
vroeger.	Opa’s	 en	 oma’s	werken	 vaak	
nog	en	als	je	tijdelijk	thuis	komt	te	zit-
ten	(bijvoorbeeld	door	ontslag)	is	het	
moeilijk	 om	 je	 te	 ontwikkelen	 als	 je	
geen	of	weinig	opvangmogelijkheden	
hebt	 voor	 je	 kinderen.	 In	 samenwer-
king	met	 Lumens	 in	 de	 Buurt	 zoekt	
Anja	 naar	 ondernemende	 ouders	 en	
interessante	partners.	
Waar:	wijkcentrum	De	Werf	(Van	der	
Werffstraat	14)	Eindhoven.
Wanneer:	Maandag	en	donderdag	van	
09.00-13.00	uur.
Kosten:	Tot	en	met	december	€	5,-	per	
ochtend	(incl.	Koffie	en	thee).
Informatie	via	06-42152968	en	werk-
tuin040@gmail.com

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Damned & Dirty
Het blues seizoen gaat weer beginnen en Sunny Blues trapt af op een onge-
bruikelijke manier. Op 20 september, vanaf 15.30 uur speelt de akoestische 
blues band The Damned & Dirty op het terras van Café Schafrath (bij slecht 
weer binnen). 

Tevens	 informeert	Sunny	Blues	u	die	
middag	 over	 het	 Blues	 programma	
van	 dit	 jaar.	 Sunny	 Blues	 Nuenen	 is	
een	aantal	blues	liefhebbers	die	in	sa-
menwerking	 met	 Café	 Schafrath	 en	

Café	Goesting	 blues	 optredens	 orga-
niseren.	Wilt	 u	 automatisch	 geïnfor-
meerd	worden,	dan	kunt	u	zich	aan-
melden	voor	de	gratis	nieuwsbrief.	Zie	
hiervoor	de	website.

The	Damned	&	Dirty	 is	 een	van	de	
meest	gevraagde	Blues	duo’s	van	dit	
moment.	Met	gitaar,	slide,	bluesharp	
en	een	rauwe	blues	stem	brengen	ze	
veel	eigen	nummers	en	uiteraard	ook	
bewerkingen	van	bekende	songs.	Ze	
zijn	 nu	 bezig	met	 hun	 4e	 CD.	Hun	
eerste	3	CD’s	hebben	allemaal	de	best	
Blues	 CD	 award	 gewonnen	 voor	
duo’s	 en	 solo	 artiesten.	 En	 ook	 dit	
jaar	staan	ze	weer	op	het	podium	bij	
The	Dutch	Blues	Challenge.	Dus	ge-
weldige	akoestische	blues	uit	de	top	
van	Nederland.

Datum:	
20	september	15.30	uur.	Entree	gratis
Locatie:	
Café	Schafrath,	Park	35	Nuenen
www.sunnybluesnuenen.nl

 

De (f)luisterbox! 
 
 

Heb je een probleem? 
Op school of thuis? 

Word je gepest of heb je andere problemen? 
 
 

 
 

Schrijf je probleem  
op een briefje, 

stop het in de box met  
het oor erop  

en wij luisteren! 
 

 
Laat van je ‘horen’  

en blijf er niet alleen mee zitten!! 
  
 

Je vindt de (f)luisterbox op school én in de bibliotheek. 
Een speciale werkgroep kan je hulp bieden 

helemaal afgestemd op jouw situatie! 
Schrijf je naam en je groep erbij als je wilt dat er  

contact met je opgenomen wordt. 
 

 
 

De fluisterbox is een initiatief van de jeugdburgemeester Nuenen 2014. 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de LEV groep en het Oranje Comité Nuenen.  

!

Opening Fluisterbox project 
Woensdag 23 september om16:00  

Bibliotheek Nuenen  

Hallo allemaal! 

Wij willen jullie als ex-
jeugdburgemeester en 
jeugdwethouder uitnodigingen 
voor de bekendmaking van 
onze Fluisterbox. 
Een wens die wij al in onze 
ambtsperiode hadden en nu in 
vervulling gaat! 
Met deze boxen hopen wij 
kinderen te helpen met 
problemen die ze hebben,  

zoals bijvoorbeeld pesten op 
school of problemen thuis. 
Met behulp van deze box 
wordt er hulp geboden aan de 
kinderen die om hulp vragen 
door een professioneel team.  
We hopen jullie dan ook 23 
september in de bibliotheek te 
zien. 

Pim Rombouts en Roxy Putman. 

Meer informatie?  facebook.com/ocnuenen 

Aanleg nieuwe busbaan  
zorgt voor extra reistijd  
naar Catharina Ziekenhuis
Van vrijdag 18 september tot en met vrijdag 2 oktober moeten bezoekers 
van het Catharina Ziekenhuis die met de auto komen rekening houden met 
extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Ook met de 
bus blijft het ziekenhuis goed bereikbaar.

In	die	periode	is	het	voor	automobilis-
ten	niet	mogelijk	om	het	ziekenhuis	te	
bereiken	 via	 de	 Veldmaarschalk	
Montgomerylaan.	 Er	 wordt	 voor	 de	
komst	van	de	Hoogwaardig	Openbaar	
Vervoerlijn	(HOV2)	in	die	periode	ge-
werkt	 aan	 het	 kruispunt	Montgome-
rylaan/Michelangelolaan.	 Automobi-
listen	kunnen	de	omleidingsroute	via	
de	John		F.	Kennedylaan	volgen.	
Het	 ziekenhuis	 is	 van	 18	 september	
tot	en	met	2	oktober	bereikbaar	via	de	
Dr.	 Cuyperslaan	 en	 de	 Woensel-

sestraat.	De	Spoedeisende	Hulp	is	be-
reikbaar	via	de	Dr.	Cuyperslaan.	Om-
dat	 er	 ter	 hoogte	 van	 de	 kruising	
Montgomerylaan/Michelangelolaan	
een	 oversteekvoorziening	 wordt	 ge-
maakt,	 verandert	 er	 voor	 fietsers	 en	
voetgangers	niets.	

Op	 de	 website	 van	 het	 ziekenhuis	 is	
een	 kaartje	 met	 de	 omleidingsroute	
beschikbaar.	 Meer	 informatie	 is	 ook	
terug	te	vinden	op	www.hov2.nl.	
www.catharinaziekenhuis.nl

Stem voor een betere 
ontmoetingsplek 
voor de jeugd van 
Nederwetten!
Als je bij het asfaltveldje in Neder-
wetten staat, zie je het meteen:
scheuren in het asfalt, hekwerk dat 
scheef en niet stevig vast staat, 
oude en versleten handbalgoals, 
verlichting die het regelmatig niet 
doet, kapotte vangnetten en glas 
en ander afval op het veld. 

Dat kan beter! 
Stichting	 DOEN	 wil	 graag	 dat	 het	
veldje	 opgeknapt	 wordt	 en	 het	 een	
sportieve	 ontmoetingsplek	 voor	 de	
jeugd	 wordt.	 Zij	 moeten	 zich	 weer	
welkom	kunnen	voelen	op	het	veld!	
Om	dit	uit	 te	kunnen	voeren,	 zijn	er	
financiële	middelen	nodig.	Naast	het	
aanvragen	van	subsidie	bij	de	gemeen-
te,	hebben	ze	dit	project	aangemeld	bij	
het	Peelnetwerk.	Zij	stellen	maximaal	
€	5.000,-	beschikbaar	aan	een	project	
dat	de	leefbaarheid	in	de	Peel	kan	ver-
beteren.
DOEN	wil	 dit	 bedrag	 graag	 winnen,	
maar	 hiervoor	 hebben	 ze	 heel	 veel	
stemmen	nodig!	Van	maandag	1	sep-
tember	tot	maandag	19	oktober	kan	er	
via	 de	 website	 en	 via	 Facebook	 ge-
stemd	worden	op	het	beste	project.	Ga	
naar:	 www.doennederwetten.nl	 of	
www.peeltrofee.nl	 en	 help	 de	 jeugd	
aan	 een	 nieuwe	 sportieve	 ontmoe-
tingsplek!	Geef	je	stem!
Namens	de	jeugd	uit	Nederwetten,	al-
vast	bedankt!	

Inge Frimout zet 
Nuenen op stelten
De	eerste	editie	van	Nune	Ville	Food	
Festival	 viel	 een	 beetje	 in	 het	 water	
vanwege	 het	 koude,	 herfstachtige	
weer.	 Een	 dappere	 Inge	 bond	 zater-
dagavond	5	september	toch	haar	stel-
ten	onder	 en	bracht	 zingend	 en	 spe-
lend	 een	 paar	 mooie	 nummers	 ten	
gehore	op	haar	harp,	waaronder	‘Mull	
of	 Kintyre’	 van	 Paul	McCartney	 and	
Denny	 Laine	 uit	 1977.	 Een	 knappe	
prestatie,	 balancerend	 op	 die	 hoge	
stelten	in	een	modderige	achtertuin.	

Werken aan je Persoonlijke effectiviteit

Een cyclus van 4 workshops  
in Bibliotheek Dommeldal
In een hectische samenleving als de onze is het goed om voor jezelf heldere 
doelen te stellen. Maar dagelijks worden we afgeleid door de grote hoeveel-
heid aan informatie die op ons afkomt. De verleiding om iets anders te gaan 
doen, wordt te groot. En je dwaalt makkelijk af van je persoonlijke doelen. In 
een viertal workshops in Bibliotheek Dommeldal, leer je focus te houden op 
jouw doelen. Door het toepassen van een aantal technieken ben je in staat 
jouw effectiviteit te vergroten en meer rust te creëren. En minder stress!

Mindmappen, maandag 21 september 
Mindmappen	is	een	techniek	waarmee	
je	complexe	informatie	structureert	en	
waarmee	 je	 gedachten	 ordent.	 Het	
werkt	ook	ideaal	bij	het	voorbereiden	
van	projecten,	werkstukken	en	presen-
taties	en	bij	het	vergroten	van	de	crea-
tiviteit.	Daarnaast	is	Mindmappen	ui-
termate	 geschikt	 voor	 mensen	 met	
dyslexie.	Want	je	leert	er	beter	en	snel-
ler	teksten	mee	te	verwerken.	Een	nut-
tige	training	dus,	voor	iedereen.

Snellezen, maandag 28 september 
Een	leerzame	workshop,	niet	alleen	om	
sneller	te	lezen,	maar	ook	om	hoofd-	en	
bijzaken	te	scheiden	door	doeltreffen-
der	en	sneller	tot	de	kern	van	de	zaak	
door	te	dringen.	Aan	de	hand	van	prak-
tijkoefeningen	 leer	 je	nieuwe	vaardig-
heden	 aan,	 waarmee	 je	 direct	 aan	 de	
slag	kunt.	Zowel	in	je	werk,	binnen	de	
vereniging	of	gewoon	thuis.

Geheugentechnieken, maandag 5 
oktober
Of	we	nu	lopen,	studeren,	ontspannen	
of	werken,	altijd	 is	ons	geheugen	aan	
het	werk.	Het	geheugen	slaat	alles	op,	
maar	archiveert,	sorteert	en	filtert	ook	
immense	 hoeveelheden	 informatie.	
Elk	onderdeel	van	ons	leven	steunt	op	
ons	 geheugen.	 Maar,	 ons	 geheugen	
laat	ons	ook	wel	 eens	 in	de	 steek.	 In	
deze	workshop	leer	je	hoe	het	geheu-

gen	werkt	en	hoe	je	er	meer	structuur	
en	verbetering	in	kunt	aanbrengen.

Time Management, maandag 12 
oktober
Een	 actieve	 workshop	 waarin	 je	 tips	
en	 trucs	 krijgt	 om	beter	 om	 te	 leren	
gaan	met	jouw	tijd	en	om	beter	te	kun-
nen	plannen,	op	het	werk	en	in	je	per-
soonlijk	 leven.	Ook	 als	 je	 van	nature	
niet	zo’n	gestructureerd	type	bent.	

Aanmelden 
Bibliotheek	 Dommeldal	 organiseert	
de	 workshops	 in	 samenwerking	 met	
Competenza,	 coaching,	 training	 en	
advies.	Alle	workshops	vinden	plaats	
in	 Bibliotheekvestiging	 Nuenen	 (Jhr.
Hugo	van	Berckellaan	118).	De	start	is	
altijd	om	19.30	uur	en	om	22.00	uur	is	
de	workshop	afgelopen.	Toegang:	per	
workshop:	 €	 20,-	 (Leden	 van	 Biblio-
theek	Dommeldal:	€	15,-).	Kies	je	voor	
alle	 vier	 de	workshops,	 dan	betaal	 je	
slechts	€	65,-.	(Leden	van	Bibliotheek	
Dommeldal:	€	50,-	).	Let	op,	het	aantal	
plaatsen	is	beperkt	dus	op	tijd	aanmel-
den	is	gewenst	via:	info@bibliotheek-
dommeldal.nl

Info bijeenkomst    
voor vrijwilligers bij     
Week tegen Eenzaamheid
Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers tijdens de Week tegen Eenzaam-
heid in Nuenen. De Week tegen Eenzaamheid vindt plaats van 24 septem-
ber t/m 3 oktober 2015 en wordt voor de zesde keer georganiseerd door 
Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid. 

In	de	Week	tegen	Eenzaamheid	orga-
niseren	honderden	organisaties	activi-
teiten	 waar	 mensen	 elkaar	 kunnen	
ontmoeten.	En	dan	specifiek	mensen	
die	 te	 maken	 hebben	 met	 eenzaam-
heid	 of	 voor	wie	 eenzaamheid	 op	de	
loer	ligt.	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	meer	dan	een	
miljoen	Nederlanders	zich	sterk	een-
zaam	 voelt.	 En	 al	 loopt	 de	 één	meer	
risico	op	 eenzaamheid	dan	de	 ander,	
iedereen	kan	op	enig	moment	in	zijn	
leven	 met	 eenzaamheid	 geconfron-
teerd	worden.	
Vrijwilligers	 hebben	 een	 belangrijke	
rol	in	het	signaleren	en	bestrijden	van	
eenzaamheid.	Daarom	organiseert	het	
Steunpunt	 Vrijwilligerswerk	 van	 de	
LEVgroep	een	informatiebijeenkomst	
over	 het	 thema	 ‘Eenzaamheid’	 spe-
ciaal	 voor	 vrijwilligers	 in	 Nuenen.	
Naast	een	algemene	inleiding	over	het	
thema	 komt	 ook	 het	 signaleren	 van	
eenzaamheid	 en	 het	 bespreekbaar	
maken	aan	bod.	Er	is	in	het	program-
ma	tevens	ruimte	voor	het	inbrengen	
van	 eigen	 ervaringen	 in	 het	 vrijwilli-
gerswerk	met	het	thema.

Deze	 informatiebijeenkomst	 voor	
vrijwilligers	vindt	plaats	op:
Dinsdag	29	september	van	19.30-22.00	
uur	(koffie/thee	vanaf	19.00	uur).
Locatie:	 ‘de	 Luistruik’,	 Sportlaan	 12,	
Nuenen.	Er	zijn	geen	kosten	verbon-
den	aan	deze	avond.

Aanmelden: 
U	kunt	zich	tot	25	september	aanmel-
den	voor	deze	avond	door	een	mail	te	
sturen	naar:	ismene.borger@levgroep.
nl.	 Bellen	 mag	 ook.	 Het	 Steunpunt	
Vrijwilligerswerk	 is	 telefonisch	 be-
reikbaar	via	het	CMD	Nuenen	via	tel.
nr.	 040-2831675	 (op	 ma,	 di,	 wo,	 do	
tussen	08.30-16.00	uur	en	vrijdag	tus-
sen	08.30-12.30	uur).	Vermeld	hierbij	
a.u.b.	uw	naam	en	tel.nr.	en	de	organi-
satie	waar	u	als	vrijwilliger	actief	bent.
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen	met:	Ismene	Borger,	tel.	06-
43119415.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandenvoort/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, Edwin Coolen, Josine Jans-
sen, Nannie van den Eijnden en Elwien Bibbe.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 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.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “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.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Water, Wind en Billen….
Water en wind zijn duurzame energiebronnen. Stromend water in een 
riviertje kan watermolens aandrijven. En een flink briesje is voldoende om 
de wieken van een windmolen in beweging te brengen. Windenergie en 
waterkracht, mooi dat in onze gemeente beide energiebronnen nog steeds 
in werking zijn. De Watermolen van Opwetten en windkorenmolen De 
Roosdonck aan de Gerwenseweg waren afgelopen weekeinde een bezoek-
je meer dan waard. Het was Open Monumentendag, zeg maar gerust Open 
Monumenten-Weekeinde. En billen? Te zien bij beide molens. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Ik ontmoette nieuwe Nuenenaren bij 
de Opwettense watermolen. Eindho-
venaren die nieuwe gemeentegeno-
ten zijn geworden. Zij zijn verhuisd 
naar Nuenen en betraden voor het 
eerst het erf van de watermolen. Ze 
vonden het prachtig, bezochten het 
monument, genoten van de mooie 
omgeving en gingen door de Cornelis 
Dongelmanspoort. Als je door die 
stadspoort gaat vanaf het erf van de 
watermolen dan passeer je de grens 
tussen het dorp Nuenen en de stad 
Eindhoven. De dorst werd gelest op 
het terras van de horecagelegenheid 
en met op waterkracht gemalen meel 
fietsten de nieuwe Nuenenaren vol-
daan huiswaarts.  

Watermolens bestaan al vanaf het be-
gin van onze jaartelling. Een water-
molen kan aardig wat vermogen leve-
ren, afhankelijk van de grootte. Omdat 
op de Opwettense Watermolen het 
grootste rad (diameter 9,3 m) van 
onze provincie draait, zit het vermo-
gen van die molen wel boven de 
10.000 Watt. Dit rad drijft de maalin-
richting van de graanmolen aan. 

Nog even iets over ‘Billen’: dat is het 
scherpen van de groeven in de molen-
steen. Een bil is een hakwerktuig en de 
hamer die gebruikt wordt bij het scher-
pen van de groeven is een bilhamer. 
Mede dankzij heemkundekring De Drij-
ehornick is mij duidelijk geworden dat 
bij de watermolen ook een windmolen 
gepland was. De bouw van een Opwet-
tense windmolen ging niet door omdat 
het Nuenense gemeentebestuur dwars 
lag. De wieken van de windmolen zou-
den te veel geraas veroorzaken voor 
paarden. Dat was in 1826.
Beide monumenten zijn privé-bezit. 
Peer Geboers is eigenaar van de Op-
wettense watermolen (www.water-
molenopwetten.nl) en Hennie Merks 
van de Gerwense windmolen De Roos-
donck (www.roosdonck.nl). Mensen 
die een bezoek willen brengen aan 
deze molens kunnen op zaterdag van 
tien tot drie terecht bij De Roosdonck 
en op zondagmiddag van één tot vijf 
bij de Opwettense watermolen. Ga 
niet wachten tot de nationale Monu-
mentendag in 2016. Je bent elke week 
hartelijk welkom en kunt van beide 
molens vriend worden.

Gewoon gelukkig      
in een rijtjeshuis
Over de veranderingen op de woningmarkt verschijnen jaarlijks honderden artikelen, 
presentaties, columns en wat al niet meer. Ze zijn vaak gebaseerd op eigen meningen, 
waarnemingen van trends en – soms – op gedegen onderzoek. We hebben in Nederland 
ook enkele hoogleraren die zich ermee bezighouden en één van hen is prof. Friso de 
Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling. Hij heeft alle onderzoeken naar ge-
wenste woonvormen ‘afgegraven’ en heeft onlangs op een symposium zijn conclusie be-
kendgemaakt. En wat blijkt? We grossieren in woningtypes (van boerderette tot patiowo-
ning, van cottage tot splitlevelwoning), maar het meest populair is en blijft het rijtjeshuis. 
Van ‘domweg gelukkig in de Dapperstraat’ tot ‘gewoon gelukkig in een rijtjeswoning’.

