
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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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van        
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Buurten 
bij de 
buren 

Expositie 
en open dagen 
‘Dorpswerkplaats 
Creatief’

Herdenking 
bevrijding

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

27 september

PASAR MALAM
26 & 27 september

Voor wie van 
zingen houdt
Wij gaan weer beginnen! Vanaf zondag 
27 september weer elke laatste zondag 
van de maand, is iedereen van harte 
uitgenodigd, mee te komen zingen. 
Onder begeleiding van accordeonist 
Hans Bloos worden voor de pauze zo'n 
15 liedjes uit de bundel gezongen. Na 
de pauze kun je verzoeknummers uit 
het zeer gevarieerde repertoire, van El-
vis tot Guus Meeuwis, indienen, ook 
die worden samen gezongen. Het gaat 
erom dat je zingen leuk vindt en je 
hoeft niet goed te kunnen zingen. Dus 
zorg dat je er bij bent, om 20.30 uur bij 
Café Schafrath, Park 35 in Nuenen.

Groep 6 de Rietpluim voor KiKa
Groep 6 van de Hoofdlocatie van Basisschool de Rietpluim was de afge-
lopen weken druk bezig met het inzamelen van zoveel mogelijk geld 
voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij. Afgelopen vrijdag werd de 
actie afgesloten met een benefietmiddag op school, waarbij alles uit de 
kast werd gehaald. Ouders, grootouders en andere belangstellenden 
konden genieten van allerlei zelfgemaakte hapjes en kunstwerken en 
ze konden verschillende voorstellingen bijwonen.

Twee kinderen uit de klas, Tess en 
Dante, hadden al eerder besloten geld 
te willen inzamelen voor een goed 
doel. Al snel besloten ze dat dit KiKa 
moest worden. Tess: “Toen we in de 
klas vroegen wie ons wilden helpen, 
stak iedereen zijn vinger op.” En zo 
kwam het dat groep 6, inclusief juf 
Carolien en meester Bart, enthousiast 
aan de slag gingen. In eerste instantie 
zamelden de kinderen lege flessen in, 
wat alleen al zo’n tweehonderd euro 
opleverde. Maar afgelopen vrijdag 
heeft de klas zichzelf overtroffen. Ze 
maakten in groepjes de lekkerste cup-
cakes, taart, pannenkoeken, appel-

moes, appelflappen, smoothies en 
wafels en verkochten deze in de klas. 
Binnen een half uur was alles weg, 
ook de prachtige schilderijen en teke-
ningen. Gelukkig was er voor de mas-
saal toegestroomde belangstellenden 
nog genoeg te zien: diabolo acts, hoc-
key wedstrijdjes en turnoefeningen. 
Dat niet alleen de kinderen KiKa een 
warm hart toedragen, maar ook alle 
aanwezigen, werd al snel duidelijk. In 
totaal heeft groep 6 met deze actie 
maar liefst € 479,36 opgehaald. Een 
fantastisch resultaat! Stichting KiKa 
heeft al via Facebook laten weten su-
per trots te zijn op de groep.

Django Wagner daagt raadslid Stultiëns uit:

Doe mee aan Stoptober
Op 1 oktober zullen in heel Nederland rokers én niet-rokers elkaar helpen 
om 28 dagen te stoppen met roken. Zanger Django Wagner heeft raadslid 
Ralf Stultiëns, beiden uit Nuenen, uitgedaagd om mee te doen aan deze 
landelijke actie.

Met het overrollen van de grote Stop-
toberbal legde hij de bal letterlijk bij 
het raadslid. Ralf Stultiëns neemt de 
uitdaging aan en zal vanaf 1 oktober in 
ieder geval vier weken niet roken. 
Django Wagner heeft nooit gerookt: 
‘Ik weet niet beter. Onder het genot 
van een glaasje bier heb ik wel eens 
een keer een sigaret opgestoken. Maar 
niet alleen vond ik het gewoon smerig, 
de geur is ook hinderlijk. Ik hoop dat 
het Ralf lukt om te stoppen!’ Ralf Stul-
tiëns gaat de uitdaging graag aan: ‘In 
oktober wordt mijn zoon Quinn 1 jaar. 

Dat is voor mij een mooi symbolisch 
moment om een serieuze poging te 
wagen.’
Vorig jaar werd Stoptober voor het 
eerst georganiseerd in Nederland. 
Ruim 38.000 rokers hebben een po-
ging ondernomen om 28 dagen niet te 
roken. Daarvan kwamen er 1200 uit 
Zuidoost-Brabant.
Deelnemers voor Stoptober kunnen 
zich aanmelden via www.stoptober.nl 
en de gratis app downloaden. Zie ook 
www.ggdbzo.nl voor meer informatie 
en adressen voor extra ondersteuning.

Plaatsing 
beeldengroep  
De Aardappeleters 
uitgesteld

De datum van de plaatsing van de 
bronzen beeldengroep De Aardappel-
eters van kunstenaar Peter Nagelkerke, 
gepland op 26 september, is door alle 
procedurele kwesties niet haalbaar ge-
bleken. Dat verklaren de initiatiefne-
mers. Verder hebben zij ‘gemeend dat 
uit respect naar de procedurevoerende 
inwoners van Nuenen het niet gepast 
was om hun activiteiten tijdens de pro-
cedures voort te zetten.’
De nieuwe datum van de plaatsing van 
de bronzen beeldengroep in het Park 
is op dit moment nog niet bekend.

Foto Cees van Keulen.

Gratis spelletjesmiddag   
bij Jan Linders: DOEN!
Op zaterdag 26 september organiseert DOEN KPJ Nederwetten een leuke 
en gezellige spelletjesmiddag in supermarkt Jan Linders, Vincent van 
Goghstraat in Nuenen. Tijdens deze middag kan er meegedaan worden aan 
een supermarkt-speurtocht, diverse spelletjes en is er een kleurwedstrijd. 
Iedereen is van harte welkom tijdens deze gratis activiteiten! 

DOEN! KPJ Nederwetten organiseert 
deze activiteiten tijdens de actieperio-
de van Jan Linders sponsor actie. Deze 
vindt plaats van maandag 14 septem-
ber tot en met zondag 11 oktober. 
DOEN! KPJ Nederwetten probeert 
zoveel mogelijk sponsormuntjes in te 
zamelen. Deze muntjes worden door 
de supermarkt omgezet in Euro’s voor 
de vereniging! DOEN KPJ Nederwet-
ten organiseert al meer dan 85 jaar ge-

zellige en sportieve activiteiten voor 
met name jeugd uit Nederwetten en 
omgeving. Het gesponsorde bedrag 
zal besteed worden aan sport- en spel-
materialen voor leuke jeugdactivitei-
ten. Zo kan de contributie laag gehou-
den worden en kunnen afwisselende 
activiteiten georganiseerd worden. 
We hopen op een grote opkomst op 26 
september en natuurlijk op veel Club 
Spaarmunten! Alvast bedankt!

Uitverkoop   
bij Atelier   
de Nijverheid  
en Hoedenatelier 
Alle handgemaakte producten, hoe-
den, baby- en peuterkadootjes mogen 
weg. Atelier de Nijverheid en Hoeden-
atelier openen voor de laatste keer hun 
deur op zaterdag 26 september 2015 
van 12.00-17.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom op Berg 59 te Nuenen!  
Madeleine Sol en Henny Teunisse
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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 27 september t/m 3 oktober 2015 wordt gecollecteerd 
door Fonds verstandelijk gehandicapten.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Tuinafval en zwerfafval 
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 40 en 41 letten we extra op het thema tuinafval en 
zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

Tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere zaken 
illegaal stort. Daarom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal 
regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet u:
•	 tuinafval	afzonderlijk	aanbieden,	dus	niet	in	de	grijze	container;
•	 het	 kleine,	 “normale”	 (GFT)	 tuinafval	 aanbieden	 in	 de	 groene	

container,	die	afhankelijk	van	uw	woongebied	om	de	twee	weken	
op woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied 
kunt u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het 
legen	van	de	container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat	aan	De	Huufkes,	
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer	storten.	Hieraan	zijn	kosten	verbonden.	Deze	kunt	u	terug-
vinden op onze website www.nuenen.nl

Zwerfafval
Met	zwerfafval	bedoelen	we	erg	klein	afval	zoals	proppen	papier,	si-
garettenpeuken,	kauwgom,	blikjes,	etenswaren,	verpakkingsmateriaal	
etc.	Dit	afval	ontstaat	buitenshuis,	bijvoorbeeld	op	straat,	voetpaden	
of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is sto-
rend voor het oog. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerfafval 
diverse afvalbakken in de openbare ruimte geplaatst.

Het	is	verboden	om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	afvalbakken;
•	 de	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval;
•	 chemisch	afval	te	deponeren	in	de	afvalbakken.	

Het	is	niet	toegestaan	om	tuinafval	en	zwerfafval	op	een	andere	dan	
de	hiervoor	beschreven	wijze	aan	te	bieden,	te	deponeren,	of	te	stor-
ten	zoals	in	parken,	gemeentelijke	plantsoenen,	bossen	of	op	parkeer-
plaatsen. 

Het naleven van de regels
Wij vragen u rekening te houden met deze regelgeving. Onze boa’s zijn 
bevoegd om op te treden tegen afvalovertredingen. Overtredingen die 
door	onze	boa’s	worden	geconstateerd,	kunnen	leiden	tot	een	boete.	
De regelgeving is terug te vinden in de Afvalstoffenverordening. U kunt 
deze vinden via www.overheid.nl. Daarnaast vindt u op onze site meer 
informatie over afval. 

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	hebt	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	u	
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

INSCHRIJVING “KERN MET PIT”
Doe samen mee en maak kans op 1000 euro! 
Van 1 september tot en met 31 oktober kunt u 
zich weer inschrijven voor Kern met Pit 2016. De 
wedstrijd daagt bewonersgroepen uit om hun idee 
voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. 
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wed-
strijd. Lukt het om het project binnen een jaar af 
te	ronden,	dan	ontvangt	het	project	duizend	euro.

Kern met Pit
Meer dan tweeduizend bewonersgroepen hebben de afgelopen edities 
met succes aan Kern met Pit deelgenomen. Denk aan het aanleggen 
van	een	speeltuin,	het	restaureren	van	een	molen,	het	opzetten	van	
een	museum	over	de	plaatselijke	historie,	het	uitzetten	van	een	edu-
catieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot 
theater waar het hele dorp aan mee doet.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Kern met Pit wordt al sinds 1978 jaarlijks georganiseerd door Konink-
lijke	Nederlandsche	Heidemaatschappij	(KNHM).	KNHM	begeleidt	
bewoners	bij	de	verbetering	van	hun	buurt,	wijk,	dorp	of	stad.	Dit	
doen	 zij	met	 inzet	 van	kennis,	procesbegeleiding	 en	een	uitgebreid	
netwerk.

Ook Kern met Pit worden?
Heeft	u	een	 idee	voor	uw	dorp,	buurt	of	wijk?	Of	misschien	wel	
voor	onze	hele	gemeenschap?	Sla	dan	de	handen	ineen	en	meld	uw	
idee aan! Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2015 op www.
kernmetpit.nl.	Hier	 is	ook	meer	 informatie	te	vinden,	waaronder	
over de voorwaarden.

Laat uw initiatief ook weten aan de gemeente!
De gemeente Nuenen vindt burgerinitiatieven belangrijk. Laat uw 
initiatief dus ook weten aan ons. Dan kunnen we samen bekijken hoe 
we elkaar verder kunnen helpen. Neem voor meer vragen gerust con-
tact op met Elma van Keulen via e.vankeulen@nuenen.nl of (040) 26 
31 631.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 16	september	2015	 Beekstraat	48,	5673	NA	-	het	oprichten	van	
   een verhoogd terras en vervangen van een 
   bestaand raamkozijn door een dubbel deur-
	 	 	 kozijn	(BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Blaasband	 “De	 Klippeleaters”	 voor	 het	 organiseren	

van	het	evenement	“ameezing	carnaval”	op	zondag	7	februari	2016	
in	het	Park;

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Sint	 Nicolaasactiviteiten	 Gerwen	 voor	 het	
organiseren	van	de	jaarlijkse	intocht	van	Sinterklaas	in	Gerwen	op	
zondag	22	november	2015;

•	 Aanvrager:	 de	 heer	 T.	 van	 den	 Boomen	 namens	 Bourgondisch	
Nuenen	B.V.	voor	het	exploiteren	van	een	lunchroom	aan	Hoge	
Brake	6;

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	
een tent i.v.m. de opening van het wildseizoen op 18 oktober 2015 
resp.	gala	John	de	Bever	op	31	oktober	2015;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Wetters	voor	het	schenken	van	
zwakalcoholhoudende	dranken	in	MFA	“de	Koppelaar”	door	mw.	
Raaijmakers	t.g.v.	het	prinsenbal	op	14	november	2015.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij	 het	 college	 van	 Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,		
Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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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De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen,	24	september	2015

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten
•	 aan	de	bewoners	van	de	Zuiderklamp	zijn	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue in de 
Zuiderklamp ter hoogte van huisnummer 87 op zaterdag 26 sep-
tember	2015	(verzenddatum	21	september	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Velakker,	’t	Kempke	en	de	Krommenakker	
zijn vergunning en ontheffing verleend voor het organiseren van 
een	burendag	op	het	grasveld	aan	de	Velakker,	’t	Kempke	en	de	
Krommenakker op zaterdag 26 september 2015 (verzenddatum 
21 september 2015):

•	 aan	slijterij	André	van	Lieshout	V.O.F.	is	een	vergunning	verleend	
voor de uitoefening van het slijtersbedrijf aan Parkstraat 10a (ver-
zenddatum	22	september	2015);

•	 aan	Enode	Recreatie	B.V.	is	medegedeeld	dat	geen	bezwaren	be-
staan tegen het bijschrijven van drie leidinggevenden en het door-
halen van drie andere leidinggevenden op de destijds afgegeven 
horecavergunning (verzenddatum 22 september 2015).

•	 aan	de	organisatie	“Splits	at	te	Lake”	is	een	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	evenement	“Splits	at	
the	Lake”,	het	bijeenbrengen	van	Volkswagen	Splijtbussen	(T1),	
hun bestuurders en liefhebbers in de periode van 25 tot en met 27 
september 2015 bij strandbad Nuenen aan de Enodedreef (ver-
zenddatum 22 september 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	zes	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA	
Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.	