Zeven van de tien Nederlanders zijn dik tevreden met – een iets andere formulering – een 
grondgebonden eengezinswoning. “De wereld staat in brand, de samenlevingsvormen 
veranderen en er zijn veel migranten, maar voor wonen blijft zich een bepaald patroon 
aftekenen”, zegt De Zeeuw. Hij noemt onze woonvoorkeuren ‘robuust en stabiel’: “De 
enige verandering die je ziet is dat we wat meer richting stedelijke regio’s trekken.”

Hoewel ik zeker niet bang ben om met een professor van mening te verschillen, ben ik het 
helemaal met Friso de Zeeuw eens. Natuurlijk, er is veel aandacht voor andere woonvor-
men, zoals appartementen en experimentele woonvormen. En ook tweekappers, vrij-
staand geschakelde woningen, vrijstaande woningen, villa’s en bungalows vormen be-
langrijke marktsegmenten. Maar de behoefte aan eengezinswoningen in de rij blijft het 
grootst, niet alleen bij gezinnen, ook bij jongeren en ouderen. Veel animo voor veel klei-
nere woningen is er niet, aldus De Zeeuw. Als mensen kleiner gaan wonen, heeft dat vol-
gens hem te maken met betaalbaarheid en de wens om in grote steden te wonen. En een 

rijwoning in het centrum is meestal niet te koop. 
 

Betekent dit dan dat de consument niet veranderd is? Dat kun 
je zeker niet stellen. Duidelijk is dat de mensen meer ruimte 

dan vroeger willen in hun eengezinswoning. Er wordt vaker 
thuis gewerkt, veel mensen willen een ‘eigen’ werkruimte 

met een vaste plek voor de computer. En ook hecht de consu-
ment eraan de woning een eigen stempel mee te geven. Ze 

willen de ruimte meer dan vroeger naar eigen inzicht indelen 
en afwerken. Door innovatie in bouwtechniek en bouwproces 

kan dat ook. Steeds vaker bieden ontwikkelaars en bouwers rui-
me keuzemogelijkheden aan in hun nieuwbouwplannen: keu-

ken voor of achter, direct een aanbouw aan de achterzijde, 
luxe afwerking in materialen, etc. Zo kun je “in de rij” toch 
je eigen identiteit en karakter vormgeven.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Aftellen naar      
‘Hee doede mee’ editie twee
De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen en bedrijven 
draaien weer op volle kracht. Na een mooie zomervakantie Lijkt het gewo-
ne Leven weer begonnen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nou ja, 
gewoon… na 1 november 2014, de eerste editie van ‘Hee doede mee’, is 
eigenlijk niets meer echt gewoon in het Nuenense.

Zo schijnt de opbrengst oud papier 
het afgelopen jaar buitengewoon Laag 
te zijn en puilen de Nuenense garages 
vermoedelijk uit met stapels Nuenen-
se kranten, Rond de Lindes en zelfs 
reclamefolders. Daarnaast is er in de 
verre omtrek al een tijdje geen ver-
lengkabel of stekkerdoos meer te ver-
krijgen; teams beweren zich geen 
tweede keer te Laten foppen met te 
weinig stopcontacten. En tot onze 
grote verbazing hoorden wij zelfs dat 
Endinet in de winter van 2014 onge-
woon veel aansluitingen van kracht-
stroom heeft verricht. 

Het was dan ook niet eens meer zo 
verbazingwekkend hoe snel de re-
cords rondom de aanmeldingen voor 
de nieuwe editie van ‘Hee doede mee’ 
werden verbroken. Binnen twee da-
gen waren er al meer dan 50 teams in-
geschreven, in tien dagen raakten we 
de 100, en inmiddels is zelfs het maxi-
male aantal van ruim 120 teams be-
reikt.   Er is een heel ander Nuenen 
ontstaan, waar niemand meer rustig 
durft te gaan slapen want je zou zo-
maar een hint kunnen missen.

Maar wij geven jullie geen ongelijk 
want inderdaad, op elke hoek van de 
straat kunnen de hints verstopt zitten. 
Van de Nuenense Lindelaan tot het 
Laar in Gerwen en zelfs stroomop-
waarts in de Loop richting Wetten 
kunnen de antwoorden Liggen van de 
nog onbekende vragen. Op ieder ver-
laten Landweggetje en in elke Lan-
taarnpaal kan een aanwijzing zitten 
die jullie dichter bij de nieuwe titel 
van “slimste van Nuenen 2015” kan 
brengen. Houd jullie ogen en oren 
goed open want het spel is begonnen!

De regels zijn hetzelfde gebleven, 
maar de competitie is zwaarder, de 
vragen moeilijk en de tegenstander 
beter voorbereid. Nuenen ca. is het 
speelbord met al zijn aanwijzingen en 
obstakels en jullie zijn de pionnen dus 
stel je strategisch op…

De echte strijd, waarbij er weer ruim 
100 vragen en opdrachten moeten 
worden opgelost en uitgevoerd, barst 
pas op 7 november Los. Om 18.30 uur 
zullen dan de vragen uitgedeeld wor-
den en om uiterlijk 23.30 uur moeten 
de antwoorden weer zijn ingeleverd.

En dan... na een weekje van spanning 
wordt op 14 november de uitslag be-
kend gemaakt tijdens het gezelligste 
feest van Nuenen, welke dit jaar plaats 
zal vinden in de grote tent achter de 
Collse Hoeve. Welk team pakt de titel 
van editie 2015?

Kaartverkoop:
Dit jaar zullen wij wederom gaan wer-
ken met toegangskaartjes. Deze en-
treekaartjes voor de spetterende 
feestavond, met band en DJ zullen 
verkocht worden voor € 3,-  bij Jumbo 
Ton Grimberg. De kaartverkoop vindt 
plaats op zaterdag 3 en 17 oktober van  
14.00 uur tot 16.00 uur. Het wel-
komstdrankje is hierbij inbegrepen. 

Programma 
Bevrijdings-
herdenking 
zaterdag   
19 september
16.00 Ontvangst veteranen in de 

raadszaal Klooster 
 Welkomstwoord en speciaal 

welkom aan de heer Vincent 
Speranza

 Het bevrijdingsvuur wordt 
gehaald

17.45 Vertrek naar de Clemens-
kerk voor bezinningsdienst

 Erehaag door scouting bij 
binnenkomst

18.00 Bezinningsdienst 
 Erehaag door scouting bij 

het naar buiten gaan
18.40 Stoet aangevoerd door gil-

den naar monument
19.00 Welkomstwoord
19.05  • Voordracht gedicht Piet 

Teunisse
 • Voordracht gedicht leer-

ling Dassenburcht
19.15 Kranslegging, eerste door 

de burgemeester en jeugd-
burgemeester

19.25 1 minuut stilte
 • Spelen Last Post
 • Spelen Wilhelmus
19.35 Dankwoord en tocht achter 

de gilden aan naar Het 
Klooster

19.55 Wheels rijdt rondje Park, 
gaat voor Het Klooster langs 
alle gasten

20.00 Welkomstwoord, over-
dracht van de fakkel en ont-
steken van het vuur door 
burgemeester en jeugdbur-
gemeester

20.05 Bezinningswoord door bur-
gemeester

20.10 Vendelgroet van de gilden
20.15 Woordje van de jeugdbur-

gemeester
20.20 Muziekprogramma bij Het 

Klooster:
 • 20.20 Brassband De Voor-

uitgang
 • 20.50 Wereldkoor Keske-

dee
 • 21.10 Showkorps Oefe-

ning & Volharding
20.30 Start 1e historische rit Nue-

nen
21.30 Bevrijdingsfeest in het Park 
21.30 Start 2e historische rit Nue-

nen

Collecte 
Nierstichting 20 
t/m 26 september
“Ik draag bij aan de draagbare 
kunstnier. U ook??”

Veel gemotiveerde collectanten (som-
mige al meer dan 25 jaar) komen in de 
volgende week bij u aan de deur. Ook 
in Nuenen woont een aantal nierpati-
enten die profijt kunnen hebben van 
uw bijdrage of donatie. Vele onder hen 
moeten 4x per week, vier uren lang di-
alyseren.

Er wordt geïnvesteerd in de draagbare 
kunstnier en het ziet er naar uit dat de 
eerste testversie in 2017 beschikbaar 
komt. Een draagbare kunstnier geeft 
nierpatiënten vrijheid en energie terug 
om een normaal leven te leiden. Daar-
naast gaat er ook geld naar weten-
schappelijk onderzoek dat bijdraagt 
aan de genezing van nierziekten in de 
toekomst en aan het voorkomen van 
nierschade. Baanbrekend stamcelon-
derzoek moet op langere termijn voor 
oplossingen kunnen zorgen. 
www.nierstichting.nl

Gratis proeflessen 
september in Het 
Klooster 
Voormalig CAN- docente Anja Ver-
meulen en Tessa de Jongh zetten on-
derstaande beweegactiviteiten in Het 
Klooster door. Voor meer informatie 
tel. 06-27268751 of email geelagnes@
hotmail.com. Zie ook website www.
anjavermeulenactief.weebly.com

Maandag: 20.00 uur Zumbamix
Woensdagochtend en - avond: 09.00 
uur en 19.30 uur Aerobics/Zumbamix,
10.00 en 12.00 uur Bodygym 55+
11.00 en 18.30 uur Pilates
13.00 en 20.30 uur Power Yoga
Donderdagochtend: 09.00 uur en 
10.00 uur. Pilates

Workshops: 
‘Kinderen en 
emoties’    
in Vrouwencentrum 
‘de Vlinder’
Opvoeden is ruimte geven aan 
emoties en grenzen aan gedrag. 
Kinderen zitten vol emoties. Deze 
emoties hebben invloed op hun 
gedrag. Als opvoeder wil je graag 
dat een kind zichzelf mag zijn en 
ook dat het rekening houdt met 
zijn omgeving. Maar hoe pak je dat 
nou aan?

In deze afwisselende en gezellige 
workshop krijg je informatie over 
hoe dat nou zit met kinderen en ba-
sisemoties als boosheid, angst en 
verdriet. Waarom hebben we eigen-
lijk emoties? Waarom zijn ze zo be-
langrijk en wat moeten kinderen nog 
leren? En vooral, wat kan je als ouder 
doen om je kind daarbij te helpen? 
Deze workshops bieden je een aantal 
concrete tips die je direct thuis kunt 
toepassen!

Data:
Introductieworkshop: dinsdag 6 okto-
ber van 19.30 tot 21.00.
De reeks van 3 workshops: dinsdag 13, 
20 en 27 oktober van 19.30 tot 22.00 
uur.
Aantal: max 15 deelnemers.
Kosten: introductieworkshop is gratis. 
De reeks van 3 workshops kost € 15,-.
Locatie: Vrouwencentrum ‘de Vlinder’, 
Sportlaan 12 in Nuenen.
Opgave en meer informatie: vrouwen-
centrum@levgroep.nl. Levgroep: 040-
2831675.
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Koning Theo Maas overhandigt de opbrengst van de Koningsreceptie ad € 775,- aan Kris-
ty v.d. Schoot en Nick Bisseling van Jong Nederland.

Teerdag en koningsdag bij   
het Heilig Kruisgilde
Het was al enkele weken spannend bij het Gerwense gilde, de Teerdag 
naderde en daarmee de kandidaten voor het koningschap. Maar goed dat 
niet alle voorspellingen uitkomen anders zou het gilde nu 19 koningen 
hebben want elke aspirant koning vindt toch dat hij de meeste kans heeft.

Zaterdag 12 september de zaterdag het 
dichtst bij 14 september in de kerk de 
viering van de kruisverheffing de pa-
troonsdag van het gilde. Om 09.00 uur 
waren de gildebroeders op de Schuts-
herd aanwezig om een nieuwe staatsie 
foto te maken. Daarna was het tijd om, 
volgens traditie, aan de kouwe ribben en 
warme worst te beginnen. Ook een tra-
ditie is dat een Brabantse gilde hun 
feestdag niet zonder H. Mis of gebed 
beginnen. Omdat hun Gildeheer Pas-
toor Vossenaar op bedevaart was in As-
sisiè had hij zijn taak overgedragen aan 
Pastor Kuipers die met een toespraak en 
een kort gebed de hoop uitsprak dat de 
gilden deze traditie blijven handhaven.
Om 13.00 uur verzamelden de gilde-
broeders en zusters en trokken drie-
maal om de schutsboom, waarna de 
oude koning een eerste schot op de 
vogel loste om deze te vrijen en te ont-
doen van wat er niet thuis hoort. De 
strijd om het koningschap was fel en 
het duurde lang voordat de oerdege-
lijke vogel enige krimp gaf. Pas na het 
275ste schot gaf hij de geest en kan 
Theo Maas zich een jaar lang koning 
van het gilde noemen.

Traditie getrouw werd de koning na-
dat hij over het vaandel het gildehuis 
betreden had en na de handwassing, 
hartelijk toegezongen met een origi-
neel gebrouwen Gerwens biertje met 
de toepasselijke naam een ‘Heilig 
Kruisje’. Na een bezoek aan de Ger-
wense horeca keerde de gildebroeders 
naar de Schutsherd terug voor de war-
me maaltijd.

Zondag om 10.30 kwamen de gilde 
broeders in De Bogerd bij elkaar om de 
nieuwe koning af te halen om de eu-
charistie bij te wonen. De dienst werd 
verzorgd door pastoraal werker Jos 
Dekkers die een toepasselijke toe-
spraak hield over de viering van de 
kruisverheffing en de gedachtenis 
daaraan. Na de eed van trouw aan het 
geestelijk gezag was er een vendelhulde 
aan de nieuwe koning. In de Schuts-
herd kreeg de koning een receptie aan-
geboden. In plaats van een flesje wijn 
was er een mandje waarin men iets kon 
doneren dat de koning aan een goed 
doel schonk. 
De opbrengst € 330,- kwam ten goede 
aan Jong Nederland.

Ga mee met de VVD Nuenen 
naar Brussel
 
De VVD Nuenen organiseert op 21 oktober 2015 een busreis naar het Euro-
pees Parlement in Brussel. Men is erin geslaagd om samen met de VVD-
vertegenwoordiging in Brussel een aantrekkelijk programma samen te 
stellen. Een unieke kans om kennis te maken met de doelstellingen van 
Europa met een ontmoeting met onze Brabantse prominente Europarle-
mentariër, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (voormalig gedeputeerde in 
Brabant en voormalig 2e Kamerlid).
 

Een beetje dom
De koninklijke legendarische woorden “hij was een beetje dom”, zouden wel eens van toe-
passing kunnen worden verklaard op de Nuenense W70-wethouder Martien Jansen 
zulks als een verwijt vanwege een uitspraak, die hij tijdens de gemeentelijke persconfe-
rentie vorige week 10/09 heeft gedaan aangaande de mogelijke verplaatsing van het 
carnavalsmonument De Dwèrsklippel in verband met de definitieve plaatsbepaling van 
de beeldengroep Aardappeleters midden in park van het Nuenense centrum. Hij, ook 
mede-initiatiefnemer van deze beeldengroep, maakte toen de opmerking dat weliswaar 
Het Kloostermonument niet voor de beeldengroep behoeft te wijken, maar mogelijk wel 
het in deze directe omgeving staande carnavalsmonument De Dwèrsklippel. Ontegen-
zeggelijk jaagt hij met deze uitspraak geheel carnavals-mindend Nuenen tegen zich in 
het harnas en wellicht brengt hij hiermee ook de sympathisanten van de beeldengroep in 
verlegenheid en bewijst hij hen geen goede dienst. Immers, zorgt deze wethouder (zelf 
mede-initiatiefnemer van de beeldengroep) met deze ondoordachte uitspraak niet voor 
een nieuwe ‘nieuwe splijtzwam’ binnen de Nuenense gemeenschap? De spreekwoorde-
lijke ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar deze wethouder blijkbaar 
wel. 
Dit carnavalsmonument werd 35 jaar geleden(1980) op initiatief van de Oud Prinsen 
Carnaval van de Dwèrsklippels ook in dit park opgericht. Jaarlijks worden er in carnavals-
tijd veel ludieke maar ook serieuze happenings bij dit monument gehouden, met telkens 
als hoogtepunt het uitreiken van de Oud Prinsen-onderscheiding ‘De Dwersklippel met 
het witte voetje’ door de burgemeester in aanwezigheid van vele belangstellenden. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Waakzaam en Dienstbaar
Kent u hem nog? Deze slogan van onze politie mensen? Horen BOA’s daar nu wel of niet 
bij? BOA staat voor Bijzondere Opsporings Ambtenaar. Wat ze precies opsporen is niet 
duidelijk, maar wel dat ze weinig populair zijn bij mijn achterban. Van waakzaam en 
dienstbaar is het nu Bekeur en Pest maar. Als voorbeeld, staan wachten tot mijn hondje 
poept en tot overdreven machtsuitstraling als ze met zijn drieën op hun fietsje door het 
dorp fietsen. Natuurlijk hebben sommige mensen een extra zetje nodig om zich aan be-
paalde regels te houden. Daar is wat mij betreft geen discussie over, democratisch vast-
gestelde regels gelden voor iedereen. Maar wat mij en mijn achterban stoort is de manier 
waarop deze BOA’s zich denken te kunnen gedragen, alsof ze beter zijn dan wij. Dus het 
gaat niet over het handhaven, maar de manier waarop zij denken dat handhaven moet. 
Daar kunnen onze BOA’s extra steun en opleiding gebruiken. Weet u nog dat voorbeeld 
van een 15 jarig jongetje dat zit te vissen in de gemeente vijver? Of die oudere vrouw die 
moeilijk kan bukken en toch haar hondjes faces moet opdoen?
Wat verstaan onze 3 BOA’s onder dienstbaar? Zijn ze wel voldoende opgeleid? Weten ze 
wel wie hun salaris betaald? Wat is nu echt het nut en noodzaak van deze activiteit? Hoe-
veel gemeenschapsgeld wordt hieraan besteed? Kunnen we dit geld beter besteden of 
kunnen we hierop bezuinigen? Dit soort vragen en hopenlijjk antwoorden komen aan 
bod tijdens de eerst volgende raadsvergadering als namens u, fractie VDB zijn taak als 
volksvertegenwoordiger weer serieus zal oppakken. Kijkt u mee of komt u langs tijdens de 
openbare raadsvergadering in Het Klooster.

Tom van den Boomen, Fractievoorzitter VDB

Nuenense Village Marketing
Als de Burgemeester van Nuenen c.a. bij het besluit rond de bronzen aardappeleters pu-
bliekelijk de uitspraak doet: ”Het is een initiatief  ‘dat past ‘ binnen onze ambitie voor vil-
lage marketing” (ED 9 sept.) geeft hij daar mee aan, dat hij, samen met enkele anderen, 
niets van het daarvoor gebruiken van kunst in zijn algemeenheid en van Van Gogh in het 
bijzonder, begrijpt.
Zijn hoop dat het een beeld van ‘alle’ Nuenenaren wordt is ijdele hoop want ik -  en met 
mij zeker 400 anderen - zullen nooit tot die ‘alle’ gaan behoren.
En als wethouder Jansen het tijd vindt om dit kunstwerk, waar dit bronzen beeld blijk-
baar voor door moet gaan, feestelijk te ‘openen’, raad ik hem dat af want dan lijkt dit 
beeld - hoe of waar ook open gemaakt - zéker helemaal nergens meer op. En als hij toch 
iets wil ‘onthullen’, dan de ontstaansgeschiedenis maar.