PUBLICATIE
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer Parkhof 3
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	er	
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:

•	 A.J.M.	van	Hoof,	Parkhof	3	te	Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het oprichten van een cafetaria/
lunchroom.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken.

De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.	 Wilt	 u	 een	 mondelinge	 toelichting	 op	 de	 stukken,	 dan	 kunt	 u	
hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	H.	Verhoeven	
van	de	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690278.

Nieuwe Drijehornickels:

Van ‘Pellefabryk’,     
via Koetshuis tot Heemhuis
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels 
staat het nieuwe onderkomen van heemkundekring De Drijehornick cen-
traal, uitgezocht door Hans Korpershoek en Louis Bressers. Het nieuwe 
Heemhuis was oorspronkelijk de ‘pellefabryk’ van Van Hoven waar pellen, 
ofwel geweven linnen, werd gefabriceerd. Nieuwe eigenaar baron Van Har-
denbroek van de Kleine Lindt gebruikte het als ‘koetshuis’ om er zijn hobby 
tingieten te beoefenen. De barones had er een fokkerij van rashonden. In 
1953 heeft de gemeente Nuenen c.a. de villa en omliggende gronden van 
de baron gekocht. Ook het ‘koetshuis’ werd toen gemeente-eigendom en 
deed lange tijd dienst als opslagplaats. Vanaf 1976 was er het Van Goghdo-
cumentatiecentrum in gevestigd. 

De omslag van de nieuwe Drijehornickels met 
daarop het nieuwe onderkomen van heem-
kundekring De Drijehornick, in 1869 gebouwd 
als ‘pellefabryk’ Van Hoven.

Verder in de Drijehornickels twee artike-
len die (in)direct met Vincent van Gogh te 
maken hebben. Zo schrijft Jack van Hoek 
over een nog niet eerder geïdentificeerd 
voorwerp op De aardappeleters. Hij doet 
wel een zeer bijzondere ontdekking waar-
over nog nooit eerder gepubliceerd is. En 
van de hand van Peter van Overbruggen 
de tekst die hij heeft uitgesproken bij de 
opening van de tentoonstelling ‘Een vleug-
je Vincent. Van Gogh inspireert Heesters’, 
over de relatie tussen Van Gogh en de 
Schijndelse kunstenaar Jan Heesters. 
Roland van Pareren heeft een bijdrage ge-
schreven over een boerderij aan de voor-
malige Soeterbeekseweg op Eckart die 
zowel eigendom is geweest van een oud-
burgemeester van Woensel en Nederwet-

ten-Eckart als van een oud-burgemeester 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Deze ‘burgemeestersboerderij’ onder-
streept maar weer eens de historische en 
bestuurlijke band tussen Eckart en Nue-
nen c.a. Rob Verhallen bespreekt tot slot 
het boek ‘Erfgoed van de Brabanders’ van 
Jan van Oudheusden.

Voor niet-leden is cultuur-historisch tijd-
schrift Drijehornickels te koop bij kan-
toorboekhandel Risjamo en bij Jumbo 
Ton Grimberg in Nuenen.

HK002_Drijehornickels_02-2015.indd   VP1

14-09-15   09:24

Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Onze Rookworst is weer 
met goud bekroond!!

 Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

                
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Saucijzen + 
4 Stroganoff burgers 6,50
Bij 150 gr. Gebr. Rosbief
100 gr. Selderij salade ... gratis
Runder Ribeye
Roerbak
100 gram  ........................................2,40
Runder Minute 
Steaks .................. iedere 4e gratis
Hachee
"Kant en klaar"
300 gram  ........................................3,75

Bijna al onze broodjes
gaan warm de deur uit!!

SPECIAL

KOOPJE

Nicolas nieuwe oogst 
   per zak 1,99
Groene asperges

per bosje 2,99
Blauwe druiven Lavalee

1/2 kilo  1,49

Tomaat salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 24 t/m woensdag 30 september

Ananas 
per stuk 1,49

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Onze nieuwe vaste 
aanbiedingen !!!

 

Acties week 39: geldig maandag 21 t/m zaterdag 26 september 2015_____________________________________________________

Maandag Brooddag:
4 broden naar keuze en 
2 x 6 witte en/of bruine bolletjes

  € 950
_____________________________________________________

Iedere Maandag en Dinsdag :

6 Rozijnenbollen  voor € 199

Worstenbroodjes        5 + 1 GrATIS_____________________________________________________

Iedere Woensdag en Donderdag :

4 Gebakjes naar keuze  SlechTS € 600

Kwarkbolletjes        4 + 1 GrATIS_____________________________________________________

Iedere Vrijdag en Zaterdag :

6 Zachte broodjes  voor € 199

Appelflappen        3 + 1 GrATIS

B
e

rk
e

n
b

o
s 

6
, 

5
6

7
2

 A
K

 N
u

e
n

e
n

 •
 T

 0
4

0
-2

8
3

 1
2

0
0

 •
 E

 d
ri

j.
m

e
s@

ia
e

.n
l 

• 
W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
ss

e
rs

c
h

m
id

t.
n

l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

OPEN DAGEN  10-11 oktober   
KANS OP 0% BTW!  10-16 uur

    Windak Dakkapellen - Nijverheidsstraat 16a - Bladel    www.windak.nl   

10
%

5%

0%

5%

5%
10%

btw

KORTING

   DRAAI UW 

       KORTING
 Open dagen

       actie!

Grieks Mediterraans Restaurant

Waar u ontvangen wordt door Sakis en zijn familie, 
een echte Griekse ondernemer en een team van Griekse 

koks. Welkom in ons Grieks sfeervol restaurant!  
KAL REI (eet smakelijk)

7 dagen per week geopend 
van maandag t/m vrijdag van 16.00 - 22.00 uur, 

zaterdag en zondag van 14.00 - 22.00 uur. 
Ook op alle feestdagen zijn wij open.

KENNISMAKINGS ACTIE

15% KORTING
(bij inlevering van deze advertentie ontvangt u 15% korting

 op uw rekening. Geldig t/m 30 november 2015)

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

GEMAK!!!

KOOPJE

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

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 24 september 2015Rond de Linde  Nr.    39

Buurten bij de buren 
Zaterdag 26 september is de Landelijke Burendag. Alle aanleiding voor de 
bewoners van Geldropsedijk 50a om hun buren uit te nodigen. 

 PUZZELHOEKWeek 39

7 6 2
4 3 5 7

9 6
3 7 4

4
3 5 9
7 4
5 2 8

8 6

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 Europese hoofdstad 6 hoofddeksel 11 zangnoot 12 vreemd 
13 voldoende gekookt 14 rooms-katholiek 16 kaartenboek 18 een zekere 
20 dans 22 vogel 23 deel v.d. dag 25 draaikolk 26 roem 27 Engels bier 
28 mat 30 priem 31 ziekte 33 gescheiden 35 vogelproduct 36 boksterm 
38 vertegenwoordiger 41 Europeaan 45 ieder 47 grappenmaker 48 Europeaan 
49 papegaai 51 soldatenvoedsel 53 chr. feest 55 slotwoord 56 welpenleidster 
58 tijdstip 59 Europees gebergte 60 Frans lidwoord 61 levenslucht 63 ijshut 
65 en andere 66 herkauwer 67 bouwvallig.

Verticaal: 1 lengtemaat 2 moerassig 3 soort 4 dierengeluid 5 werktuig 
6 aantekenboek 7 bergplaats 8 schaakterm 9 land in Azië 10 muziekinstrument 
11 schatten 15 harde buitenlaag 17 ondeskundige 19 numero 21 luizenei 
23 op de wijze van 24 schil 27 strelen 29 bedelmonnik 32 verdwenen 
34 strafwerktuig 37 Russisch gebergte 38 bewijsstuk 39 drinkbakje 
40 psychische stoornis 41 vrekkig 42 snelle loop 43 legerplaats 44 hemelbrood 
46 livreiknecht 50 werkelijk 52 ongespannen 54 Sovjet-Unie 55 overal 
57 gravin van Holland 59 bergweide 62 oude lengtemaat 64 bevel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

C O U P L E T M A R K A N T

O N O E N L U I S R

M E L E E G A P I N D E

A K S R E E R F Z E E

S E N E N T E R T I P

G T A L M A E E M R A

O E R A M E L A N D L E A

D R E P E A T E E S S

O O G R E G I E R A S

O O I N R E E S L I K

S G I O W A R A N D E N

L E E G A L O O D U

O P S T A N D V E R L I E S

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

Oplossingen wk 38
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

MILIEUBEWUST

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.

AERONAUT
ANANAS
BOEKENKAST
BOXEN
CAESAR
CELDEUR
CENTRALE
EGGEN
ELFEN
ENTER
FRONS
GESEL
GRAVIN
IMKER
INLEG
KLASSENAVOND
KOPPELSTUK
LIEFDESDRANK
NAIEF
OMEGA
PRECIES
REKEST
SCHUIT
SELECT
TERTS
VISETER
VLONDER

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

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 37, Frie Govaerts, Nuenen.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Webmaster voor 
SJO. Juventud 
gezocht
Helaas heeft de webmaster van 
Juventud aangegeven te willen 
stoppen met zijn werkzaamheden 
omtrent het onderhouden van de 
website van Juventud (www.juven-
tud.nl).

Het onderhouden van een website is 
voor Juventud een hele belangrijke 
taak omdat de website van een club 
vaak het eerste is waar leden, tegen-
standers en andere geïnteresseerden 
op kijken. Door de vele andere taken 
van de jeugdcommissie staat de web-
site niet altijd bovenaan op het lijstje. 
Vandaar dat wij op zoek zijn naar een 
nieuwe webmaster. Het programma 
waar de website in gebouwd is, is erg 
eenvoudig waardoor je totaal geen 
computerdeskundige hoeft te zijn, om 
de website mede up to date te houden 
(facebook is vaak moeilijker). Iedereen 
kan dit doen.
Heb je interesse in deze leuke vrije-
tijdsbesteding die je niet al te veel 
tijd kost en ook makkelijk thuis van-
achter je computer kunt doen, neem 
dan contact op met Bram Daams 
(bramdaams@hotmail.com  of 06-
51747439).

Verstuurd vanaf mijn iPad

Trein
Door Elwien Bibbe

De laatste keer dat ik in de trein zat, was op vrijdag de 12e. Niks aan de hand zou 
je dan zeggen, maar het bijgeloof is ook niet meer wat het geweest is. Vrijdag de 
12e had alles van een vrijdag de 13e. Nog maar net de vrije reis geactiveerd, of het 
treinverkeer richting Utrecht staakte. 50 minuutjes zijn dat normaal... Nou voor-
uit via Rotterdam dan maar (en niet via Nijmegen) op advies van een man in NS 
uniform. Eenmaal op het CS in Knor op advies van weer een man in NS uniform 
naar Breukelen. Op advies van een vriendelijke man in de coupé niet de bus in 
Woerden naar Utrecht genomen. En dat was niet zo slim. Want vanaf Breukelen 
reed er helemaal geen trein naar Utrecht. Dus dan toch maar de bus. Maar de 
buschauffeur gooide de deuren dicht. Want er stonden genoeg mensen voor wel 
4 bussen bij de bushalte te dringen...
Gestrand in Breukelen, en wat doe je dan? Je gooit je dag om en gaat naar Am-
sterdam. Maar eenmaal in de hoofdstad vertrok net de eerste trein weer naar 
Utereg, wist een dame met conducteurspet mij te vertellen. Nou ja, dan toch 
maar weer de trein in, hollen naar perron 6, en na 4 uur en 3 kwartier zat ik op de 
Oude Gracht. Maar mijn geloof in uniformen staat nog overeind...En mijn geld 
kan ik terugvragen bij NS!

De bewoners van dat pand willen 
graag kennismaken met al hun buren 
en dat zijn er heel veel: maar liefst alle 
Nuenenaren; jong en oud.
De nieuwe bewoners zijn Jongeren-
koor Jocanto, Musicalgroep Kapsones 
en Toneelvereniging de Lindespelers. 
Een aantal avonden per week beoefe-
nen ze hun hobby in het pand aan de 
Geldropsedijk 50a. (Vlak bij de roton-

de bij de Meijerijlaan). Ze zijn trots op 
die prachtige oefenruimte en al even 
trots op wat ze er presteren. En dat 
mag iedereen weten. Dus kom eens 
buurten, iedereen is van harte welkom.
Ze noemen het Hallo Speelvloer Spek-
takel. Onder die titel zetten ze hun 
deuren op zaterdag 26 september tus-
sen 13.00 - 16.00 uur gastvrij en dus 
wagenwijd open.

Opnieuw inloopavond voor 
startende ondernemers
Ben jij van plan om een eigen bedrijf te starten of ben je 
net gestart? De vrijheid en kansen van het ondernemer-
schap lonken, een mooi avontuur. Toch is het een hele 
stap en levert het veel vragen op. Wat komt er allemaal 
bij kijken als je zelfstandig aan de slag wilt? Loop de 
bank binnen voor een helder antwoord op elke onder-
nemersvraag. Iedere laatste maandag van de maand 
houdt Koen Scheepers, een van de bedrijvenadviseurs 
van Rabobank Dommelstreek met speciaal aandachts-
gebied startende ondernemers, een inloopavond om 
starters goed op weg te helpen. De eerstvolgende 
inloopavond vindt plaats op maandag 28 september. 
 
De inloopavond vindt maandag 28 september plaats in het 
Ontmoetingscentrum van Rabobank Dommelstreek  in 
Geldrop aan de Laan der Vier Heemskinderen 7. Loop tus-
sen 17.00 en 20.00 uur gerust eens binnen. Bedrijvenadvi-
seur Koen Scheepers staat dan voor je klaar om je vragen te 
beantwoorden en helpt je graag een stap verder. De inloop-
avond is geheel vrijblijvend. Een afspraak is niet nodig. 
Koen Scheepers biedt je graag de kennis die je nodig hebt 
en helpt jou op weg met inspiratie, tips en handige tools. 
Lees meer over de inloopavonden op www.rabobank.nl/
dommelstreek onder het kopje ‘Eigen bedrijf starten’.