Ton de Brouwer, Ruiterweg 6, 5674 XB Nuenen.

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.

Ingezonden brieven

Het vertrek is op 21 oktober a.s. om 
10.00 uur per bus naar Brussel. Bij 
aankomst bij het Europees Parlement 
staat een lunch klaar voor de deelne-
mers en tijdens deze lunch zal me-
vrouw Cora van Nieuwenhuizen de 
aanwezigen wegwijs maken in de 
doelstellingen van Europa en haar 
werkzaamheden als Europarlementa-
riër. Een rondleiding in het Europees 
Parlement ontbreekt natuurlijk niet in 
het programma. Daarna is een bezoek 
gepland aan het Parlamentarium, het 
bezoekerscentrum van het Europees 
Parlement. Er volgt daar een dynami-
sche, interactieve multimedia-rond-
leiding over de geschiedenis van de 
Europese integratie en de impact 
daarvan op het dagelijks leven. Het 
centrum ontvangt bezoekers in de 24 
officiële talen van de Europese Unie. 
Rond 16.00 uur is het vertrek naar 
Nuenen.
 

De kosten voor busreis, lunch en be-
zoek aan het Parlamentarium bedra-
gen € 15,-.
Opgave voor deelname kunt u doen 
per email aan: vvdnuenen@onsbra-
bantnet.nl met vermelding van uw 
naam, adres en telefoonnummer. Op-
gave voor deelname staat open tot en 
met 3 oktober 2015. Wees er snel bij 
want de limiet voor het aantal deelne-
mers is 50 personen.

Nieuws vanuit Juventud! 
Het voetbalseizoen van SJO. Juventud is weer begonnen. Vanuit de jeugdaf-
deling van Gerwen/Nederwetten zijn er daarom ook een paar belangrijke 
nieuwsberichten die ze graag met jullie willen delen. 

Nieuwe leden Sport & Spel 
Vanaf begin september zijn ze bij Ju-
ventud weer gestart met Sport & Spel. 
Hiervoor zijn ze altijd op zoek naar 
nieuwe leden. De kinderen van Sport 
& Spel trainen elke zaterdag om 10.00 
uur op het sportpark van RKVV Ne-
derwetten (september tot aan de win-
terstop) en het sportpark van RKGSV 
Gerwen (winterstop tot aan de zomer-
stop). Bij Sport & Spel maak je op een 
leuke, speelse manier kennis met voet-
bal waarbij je diverse spelvormen ge-
bruikt en leuke oefeningen doet. Een 
leuke kans dus om kennis met voetbal 
te maken. Kinderen vanaf 4 jaar kun-
nen lid worden van Sport & Spel. Je 
mag 4 keer gratis komen meetrainen, 
daarna betaal je € 25,- contributie en 
wordt je officieel lid. Als je officieel lid 
bent mag je ook deelnemen aan alle 
activiteiten zoals sinterklaas en het 
jeugdkamp. Voor meer informatie of 
vragen kunt u contact opnemen met 
Bram Daams (bramdaams@hotmail.
com / 06-51747439). 

Gezocht: wedstrijdsecretaris 
Helaas heeft de huidige wedstrijdse-
cretaris, Willeke den Ouden, aange-
geven na de winterstop haar taken als 
wedstrijdsecretaris bij Juventud neer 
te leggen. Daarom is Juventud op zoek 
naar iemand die de taken van Willeke 
over wil nemen. 

Als wedstrijdsecretaris ben je voorna-
melijk bezig met: 
•	 Contact	 leggen	met	de	KNVB	over	

diverse zaken rondom het jeugd-
voetbal; 

•	 Administratieve	handelingen	achter	
alle wedstrijden die door de jeugd 
gespeeld worden; 

•	 Invoeren	van	de	 teamindelingen	 in	
Sportlink;

•	 Zorgen	voor	de	coördinatie	van	de	
jeugdwedstrijden die op zaterdag 
gespeeld worden (kan ook in roula-
tievorm); 

•	 1x	 per	 maand	 deelnemen	 aan	 de	
vergaderingen van de jeugdcom-
missie; 

•	 Wekelijkse	 communicatie	 verzor-
gen over de aankomende wedstrij-
den richting alle leiders/trainers. 

Al deze taken kun je verrichten wan-
neer je zelf wilt. Je kan alle werkzaam-
heden vanuit thuis uitvoeren, het eni-
ge wat je nodig hebt is een computer. 

Lijkt dit jouw leuk en zie je dit als een 
uitdaging dan zoeken zij jou!! Voor 
meer informatie over het wedstrijdse-
cretariaat neem dat contact op met 
Willeke den Ouden (juventud-wille-
ke@hotmail.com of 06-23863075). 

Voetbal

Gezocht: leider/trainer A1 jeugd 
Voor het komende seizoen is de A1 
jeugd van Juventud op zoek naar een 
trainer/coach voor komend seizoen. 
Ze zoeken voor de A een gezellige 
prestatiegerichte trainer/coach, ie-
mand die de A nog beter kan maken 
dan dat ze al zijn. Enige ervaring als 
voetbal trainer of voetballer van een 
behoorlijk niveau is gewenst. Voor in-
lichtingen kunt u terecht bij Theo den 
Ouden op nummer 06-53932600. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
website www.juventud.nl of onze 
facebookpagina www.facebook.com/
samenwerkingsteamjuventud

Koffieconcert  
Sonore en 
de Gerwense 
dorpsmuzikanten
Voor de vrienden van het seniorenor-
kest Sonore uit Son wordt zondagoch-
tend 27 september een koffieconcert 
gegeven in samenwerking met de Ger-
wense dorpsmuzikanten uit Gerwen. 
Beide orkesten hebben hun sporen 
verdiend in de blaasmuziek en treden 
regelmatig op in Eindhoven en omge-
ving. Ties van Gorp, wel bekend in 
Son, is de spreekstalmeester die de 
boel aan elkaar praat. Dit koffieconcert  
wordt gehouden in de Bongerd, Aste-
roidenlaan 2 in Breugel.  De toegang is 
gratis en iedereen is uiteraard van harte 
welkom. Ze beginnen om 11.00 uur en 
eindigen om circa 13.30 uur.

Liberaal café   
VVD Nuenen   
bij BANBouw
Het politieke seizoen is weer gestart 
en ook de VVD Nuenen begint weer 
met haar activiteiten. Een daarvan 
is het houden van een liberaal café 
op 28 september a.s.

Het gekozen thema voor deze bijeen-
komst is de woonzorgsituatie in Nue-
nen voor met name hulpbehoevende 
en dementerende mede-inwoners van 
Nuenen c.a. Op de locatie van de Vank 
aan de Kerkstraat worden inmiddels 
initiatieven ontwikkeld door bouwon-
derneming BANBouw in samenwer-
king met Savant Zorg. De VVD Nue-
nen zal haar politieke café geheel 
besteden aan dit onderwerp en heeft 
BANBouw en Savant Zorg gevraagd 
of zij hun medewerking willen verle-
nen om onze leden en alle verdere be-
langstellenden te informeren over hun 
plannen en de stand van zaken. BAN-
Bouw en Savant Zorg hebben welwil-
lend ingestemd en zullen een uitvoe-
rige presentatie van hun plannen 
verzorgen en natuurlijk is er mogelijk-
heid tot het stellen van vragen.
Wij nodigen u graag uit voor 28 sep-
tember a.s. De locatie is in samenwer-
king met BANBouw gekozen in hun 
bedrijfspand aan de Collseweg 23 in 
Nuenen-Eeneind. De aanvang is om 
20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur 
welkom. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat.

Fiësta del Sol bij 
Kids Society Erica
De buitenschoolse opvang van Kids 
society Erica Ouwlandsedijk had dit 
jaar als thema Fiësta del Sol. De uit-
stapjes waren onder andere naar de 
Fruittuinen, het bos en de Scouting 
Panta Rhei. Ook op de eigen locatie 
waren er tal van activiteiten. Er ver-
rees zelfs een compleet tentenkamp 
op het grasveld. Eén van de hoogte-
punten van het vakantieprogramma 
was het uitstapje naar Eindhoven Air-
port, met de stadsbus. Voor sommige 
kinderen was het de eerste keer dat ze 
met zo’n grote bus reisde. 
Op de afsluitingsdag kregen alle kin-
deren van de dagopvang en de BSO 
een heerlijk ijsje van IJssalon Italia.
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Henk Hageman klaar    
voor nieuw TT seizoen
Het nieuwe vogeltentoonstelling seizoen staat weer voor de deur, dit bete-
kend voor menig vogelliefhebber dat de spanning groeit. Zijn mijn vogels 
weer top of toch net niet. Voor een lid van Vogelvereniging de Bastaarden 
is het gesneden koek. Henk Hageman maakt dit nu voor de vijftigste keer 
mee en is niet gemakkelijk nerveus te maken. Ook al zorgt elke TT weer 
voor de nodige spanning. In de beginjaren was dat natuurlijk anders. Al 
blijft het wel leuk om te doen. 

Geen ander dier verdient zoveel aan-
dacht als een vogel en voor al die zorg 
word je dan ook op meerdere manie-
ren beloond. Prachtige zang, jonge 
vogels en prijzen op TT zijn dan ook 
een prachtige beloning.

Henk die in heel Nederland bekent 
staat als de kweker van zwart met 
rood kanaries is meermalen Neder-
lands kampioen. Tijdens de opening 
van de Tentoonstelling van de Bas-
taarden op 30 oktober a.s. zal Henk 
dan ook verdient in het zonnetje wor-
den gezet.
Henk die jaren secretaris van de 
vereniging was is altijd op de show te 
vinden waar hij zijn bijdrage levert 
om de show ieder jaar tot een succes 
te maken. Als Henk over de vogels 
praat zie je al gauw een glinstering in 
zijn ogen omdat hij geniet van zijn 
hobby. Het is dan ook logisch dat hij 

meerdere keren per dag in zijn vogel-
kooi te vinden is. Voor nieuwe leden 
die vragen hebben, staat hij altijd di-
rect klaar. Meer dan wie ook adviseert 
hij graag kinderen die pas met de vo-
gelhobby starten hoe ze tot een goed 
kweekresultaat moeten komen. Maar 
vooral in deze tijd waarin men meer 
en meer denkt dat vogels alleen maar 
in de natuur thuis horen, weet Henk 
te vertellen dat kinderen die voor vo-
gels zorgen, leren zorgvuldig om te 
gaan met levende wezens. Ook het 
achter de computer en tv vandaan ko-
men is voor kinderen zeker een goede 
zaak in hun totale ontwikkeling.
Zoals altijd zal in het eerste weekein-
de van november 30, 31 oktober en 1 
november De Nuenense vogelvereni-
ging haar jaarlijkse show houden in de 
kantine van de Honk en Softbalclub 
Nuenen. Dit keer dus met een extra 
feestelijk tintje.

Het Pezzaz-toernooi 
wordt Ouderwets gezellig!
Op tennispark van TV de Lissevoort start komende zondag om 18.00 uur 
het altijd gezellige en immens populaire Pezzaz-toernooi. De inschrijving 
was weer fors meer dan maximaal toegestaan en er moest ook dit jaar 
geloot worden voor toelating. 

De 450 deelnemers gaan meer dan 250 
wedstrijden spelen in de categorieën 
35+ en 55+. Iedereen speelt in poules 
en in elke categorie zijn tenminste 2 
poules gevormd. Er wordt elke avond 
getennist vanaf 18.00 uur. Op zondag 
27 september a.s. worden de finales 
gespeeld; de prijsuitreiking zal rond 
17.00 uur plaatsvinden. 

Dit jaar wordt het letterlijk en figuur-
lijk ‘Ouderwets gezellig’ op de banen 
en vooral in het mooie vernieuwde pa-
viljoen Baan 15. Alles staat in het teken 
van ouderwetse gezelligheid. Alweer 
voor het 5e jaar is het gerenommeerde 
restaurant Pezzaz hoofdsponsor en 
naamgever van dit toernooi. Elke 
avond zorgen Sandra en Andreas voor 
heerlijke soep en fantastische hapjes 
en dit jaar wordt dat waarschijnlijk dus 
nog extra lekker....... Vrijdagavond zal 
de sfeer een hoogtepunt bereiken, 
maar dat blijft nog een verrassing!! Pu-
bliek is van harte uitgenodigd om de 
sfeer te proeven en naar mooie en on-
getwijfeld spannende tenniswedstrij-
den te kijken.

Recreatief spelen
De besturen van de 4 tennisverenigin-
gen van Nuenen hebben besloten dat 
tijdens vooraf aan te melden toernooi-
en of activiteiten en onder bepaalde 
strikte voorwaarden hun banen ook 
gebruikt mogen worden door leden 
van de andere verenigingen. Het eer-

ste toernooi waarvoor dit geldt is het 
Pezzaz-toernooi van TV de Lissevoort 
van zondag 20 tot en met zondag 27 
september 2015.
 
De regeling geldt onder voorwaar-
den:
Het is leden van TV de Lissevoort toe-
gestaan op de avonden van zondag 20 
september tot en met vrijdag 25 sep-
tember en op zaterdag 26 en zondag 
27 september recreatief te spelen op 
de parken van TV Wettenseind, TV de 
Goudhoek en TV Nederwetten. Een 
voorbehoud wordt gemaakt voor door 
de betreffende vereniging benoemde 
eigen activiteiten zoals trainingen en 
competities, die te allen tijde voor-
gaan. Informeer vooraf even bij de 
club waar je wilt gaan spelen als je ge-
bruik wilt maken van deze regeling. 
Leden van TV de Lissevoort doen in 
de genoemde periode normaal mee in 
het bij de gastvereniging bestaande re-
serveringssysteem.
 
Let op: TV Wettenseind heeft een be-
veiligde ingang. Er is een bel aan de 
poort, maar mogelijk is voor toegang 
tot het park enig geduld gewenst. Zelfs 
kan het in bepaalde gevallen mogelijk 
zijn dat geen toegang gekregen kan 
worden. In de praktijk is het lastig om 
de vrije toegang voor niet-leden te re-
gelen. Mogelijk kunnen ze dat in de 
toekomst verbeteren, maar niet op 
korte termijn. 

Sporten met je HART: 
 trainen met hartklachten
Het is bekend dat 1 op de 4 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. 
Een hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen heb-
ben. Het vanzelfsprekende vertrouwen in het eigen lichaam is vaak (tijde-
lijk) verminderd. Hartrevalidatie helpt u bij het herstel en zorgt ervoor dat 
u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam. 

Er is inmiddels overtuigend bewijs voor 
de positieve effecten van hartrevalida-
tie. Het stelt iemand in staat om het da-
gelijks leven weer op te pakken en voort 
te zetten binnen de eigen grenzen en 
mogelijkheden. Hierbij heeft werken in 
groepsverband voordelen boven indivi-
duele begeleiding en training.
Dagelijks bewegen is van groot be-
lang. De Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen zegt: 30 minuten matig in-
tensief bewegen voor ten minste 5 da-
gen per week. Voor mensen met over-
gewicht geldt dagelijks 60 minuten 
matig intensief bewegen. 
Stoppen met roken heeft  bewezen in-
vloed op verlaging van cardio-vascu-
laire risicofactoren. Eet gezond en ge-
varieerd: vervang verzadigd vet door 
onverzadigd vet, eet weinig zout en 
veel groente en fruit, eet voldoende 
vezels, eet volkoren graanproducten, 
gebruik (halfvolle of magere) zuivel-
producten en eet twee keer in de week 
(vette) vis in plaats van vlees.

Vanuit het ziekenhuis worden adviezen 
gegeven om verder te gaan met bewe-
gen en sporten. Diverse mensen pak-
ken deze adviezen op en sluiten zich 
aan bij lokale sportverenigingen en be-

weeginitiatieven (kijk op www.sport-
wijzer.nl.). Voor deskundige begelei-
ding bent u bij de fysiotherapeut aan 
het goede adres. In kleine oefengroe-
pen worden mensen begeleid, waarbij 
het delen van ervaringen, het verleggen 
van fysieke (trainings)grenzen, het 
steeds meer vertrouwen krijgen in het 
eigen lichaam prioriteit heeft.
Hartrevalidatie is geschikt voor men-
sen met de volgende hartaandoenin-
gen: hartinfarct, angina pectoris, na 
dotteren (PCI) en na een omleidings-
operatie (CABG).
Hartrevalidatie is te overwegen bij 
hartfalen, na hartklepoperatie, na 
plaatsing ICD en bij hartritmestoor-
nissen.

Kosten/ vergoeding
Hartrevalidatie wordt niet meer ver-
goed uit de basisverzekering. Indien u 
een aanvullende verzekering heeft 
hangt het van uw pakket af hoeveel u 
vergoed krijgt. In fysiotherapie prak-
tijken waar hartrevalidatie wordt aan-
geboden in groepsvorm is het veelal 
mogelijk om een fitness abonnement 
af te sluiten.

Conclusie
Trainen met hartklachten is sporten 
met je hart. Kies de beweegvorm of 
sportuitoefening die bij je past. Trai-
ning op maat is belangrijk. Leer je 
grenzen kennen, bouw je conditie op, 
herken spanning en kies voor ont-
spanning en krijg stapje voor stapje 
weer vertrouwen in je eigen lichaam 
zodat je steeds meer met een gerust 
hart kan gaan slapen….en leven!

Voor meer informatie: 
www.fysiotherapienuenen.nl
040-283 5873, www.hartstichting.nl

Rookie Rally Team hoopt op 
herhaling succes
De zomerstop is voorbij. De auto’s zijn weer onderhanden genomen en de 
vakantiekilootjes zijn er weer vanaf getraind. Kortom, alles is klaar om vol-
gend weekend fris aan de start van de Unica Schutte ICT Hellendoornrally 
te verschijnen.

De uit Nuenen afkomstige Antoine 
van Ballegooijen hoopt het succes van 
de vorige editie te kunnen herhalen. 
Toen wist hij met zijn Mitsubishi Lan-
cer Evo X, in de klasse N4, de overwin-
ning te behalen. Van de 15 klasse-
mentsproeven werden er uiteindelijk 
tien afgewerkt. Daarvan schreef An-
toine er negen op zijn, en die van zijn 
navigator Johan Findhammer, naam.

In het kampioenschap voor de klasse 
RC2 staat Antoine van Ballegooijen op 
een derde plaats. Achter hem staat 
Michiel Becx maar hij vormt geen be-
dreiging meer. Hij heeft zijn wagen 
verkocht en staat niet ingeschreven 
voor de Hellendoornrally. Ook Henk 
Vossen, die op zijn beurt weer vlak 
achter Becx staat vormt op dit mo-
ment geen bedreiging. De strijd naar 
voren lijkt reeds geslecht. Jasper van 
den Heuvel staat op een ruime voor-
sprong op Arjen de Koning die de 

tweede plaats stevig in handen heeft. 
De uitval in de Rally van Putten heeft 
naar nu blijkt kostbare punten gekost.

Tijdens de vorige editie was het voor 
de Nuenense Stijn van Bree het doel 
om de finish te halen. Dit is hem ook 
gelukt en eindigde hij op een verdien-
stelijke vierde plaats in de 350Z Rally 
Challenge.
Stijn heeft zich dit jaar bij iedere wed-
strijd nieuwe leerdoelen gesteld. Daar-
bij wordt hij gecoached door de in 
Nispen woonachtige Marco Schille-
mans. Dit heeft dusdanig zijn vruch-
ten afgeworpen dat het duo nu mee 
kan strijden voor de eerste plaats in 
het kampioenschap.