Ondernemersnetwerk 29 september
Op 29 september vindt de volgende bijeenkomst van het On-
dernemersnetwerk plaats. Dit keer met een workshop ‘Insta-
gram voor Ondernemers’. Wil jij weten wat dat social media-
kanaal  voor jou kan betekenen en maak je graag kennis met 
collega-ondernemers? Je bent 29 september van harte wel-
kom! Meer info  vind je op: https://events.rabobank.com/
dommelstreek/ondernemersnetwerk29092015/. We zien je 
aanmelding graag uiterlijk 25 september tegemoet!

Hulpmiddelen voor starters
Ook online kun je je voorbereiden op de  start van je be-
drijf via de website rabobank.nl/ikgastarten. Dit uitge-
breid kennisplatform van de Rabobank biedt antwoord 
op je vragen als starter. Antwoorden van ons, maar ook 
van andere ondernemers.  Naast de website heeft Rabo-
bank het boekje ‘Klaar voor de start’ speciaal voor star-
tende ondernemers ontwikkeld. Een handige gids met 
de belangrijkste onderwerpen om jouw start zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Zo komt bijvoorbeeld het 
schrijven van een Ondernemingsplan aan bod, maar ook 
een hoofdstuk Marketing. Stuur een e-mail met je con-
tactgegevens naar bedrijven@dommelstreek.rabobank.
nl*. Wij sturen het boekje dan kosteloos naar je op.* Met 
het doorgeven van je gegevens geef je Rabobank Dom-
melstreek toestemming om contact met je op te nemen.

‘WAG’ Nooit van gehoord!

Toch is dat het werk van de WAG, ad-
viseren hoe er makkelijker, veiliger en 
aangepast langer in uw eigen huis ge-
woond kan worden. Geen sexy item 
want oud worden willen we allemaal 
maar oud zijn is ook weer alleen de 
buurvrouw! De WAG-groep, van onaf-
hankelijke vrijwilligers, is destijds 
mede op initiatief van de gemeente 
Nuenen en Woningbouw vereniging 
Helpt Elkander tot stand gekomen. Op 
verzoek komen zij naar uw woning kij-
ken en stellen een rapport op met ad-

viezen op welke punten u uw woning 
comfortabeler en veiliger kunt maken. 
Het mooie is dat dit advies gratis en 
vrijblijvend is. Ook probeert de groep 
bij nieuwbouwprojecten in een zo 
vroeg mogelijk stadium de plannen te 
bekijken en te beoordelen op levens-
loop bestendigheid. De groep is aange-
sloten bij de landelijke organisatie VAC 
Punt Wonen. Meer dan 100 groepen 
zijn locaal actief, zoals WAG-Nuenen 
zie ook: http://www.vacpuntwonen.nl/ 
Op dit moment zijn er wat vacatures in 

Dat Nuenen rijk is aan verenigingen is duidelijk sinds de Verenigingen 
markt in 2014. Één van de daar aanwezige groepen was de Woonkeur 
Advies Groep Nuenen. Een groep waaraan je het liefst aan voorbij gaat. 
Want ja bezig zijn met comfortabel en veilig wonen is prettig en soms 
broodnodig voor de buren maar niet voor u.

te vullen; Wat wordt van u verwacht: 
Betrokken zijn bij uw medemens. Eni-
ge bouwkundige achtergrond is fijn 
maar scholing is een belangrijk item 
van de landelijke organisatie. We ver-
gaderen maandelijks enkele uren en 
daarnaast besteden we tijd aan upda-
ten van onze kennis en op verzoek gaan 
we er op uit voor een woningscan.
Geïnteresseerd of wilt u meer infor-
matie bel 040-2831278 of 2836323 of 
mail naar WAG@Nuenen.nl
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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 Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, 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
Berkenbos 6, 5672 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:

In gesprek   
met de PvdA
Vrijdag 25 september is het weer de 
laatste vrijdag van de maand. Het is in-
middels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met el-
kaar een glas drinkt in Café Schafrath 
om de landelijke en lokale politiek met 
elkaar te bespreken. De raadsvergade-
ring van 24 september is dan net ach-
ter de rug, dus een uitgelezen kans om 
heet van de naald de politieke actuali-
teit door te nemen. Naast PvdA-leden 
zijn ook andere geïnteresseerden van 
harte welkom. Vanaf 20.30 uur zal van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig zijn. Graag tot 
vrijdagavond bij Schafrath.
 
 

Kofferbakverkoop 
in Gerwen
Het marktterrein is open voor het 
publiek op zondag 27 september tus-
sen 08.30 en  15.30 uur. Entree € 2,- 
per persoon (dit is inclusief een kop 
koffie of thee aan de bar op vertoon 
van uw entreebewijs), voor kinderen 
tot en met 12 jaar is het gratis toe-
gang. Er is ruim voldoende parkeer-
gelegenheid en parkeren is gratis. Op 
het terrein van het Heilig Kruisgilde, 
Lankveld 10, 5674 PA Gerwen, zijn 
toiletten aanwezig. U kunt er ook 
terecht voor een hapje of een drankje.

Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen te veel om op te noemen. Alles 
kan, spullen zó vanuit de kofferbak 
van een auto of aanhanger of busje.

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

Drama in Klooster
Luidt dit het einde van ons theatertje in? Hoeveel geld moet de gemeente 
jaarlijks bijleggen om de zaak overeind te houden? Hoe krijgen we de 
exploitatie rendabel? Is theater Het Klooster wel levensvatbaar hier in Nue-
nen? Inderdaad, het is nogal rumoerig rond de exploitatie van Het Klooster, 
aldus vatte wethouder Joep Pernot de problematiek samen tijdens een 
openbare informatiebijeenkomst ten gemeentehuize op 17 september. 
Wordt dit drama een blijspel of tragedie? 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Theater Het Klooster overeind hou-
den gaat in ieder geval geld kosten. 
Nu past de gemeente vijftigduizend 
euro bij. Directeur Henri Molenaar wil 
graag dat de gemeente het dubbele 
bedrag aan subsidie verleend. “Voor 
minder dan 100.000 euro per jaar kun-
nen wij het niet doen”, zo liet de direc-
teur begin juli aan de gemeenteraad 
weten. Grote financiële problemen 
dus en faillissement dreigde….
Wie donderdagavond 17 september 
de informatiebijeenkomst over Het 
Klooster bijwoonde is niet veel wijzer 
geworden. Het college van burge-
meester en wethouders voerde drie 
autoriteiten op theatergebied ten to-
nele. De raadsleden mochten vragen 
afvuren en de coryfeeën trachten al-
les netjes te beantwoorden. Financi-
en-wethouder Joep Pernot weet na-
tuurlijk ook wel dat een theater geld 
kost. Hij hoopt dat de raadsleden te 
overtuigen zijn door als gesprekspart-
ners de directeur van Chassé Breda en 
ook die van Theater aan de Parade in 
’s-Hertogenbosch uit te nodigen. 
Chassé-directeur Cees Langeveld be-
weerde in zijn rede ‘Het economisch 
drama van de podiumkunsten’ (mei, 
2009) dat gemeenten het verlenen 
van subsidie rechtvaardigen met mo-
tieven van trots en ‘willen bijdragen 
aan de verblijfskwaliteit van hun in-
woners’. De vraag ‘Moet de overheid 
ook de exploitatie van podia onder-
steunen?’ beantwoordt hij in zijn rede 

aldus: “In veel gevallen is een exploita-
tiesubsidie te legitimeren. Een po-
dium heeft vaak een sociale functie. 
Het zijn van ontmoetingsplek voor de 
bevolking. Een plek voor amateurbe-
speling. Wanneer een podium een so-
ciale functie heeft voor de gemeen-
schap, dan is het terecht dat de 
overheid een bijdrage levert aan de 
exploitatie ervan.” Ervaringsdeskundi-
ge Cees Langeveld onderstreepte vo-
rige week in Nuenen dat hoe meer je 
doet, hoe duurder het wordt. 
Hoe duur? Dat mag de gemeenteraad 
beslissen bij de begrotingsbehande-
ling. In vergelijking met andere thea-
ters zit Nuenen met de vijftigduizend 
euro aan de lage kant. De gemeente-
lijke subsidie voor Het Klooster afwe-
gen met bedragen die omgaan in 
grote stadstheaters is als appels met 
peren vergelijken. Hoeveel toneel-
stukken worden er nog opgevoerd in 
Het Klooster? Vanavond (donderdag 
24 september, aanvang 19.30 uur) 
vergadert er de gemeenteraad weer, 
in het openbaar en gratis toegang.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

Nina en haar rugpijn
Nina is verpleegkundige. Ze werkt een dag of tien per maand: vooral avond- 
en nachtdiensten. Dan kan haar man, Jaap, de zorg voor de vier jonge kin-
deren overnemen. 

Nina kon de lage rugpijn waar ze al 
anderhalf jaar last van had, dus abso-
luut niet gebruiken. Zowel in haar ge-
zin als in haar werk moet ze veel buk-
ken en tillen. 
Toen ze voor het eerst bij mij kwam, 
had ze al verschillende therapieën ge-
had. Echter deze hadden niet gehol-
pen. Daarom had een collega mijn 
behandelingen aangeraden. Bij die 
collega was het gelukt om de pijnen 
en de ontstekingen van de reumatoï-
de artritis sterk te verminderderen. Ze 
kon zelfs haar medicijnen afbouwen. 
Vandaar dat Nina wel eens wilde kij-
ken of acupunctuur ook haar kon hel-
pen. Want, dacht ze: baat het niet, het 
schaadt ook niet. Nina behandelde ik 
met een combinatie van klassieke 
acupunctuur en acupressuur. Klassie-
ke acupunctuur is de acupunctuur die 
de meeste mensen wel kennen. Met 
superdunne naaldjes behandel je dan 
bepaalde acupunctuurpunten op het 
lichaam: door die naaldjes zachtjes 
aan te brengen. Praktisch pijnloos is 
dat! En heel prettig: de meeste men-
sen vallen al snel in slaap of domme-
len een beetje weg op het zachte en 
verwarmde behandelbed. 

Acupressuur is eigenlijk acupunctuur, 
maar dan zonder naaldjes. Dan geef ik 
met mijn handen en duimen op een 
bepaalde manier zachte druk op be-
paalde acupunctuurpunten, vaak langs 
de wervelkolom. Het is geen kraken en 
het is ook niet pijnlijk of gevaarlijk. 
Bij Nina’s eerste consult bleek namelijk 
dat haar bekken vier centimeter ‘uit het 
lood’ stond. Haar bekken stond dus zo 
scheef, dat het geen wonder was dat 
ze rugklachten kreeg. Daarnaast bleek 
tijdens het eerste consult dat ze de 
laatste tijd steeds meer last had van 
knie-, arm- en schouderpijn. Ook deze 
klachten waren te verklaren uit de ern-
stige bekkenscheefstand. 
Veel mensen hebben een bekken-
scheefstand. Vaak weten we dat niet. 
Dat is jammer, want een bekkenscheef-
stand kan heel uiteenlopende en ver-
velende klachten veroorzaken: rugpijn, 
schouder-, arm- en kniepijn, maar ook 
hoofd- en nekpijn. Klassieke acupunc-
tuur met de superdunne en niet pijnlij-
ke naaldjes in combinatie met acupres-
suur, brengt dan vaak uitkomst. 
Nina had genoeg aan acht behande-
lingen. Haar bekken stond weer recht 
en de pijn was helemaal weg!

Lenny Kuhr maakt indruk 
tijdens het benefietconcert 
van Het Nuenens Mannenkoor
Een van de koorleden, Peter Reemst, heeft in het verleden, samen met zijn 
echtgenote Katinka Mijnheer, als tropenarts gewerkt in het ziekenhuis van 
Mutomo Mission Hospital in Kenia. Zij gaan er nog regelmatig naar toe om 
hulp te bieden. Een van de problemen daar is dat veel mensen aan staar, 
een oogziekte, lijden. Met een relatief eenvoudige ingreep is dit te verhel-
pen en geeft de mensen weer mogelijkheden hun leven op te pakken. Het 
NMK wil dit project steunen en had Lenny Kuhr bereid gevonden een essen-
tiële bijdrage aan dit benefietconcert te leveren. Zondagmiddag 20 sep-
tember was het zover.

In de H. Clemenskerk in Nuenen ver-
zorgde het NMK, samen met de so-
praan Patricia ter Burg-Heesakkers, 
de harpiste Inge Frimout en Lenny 
Kuhr een mooi concert. Het koor 
werd op orgel en piano begeleid door 
Arno ter Burg en het geheel stond mu-
zikaal onder leiding van Paul Hotter-
beekx.
Het NMK begon het concert boven op 
het oksaal met een daverend ‘Domine 
Salvam Fac’, van A. Giesen. Mede door 
de bijzondere akoestiek kwam dit 
werk goed tot zijn recht. Vervolgens 
werden boven nog enkele religieuze 
nummers gezongen: het Sanctus en 
het Benedictus uit de Missa Brevis van 
Joseph Haydn. De solopartij uit dit Be-
nedictus werd met verve verrtolkt 
door Patricia ter Burg-Heesakkers. 
Het gedeelte boven werd afgesloten 
met een vierstemmige uitvoering van 
het Ave Maria van Bach/Gounod.  
Op het priesterkoor werd het concert 
vervolgd met een aantal Negro Spiri-
tuals: Steel away, Deep River en het 
bekende Old Black Joe. Ze werden op 
een ingetogen wijze uitgevoerd. Zacht 
zingen is vaak nog mooier dan hard, 
maar wel veel moeilijker!
Het NMK besloot het ‘solo-optreden’ 
af met een uitvoering van ‘You raise 
me Up’ o.a. bekend van de inauguratie 
van president Obama. Een melodieus 
stuk, dat met het juiste gevoel werd 
gebracht. 
Samen met Patricia ter Burg-Heesak-
kers en de harpiste Inge Frimout werd 
een stuk uit de opera La Forza del des-
tino: ‘La virgine degli Angeli’ uitge-
voerd. Een heel mooi zangstuk, dat 
door de bijdrage van de harp een extra 
lading kreeg. Inge Frimout liet daarna 
horen waarom veel jonge mensen 
graag bij haar harples krijgen. 
Katinka Mijnheer gaf vervolgens een 
korte toelichting op het staarproject.
Daarna was het de beurt aan Lenny 
Kuhr. Zij werd begeleid door haar vas-
te collega’s met een akoestische en een 
basgitaar. Zij zong een aantal door 
haar zelf geschreven liederen. Vooral 