Na de Hellendoorn rally staat er nog 
één wedstrijd op de kalender van de 
350Z Rally Challenge en dat is de GTC 
Rally. Tot die tijd is in theorie alles nog 
mogelijk.

Lezing over 
‘Natuurwondertjes 
in Rupsen- en 
Insectenkas’
Op dinsdag 22 september houdt Toon 
Gevers bij IVN Nuenen een lezing 
over de natuurwondertjes die gebeu-
ren in het rupsenkastje en het insec-
tenkastje van Toon. In de presentatie 
van de rupsenkast gaat het over de 
rups, de pop en de vlindereitjes van 
verschillende vlindersoorten. In de 
presentatie van het insectenkastje gaat 
het over hoe de verschillende soorten 
solitaire wilde bijen en wespen zich 
voortplanten. Al die gebeurtenissen 
zijn vastgelegd met foto/filmcamera. 
De ene presentatie noemt Toon de na-
tuurwondertjes in een rupsenkastje; 
deze presentatie wordt voor de pauze 
gegeven. Na de pauze de natuurwon-
dertjes in een insectenkastje. 
Toon neemt de zelfgemaakte rupsen- en 
insectenkastjes mee als voorbeeld om 
ze zelf te maken. Aanvang: 20.00 uur, 
IVN ruimte in Het Klooster. De ruimte 
is beperkt tot maximaal 50 personen. 
Info: Toon Gevers, 040-2835015

TennisDe laatste kans
Op 18 september om 20.00 uur is 
het uw laatste kans om de familie-
voorstelling: De drie Musketiers te 
bezoeken.

Acteurs zetten hun beste beentje voor 
en trakteren het publiek op een origi-
neel bewerkt verhaal van Alexander 
Dumas. De enthousiaste spelers zin-
gen live en vertolken de voorstelling 
in prachtige creatieve kleding door 
een enkeling zelfs zelf gemaakt. Pierre 
(Theo van der Zanden) een in het 
rosé gestoken travestiet, krijgt steeds 
het publiek aan het lachen door zijn 
komische verschijning met jeu de 
boules ballen. Franse chansons wor-
den in Nederlandse teksten gezongen 
en ook de moderne tijd speelt een rol. 
Kardinaal Richelieu (Wouter Verhaak), 
heeft plannen om de jonge naïeve ko-
ning Lodewijk uit te schakelen en zelf 
de baas te worden in Frankrijk. Hij ont-
slaat de musketiers, die nu rond gaan 
hangen in de herberg, waar de bont ge-
kleurde dames van plezier verschijnen! 
Zijn plan is de koning op zijn huwe-
lijksdag te doden. Een telefoontje van-
uit de hemel vertelt hem op welke ma-
nier. Madame de Winter, de ter dood 
veroordeelde, helpt hem de musketiers 
om de tuin te leiden. Maar dan ver-
schijnt d’Artagnan op zijn ‘paard’. Deze 
ambitieuze jongeling wil graag muske-
tier worden en heeft het snode plan 
van de kardinaal opgevangen…….
U kunt deze theatershow gaan bekijken 
in het openluchttheater te Mariahout. 
Meer informatie op www.oltm.nl en 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Hallo Speelvloer Spektakel
Jongerenkoor Jocanto, Musicalgroep Kapsones en Toneelvereniging de 
Lindespelers zetten op zaterdag 26 september tussen 13.00 uur en 16.00 
uur hun deuren wagenwijd open. Niet toevallig tijdens de Nationale Buren-
dag ontvangen ze graag alle ‘buren’ van Nuenen en omstreken in hun 
accommodatie aan de Geldropsedijk 50a in Nuenen. Met trots willen ze 
laten zien wat ze doen en waartoe ze in staat zijn.

De Speelvloer is een multifunctionele 
ruimte waarin faciliteiten worden ge-
boden aan verenigingen die zich bezig 
houden met uiteenlopende vormen 
van podiumkunst. Naast repetitie- en 
vergaderruimten worden er ook de 
decors gebouwd en is een grote collec-
tie toneelkleding beschikbaar. Ieder-
een is welkom tijdens het programma 
op deze dag.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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De Kracht van vacuümtherapie 
 

BeenKliniek biedt baanbrekende behandelmethode 

Advertorial

 
BeenKliniek is de enige kliniek in Nederland die fysiotherapie in combinatie 
met vacuümtherapie aanbiedt als eerstelijns zorg. Met deze baanbrekende 
behandelmethode kunnen allerlei klachten aan de benen verholpen worden. 

Beenklachten
Eén derde van de bevolking boven de 
65 jaar krijgt te maken met pijnklachten 
aan de benen. Bij zg. etalagebenen 
treedt een doordringende pijn in de be-
nen op al na korte stukjes lopen. Veel 
mensen hebben zulke vermoeide benen 
dat ze niet meer vooruit kunnen komen 
of met moeite de laatste treden van een 
trap halen. Nachtelijke krampen hou-
den duizenden uit hun slaap. Ook heb-
ben velen moeilijk te duiden klachten, 
uiteenlopend van tintelingen, variëren-
de pijn of juist gevoelloosheid of een 
afgekneld doof of zwaar vermoeid ge-
voel. Klachten die erg vervelend en hin-
derlijk zijn en waarmee de dokter zich 
vaak geen raad weet of waarbij de bood-
schap is dat “u er maar mee moet leren 
leven”. Hoewel het natuurlijk om ver-
schillende aandoeningen gaat, is er 
toch een belangrijke overeenkomst: ze 
komen allemaal voort uit een verstoor-
de of verminderde doorbloeding van de 
benen. Oprichter en fysiotherapeut 
Maarten Coolen: “als het weefsel in de 
benen te weinig doorbloed is worden 
de afvalstoffen slecht afgevoerd en wor-
den er onvoldoende voedingstoffen 
aangevoerd. Er treedt verzuring op met 
pijn tot gevolg.” Voor veel van deze aan-
doeningen zijn in feite nog weinig be-
handelmethodes beschikbaar. Veelal 
past men ingrijpende operaties toe of 
blijft de aanpak beperkt tot looptrai-
ning, massages of medicatie, al dan niet 
met bijwerkingen. 

Vacuümtherapie 
Afgelopen jaar heeft de BeenKliniek al 
voor meer dan 2500 patiënten een ef-
fectieve behandeling geboden in de 
vorm van vacuümtherapie. Het princi-
pe blijkt eigenlijk verrassend simpel te 
zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de 
VacuMed®, een grote metalen behan-
delbuis van bijna 1,5 meter lang. Nadat 
de patiënt erin is gaan liggen wordt het 
apparaat met een manchet om het 
middel vlak onder de ribben luchtdicht 

afgesloten. Daarna worden in een be-
handelprogramma de benen onder 
(licht) vacuüm gebracht, afgewisseld 
met periodes zonder onderdruk. Tij-
dens de periode van onderdruk wordt 
er meer bloed naar de benen gezogen, 
dat er tijdens de pauzes door het li-
chaam zelf weer uitgedrukt wordt. 
Deze behandeling zorgt ervoor dat de 
kleinste bloedvaatjes die niet meer op-
timaal functioneren zich weer openen. 
“Juist die kleinste bloedvaatjes, ook wel 
haarvaatjes genoemd, zijn belangrijk,” 
legt Coolen uit. “Hier vindt de uitwis-
seling van voedings-en afvalstoffen 
plaats. Met vacuümtherapie worden op 
den duur zelfs nieuwe haarvaatjes ge-
vormd. Hierdoor verbetert de bloeds-
omloop en verdwijnen de klachten.” 

Resultaat
De resultaten zijn zonder meer goed te 
noemen. “Veel patiënten die bij ons ko-
men hebben moeite met lopen. Al na 
korte afstand doen de benen erg pijn,” 
vertelt Coolen. “Na tien behandelingen 
lopen zij weer honderden meters pijn-
vrij. Dat levert een enorme toename 
van bewegingsvrijheid op!” De behan-
deling blijkt zeer effectief tegen kram-
pen: bij vrijwel iedereen zijn deze al na 
een paar sessies verdwenen. Er zijn 
zelfs successen behaald bij klachten van 
neuropathische aard. Een verdwenen 
gevoel in de voeten, vooral bij diabetes, 
kan voor een groot deel terugkomen. 
Een veelgehoord bijkomend verschijn-
sel is dat men zich over het geheel ge-
nomen weer vitaler en fitter voelt. “Het 
lijkt soms inderdaad te mooi om waar 
te zijn,” geeft Coolen toe, “maar alles 
wat goed is, is ooit een keer begonnen.” 
“Het uiteindelijke doel is om zonder 
klachten weer volledig functioneel door 
het leven te gaan”, besluit Coolen. “De 
behandeling wordt zo nodig onder-
steund met manuele therapie en loop-
oefening. Wij raden de patiënten aan 
om dagelijks veel te blijven bewegen en 
daarmee de spieren en bloedvaten in 

uw benen in goede conditie te houden. 
En als er aanleiding is kijken we kritisch 
naar de leefpatronen en -gewoontes om 
terugval te voorkomen.” 

Landelijk
BeenKliniek wil uiteindelijk in alle re-
gio’s van het land haar diensten aanbie-
den om zoveel mogelijk mensen met 
beenklachten te kunnen helpen. Er be-
staan nu filialen in Eindhoven, Utrecht, 
Hengelo, Limburg, Rotterdam en bin-
nenkort opent Alkmaar zijn deuren. 
Vacuümtherapie kan dus gezien wor-
den als een baanbrekende behandelme-
thode voor allerlei aandoeningen die te 
maken hebben met een verstoring van 
de bloedcirculatie. Naast BeenKliniek 
is op dezelfde locatie ook RSI-Kliniek 
actief, waarbij allerlei RSI-gerelateerde 
klachten aan de armen met vacuümthe-
rapie behandeld worden, zoals een 
muisarm, tennisarm en golfarm. 

Bel 088-8228633 voor meer informa-
tie of kijk op www.beenkliniek.nl

BeenKliniek is de enige kliniek in 
Nederland die fysiotherapie in 
combinatie met vacuümtherapie 
aanbiedt als eerstelijns zorg. 
Met deze baanbrekende be-
handelmethode kunnen allerlei 
klachten aan de benen verholpen 
worden. 

Beenklachten
Eén derde van de bevolking 
boven de 65 jaar krijgt te ma- 
ken met pijnklachten aan de 
benen. Bij zg. etalagebenen 
treedt een doordringende pijn 
in de benen op al na korte 
stukjes lopen. Veel mensen 
hebben zulke vermoeide be-
nen dat ze niet meer vooruit 
kunnen komen of met moei-
te de laatste treden van een 
trap halen. Nachtelijke kram-
pen houden duizenden uit 
hun slaap. Ook hebben velen 
moeilijk te duiden klachten, 
uiteenlopend van tintelin-
gen, variërende pijn of juist 
gevoelloosheid of een afge-
kneld doof of zwaar vermoeid 
gevoel. Klachten die erg ver-
velend en hinderlijk zijn 
en waarmee de dokter zich 
vaak geen raad weet of waar-
bij de boodschap is dat “u er 
maar mee moet leren leven”. 
Hoewel het natuurlijk om 
verschillende aandoeningen 
gaat, is er toch een belangrijke 
overeenkomst: ze komen alle-
maal voort uit een verstoorde 
of verminderde doorbloeding 
van de benen. Oprichter en 
fysiotherapeut Maarten Coo-
len: “als het weefsel in de 
benen te weinig doorbloed 
is worden de afvalstoffen 

slecht afgevoerd en worden 
er onvoldoende voeding-
stoffen aangevoerd. Er treedt 
verzuring op met pijn tot 
gevolg.” Voor veel van deze 
aandoeningen zijn in feite 
nog weinig behandelmetho-
des beschikbaar. Veelal past 
men ingrijpende operaties 
toe of blijft de aanpak beperkt 
tot looptraining, massages of 
medicatie, al dan niet met bij-
werkingen. 

Vacuümtherapie
Afgelopen jaar heeft de 
BeenKliniek al voor meer dan 
2500 patiënten een effectieve 
behandeling geboden in de 
vorm van vacuümtherapie. 
Het principe blijkt eigenlijk 
verrassend simpel te zijn. Er 
wordt gebruik gemaakt van 
de VacuMed®, een grote me-
talen behandelbuis van bijna 
1,5 meter lang. Nadat de pati-
ent erin  is gaan liggen wordt 
het apparaat met een manchet 

om het middel vlak onder de 
ribben luchtdicht afgesloten. 
Daarna worden in een behan-
delprogramma de benen on-
der (licht) vacuüm gebracht, 
afgewisseld met periodes 
zonder onderdruk. Tijdens de 
periode van onderdruk wordt 
er meer bloed naar de benen 
gezogen, dat er tijdens de 
pauzes door het lichaam zelf 
weer uitgedrukt wordt. Deze 
behandeling zorgt ervoor dat 
de kleinste bloedvaatjes die 
niet meer optimaal functione-
ren zich weer openen. “Juist 
die kleinste bloedvaatjes, ook 
wel haarvaatjes genoemd, zijn 
belangrijk,” legt Coolen uit. 
“Hier vindt de uitwisseling 
van voedings- en afvalstoffen 
plaats. Met vacuümtherapie 
worden op den duur zelfs 
nieuwe haarvaatjes gevormd. 
Hierdoor verbetert de bloeds-
omloop en verdwijnen de 
klachten.” 

Resultaat 
De resultaten zijn zonder 
meer goed te noemen. “Veel 
patiënten die bij ons komen 
hebben moeite met lopen. 
Al na korte afstand doen de 
benen erg pijn,” vertelt Coo-
len. “Na tien behandelingen 
lopen zij weer honderden 
meters pijnvrij. Dat levert 
een enorme toename van be-
wegingsvrijheid op!” De be-
handeling blijkt zeer effectief 
tegen krampen: bij vrijwel 
iedereen zijn deze al na een 
paar sessies verdwenen. Er 
zijn zelfs successen behaald 
bij klachten van neuropathi-
sche aard. Een verdwenen 
gevoel in de voeten, vooral 
bij diabetes, kan voor een 
groot deel terugkomen. Een 
veelgehoord bijkomend ver-
schijnsel is dat men zich over 
het geheel genomen weer vi-

taler en fitter voelt. “Het lijkt 
soms inderdaad te mooi om 
waar te zijn,” geeft Coolen 
toe, “maar alles wat goed is, 
is ooit een keer begonnen.” 
“Het uiteindelijke doel is om 
zonder klachten weer volle-
dig functioneel door het leven 
te gaan”, besluit Coolen. “De 
behandeling wordt zo nodig 
ondersteund met manuele 
therapie en loopoefening. Wij 
raden de patiënten aan om 
dagelijks veel te blijven be-
wegen en daarmee de spieren 
en bloedvaten in uw benen in 
goede conditie te houden. En 
als er aanleiding is kijken we 
kritisch naar de leefpatronen 
en -gewoontes om terugval te 
voorkomen.” 

Landelijk
BeenKliniek wil uiteindelijk 
in alle regio’s van het land 

haar diensten aanbieden om 
zoveel mogelijk mensen met 
beenklachten te kunnen hel-
pen. Er bestaan nu filialen 
inEindhoven, Utrecht, Hen-
gelo, Limburg, Rotterdam en 
binnenkort opent Alkmaar 
zijn deuren. Vacuümthera-
pie kan dus gezien worden 
als een baanbrekende be-
handelmethode voor allerlei 
aandoeningen die te maken 
hebben met een verstoring 
van de bloedcirculatie. Naast 
BeenKliniek is op dezelfde 
locatie ook RSI-Kliniek actief, 
waarbij allerlei RSI-gerela-
teerde klachten aan de armen 
met vacuümtherapie behan-
deld worden, zoals een muis-
arm, tennisarm en golfarm. 

Kijk voor meer informatie op 
www.beenkliniek.nl of bel 
088-8228633. 

Pijn tijdens het lopen vermindert door vacuümtherapie in combinatie met fysiotherapie.

BeenKliniek biedt baanbrekende behandelmethode

BEENKLINIEK HELPT U VERDER!

BeenKliniek - Dr. Cuyperslaan 47a - 5622 MA  Eindhoven - info@beenkliniek.nl - www.beenkliniek.nl

BeenKliniek helpt u bij de volgende 
klachten:

•	 Etalagebenen
•	 Nachtelijke	krampen
•	 Klachten	bij	spataderen
•	 Diabetesvoeten
•	 Open	wonden
•	 Vermoeide	benen
•	 Rusteloze	benen

Laat u helpen met de baanbrekende vacuümtherapie.
088 - 8228 633, www.beenkliniek.nl
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Met deze baanbrekende be-
handelmethode kunnen allerlei 
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Beenklachten
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boven de 65 jaar krijgt te ma- 
ken met pijnklachten aan de 
benen. Bij zg. etalagebenen 
treedt een doordringende pijn 
in de benen op al na korte 
stukjes lopen. Veel mensen 
hebben zulke vermoeide be-
nen dat ze niet meer vooruit 
kunnen komen of met moei-
te de laatste treden van een 
trap halen. Nachtelijke kram-
pen houden duizenden uit 
hun slaap. Ook hebben velen 
moeilijk te duiden klachten, 
uiteenlopend van tintelin-
gen, variërende pijn of juist 
gevoelloosheid of een afge-
kneld doof of zwaar vermoeid 
gevoel. Klachten die erg ver-
velend en hinderlijk zijn 
en waarmee de dokter zich 
vaak geen raad weet of waar-
bij de boodschap is dat “u er 
maar mee moet leren leven”. 
Hoewel het natuurlijk om 
verschillende aandoeningen 
gaat, is er toch een belangrijke 
overeenkomst: ze komen alle-
maal voort uit een verstoorde 
of verminderde doorbloeding 
van de benen. Oprichter en 
fysiotherapeut Maarten Coo-
len: “als het weefsel in de 
benen te weinig doorbloed 
is worden de afvalstoffen 

slecht afgevoerd en worden 
er onvoldoende voeding-
stoffen aangevoerd. Er treedt 
verzuring op met pijn tot 
gevolg.” Voor veel van deze 
aandoeningen zijn in feite 
nog weinig behandelmetho-
des beschikbaar. Veelal past 
men ingrijpende operaties 
toe of blijft de aanpak beperkt 
tot looptraining, massages of 
medicatie, al dan niet met bij-
werkingen. 

Vacuümtherapie
Afgelopen jaar heeft de 
BeenKliniek al voor meer dan 
2500 patiënten een effectieve 
behandeling geboden in de 
vorm van vacuümtherapie. 
Het principe blijkt eigenlijk 
verrassend simpel te zijn. Er 
wordt gebruik gemaakt van 
de VacuMed®, een grote me-
talen behandelbuis van bijna 
1,5 meter lang. Nadat de pati-
ent erin  is gaan liggen wordt 
het apparaat met een manchet 

om het middel vlak onder de 
ribben luchtdicht afgesloten. 
Daarna worden in een behan-
delprogramma de benen on-
der (licht) vacuüm gebracht, 
afgewisseld met periodes 
zonder onderdruk. Tijdens de 
periode van onderdruk wordt 
er meer bloed naar de benen 
gezogen, dat er tijdens de 
pauzes door het lichaam zelf 
weer uitgedrukt wordt. Deze 
behandeling zorgt ervoor dat 
de kleinste bloedvaatjes die 
niet meer optimaal functione-
ren zich weer openen. “Juist 
die kleinste bloedvaatjes, ook 
wel haarvaatjes genoemd, zijn 
belangrijk,” legt Coolen uit. 
“Hier vindt de uitwisseling 
van voedings- en afvalstoffen 
plaats. Met vacuümtherapie 
worden op den duur zelfs 
nieuwe haarvaatjes gevormd. 
Hierdoor verbetert de bloeds-
omloop en verdwijnen de 
klachten.” 