het lied voor haar kleindochter in Is-
raël maakte diepe indruk. Maar zij 
zong ook vrolijke liederen. Een heel 
vitaal optreden van een dorpsgenote 
die niet onder stoelen of banken steekt 
dat zij iets met Nuenen heeft. 
Dat bleek te meer toen zij samen met 
het NMK zong over de “Weg naar Ne-
derwetten”, de Soeterbeekse weg zoals 
de Nuenenaren weten. 
Het laatste lied was “De Troubadour”. 
Zij kreeg de aanwezigen zover dat ze 
allemaal het refrein  mee zongen. Een 
mooi uitgebalanceerd programma 
met een geslaagde afsluiting.  
Jammer dat de kerk niet helemaal ge-
vuld was, het doel en het programma 
waren beslist een volle kerk waard. De 
Lokale Omroep Nuenen heeft het 
concert opgenomen en zal binnenkort 
een impressie uitzenden.  

Diegenen die alsnog een bijdrage wil-
len geven kunnen dit doen door een 
bedrag te storten op bankrekening 
NL51RABO0148228038 ten name 
van Het Nuenens Mannenkoor. Het 
NMK zorgt er voor dat de bijdrage op 
de juiste plaats terecht komt.

Informatieochtend 
gespreksgroep 
rouwbegeleiding 
In oktober 2015 start in Nuenen 
weer een gespreksgroep waar men-
sen die een partner verloren heb-
ben, elkaar kunnen ontmoeten. Het 
is een initiatief van de gezamenlijke 
kerken in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en wordt georgani-
seerd door de Oecumenische Werk-
groep Rouwbegeleiding.

Deze gespreksgroep biedt mensen de 
ruimte hun ervaringen met anderen te 
delen. Luisteren naar elkaar, het delen 
van verdriet en het zoeken van een 
perspectief, zijn de onderwerpen die 
de deelnemers verbinden. Gedurende 
een 5-tal bijeenkomsten zal de uitwis-
seling van ervaringen vooropstaan. De 
bijeenkomsten worden gehouden in 
de periode oktober tot en met januari, 
op vrijdagochtend, en worden bege-
leid door een pastor en een lid van de 
werkgroep.
Een vrijblijvende informatieve och-
tend is op vrijdag 2 oktober om 9.30 
uur in het kerkelijk centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5 in Nuenen. Tij-
dens deze bijeenkomst wordt de opzet 
van de vervolgbijeenkomsten uiteen-
gezet. Daarna kan in alle rust worden 
besloten tot eventuele deelname aan 
de gespreksgroep. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden.
Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, zijn ook niet-
kerkelijke deelnemers van harte wel-
kom. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
een lid van de bezoekgroep aan huis 
komt voor één of meerdere gesprekken. 

Voor verdere vragen: Hans Vossenaar, 
pastor. Telefoon: 040 - 2831210 (tus-
sen 9.00 uur en 12.00 uur) of 040 - 
2859094; Janni Groot-Baart, lid werk-
groep. Telefoon: 040 - 2833234.

Mantelzorg, Nieneke Lamme Mantelzorg, Nieneke Lamme

Anders kijken naar 
dementie
Anders kijken naar dementie – is 
dat mogelijk? Dementie is toch een 
proces van verlies en afbraak, een 
onomkeerbaar gebeuren, waarin 
het bestaan zijn menswaardigheid 
verliest? Waar vaak als uitweg aan 
euthanasie wordt gedacht? Of kun-
nen we op een andere manier leren 
kijken naar wat de dementerende 
ons voorleeft? Een verborgen zin 
ontdekken wellicht?

Dit is het thema van de conferentie die 
op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 oktober 
overdag wordt gehouden in het school-
gebouw van Novalis aan de Sterrenlaan 
in Eindhoven. De inleidingen worden 
verzorgd door Jan-Pieter van der Steen 
(sociaal geriater), Jannetje van Gronin-
gen (huisarts) en Clasina van den Berg 
(specialist ouderengeneeskunde). In 
werkgroepen krijgt u de kans te ervaren 
hoe verschillende kunstzinnig thera-
peuten met muziek en woord, met eu-
ritmie (bewegen) en drama, met schil-
deren en zang, de dementerende 
aanspreken. Er zijn ook werkgroepen 
met een kringgesprek over een bepaald 
thema. U kunt u nog opgeven. Het vol-
ledige programma is te vinden op http://
eindhoven.christengemeenschap.nl/
michaelconferentie/ Voor vragen: Henk 
Verboom (henkwillemverboom@gmail.
com) of 06 1505 4471.
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Herdenking bevrijding
Zaterdagavond werd herdacht dat Nuenen, Gerwen en Nederwetten 71 jaar ge-
leden werden bevrijd. Na een bezinningsdienst in de Clemenskerk, vertrok een 
stoet vooraf gegaan door de gilden naar het monument op de hoek Vallestap/
Europalaan voor een herdenkingsceremonie. Daar werd onder andere een ge-
dicht voorgedragen door veteraan Piet Teunisse en er waren verschillende krans-
leggingen.
Daarna vertrok de stoet richting Klooster waar het bevrijdingsvuur werd aange-
stoken met een fakkel uit Bayeux (F). Oude legervoertuigen van Wheels reden 
een rondje rond het Park en er was muziek van Brassband De Vooruitgang, we-
reldkoor Keskedee en Showkorps Oefening & Volharding.
Aansluitend was er vanaf 21.30 uur een Bevrijdingsfeest in het Park, georgani-
seerd door de Stichting Parkevenementen Nuenen, met optredens van het duo 
Two for You en uit Nuenen Mark Elbers.

Afgelopen zaterdag tijdens de 
bevrijdingsherdenking, droeg 
veteraan Piet Teunisse uit Nue-
nen dit gedicht voor:

71 jaar bevrijding 
2015
Wie had in ’40 - ’45 durven hopen
Dat we ooit nog eens
Met oranje, rood, wit, blauw
Vrij konden lopen
Het is nu 71 jaar geleden
Dat de strijd voor deze vrijheid
Ten gunste van ons is gestreden
Laten wij de jongeren
Ervan doordringen
Dat duizenden hun leven gaven
Om deze vrijheid te bedingen
Want vrijheid is het grootste goed
Waar vele volkeren nog op wachten
Geniet van de vrijheid
In het besef dat velen daarvoor
Het grootste offer brachten

Je voelt je bevrijd, al is dat maar even
Want voor een oorlogsveteraan
Duurt de oorlog tot het einde van zijn 
leven

Voordracht gedicht tijdens bevrijdingsher-
denking door veteraan Piet Teunisse. 
Foto: John Aben.

De Sint Jozefschool in Nederwetten 
haalt landelijk nieuws
Eenbes basisschool Sint Jozef uit Nederwetten behaalde afgelopen woens-
dag 16 september een publicatie in dagblad ‘Trouw’. Met twee pagina’s 
bijna helemaal vol, werd er aandacht besteed aan de Nederwettense school. 
De krantenkop luidde: ‘vrij denken zonder stress’. 