Resultaat 
De resultaten zijn zonder 
meer goed te noemen. “Veel 
patiënten die bij ons komen 
hebben moeite met lopen. 
Al na korte afstand doen de 
benen erg pijn,” vertelt Coo-
len. “Na tien behandelingen 
lopen zij weer honderden 
meters pijnvrij. Dat levert 
een enorme toename van be-
wegingsvrijheid op!” De be-
handeling blijkt zeer effectief 
tegen krampen: bij vrijwel 
iedereen zijn deze al na een 
paar sessies verdwenen. Er 
zijn zelfs successen behaald 
bij klachten van neuropathi-
sche aard. Een verdwenen 
gevoel in de voeten, vooral 
bij diabetes, kan voor een 
groot deel terugkomen. Een 
veelgehoord bijkomend ver-
schijnsel is dat men zich over 
het geheel genomen weer vi-

taler en fitter voelt. “Het lijkt 
soms inderdaad te mooi om 
waar te zijn,” geeft Coolen 
toe, “maar alles wat goed is, 
is ooit een keer begonnen.” 
“Het uiteindelijke doel is om 
zonder klachten weer volle-
dig functioneel door het leven 
te gaan”, besluit Coolen. “De 
behandeling wordt zo nodig 
ondersteund met manuele 
therapie en loopoefening. Wij 
raden de patiënten aan om 
dagelijks veel te blijven be-
wegen en daarmee de spieren 
en bloedvaten in uw benen in 
goede conditie te houden. En 
als er aanleiding is kijken we 
kritisch naar de leefpatronen 
en -gewoontes om terugval te 
voorkomen.” 

Landelijk
BeenKliniek wil uiteindelijk 
in alle regio’s van het land 

haar diensten aanbieden om 
zoveel mogelijk mensen met 
beenklachten te kunnen hel-
pen. Er bestaan nu filialen 
inEindhoven, Utrecht, Hen-
gelo, Limburg, Rotterdam en 
binnenkort opent Alkmaar 
zijn deuren. Vacuümthera-
pie kan dus gezien worden 
als een baanbrekende be-
handelmethode voor allerlei 
aandoeningen die te maken 
hebben met een verstoring 
van de bloedcirculatie. Naast 
BeenKliniek is op dezelfde 
locatie ook RSI-Kliniek actief, 
waarbij allerlei RSI-gerela-
teerde klachten aan de armen 
met vacuümtherapie behan-
deld worden, zoals een muis-
arm, tennisarm en golfarm. 

Kijk voor meer informatie op 
www.beenkliniek.nl of bel 
088-8228633. 
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Laat u helpen met de baanbrekende vacuümtherapie.
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24 september informatieavond

Komt u 24 september a.s. ook naar onze informatieavond? Onze fysiotherapeut geeft van 20.00 tot 
21.00 uur een interactieve presentatie over veel voorkomende beenklachten en achteraf kunt u vragen 
stellen. Het adres: Business to Business centrum, Parkstraat 54 te Nuenen. De koffie staat voor u klaar.

Doppen voor geleidehond
Kinderdagopvang Kids Society Erica start, samen met een aantal Nuenense 
scholenpartners, een actie voor de KNGF geleidehonden. Hiervoor zame-
len ze in, ‘Plastic Doppen’.

Naast ons jaarlijkse goede doel  “Pri-
thipura”, waarbij ze geld inzamelen 
voor meervoudig gehandicapte kinde-
ren in Sri Lanka, starten ze voor het 
komende jaar een extra actie voor de 
“KNGF geleidehonden”. Samen met 
een aantal basisscholen in Nuenen 
sparen ze hiervoor plastic doppen. 
Deze doppen leveren geld op waar-
mee geleidehonden kunnen worden 
opgeleid. 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes 
van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
zuivelpakken. Gooi ze niet weg, maar 
lever ze in! U ontlast zo het milieu én u 
steunt KNGF Geleidehonden. 

Hoe kunt u meedoen aan de actie? 
U kunt allerlei doppen voor ons spa-
ren. Alle ronde doppen en deksels zijn 
welkom! Bijvoorbeeld: doppen van 
frisdrankflessen, doseerdopjes van 
wasmiddel en deksels van pindakaas-
potten. Belangrijk is dat de dopjes 
schoon en droog ingeleverd worden.

De gespaarde doppen kunt u afgeven 
op de 3 grote locaties van Kids Society 
Erica: Ouwlandsedijk 27 Nuenen, Ja-
cob Catstraat 1-3 Nuenen, Heikampen 
5-7 Nuenen, en tevens op de basis-
school De Rietpluim (Oude Landen), 
De Dassenburcht, De Wentelwiek en 
De Mijlpaal. 
Op deze locaties staan speciale zakken 
waarin u de gespaarde plastic doppen 
kunt deponeren. Mocht u de doppen-
zak niet kunnen vinden vraagt u het 
dan gerust aan een medewerker van 
de betreffende locatie. Via deze inza-
melpunten gaan de doppen naar een 
recyclebedrijf dat een vergoeding toe-
kent aan KNGF Geleidehonden.
Alvast bedankt namens kinderopvang 
Kids Society Erica, de deelnemende 
basisscholen en KNGF geleidehonden. 
Contactpersoon voor deze actie: 
Marloes Hardeman, te bereiken op 
maandag-, dinsdag- en donderdag-
middag, tel:  040-7871048. www.gelei-
dehond.nl/doppen

Thesaurie
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Juwelier Thesaurie    
bestaat 15 jaar 
Door Nannie van den Eijnden

In de winkel aan de Boordseweg 2 zijn Yvonne van den Einden en Franka 
van der Doelen 15 jaar geleden hun winkel begonnen. Ze staan te boek als 
‘de twee dames’. Een kijkje in hun ‘schatkamer’....

Niet iedereen weet dat, dat beide dames 
zowel zakelijk als privé partners zijn. Ze 
hebben elkaar leren kennen bij een vo-
rige werkgever. Daar ontstond iets 
moois op de werkvloer. Ze zijn samen 
naar een ander filiaal gegaan en konden 
zo goed samenwerken, dat ze besloten 
zelf een winkel te beginnen. Hun zwa-
ger wist dat dit pand te huur was. 

Ze zijn 24 uur per dag samen en heb-
ben ieder hun eigen stuk. Daardoor 
komt het wel eens voor dat ze elkaar 
amper spreken. Franka zit al 40 jaar in 
het vak, doet kleine reparaties. Ze ont-
werpt ook sieraden. Yvonne is 22 jaar 
geleden in het vak gerold en doet met 
name de boekhouding. Als de winkel 
gesloten is, houden ze zich o.a. bezig 
met de inkoop.  

Schatkamer 
Thesaurie is het Latijnse woord voor 
schatkamer, een woord dat ook nog in 
gebruik is bij het Ministerie van Fi-
nanciën. Ze zijn aan hun bedrijfsnaam 
gekomen met behulp van het woor-
denboek. “Ik zat op een zondagmid-
dag bij m’n schoonouders en stelde de 
vraag: hoe gaan we heten?” vertelt 
Yvonne. “We zijn achteraan in het 
woordenboek begonnen en kwamen 
bij dit woord uit”. Heel toepasselijk is 
het logo, dat was er eerst. Toen ze de 
vloer uit gingen zoeken, kwamen ze 
het beeldhouwwerk tegen dat achter 
de toonbank staat. Het heeft de basis-
vorm van een briljant. 

Het geheim van het succes
De kracht van de dames is dat ze met 
twee voeten op de grond blijven. En 
dat ze geen “Nee” zeggen als klanten 
met een vraag komen. “We zoeken al-
tijd naar een oplossing” licht Franka 
toe. “En we vinden persoonlijk contact 
belangrijk” vult Yvonne aan. Dat ver-
wachten mensen niet, dat je die inte-
resse hebt”. Dat die interesse wordt 
gewaardeerd, blijkt uit het feit dat 
klanten hen een fijne vakantie komen 
wensen. En achteraf vragen hoe het is 
geweest. 

Een andere kwaliteit van beide onder-
nemers is dat ze sieraden zoeken, die 
eenmalig zijn. Dat verloopt via verte-
genwoordigers, die precies weten wat 
de dames zoeken. Sieraden wil je voe-
len, zien en vasthouden. Is het niet te 
zwaar? Voel ik me er goed in? Dat is 
belangrijk. Thesaurie biedt mooie 
merken aan, zoals Jeh, Daniel Vior (uit 
Barcelona) en Tammi (Fins) plus 
Zwitserse horlogemerken, zoals Edox 

en Claude Bernard. Ze hebben voor 
elk wat wils; voor jong en oud en ook 
speciaal voor kinderen. In december 
ontvangt elke klant een cadeautje, al 
jaren.

Goed doel
Voor een bijzonder project in Zuid-
Afrika knappen Yvonne en Franka 
horloges op. Die worden door ken-
nissen van Franka meegenomen en 
vinden daar een nieuwe bestemming. 
Eind deze maand vertrekken Trees 
en Henny Stege weer, om steun te 
verlenen aan de meest kwetsbaren 
daar. Dat doen ze via hun Stichting 
Tshwaranang; een woord uit één van 
de Zuid-Afrikaanse lokale talen (So-
tho). Het betekent: ‘houd elkaar de 
handen vast’. Franka is zelf een keer 
in Zuid-Afrika geweest en werd ge-
raakt door oprechte blijheid van de 
Afrikanen. “Ze zijn op hun manier 
heel tevreden”. 

Yvonne en Franka kijken met veel ple-
zier en tevredenheid terug op de afge-
lopen 15 jaar. Hun wens voor de toe-
komst is: blijven wie ze zijn en 
doorgaan op dezelfde fijne manier!

Juwelier Thesaurie, 
Boordseweg 2, Nuenen.
Geopend dinsdag tot en met vrijdag 
van 09.30 tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 09.30 tot 17.00 uur
www.juwelierthesaurie.nl/
www.tshwaranang.nl

Gerarduskalender 
weer te koop
De Gerarduskalender 2016, uitge-
bracht door Klooster Wittem, is weer 
verkrijgbaar. De opbrengst van deze 
scheurkalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (zie 
ook www.kloosterwittem.nl). De ka-
lender kost € 6,75 en in Nuenen ver-
krijgbaar bij Joke en Christ Swinkels, 
Spotvogelstraat 4, tel. 040-2835673.



Heikampen 29 Nuenen
Moderne en instapklare tussenwoning gelegen in groene en rustige 
woonomgeving Nuenen-Zuid. De woning is voorzien van een ruime 
en lichte woonkamer, een open keuken, 3 slaapkamers en een 
moderne badkamer op de eerste verdieping en een ruime lichte 
slaapkamer op de tweede verdieping. 

•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	219.000,00	k.k.
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De	Hofstad	2A	Nuenen
Prachtig gelegen, nieuw opgeleverde woning in plan Eeneind Oost. 
Deze patiobungalow beschikt op de begane grond over een grote 
woonkamer, een open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. 
De woningen worden casco opgeleverd en moeten nog afgewerkt 
worden. De bijgevoegde foto’s zijn een impressie van de woonkamer.

•	 Inhoud:	628	m3
•	 Woonopp:	144	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	269.000,00	v.o.n.

Zwanenstuck	2	Nuenen
Zeer ruime halfvrijstaande woning met een grote aangebouwde woon-/ 
werk- /kantoorruimte. Dit huis is zeer geschikt voor een beroep aan huis of 
eventueel slapen en baden op de begane grond (bijv. als kangoeroewoning). 
Er is een fraaie privacybiedende achtertuin welke is gelegen op het zuid-
oosten. De woning is gelegen nabij het gezellige centrum van Nuenen.
 
•	 Inhoud:	576	m3
•	 Woonopp:	180	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	324.500,00	k.k.
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Jonker	Rudolfhof	1	Nuenen
In een kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen Oost gelegen hoek-
woning met garage, z-vormige woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers 
en een privacy biedende achtertuin gelegen op het zuid westen. 
De woning is aan de voorzijde gelegen aan een fietspad met vrij uitzicht 
en aan de achter- en zijkant is er voldoende parkeergelegenheid. 

•	 Inhoud:	328	m3
•	 Woonopp:	102	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.
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Europalaan	103	Nuenen
In het centrum van Nuenen gelegen twee-onder-een-kapwoning met 
garage en grote carport. De woning is voorzien van een uitbouw over 
de volle breedte aan de achterzijde. Op de begane grond een grote 
woonkamer, een open keuken alsmede een extra kamer. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en moderne badkamer. 

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1966
•	 Vraagprijs:	€	325.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1
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Geldropsedijk	15	Nuenen
Sterk	verbeterde	aanbieding!
Zeer groot vrijstaand herenhuis met dubbele garage, prachtig aange-
legde tuin op een groot perceel (676m²), gelegen aan een rustige 
ventweg. De achtertuin is volledig opnieuw aangelegd. De eigenaar 
staat open voor woningruil bij voorkeur een appartement of bungalow.

•	 Inhoud	686	m3
•	 Woonopp:	218	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€		475.000,00	k.k.

Kerkakkers	6	Nuenen
Vrijwel in het centrum van het kerkdorp Gerwen gelegen knusse bunga-
low. De bungalow heeft een werkelijk prachtige achtertuin met moestuin 
en een grote garage. De bungalow is voorzien van een grote lichte woon-
kamer, een keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers en een badkamer. Het 
toilet is gemoderniseerd. Gelegen op fietsafstand van Son als Nuenen.

•	 Inhoud:	325	m3
•	 Woonopp:		81	m2
•	 Bouwjaar:	1958
•	 Vraagprijs:	€	339.000,00	k.k.

aanbod

Bunders	4,	Lieshout
In het mooiste stukje Lieshout, op loopafstand van de winkels, 
scholen en het buitengebied, bevindt zich deze instapklare vrijstaand 
geschakelde woning. De woning beschikt over een ruime woonkamer, 
luxe werkkamer, vernieuwde keuken, bijkeuken en berging op de 
begane grond. Een bezichtiging is meer dan de moeite waard!

•	 Inhoud:	520	m3
•	 Woonopp:	135	m2
•	 Bouwjaar:	1987
•	 Vraagprijs:	€	429.000,00	k.k.

Laan	ter	Catten	11	Nuenen
Luxe afgewerkte en volledig instapklare twee-onder-een-kap-
woning met uitbouw en inpandige garage gelegen in de jonge 
woonomgeving in Nuenen-Oost. De woning is voorzien van een 
uitgebouwde woonkamer en een luxe vernieuwde keuken., 
3 slaapkamers en een vernieuwde badkamer op de verdieping. 

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonopp:	160	m2
•	 Bouwjaar:	1993	
•	 Vraagprijs:	€		375.000,00	k.k.

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Lijsterbesstraat		3	Nuenen	
Opknapper! In kindvriendelijke woonomgeving van Nuenen-Noord 
gelegen ruime, lichte vrijstaande woning met aangebouwde 
tuinkamer/serre met maar liefst 4 slaapkamers en een badkamer. 
De woning is gelegen op loopafstand van het buitengebied van 
Nuenen alsmede het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1969
•	 Vraagprijs:	€	325.000,00	k.k.

aanbod open	huis

18 september 16.30-17.30 uur

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

       Biologische producten:verse groenten, fruit, brood, (kruiden)kaas, olie, rijst
       pasta, vlokken, agavesiroop, tahin, gluten- en suikervrije muffins,…                             

       

 Grote klanten blijvend Grote korting
                                                                                                                                                                                                                     

                                              besteding boven  € 50,-    10% korting

                                                                     besteding boven  € 75,-    15% korting
  

          Elke zaterdag op het Vincent van Gohgplein marktkraam van:  8:30 – 15:30 uur
       

        Webshop: www.bio-lekkers.nl  E-mail:info@bio-lekkers   Tel: 06-31773582      

                                 Graag tot ziens! Hannie en Maria van de Wetering

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omgeving Servaasplein, 190 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Veilig thuis wonen met dementie 
In Nederland lijden ruim 256.000 mensen aan dementie. Zo’n 70% hiervan 
woont thuis. Dat is mogelijk dankzij de inzet van de patiënt  zelf, de onmis-
bare hulp van mantelzorgers, welzijn en de hulp van professionele thuis-
zorg. Wat kunt u doen als u last krijgt van dementie? En, op wie kunnen de 
mantelzorgers een beroep doen? Gelukkig zijn er veel mogelijkheden voor 
ondersteuning. We zetten ze voor u op een rij. 

Dementie is een syndroom waarbij de 
verwerking van informatie in de herse-
nen is verstoord. Hierdoor treden ge-
heugenstoornissen op en kan de pati-
ent sommige handelingen niet (goed) 
meer uitvoeren. Wellicht vraagt u zich 
af of er sprake is van dementie bij uzelf, 
uw partner of een familielid? Of is het 
toch onschuldige vergeetachtigheid? 
Met deze vraag kunt u op de eerste 
plaats terecht bij uw huisarts. Hij of zij 
zal een toets doen om de juiste diag-
nose te stellen.

Gevolgen
Dementie heeft grote gevolgen voor 
zowel cliënten als mantelzorgers. Het 
ziekteproces verschilt sterk per per-
soon maar is altijd een proces van ach-
teruitgang, van verlies en rouw. clien-
ten raken hun zelfstandigheid kwijt en 
hun vermogens om op een vertrouw-
de manier hun leven te leiden. Mantel-
zorgers verliezen geleidelijk aan hun 
dierbare zoals die was en voelen zich 
verantwoordelijk voor de onophoude-
lijke zorg. Dit is zwaar en kan leiden 
tot overbelasting en depressie.

Zorg bij dementie
Dementie is (nog) niet te genezen, 
maar er is wel behandeling met medi-
cijnen en/of therapie mogelijk om het 
ziekteproces af te remmen. Bovendien 
kan medicinale behandeling vervelen-
de symptomen, zoals depressie en 
angst, verminderen. De meeste hulp is 
er daarom op gericht te leren omgaan 
met dementie. Als er sprake is van de-
mentie veranderen de rollen in een be-
staande relatie. Partners en mantel-
zorgers hebben het hiermee vaak erg 
zwaar. Ook hen ondersteunen wij en 
soms verwijzen wij hen door naar een 
ondersteuningsgroep voor mantelzor-
gers van dementerenden. Hier kunnen 
mensen hun verhalen en ervaringen 
met lotgenoten delen.

Een vaste begeleider, zoals een zorg-
trajectbegeleider, kan meehelpen de 
zorg goed te organiseren. De zorgver-
leners werken veelal samen in een net-
werk en stemmen daarin informatie, 
voorlichting en hulp op elkaar af.

Onafhankelijke begeleiding
Als er sprake is van dementie, verwijst 
de huisarts u door naar een zorgtraject-
begeleider van de Zorgketen Dementie. 
Dit is een samenwerkingsverband van 
zo’n zeventien zorgverleners in de regio 
Eindhoven op het gebied van (thuis)
zorg, dagbesteding en verpleeg- en ver-
zorgingstehuizen. ZuidZorg is één van 
die partners. De zorgtrajectbegeleider is 
uw vraagbaak. Hij of zij is een vertrouwd 
en onafhankelijk aanspreekpunt voor 
uw naaste met dementie en voor u als 
mantelzorger. Uw vaste begeleider heeft 
veel kennis over dementie en kent het 
aanbod van zorg en hulp in uw regio. 
Daardoor is hij of zij goed in staat om de 
zorg aan uw naaste te coördineren en 
soms ook (deels) zelf uit te voeren. 

Zo lang mogelijk thuis
Veel mensen met dementie hebben de 
wens om thuis te blijven wonen. In 
veel gevallen kan dat ook. Als u kiest 
voor thuiszorg wordt er in overleg met 
de cliënt en mantelzorgers gekeken 
naar de mogelijkheden. Wat kan de 
cliënt zelf, wat kunnen mantelzorgers 
en wat kunnen de zorgverleners? Het 
doel is om op een veilige, verantwoor-
de  en prettige manier zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. De zorg is er 
vooral op gericht de cliënt en mantel-
zorger te ondersteunen en een her-
kenbare structuur te bieden. 

Contact met de zorgtrajectbegeleider
Maakt u zich zorgen over iemand in uw 
omgeving of heeft u vragen over demen-
tie? Dan kunt u contact opnemen met de 
zorgtrajectbegeleider of wijkverpleeg-
kundige. Dit kan via de inloopspreek-
uren van de wijkverpleegkundige. Zie 
voor een overzicht van de spreekuren 
www.zuidzorg.nl/zorgthuis/inloop-
spreekuren. Uiteraard kunt ook bellen 
naar 040 - 230 8408. 

Boekpresentatie oud-
Nuenenaar Sjef Neijts sfeervol, 
expositie druk bezocht 
“Een sfeervolle, warme en respectvolle ode aan Sjef Neijts”, zo reageerde 
zijn oud-collega en beeldend kunstenaar Peter Nagelkerke op de druk 
bezochte boekpresentatie en expositie in tuin en bijgebouw van het mole-
naarshuis van de Opwettense Watermolen afgelopen weekeinde. 

Hij was niet de enige. Nadat wethou-
der Martien Jansen vrijdagavond het 
eerste exemplaar van het boekje ‘De 
cirkel Rond’ in ontvangst had geno-
men van oudste zoon Peter Neijts, wa-
ren vergelijkbare geluiden het hele 
weekeinde te beluisteren. Zeker enke-
le honderden bezoekers kwamen het 
werk van Sjef Neijts bekijken en toon-
den zich onder de indruk van zijn vak-
manschap en de creatieve invulling 
van zijn werk. Ook het boekje met 
herinneringen aan zijn jeugd in Op-
wetten, de oorlogstijd die hij deels ge-
dwongen in Duitsland doorbracht, 
maar waaruit hij uiteindelijk als Ame-
rikaans soldaat terugkeerde in Nue-
nen én de informatie over zijn crea-
tieve loopbaan vond gretig aftrek. 
Natuurlijk was het zeker afgelopen 

zondag ook een drukte van belang 
rondom de ‘meulen’ dankzij het sa-
menvallen met de Nationale Monu-
mentendag met het thema ‘Kunst en 
Ambacht’, waarbij ook andere Nue-
nense verenigingen zich presenteer-
den. Onder hen uitgever van het boek-
je van Sjef Neijts, heemkundekring De 
Drijehornick.

Het boekje van Sjef Neijts ‘De Cirkel 
Rond’ is verkrijgbaar in het Heemhuis 
van De Drijehornick aan Papenvoort 
15a in Nuenen, op dinsdagen van 9.30 
tot 12.00 uur en op woensdagavonden 
van 19.30 tot 21.30 uur. Het boekje is 
tevens verkrijgbaar bij boekhandel 
Risjamo in het Kernkwartier in Nue-
nen. De prijs is op beide verkoop-
adressen € 9,95. 

Oud-collega van Sjef Neijts en beeldend kunstenaar Peter Nagelkerke, eigenaar Peer Ge-
boers van de Opwettense Watermolen, wethouder Martien Jansen en jongste broer Ton 
Neijts bekijken samen het boekje van Sjef. 

Grote Clubactie geeft verenigings-
leven financiële injectie
Vanaf 19 september komen kinderen weer langs de deuren om loten van de 
Grote Clubactie te verkopen. Ook uit Nuenen doen clubs mee aan de jaar-
lijkse actie om de clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen in 
Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om 
de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig om 
rond te komen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct 
naar de verenigingen. 

De Grote Clubactie beleeft dit jaar al-
weer de 43e editie. Directeur Frank 
Molkenboer: "Clubs zijn zo blij met 
het geld dat ze binnenhalen. Ze kun-
nen het goed gebruiken voor nieuwe 
doeltjes, tenues of een lik verf voor 
het clubgebouw. Het geld krijgt een 
goede bestemming. Van elk verkocht 
lot à € 3,- gaat € 2,40 direct naar de 
vereniging. Ook dit jaar kunnen in-
woners van Nuenen clubs ondersteu-
nen. Ze maken dan ook nog eens kans 
op leuke prijzen! De win-kans is in 
2015 fors gestegen t.o.v. 2014, door 
een flinke uitbreiding van het prijzen-
pakket. Bij een gelijk aantal verkochte 
loten, is de win-kans gestegen van 
1:5000 in 2014 naar 1:89 in 2015!"

De Grote Clubactie draagt het vereni-
gingsleven een warm hart toe. Vereni-
gingen zijn de basis voor een gezonde 
samenleving. Elk kind zou lid moeten 
kunnen zijn van een vereniging, om-
dat dit een positieve bijdrage heeft 
voor de ontwikkeling van het indivi-
du, sociale netwerken en gezondheid. 
Verenigingen dragen deze verant-
woordelijkheden, maar hebben het 
vaak financieel moeilijk. Door elk jaar 
ruim € 6 miljoen te verdelen helpt de 
Grote Clubactie sport-, cultuur- en 
hobbyverenigingen om hun belang-
rijke werk te kunnen blijven doen.

Aan de Grote Clubactie nemen dit jaar 
circa 6.000 clubs deel. Verenigingen 
halen met deze actie gemakkelijk een 

bedrag tussen de € 1.000,- en € 10.000,- 
op. Dit geld gaat naar de clubkas, maar 
vaak worden er speciale projecten mee 
gefinancierd, zoals diverse (jeugd)acti-
viteiten, de inrichting van het clubhuis 
of de aanschaf van materialen en uni-
formen.
Het unieke van de Grote Clubactie is 
dat 80% direct naar de clubkas gaat, 
de resterende 20% gaat onder meer 
naar prijzen en de organisatie. In 1977 
brak de Grote Clubactie landelijk 
door in heel Nederland. Nu worden er 
circa 2,6 miljoen loten per jaar ver-
kocht.

Dit jaar doen in Nuenen de volgen-
de clubs mee:
- Zwemvereniging De Watervrienden
- Juventud
- Volleybalvereniging Nuvo 68
- Voetbalvereniging E.M.K.
- REN Bu Kan

Voorstelling over kanker   
in Het Klooster
Vrijdag 2 oktober staan Henry Kalb (ex-kankerpatiënt) en Flip Jan van 
Oenen van Alaska Unlimited in Theater Het Klooster. ‘Help ik Leef’ is een 
muzikale en acrobatische komedie over een egocentrische kankerpatiënt.

Hoe om te gaan met het paradoxale 
fenomeen dat de ontworteling toe-
slaat juist op het moment dat je als ex-
kankerpatiënt weer terug zou willen 
keren in het gewone leven? Dat is de 
rode draad in deze voorstelling.

In Help ik Leef staat de relatie tussen 
een man en een vrouw centraal. Hans 
wordt succesvol behandeld voor kan-
ker maar blijkt gaande het ziektepro-
ces een moeizame, egocentrische 
man te worden. De relatie met zijn 
vrouw Annet komt hierdoor onder 
druk te staan. De worsteling van Hans 
en het effect hiervan op zijn vrouw 
Annet worden in deze humoristische 
voorstelling op muzikale en acrobati-
sche wijze verbeeld. 

Met dit stuk doorbreekt theatergroep 
Alaska Unlimited twee taboes tege-
lijk: dat om kanker niet gelachen mag 
worden en dat je niet mag zeggen dat 
een kankerpatiënt onuitstaanbaar kan 
zijn.
De voorstelling beoogt (ex) kankerpa-
tiënten en hun naasten te stimuleren 
hun ervaringen te delen en professio-
nals alert te maken op de verschijnse-
len van ‘het zwarte gat na kankerbe-
handeling’.

De voorstelling begint om 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten € 10,00 en 
zijn te reserveren via onze website 
www.hetklooster.org of telefonisch 
via (040) 284 33 99 op werkdagen tus-
sen 13.30 en 17.30 uur.

BOA 
Informatieavond: 
veiligheid in en  
om het huis
Voor bewoners in de wijk Omge-
ving Andriesplein is op donderdag 
24 september om 19.30 uur in De 
Dassenburcht een informatieavond 
over veiligheid in en om het huis 
georganiseerd. 

Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein (BOA) heeft voor die gelegen-
heid drie gastsprekers uitgenodigd: 
wijkagent Frits Hoeben en twee Nue-
nense Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren Toon van Genugten en 
Jos van Rooij. Zij geven advies over 
welke maatregelen bewoners kunnen 
nemen ter beveiliging van huis en in-
boedel. Ook geven zij uitleg over hun 
rol als wijkagent en Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar in de Nuenen-
se samenleving.

Er zijn ook twee Nuenense bedrijven 
aanwezig: Liho Connect / KBS Slo-
tenmaker - Inbraakpreventie en Al-
bert Scheepers Veiligheid & Comfort. 
Zij beantwoorden in de pauze en na 
afloop eventuele concrete en prakti-
sche vragen over toepassingen en ge-
ven vrijblijvend individueel advies.
Deze informatieavond is de eerste in 
een serie van vier.

Meer informatie is te verkrijgen bij de se-
cretaris van BOA: jidesmit@onsnet.nu

Zwarte Pieten 
komen naar 
Nuenen, nu al in 
september?!
Het is pas september, dus het 
duurt nog even voordat Sinter-
klaas en zijn gevolg weer naar 
Nederland komt. Op zaterdag 
14 november a.s. meert de Sint 
met Pakjesboot 12 aan in Mep-
pel, waarna hij op zondag 15 
november a.s. een bezoek aan 
Nuenen brengt. 

Alleen dit jaar is er iets aan de hand 
in Nuenen, maar wat er precies 
aan de hand is dat weten wij ook 
niet. Wij weten alleen dat Sinter-
klaas nu al een aantal zwarte pie-
ten naar Nuenen heeft gestuurd. 
Deze pieten zijn in het diepste ge-
heim bezig met een verrassing 
voor de kinderen van de gemeente 
Nuenen. Daarom kan het zijn dat 
je op donderdag 17 september of 
vrijdag 18 september ergens in de 
gemeente Nuenen een paar zwarte 
pieten tegenkomt, die aan de grote 
verrassing voor Nuenen aan het 
werk zijn. Binnenkort wordt er 
snel meer duidelijk, maar voor nu 
kunnen zowel Sinterklaas als de 
pieten nog niets verklappen. 
Houdt de kranten dus goed in de 
gaten, dan zal er snel meer duide-
lijk worden!

Het gedicht in de Rond de 
Linde van vorige week is niet 
geschreven door een redac-
tielid maar is aangeleverd en 
geschreven door Klaas de 
Graaff uit Nuenen. Per abuis 
is zijn naam vorige week niet 
vermeld. Vandaar dat we het 
gedicht nogmaals plaatsen.

Aylan Kurdi
Het kind heeft de grond
van de vrijheid gekust
na een lange tocht
over het water.
Het strand was te kort,
de golven te lang.
De zon ging voorbij
en de maan zag
het einde gebeuren.
Onder zijn mond 
lag het zand in de wind
en kon daarna niet meer verkleuren.



DANSEN OP STEPS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
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.

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

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 voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

GOEDKOPE AUTO-
BANDEN voor Nuenen c.a. 
vakkundig gemonteerd door 
Gerwenaar. Online prijsinfo 
op www.helmondbanden.nl 
Duizeldonksestraat 11b Hel-
mond. Bel voor afspraak 06-
54297369.
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 strofe 6 opmerkelijk 12 middag 13 insect 14 pers. vnw. 
16 ongevuld 18 vrouwelijk dier 19 lidwoord 20 grote bijl 22 voordat 
24 watervlakte 25 vreemde munt 27 eenjarig dier 29 wenk 30 Greenwichtijd 
31 bergweide 33 water in Utrecht 35 rondhout 37 ijzerhoudende grond 
38 Ned. eiland 39 bijbelse figuur 40 titel 41 pl. in Gelderland 42 afslagplaats bij 
golf 44 stoomschip 45 deel v.e. naald 47 spelleiding 50 soort 52 vrouwelijk dier 
54 soort hert 56 tongstreling 58 soortelijk gewicht 59 staat in Amerika 
61 zijde 64 voegwoord 65 echtgenoot 66 metaal 68 rebellie 69 nadeel.

Verticaal: 1 bewusteloosheid 2 United Nations 3 kluit 4 bereide dierenhuid 
5 een zekere 7 hoge berg 8 voederbak 9 deel v.h. hoofd 10 spil 11 deel v.e. trap 
15 likdoorn 17 erfelijkheidsdrager 18 vlaktemaat 19 lagedrukgebied 
21 selenium 23 uitstalkast 24 zijns inziens 26 achter 27 hengselvat 28 interest 
29 tot en met 30 opperwezen 32 stuk stof 34 pl. in Gelderland 36 lokspijs 
41 landbouwwerktuig 43 bijwoord 46 onzes inziens 48 jaartelling 49 Europeaan 
51 reeds 52 Europese hoofdstad 53 lekkernij 55 knevel 57 gezellig 
59 een weinig 60 korenzeef 62 Engels bier 63 roeipen 65 boom 67 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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25 26 27 28 29
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37 38 39

40 41 42 43 44
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68 69
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Oplossingen wk 37
G G K R A S T A G L D R

K R E E K O F N A O N F

O E R C P T I A M L O E

D B S S A V R E E A L O

M I T P L S H S S C B R

E O F E I T C U D O R P

H O W D M O S A S N T E

T H N N R E N B D I R J

H Y P E R N E R V E U S

C T M R G S K R E K C E

A U R A N E E H T E J B

N E D I E L T E M M E L

GROOTMEESTER

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.

BAMBOE
BOETE
CONDENS
DOMEIN
EERZUCHT
ENZYM
FORUM
ISLAM
KLOMP
LENTE
LINTJESREGEN
NERTS
NONACTIEF
ONECHT
ONWEER
PRECARIO
RONDRIT
SCENE
STEMMING
STEUN
TELER
TONER
TOPKWALITEIT
VERTIER
VREDE
WATERPOLO
WELEER

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 36, Mw van Lint, Nuenen.

OPEN HUIS ZATER-
DAG 26 SEPT. van 13.00  
tot 14.00 uur. Collseweg 39, 
Nuenen. zie: www.funda.nl

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Wester-
lo st. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

KLEICURSUS Ervaren 
keramist geeft cursus bij 
haar thuis. Je eigen ont-
werp creëren. Max. 7 per-
sonen per groep. Woe. en 
Don. 13.00 - 15.00 uur. Info: 
Nicole 2838899.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

BIJLESSEN aan kinderen 
in het basisonderwijs. Indivi-
dueel en op maat. Zeer veel 
ervaring. Marie-José Kneg-
tel • Vallestap 90, 5672 BJ 
Nuenen • tel. 040-2838138 
• www.bijlessennuenen.nl

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 
06-40947823 of mail naar 
info@warrinkcomputerservice.nl

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

Vraag ’t aan Ivi

Mijn gebitsprothese 
elke 5 jaar vergoed?

Wist u dat uw gebitsprothese elke 5 jaar vergoed wordt door 

uw verzekering? Dat maakt de beslissing om een nieuwe 

prothese aan te laten meten een stuk eenvoudiger. Waarom 

zou u nog langer rondlopen met uw oude prothese?

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Hypnose    
you’re back in de room
Heeft u al gezien dat collega hypnotist Rinke mensen onder hypnose 
brengt, suggesties geeft en dat deze feilloos worden uitgevoerd. Dit 
is entertainment hypnose. 
Mensen kiezen hiervoor en weten wat er gaat gebeuren, na afloop 
worden alle gedane suggesties terug genomen, ze hebben er geen 
last meer van.

Bij therapeutische hypnose worden de suggesties niet teruggenomen 
maar blijven bestaan en u gaat ernaar leven en handelen.
Afvallen, stoppen met roken (je wordt een niet roker), angsten, fobie-
en, examenvrees, vliegangst, verslaving, burn out, noem maar op, dit 
is dan verleden tijd.
Ik garandeer dat u met EEN sessie van uw probleem verlost bent, 
het enige wat ik vraag is dat u het WILT en er voor OPEN staat. Wilt 
u het niet, dan kunt u niet gehypnotiseerd worden en heeft er geen 
verandering plaats.
Laat het eens gebeuren en ervaar hoe fantastisch hypnose werkt. Het 
is niet eng, je verliest de controle niet. Het is een diepe ontspanning 
en een prettige ervaring, en er heeft een positieve verandering plaats.

Hypnotherapeut René van der Valk. Lid internationale hypnose vereniging.
Bel voor info 0651-334155 of mail r.valk41.gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040 - 2843533 
/06 - 23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

PERFECT GEVORMDE 
WENKBRAUWEN, EYE-
LINERS, LIPLENERS MA-
KEN UW GEZICHT SPREKEN-
DER EN GEEFT EEN JONGER 
VERZORGD UITERLIJK. Met 
Permanent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag ko-
men, zonder moeite. Al 15 jaar 
ervaringen, GGd gecertificeerd.
   
SPECIALIST IN ONTHA-
REN, 30 JAAR ERVA-
RING, nieuwste technieken, 
beste resultaten, DIODELA-
SER, ELEKTRISCH ONTHA-
REN, HARSEN. Erkend door 
zorgverzekeraar! Aarzel niet, 
bel voor een gratis consult!
   
VETROLLETJES BEU? 
PLAATSELIJK AFSLAN-
KEN. Bindweefselmassage 
met ultrageluid en endermo-
logie; het alternatief voor lipo-
suctie. Bel voor proefbehande-
ling met LIPO II.

   
LAST VAN ONTSIEREN-
DE KALK OF SCHIM-
MELNAGELS? Behande-
ling met Lasertherapie. Ge-
zonde nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden een 
mooi resultaat! (mits thuisad-
viezen opgevolgd worden).
   
ACNE, WEG ERMEE!! Di-
verse behandelmethodes en 
huidverzorgings-/voedings-
adviezen om (jeugd)puistjes 
en comedonen te verminde-
ren. Deze behandeling kan 
vergoed worden door uw 
zorgverzekeraar. Neem vrij-
blijvend contact met ons op.
   
NIEUW!! Gun uzelf een ont-
spannende of therapeutische 
MASSAGE. Voor ontspan-
ning van LICHAAM EN GEEST. 
Door ervaren masseuse. Nu te 
boeken bij ons, tijden in over-
leg, ook ’s avonds mogelijk.

WELLNESS
Instituut Zilverschoon Beauty & Health

Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl
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UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Maand September
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m zondag 20 september
Op vrijdag t/m zondag

13.00-18.00 uur Expositie in Het Weefhuis 
‘VanGoghNuenen’. Het Weefhuis, 

Lucas van Hauthemlaan 1 Nuenen

t/m 30 september
The Vincent Affair

Nune Ville Berg 24, Nuenen

Donderdag 17 september
Vanaf 16.00 uur Mee-doe-lessen 

Dédé Danceballet
Het Klooster

Donderdag 17 september
19.00-21.00 uur 

Inloopavond Atelier Nuenen
Berkenbos 8, Nuenen

Donderdag 17 september
20.00 uur Lezing Rini Kerstens 

natuurverschijnsel gallen
IVN-gebouw Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 18 september
20.00 uur KBO Kienavond 

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 18 september
20.00 uur Familievoorstelling: 

De drie Musketiers 
Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 19 september
10.00-15.00 uur Open dag van SeniorWeb 
Nuenen. Bibliotheek Dommeldal vestiging 

Nuenen. Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 19 september
Jaarlijkse bevrijdingsherdenking

Kijk voor het programma elders in 
deze Rond de Linde

Zaterdag 19 september
20.00 uur Supportersclub RKSV Nuenen 

bestaat 30 jaar. Voor leden en genodigden
clublokaal ‘Oude Landen’

Zaterdagavond 19 september
20.00 uur Country Dance Party
Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

20 t/m 26 september
Collecte Nierstichting

Zondag 20 september
11.00 uur Jaarlijkse fietstocht 

‘Fietsen voor muziek’
start en finish vanaf ‘D’n Heuvel’ 

aan Heuvel 11, Gerwen

Zondag 20 september
10.00 uur Wandeling IVN Laarbeek

Start wandeling: 
einde van de Wiebiegenweg te Stiphout

Zondag 20 september
14.00 Klezmajeur

Weverkeshof

Zaterdag 20 september
14.30 uur Uniek benefietconcert Nuenens 

mannenkoor met Lenny Kuhr, Patricia 
ter Burg-Heesakkers en Inge Frimout 

H. Clemenskerk in Nuenen

Zaterdag 20 september
15.30 uur Sunny Blues Nuenen 
presenteert: The Damned & Dirty

terras Café Schafrath.

Maandag 21 september
19.30-20.15 uur Koorschool, 

NMK zoekt versterking
Het Klooster

Maandag 21 september
19.30 uur Workshop Mindmappen

Bibliotheekvestiging Nuenen
Jhr.Hugo van Berckellaan 118

Dinsdag 22 september
19.00-22.00 uur Informatieavond 

Modelbouw en Fotografie
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Dinsdag 22 September
20.00 uur Lezing over ‘Natuurwondertjes 

in Rupsen- en Insectenkas’. 
Door Toon Gevers. 

IVN ruimte in Het Klooster

Woensdag 23 september
16.00 Officiële opening Fluisterboxen 

project. Bibliotheek van Nuenen

Woensdag 23 september
Vanaf 18.30 uur Inloopavonden bij 

Badminton Club Lieshout
Sporthal ‘De Klumper’

Donderdag 24 september
10.00-12.00 uur Carma Schoenenverkoop

14.00-16.00 uur Creatieve middag
Jo van Dijkhof

Donderdag 24 september
19.30 uur Informatieavond over veiligheid in 
en om het huis Buurtvereniging Omgeving 

Andriesplein De Dassenburcht

Vrijdag 25 september
20.15 uur Marjolein Baars

Theater Het Klooster

Zaterdag 26 september
13.00-16.00 uur Open middag: 

Jongerenkoor Jocanto, Musicalgroep Kap-
sones en Toneelvereniging de Lindespelers 

Geldropsedijk 50a Nuenen

Zaterdag 26 september
Flyeractie Stichting SPEK

Kernkwartier, het Parkhof en Park

Kerkberichten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 september 18.00 uur: be-
vrijdingsherdenking in de H. Clemens-
kerk, de geplande viering vervalt. 
Zondag 20 september 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
10.00 uur in de Regenboogkerk Oecu-
menische viering met Jocanto in het 
kader van de vredesweek, voorgangers 
pastores van beide kerken.

Misintenties
Zondag 20 september 09.30 uur: Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Karel Smits; Riny Schenke-
laars-Nijsen; Theo Kuijpers; Frans 
Leltz; Berta Raaijmakers-van der 
Steen; Leo Verhappen; Nell Schoen-
makers-Bressers; Mia Steemers-Pe-
ters; Harrie Vinke; Lambert Schoen-
makers; overleden ouders Gertrude 
van Laarhoven-Dacus, vanwege ver-
jaardag en Cees van Laarhoven.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Her-
man Lutterm an, Vogelsgaarde 12, 
Antoon Noten, Oranjestraat 24, Gün-
ther Schaller, Refelingse Erven 65, 
Rieky van Rijt, Sleedoornlaan 18 en 
Toos Smeets-van den Bogaard, Can-
tersakker 32. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Christian Science
Het onderwerp van de dienst van 
Zondag 20 September is: De stof.

Wat kunt U verwachten?
Een warm welkom, muziek, samen-
zang, bijbellezing, gebed en een 
preek. De preek is gebaseerd op een 
wekelijkse bijbelles van onze predi-
kant. De Christian Science Kerk kent 
geen persoonlijke predikanten: onze 
predikant is De Bijbel en Wetenschap 
en Gezondheid met sleutel tot de Hei-
lige Schrift door Mary Baker Eddy.   
Een citaat uit haar boek dat a.s. Zon-
dag van toepassing is: “Geest is het 
werkelijke en eeuwige; de stof is het 
onwerkelijke en tijdelijke. Geest is 
God en de mens is Zijn beeld en gelij-
kenis. Daarom is de mens niet stoffe-
lijk; hij is geestelijk.”
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB)
www.christianscience.nl

Zwitsers Jongenskoor van   
St. Ursenkathedraal in Nuenen
Op donderdag 1 oktober 2015 brengt het Jongenskoor van de St. Ursenka-
thedraal in Zwitserland een bezoek aan Nuenen. Om 19.30 uur zullen zij 
een concert geven in de St. Clemenskerk aan Park 53. 

In onze parochie zijn gedoopt Max en 
Sophie van Gemert, Molvense Erven 
252 en Madelief van de Donk, Beek-
straat 7. We wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn getrouwd Sofia 
Muis en Thieu Frenken, Clemensak-
ker 1. Wij wensen ze van harte profi-
ciat en veel geluk.

Komend weekend is er een extra col-
lecte voor Pax, de vredesorganisatie 
van de kerken in Nederland. Wij prij-
zen deze collecte bijzonder bij u aan. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 september 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pastor 
St. Kuijpers.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Kees en Anna Verhagen-Schee-
pers; Marietje van den Putte-Habra-
ken namens de buurt; Piet Coolen; 
Gertje de Brouwer-Sanders; Betsy 
Thoonen-Kuijpers; Harrie Kuijpers en 
Dina Kuijpers-Theunissen.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor Pax, de vredesorganisatie 
van de kerken in Nederland. Wij prij-
zen deze collecte bijzonder bij u aan. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 september 11.00 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pastor 
St. Kuijpers.

Misintenties
Piet en Lena Raaijmakers-v.d. Sande 
en hun zoontje Antoon; Huub van den 
Oever; Overleden ouders Van de Ven-
Sengers; Piet van de Ven; Huib van 
Lieshout; Tonnie van de Ven-Verijken; 
Mien de Hoon.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor Pax, de vredesorganisatie 
van de kerken in Nederland. Wij prij-
zen deze collecte bijzonder bij u aan. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 20 september wordt de oe-
cumenische viering van Vredeszon-

dag in De Regenboog gehouden, 
waarin de pastores van beide Nuenen-
se kerken voorgaan. Aan de dienst 
wordt medewerking verleend door 
jongerenkoor Jocanto. Voor de kinde-
ren is er weer kindernevendienst. De 
dienst begint om 10.00 uur. We collec-
teren voor de Vredesbeweging PAX. 
Na afloop wordt u uitgenodigd voor 
een kop koffie of thee. Op donderdag 
is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 
uur. Elke dinsdag is er inloopspreek-
uur van de beide pastores tussen 16.00 
en 17.30 uur.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Lambertus, bisschop 
en martelaar; gedachtenis. H. Kruis-
wonden van de H. Franciscus, belijder. 
Vrijdag 18 sept. 07.15 uur H. Mis, H. 
Jozef van Cupertino, belijder. 
Zaterdag 19 sept. 08.30 uur H. Mis, H. 
Januarius, bisschop, en zijn gezellen, 
martelaren. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 20 sept. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 16de zondag na Pinksteren. 
Maandag 21 sept. 18.30 uur H. Mis, 
H.Mattheüs, apostel en evangelist. 
Dinsdag 22 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Thomas van Villanova, bisschop en 
belijder; gedachtenis van H. Mauritius 
en gezellen, martelaren. 
Woensdag 23 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; gedachtenis H. Li-
nus, paus en martelaar. 

De geschiedenis van dit koor gaat 
meer dan twaalf eeuwen terug en het 
is dan ook het oudste koor van Zwit-
serland en één van de oudste koren 
van Europa. Het koor bestaat uit 60 
jongens en jonge mannen en is thuis in 
vrijwel alle soorten muziek, van klas-
siek tot hedendaagse pop. Het is dan 

ook zeer de moeite waard om te ko-
men luisteren. U bent van harte wel-
kom.
De toegang is gratis; u kunt uw waar-
dering voor het concert uitdrukken 
tijdens de collecte.
Wilt u meer weten over het jongeren-
koor? Kijk dan op www.singknaben.ch

Drukke weken voor     
het Heilig Kruisgilde
Een bijzonder geslaagd bezoek in het eerste weekeinde van juli aan de 
vrienden van Burger schutzen verein in het Duitse Arnsberg. Het Gerwense 
Gilde is alweer vele jaren een vaste bezoeker en gast aan het Gilde feest en 
koningschieten in Duitsland dat drie dagen duurt.

Nadat de touringcar de gildebroeders 
en zusters opgehaald hadden in Mier-
lo, vertrok het gezelschap naar Peine 
Duitsland om deel te nemen aan het 
Europees koningschieten. Het Euro-
pees koningschieten wordt om de drie 
jaar op toerbeurt georganiseerd door 
o.a Duitsland, Nederland, Belgiè, Oos-
tenrijk en Polen. Ook zijn er deelne-
mers van Historische verenigingen uit 
andere landen o.a Italië en Zweden.

Het Gildenfeest wordt gegeven op een 
enorm terrein waar lange tenten zijn 
geplaatst om de meer dan 15.000 Eu-
ropese Gildenbroeders en zusters en 
de vele andere bezoekers te ontvan-
gen. Het Europees koningschieten is 
een enorm verbroederingsfeest waar 
duizenden Gildebroeders en Zusters 
rondlopen en feest vieren. Samen gil-
den zijn, samen zingen en samen vie-
ren staat op dit gildenfeest hoog in het 
vaandel. De enige strijd die er is, is het 
schieten om de titel Europees koning 

en Jeugdprins. Ongeveer 300 Konin-
gen namen deel aan de wedstrijd ver-
deelt over diverse groepen werd ge-
schoten. De Gerwense koning Jan 
Bunthof werd ingedeeld in groep 3 
met voornamelijk Brabantse konin-
gen. Op een schutsboom stond een 
grote houten uil. Door deze op een 
speciale manier te raken viel de uil 
naar beneden en mocht men deel ne-
men aan de grote finale. In totaal heb-
ben 55 koningen deelgenomen aan de 
finale. Jan Bunthof was de winnaar van 
zijn groep en als zodanig finalist. De 
strijd was hevig en een Oostenrijker 
kon zich Gildekoning van Europa noe-
men. Jan kwam toch nog dicht bij de 
titel want de vierde kandidaat na Jan 
haalde de vogel naar beneden. Na de 
installatie van de nieuwe koning was 
er de uil uitreiking: niet alleen Jan 
mocht zijn afgeschoten uil in ont-
vangst nemen.
De volgende dag was er de grote op-
tocht. In totaal 360 Gilden namen deel 
aan de drie km lange optocht door 
Peine waar veel bezoekers naar kwa-
men kijken. Mede door het mooie 
weer en volop bier en eten en vooral 
de gemoedelijkheid op het feest ter-
rein, was het nog enkele uurtjes gezel-
lig. Om 16.00 uur vond er nog een spe-
ciaal Brabants uurtje plaats. Om 21.00 
uur vertrok de bus naar Gerwen en 
konden de Gerwense gildebroeders en 
zusters terugkijken op een goed ge-
slaagd 18de Europees koning schieten. 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Trimhockeyers HC Nuenen 
hebben vaste trainer/coach
Al een aantal jaren biedt HC Nuenen voor senioren en veteranen trimhoc-
key aan. De groep groeit gestaag en de vraag om een vaste begeleiding is 
een must. Mooi is dan ook het nieuws dat dit jaar Jan-Hein Swartjes, voor 
velen een bekend gezicht op de hockeyclub, de vaste trainer/coach van de 
trimhockeyers is geworden. 

ZP&V Nuenen waterpolo 
Heren 1 wint SBC toernooi 
Vorige week kwam het 1e heren team van ZPV Nuenen Waterpolo nog veel te-
kort, dit weekend werd het SBC toernooi in Breda gewonnen. Opvallend was de 
soepele wijze waarop het Nuenense team het toernooi won: vijf wedstrijden 
winst met goed spel en grote uitslagen. Na afgelopen week is veel aandacht be-
steed aan de speelwijze en de afspraken daarover. Dat vertaalde zich direct terug. 
De eerste wedstrijd verliep nog wat stroef maar na een tweetal tactische bespre-
kingen verliepen de wedstijden conform het boekje. De tegenstanders wisten 
geen raad met de solide verdediging en snelle aanvallende spel van Nuenen. 
Daarbij voelde de terugkeer na een paar jaar van Nayade van Roy Schoenmakers 
als thuiskomen. Zonder problemen pikt hij direct aan. Vanaf volgende week ma-
ken de nieuwe keeper Eddy Wielders en de geblesseerde Mart Vermeulen het 
team weer compleet. Dat belooft veel goeds voor het komende seizoen.

Afgelopen donderdag heeft hij hen voor 
het eerst getraind. Op 17 september 
speelt het trimhockeyteam een ope-
ningshockeytoernooi bij Cranendonck 
waarbij Jan-Hein het team gaat begelei-
den. Misschien heb je ook zin om mee 
te komen trainen en spelen? 

•	 1x	 per	 twee	 weken	 training	 van	
20.30 tot 22.00 uur op donderdag-
avond, afgewisseld met

•	 1	x	per	twee	weken	competitie	in	de	
regio op donderdagavond. 

•	 Voor	dames	en	heren.
•	 Voor	 beginners,	 gevorderden	 en	

mensen die na jaren hun stick weer 
op willen pakken.

•	 Borrel	na	afloop.
•	 Gezellige	toernooien.
Geïnteresseerd?	 Mail	 voor	 info	 naar	
trimhockey@hcnuenen.nl. Er wordt zo 
snel mogelijk contact met je opgenomen.

Een deel van de blije trimhockeygroep met hun trainer/coach.

Aanvoerder Dirk Bothof van ZP&V wordt fel op de huid gezeten.

Stompelinde-
toernooi: favoriet 
maakt het waar
Bij aanvang van het Stompelinde 
schaaktoernooi was IM Dirk van Doo-
ren met een ELO rating 2329 zwaar 
favoriet. Hij wist uitstekend met de 
druk om te gaan en veegde de vloer 
aan met zijn tegenstanders. Van Doo-
ren werd ongeslagen kampioen. Het 
aantal deelnemers was iets minder 
dan in andere jaren maar dat deed 
geen afbreuk aan de gezelligheid en de 
ontspannen sfeer. Het toernooi werd 
voor de laatste keer in het pleincollege 
gehouden.

De uitslag:
Poule A: Dirk van Dooren 7 pnt. HCL 
Helmond.
Poule B: Niek Oostvogels 6 pnt. De 
Raadsheer.
Poule C: Jowen Mei 6 ½ pnt.
Poule D: Floor van Vollenhoven 5 pnt. 

Zwemmen

Country dansen
Na de zomerstop organiseert The 
Black Longhorn komend weekend 
weer de maandelijkse Country Dance 
Party op CD muziek. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 19 september in de gro-
te zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 
Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter elkaar 
gezet door Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kij-
ken mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
Tot ziens op zaterdag 19 september bij 
The Black Longhorn: Dorpshuis-Lies-
hout,	Grotenhof	2,	Lieshout.	Telefoni-
sche info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 

Hockey

SMPN zet Nuenen op de kaart 
met Gulbergen24
Waar precies de gemeente grenzen lopen tussen Nuenen en Geldrop-Mier-
lo? Ergens over de heuvels van de voormalige vuilstort. Een zwoegende 
mountainbiker die op zondagmorgen de Gulberg op rijdt, zal er niet mee 
zitten. Hij of zij probeert net iets eerder dan de rest boven te komen op het 
hoogste punt van Brabant. Feit is dat de Nuenense toerclub de vaste routes 
beheert. En de eveneens Nuenense Stichting Mountainbike Promotie in 
2010 de regionale primeur had een jaarlijks mountainbike-evenement te 
organiseren: Gulbergen24. In het weekend van 26 en 27 september, dit jaar 
al voor de vijfde keer! 

25 jaar golfclub De Gulbergen

45 ervaren spelers hadden elk de leiding 
over een team van 5. Zij zorgden ervoor 
dat er geen wachttijden ontstonden. Op 
3 punten was er een rustmoment op de 
baan met catering vanuit het golfrestau-
rant De Hooghe Bergh. Daar kregen de 
deelnemers naast een drankje en een 

hapje	extra	vragen	voorgeschoteld	in	de	
vorm van kennis over de historie van de 
club, en wat typische golfvragen. Bo-
vendien moest elk team een limerick 
maken. “Al met al liep alles vlot, ik heb 
alleen maar vrolijke gezichten gezien en 
positieve reacties gehoord”, aldus Judith 

Tesser (lustrumcommissie). Lokale be-
drijven hebben aantrekkelijke prijzen 
beschikbaar gesteld. De dag werd afge-
sloten met een groots feest. 
De lustrumweek begon zoals dat in 
golfkringen gebruikelijk is, met de Pre-
sidentscup. Een wedstrijd in de vorm 
van een vossenjacht met de voorzitter 
van de club Cees Hoddenbagh als vos. 
Ruim 50% van de club wist gelijk te spe-
len aan de vos of beter, met Marjan van 
de Broek als uiteindelijke winnaar. Op 
maandag mochten de 250 leden die de 
reanimatiecursus hadden gevolgd aan 
de wedstrijd meedoen. Tussentijds 

werd hun kennis van de juiste reanima-
tietechniek getoetst. De door de ladies 
commissie georganiseerde vriendin-
nendag was goed bezocht. De senioren 
hadden voor deze week een goede doe-
lenwedstrijd gepland, waarbij stichting 
MOV een donatie van € 1200,- ontving. 
De slotavond van de zomeravondcom-
petitie over 19 wedstrijden werd ge-
wonnen door jeugdspeler Martijn 
Romme. “Al met al hebben deze week 
ruim 700 spelers aan wedstrijden deel-
genomen, en om het sportieve met het 
aangename te combineren ook natuur-
lijk aan de daaropvolgende 19e hole”.

225 deelnemers crosscountry lustrumwedstrijd (Foto: Frans Blom, Golfclub De Gulbergen.)

Voor de organiserende stichting en de 
vele vrijwilligers is het evenement een 
monsterklus. Sommigen noemen het 
gekkenwerk dat een compleet ‘moun-
tainbike-dorp’ uit de grond gestampt 
wordt voor twee dagen. Maar ze we-
ten waar ze het voor doen. Inmiddels 
komen er deelnemers uit Engeland, 
Duitsland, Frankrijk en België. Samen 
met regionale liefhebbers zorgen ze 
voor een drukte vanjewelste bij het 
Eindhovens kanaal. Vanaf zaterdag 26 
september	exact	13.00	uur	starten	de	
24-uurs en de 6-uurs deelnemers. Veel 

van hen rijden in teams. Ze krijgen 
een transponder mee zodat de afstand 
wordt gemeten. Teamleden wisselen 
elkaar af. Behalve de bekende klim, 
kent het parcours een tijdelijke brug 
over het kanaal, veel paden in de bos-
sen van Mierlo en zelfs een passage 
door een soort feesttent. Zaterdag 
19.00 uur en vooral zondag 13.00 uur 
is er een massale finish. 
Gulbergen24	 is	 er	 zeker	 niet	 alleen	
voor de deelnemers. Voor die deelna-
me is ook nauwelijks reclame nodig. 
De categorieën zitten vol en hebben 

Wandeling IVN 
Laarbeek
Het IVN Laarbeek verzorgt zondag 20 
september	 een	 excursie	 in	 de	 omge-
ving	van	de	Wiebiegenhof	en	de	Geen-
eindse heide te Stiphout. Ook zal een 
smeltwatergeul uit de laatste ijstijd 
worden aangedaan. Start wandeling is 
aan het einde van de Wiebiegenweg te 
Stiphout, min of meer in het verlengde 
van de Jonker Karellaan, om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De leden van golfclub De Gulbergen hebben het 25-jarig bestaan van de 
club gevierd met een zonovergoten geslaagde golfweek. De week werd 
afgesloten met een sportief hoogtepunt in de vorm van een cross country 
wedstrijd over alle holes plus de oefenaccommodatie van de club. Aan deze 
wedstrijd deden 225 deelnemers mee, een ongekend groot aantal.

Mountainbiken

een wachtlijst. Vrienden, bekenden, 
liefhebbers zijn zeker welkom. Ook de 
toeschouwers en toevallig passerende 
fietsers zullen zich vermaken met ge-
zellige muziek, een hapje en een 
drankje, stuntacts, flitsende verlich-
ting	 en	 kinderattracties.	Gezelligheid	
staat voor iedereen voorop, zelfs voor 
de onbetwiste Nederlandse topper én 
ambassadeur van het evenement, Rudi 
van Hout evenals Bart Brentjens die 
6-uur solo rijdt. 

Wil je toch als deelnemer proeven aan 
het evenement? Op zondagmorgen 27 
september	start	om	08.00	een	extra	rit	
over	vier	uur	voor	maximaal	50	indivi-
duele mountainbikers. De finish is om 
12.00 uur. Inschrijven is nodig via 
www.gulbergen24.nl Ook hier geldt 
vol=vol. En …het is geen wedstrijd, 
maar een heerlijke prestatie!

Fietsen voor Muziek

• Family-Tour • Mountain Bike Track
• GPS-Tour • 20 September 2015

Start in D’n Heuvel - Gerwen 11.00 uur

Fietsen, mountain-biken   
of Geocachen voor Muziek
Sportief bezig zijn is natuurlijk heel belangrijk. En wat is er nu gezelliger, 
leuker en gezonder dan een mooie fietstocht! Voor jong en oud wel te ver-
staan, want dit jaar is Fietsen voor Muziek, georganiseerd door het Ger-
wens Muziekkorps, vernieuwd!

Naast de klassieke tocht van 40 kilo-
meter, is er dit jaar nog veel meer te 
beleven. Voor de mountainbikers is er 
een uitdagende route uitgezet, zodat 
er lekker door de modder kan worden 
gescheurd.
Geocaching	 is	 een	andere	 leuke	ma-
nier om de omgeving rond Nuenen te 
verkennen.	Heb	je	een	GPS-apparaat	
of een geocaching app op je telefoon, 
dan kun je hieraan deelnemen. Je 
krijgt een opdrachtblad en uitlegfor-
mulier mee. Deze tocht is korter dan 
de 40 kilometer tocht en erg leuk voor 
kinderen of volwassenen die wel van 
een speurtocht houden!
Als je aan het einde van de tocht nog 
wat energie over hebt, staat er een 
springkussen voor de kinderen en kun 
je allerlei rare, unieke fietsen uitpro-
beren. Natuurlijk wordt ook gedacht 
aan een hapje en een drankje.

Heb je zin in deze gezellige, actieve 
dag? Kom op zondag 20 september 
vanaf 11.00 uur naar gemeenschaps-
huis	D'n	Heuvel	in	Gerwen.	Tot	dan!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 19 september
Best Vooruit Vet 1 - RKGSV Vet 1 16.30
Zondag 20 september 
RKGSV 1 - LSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - SDO’39 2  . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - Brabantia 9  . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . 10.00
Nieuw Woensel VR1 - RKGSV VR1  . 14.30

RKSV Nuenen
Zaterdag 19 september
RKVVO VE1 - Nuenen VE1 . . . . . . 17.00
Zondag 20 september
Nuenen 1 - Roosendaal 1 . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - RKDVC 2  . . . . . . . . . . 12.00
SBC 2 - Nuenen 3 . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 4 - Nuenen 4 . . . . . . . . . 10.30
Pusphaira 2 - Nuenen 5 . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Nieuw Woensel 3 . . 12.00
Brabantia 7 - Nuenen 7 . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Gestel 4 . . . . . . . . . . . 10.00
Unitas’59 7 - Nuenen 9 . . . . . . . . 12.00
BES 4 - Nuenen 11 . . . . . . . . . . . . . 10.00
Someren VR1 - Nuenen VR1 . . . 12.00
Scharn VR1 - Nuenen VR2  . . . . . 12.00

EMK
Zaterdag 19 september 
Gestel VE 2 - EMK VE 1  . . . . . . . . 16.45
Zondag 20 september 
EMK 1 - Oisterwijk 1  . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Unitas’59 2  . . . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 3 - EMK 3  . . . . . . . . 11.00
Acht 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Brabantia 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 9.45
EMK 6 - Braakhuizen 5  . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - Woenselse Boys 7  . . . . . 11.00
Unitas’59 VR 2 - EMK VR 1  . . . . . 13.00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 19 september
Vet. Nederwetten - Eindhoven  16.30
Zondag 20 september
VOW 1 - Nederwetten 1  . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Rood wit V. 8  10.00
SBC 11 - Nederwetten 3  . . . . . . 10.00
Valkenswaard 9 - Nederwetten 4  10.00
Nederwetten Da1 - DBS Da2  . . 12.15
Nederwetten Da2 - RPC Da1  . . 10.00

KORFBAL

NKV
Zondag 20 september
Atalante 2 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . 13.00
Ready ’60 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . 14.30

Gouden Jubilarissen    
bij EMK
Op zaterdag 12 september 2015 werden twee leden van EMK in het zonnetje 
gezet bij een actief lidmaatschap van 50 jaar. Jan Janssen (60) en Henk Ver-
speek (66) hebben vanaf hun jonge jaren een actieve rol gespeeld bij EMK 
en zijn dat blijven doen tot de dag van vandaag op een standvastige manier. 

Nederwetten - MULO 0-5
Door Leo Evers

Voor MULO, dat vorig seizoen nog uitkwam in de 4e klasse, was dit de eer-
ste competitiewedstrijd van het seizoen. De wedstrijd werd uiteindelijk een 
(iets te) ruime overwinning voor MULO 0-5. Vier maal Wesley Smits en Rick 
Kuipers tekenden voor de treffers.

Oirschot Vooruit - EMK 3-0
Door Cor Groenen

EMK moest zijn eerste uitwedstrijd dit seizoen spelen tegen titelkandidaat 
Oirschot Vooruit. Beide teams begonnen afwachtend aan de wedstrijd. 
Logisch wat EMK betrof want het team is nog steeds niet op volle sterkte.

In de eerste helft bood Nederwetten 
prima tegenstand. Nederwetten was 
in de 6e minuut dicht bij de openings-
treffer maar het schot van Toon van 
Rooij belandde op de paal. Het zeer 
aanvallend ingestelde MULO had het 
initiatief en een veldoverwicht. In de 

21e minuut maakt Wesley Smits z’n 
eerste treffer. In de 33e minuut en net 
voor rust ontsnapte Nederwetten aan 
een grotere achterstand. Een bal die 
van de lijn werd gehaald door John 
van der Velden en een prima redding 
van keeper Peter Thoonen zorgden 
ervoor dat we met 0-1 de rust ingin-
gen.
Helaas voor Nederwetten moest Bart 
Sengers in de 55e minuut met een 
knieblessure het veld verlaten. De ver-
dediging was op dat moment wat on-
georganiseerd en daar profiteerde 
Wesley Smits van en maakte met een 
mooi schot z’n tweede van de middag. 
Het bleef rommelen in de verdediging 
en MULO profiteerde daar optimaal 
van. In de 70e minuut 0-3 door Rick 
Kuipers een minuut later gevolgd 
door een inkoppertje van Smits 0-4. 
En de eindstand werd in de 76e mi-
nuut bereikt door het vierde doelpunt 
van Wesley Smits.
Nederwetten kan vertrouwen putten 
uit het vertoonde spel van de eerste 
helft. Kunst is om dat in de volgende 
wedstrijden 90 minuten lang vol te 
houden.
Aanstaande zondag uit tegen VOW in 
Zijtaart.

In de 9e minuut was er een kansje voor 
EMK speler Rick Slaats, maar de Oir-
schot doelman wist door goed uit te ko-
men zijn doel schoon te houden. In de 
25e minuut was er balverlies op het 
EMK middenveld en Oirschot profi-
teerde hier van, 1-0. In de 42e minuut 
leidde balverlies in de EMK verdediging 
de 2-0 in. Aan EMK zijde ging er veel 
mis en was er te weinig strijd. Direct na 
rust kwam EMK op een 3-0 achterstand 

nadat aanvallen van de keeper niet be-
straft werd door de scheidsrechter. Met 
een knappe redding van doelman van 
Elderen voorkwam hij een grotere ach-
terstand. EMK kreeg aan het eind van 
de wedstrijd nog een klein kansje maar 
de lob van Slaats over de doelman ver-
dween op het dak van het doel. Direct 
hierna belandde een bal van Oirschot 
op de lat bij EMK. Een terechte over-
winning voor Oirschot.

De kwaliteit van het shirt van David Adriaans wordt getest door zijn tegenstander.

Jan Janssen werd toegesproken door 
de voorzitter van EMK, die vaststelde 
dat het moeilijk is om herinneringen 
op te halen over een periode van 50 
jaar. Jan was de jongste in een familie 
met de ‘roots’ op het Eeneind. Hij 
speelde in alle elftallen van EMK 
waaronder het eerste elftal. Hij was 
leider van vele jeugdteams, leider op 
meerdere jeugdkampen en bestuurs-
lid gedurende enkele jaren. Sinds een 
generatie kennen de kinderen Jan als 
een twee-eenheid met zijn broer 
Henk bij de leiding van de Sport- en 
Spelgroep. De kinderen bewaren daar 
altijd leuke herinneringen aan. Gedu-
rende vele jaren was Jan, samen met 
Mieke, de maker van het clubblad 
‘Het Schakeltje’. Sinds Jan met pen-
sioen is heeft hij meer tijd voor zijn 
familie maar ook voor EMK. Meerde-
re keren was er een blijk van waarde-
ring: Jan was EMK-er van het jaar in 
2004, Lid van Verdienste in het jaar 
2005, en in 2013 kreeg Jan de zilveren 
waarderingsspeld van de KNVB. De 
voorzitter onderstreepte de fantasti-
sche periode waarbij Jan altijd ten 
dienste stond van anderen en over-
handigde namens het bestuur de ‘gou-
den’ waarderingsspeld van EMK.

Henk Verspeek werd toegesproken 
door Mevrouw Betty Schelle, district-
bestuurslid van de KNVB. Henk werd 
beschreven als een typisch EMK-lid: 
niet zeuren maar oppakken. Nadat 
Henk zijn echtgenote Marjan leerde 
kennen werd het echtpaar nog meer 
betrokken bij EMK. Zo werd niet al-
leen Henk af en toe in de bloemetjes 

gezet maar ook Marjan werd Lid van 
Verdienste bij EMK. De kinderen Erik 
en Ramon waren een drijfveer om 
vrijwilligerswerk te doen, maar toen 
de kinderen stopten met voetballen, 
hield het vrijwilligerswerk niet op. 
Henk was leider van elftallen en was 
aanwezig op vele jeugdkampen. Hij 
was bestuurslid gedurende enkele ja-
ren. Hij bleef meedenken en meewer-
ken. De kwaliteit van Henk zit in het 
bouwen en verbouwen. Zo verbouw-
de Henk een oude boerderij op het 
Wettenseind die moest dienen als 
kantine en kleedlokalen. Later was er 
de uitbreiding van de kantine in 2006, 
de aanpassing van de onafgewerkte 
kleedlokalen in 2011, de renovatie van 
de kantine in 2012-2013. Henk werd 
beschreven als iemand met de voeten 
op de grond die vaak de keuze maakte 
voor de financieel meest interessante 
optie. Zo bouwde Henk in 1978 on-
verwoestbare dug-outs van staal langs 
het hoofdveld van EMK: die staan er 
nog 37 jaar later! Het zogenaamde 
ballenhok vijftien jaar geleden viel 
wat groot uit volgens de gemeente, 
maar staat er nog. Henk was EMK-er 
van het jaar in 1991 en 2006 en Lid 
van Verdienste in 2000. Mevrouw 
Schelle vertelde dat de KNVB beslo-
ten had om de zilveren waarderings-
speld van de KNVB uit te reiken als 
dank voor de vele vrijwilligersactivi-
teiten. Na de toespraak van mevrouw 
Schelle, kreeg Henk Verspeek ook nog 
de ‘gouden’ waarderingsspeld van 
EMK. Na het officiële deel, werden 
nog veel herinneringen uitgewisseld 
onder de talrijke aanwezigen.

Jan en Mieke Janssen (links), Betty Schelle, Henk en Marjan Verspeek.

SC ’t Zand - Nuenen 0-2
Door John van den Elsen

Zondagmiddag mochten we voor het eerst in de geschiedenis met het 
vaandelteam aantreden in een officiële wedstrijd tegen SC ’t Zand uit Til-
burg. Er werd in de beginfase zeer behoudend gespeeld door beide teams. 
Nuenen kroop als eerste uit haar schulp en kreeg na 10 minuten een kans. 

Onze ‘flügelflitzers’ Yev Marceli en 
Sjaak Egmond hadden juist van vleu-
gel gewisseld als een samenspel tussen 
beide de bal bij Noël Jansen brengt. 
Van  een redelijke afstand mocht Noël 
aanleggen voor een schot maar produ-
ceerde uiteindelijk slechts een roller-
tje waarmee Wouter Kogels geen en-
kel probleem had. Even later kreeg de 
hardwerkende Ron Jansen de bal van 
Sander Egmond, zijn schuiver was al 
gevaarlijker maar belandde juist naast 
het doel. 

Tien minuten voor rust werd het aan-
valsspel van RKSV Nuenen eindelijk in 
cijfers op het scorebord uitgedrukt. 
Sjaak Egmond sneed naar binnen en 
zijn pass werd door Ron Jansen subtiel 
verlengd tot bij Noël Jansen. Met een 
bekeken lobje verschalkte hij de SC ’t 
Zand sluitpost, 0-1 tevens de ruststand.
De bezoekers namen direct het heft in 
handen en al na 1 minuut dwong Noël 
Jansen de keeper van ’t Zand tot hande-
len. Ook de thuisploeg had aanvallende 
bedoelingen en reageerde met een uit-
val die in de betrouwbare handen van 
Danilo Verus eindigde. Rond de 60ste 
minuut leek Nuenen de partij in haar 
voordeel te beslissen. Eerst  was er ge-
draai van de Egmond-brothers die 
Noël in staat stelden met een poeier 
het doel onder vuur te nemen. Nauwe-

lijks een minuut later lanceerde Tom 
van Beers Ron Jansen die zijn poging 
op de lat zag eindigen. De mooiste actie 
was van Sjaak Egmond die een bal bui-
ten bereik van doelman Kogels vol op 
de paal uiteen zag spatten. Even kreeg 
SC ’t Zand door het uitblijven van een 
Nuenen treffer weer hoop. De Nuenen 
furie werd even onderbroken door de 
gastheren, van wie Onur Ulusan in 
kansrijke positie hopeloos faalde door 
naast te schieten. Ook moest Danilo 
nog een gevaarlijk schot in de korte 
hoek onschadelijk maken. In de 69ste 
minuut werd Yev voor de tribune ge-
lanceerd en leek door de defensie te 
snijden. Brent Heier stuitte Yev op on-
reglementaire wijze en kreeg hiervoor 
terecht een gele kaart. De aansluitende 
vrije trap werd door Sander met een in-
swinger voor het doel geplaatst. Via 
een speler van SC ’t Zand sloeg de bal 
achter Kogels tegen het net. De bevrij-
dende 0-2 stond op het scorebord. Een 
lob van Sander Egmond kon de Til-
burgse sluitpost nog ternauwernood 
keren. In de laatste minuten van de 
wedstrijd moest Danilo Verus nog twee 
maal alle zeilen bijzetten om zijn doel 
schoon te houden.  

Aanstaande zondag is R.K.V.V. Roo-
sendaal te gast op Sportpark ‘Oude 
Landen’. 

Scrimmage voor het doel SC ‘t Zand (foto John van den Elsen). EHBO Nuenen 
doet mee met de 
clubactie
Op zaterdag 19 september zal de EH-
BO-vereniging in supermarkt Jan 
Linders op een ludieke manier aan-
dacht vragen voor de jaarlijkse club-
actie, waarbij klanten munten krijgen 
voor elke €10,- aan boodschappen. 
Deze munten kunnen gedoneerd 
worden aan verschillende vrijwilli-
gersorganisaties uit onze gemeente. 
Hoe meer een vereniging aan munten 
krijgt, hoe meer geld zij ontvangt van 
Jan Linders.
Wat gaan ze met het geld doen? Elk 
jaar geven ze EHBO-lessen aan groep 
acht van de Nuenense basisscholen. 
Omdat de jeugd de toekomst heeft 
willen ze graag het benodigde lesma-
teriaal van het geld kopen en schen-
ken aan de kinderen.
Helpt u mee aan een veiliger toekomst 
met kinderen die weten wat ze moe-
ten doen als u valt of erger? 
EHBO-vereniging Nuenen investeert 
in de toekomst, help ons!

KBO Kienavond 
Dorpshuis Lieshout
Op vrijdag 18 september: organiseert 
de Seniorenvereniging KBO Lieshout 
in het Dorpshuis weer de bekende en 
gezellige KBO kienavond. Iedereen is 
van harte welkom. Als u nog nooit ge-
weest bent, probeer het eens, het zal u 
zeker bevallen. Kom gewoon naar het 
Dorpshuis en schuif gezellig aan sa-
men met al die anderen aan een van de 
lange tafels. Kom kienen en win een 
van de prachtige prijzen en misschien 
wel het bedrag dat in de Jackpot zit. 
De zaal in het Dorpshuis is open om 
19.00 uur en aanvang kienen is om 
20.00 uur. Na het kienen is er traditie-
getrouw de loterij. Iedereen is van 
harte welkom om eens mee te doen.



Ontvang een
cadeaubon
in de winkel
t.w.v. € 25,-*

* Actie is geldig t/m 19 september 2015. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

Korting op 
complete bril 
oplopend tot

 € 150,-*

Gratis uitgebreid
oogonderzoek*

WIJ VIEREN ONS
35-JARIG JUBILEUM

Park 30     Nuenen     T. 040 2836436     www.oogwereld.nl
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