De journaliste bezocht de Sint Jozef-
school in het kader van onderzoek 
naar hoe het denkniveau van kinderen 
verhoogd kan worden. Voorheen werd 
er lesgegeven waarbij de nadruk voor-
al lag op onthouden, toepassen en be-
grijpen van feiten. Uit onderzoeken 
blijkt echter dat het analyseren, evalu-
eren en creëren net zo belangrijk zijn. 
De combinatie taal en beeld zorgt er-
voor dat kinderen beter leren. Op de 
Eenbes basisschool Sint Jozef maken 
ze daarom gebruik van DenkBeelden. 
DenkBeelden zijn visuele modellen 
die structuur geven aan het denkpro-
ces. Het nodigt uit om actief kennis te 
verwerven en na te denken. Een denk-
beeld geeft structuur aan informatie; 
in een overzichtelijk beeld. Er zijn 10 
soorten DenkBeelden. Alle leerlingen 

van de basisschool maken gebruik van 
DenkBeelden; vanaf de kleutergroe-
pen tot en met groep 8 en ze zijn in te 
zetten bij alle vakken. De kinderen 
werken graag en actief met DenkBeel-
den, bijvoorbeeld om gedachten op 
een rijtje te zetten. En, zo lezen we in 
Trouw, bij het werken met DenkBeel-
den is het nooit goed of fout!

Denkbeeld hoepel .

Expositie 'Kunst met 'n grote T' 
in Het Klooster
De expositie 'KunsTvonk 2015' zal binnenkort te bezichtigen zijn in Het Kloos-
ter te Nuenen. De organisatie is in handen van Stichting 'Kunst met 'n grote T'.  
De exposanten, geselecteerd uit de groep deelnemende kunstenaars van 
'Kunst met 'n grote T 2014', zijn Carlijn Renders en Bram van Vijfeijken, twee 
getalenteerde kunstenaars. 

Carlijn Renders, afkomstig uit Nue-
nen, woont op dit moment in Amster-
dam waar zij de master Kunsteducatie 
volgt. Sinds haar afstuderen aan de 
kunstacademie in Groningen in 2014 
is zij actief als fotograaf. Thema's vindt 
zij in de natuur. Zij is gefascineerd 
door het stukje natuur bij Eeneind in 
Nuenen, genaamd ‘Enode’. Naast dit 
werk zult u ook werk van haar zien uit 
de Groningse gehuchten ‘Trimunt’, 
‘Peebos’ en ‘Okswerd’. Verder is ‘Skan-
sen’ in Göteburg in Zweden één van de 
laatste werken waar zij op dit moment 
mee bezig is. Haar passie en het grote 
plezier in haar werk toont zij in groot 
formaat foto's. Door middel van zelf-

gemaakte filters die ze letterlijk voor 
haar camera plaatst, probeert zij haar 
werkelijkheid vast te leggen op beeld. 
Bram van Vijfeijken is woonachtig in 
Nuenen. Hij volgde zijn opleiding bij 
de Design Academy in Eindhoven. Hij 
is ontwerper bij 5 Oaks, een creatief 
ontwerpatelier. Zijn werken zijn gra-
fisch van opzet. Hij toont afbeeldin-
gen van vooral sierlijke, gestileerde 
vrouwenfiguren, die met olieverf op 
houten panelen geschilderd worden. 
Hij gebruikt hierbij heldere kleuren. 
De compositie wordt afgestemd op de 
houtnerven van de panelen. Zijn werk 
beweegt zich tussen de Japanse Man-
ga en de Franse Art Nouveau. Hij past 
Stringart toe, een bepaalde kunstvorm 
uit de jaren 60, wollen draden gespan-
nen op een netwerk van spijkers om 
patronen te maken. Ook maakt hij ge-
bruik van Pyrografie, het branden van 
hout, om zo een 3D-effect te creëren.
De expositie is te bezichtigen van 6 tot 
30 oktober, Rabobankplein, Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Het Kloos-
ter is open van maandag t/m vrijdag 
tussen 8.30 en 23.00 uur, in het week-
end alleen tijdens evenementen en 
festiviteiten. De toegang is gratis.

Vind ons ook op onze website: 
www.kunstmeteengrotet.nlKunstwerk van Bram van Vijfeijken

Ralf Stultiëns nieuwe 
fractievoorzitter W70 
Ralf Stultiëns is door de fractie van 
de Nuenense partij W70 gekozen als 
nieuwe fractievoorzitter. De verkie-
zing heeft maandagavond plaatsge-
vonden en de uitkomst is meteen 
daarna in een bijzondere vergade-
ring aan de leden van de politieke 
partij bekend gemaakt. 

Ralf Stultiëns (38) neemt het fractie-
voorzitterschap over van Toos van de 
Ven. Zij is de afgelopen 12 en een half 
jaar kartrekker geweest van de fractie 
en heeft onlangs aangegeven een stap 
terug te willen zetten. Toos van de Ven 
blijft wel lid van de fractie en zal dus 
ook voor W70 actief blijven in de Nue-
nense gemeenteraad. W70 is Toos van 
de Ven dankbaar voor haar enthousi-
aste inzet voor Nuenen ca, de inwoners 
en de politieke partij zelf. In de leden-
vergadering is ze daarom benoemd tot 
‘lid van verdienste’ van de partij

Ralf Stultiëns nieuwe fractievoorzitter W70.

Confronterende lezing   
van Jaap Matser
Als onderdrukking of terreur een herkenbaar menselijk gezicht krijgen via 
een beeld, met name dat van een kind, dan komt dat stevig bij ons binnen. 
Dat bleek niet alleen recent bij het verdronken vluchtelingetje op het Griek-
se strand, maar ook afgelopen dinsdagavond bij de inleiding van Jaap Mat-
ser, in de maandelijkse lezingenreeks ‘De Schuif’ van de Nuenense KBO.

Hij zette zijn informatief en genuan-
ceerd verhaal over het Joods-Palestijns 
conflict zeer indringend neer voor een 
grote groep geïnteresseerden, aan de 
hand van een pakkend verhaal en een 
boeiende fotoreportage.
Het gebied waar dit conflict al zoveel 
jaren heerst, is kleiner in oppervlak 
dan Nederland en telt niet meer dan 
een zeven miljoen direct betrokkenen, 
bestaande uit Palestijnse en Joodse in-
woners van de staat Israël, de Gaza 
strook en de Westbank. Toch houdt 
hun oorlog heel de wereldbevolking al 
jaren in een klem. 
Inmiddels woont de derde generatie 
van Palestijnse vluchtelingen, vanaf 
eind jaren 40 verdreven van eigen huis 
en haard, in een van de overbevolkte 
vluchtelingenkampen binnen of bui-
ten de Israëlische landsgrenzen. De 
haat en het onbegrip tussen de twee 
bevolkingsgroepen groeit en verhardt 
met de dag. Als symbool van hun te-
rugkeer naar hun eigen plek hanteren 
de Palestijnen een grote huissleutel.
Jaap ging samen met zijn toehoorders 

op zoek naar het begin van een oplos-
sing. Het enige antwoord wat echt bij 
kan dragen aan een duurzame en vreed-
zame samenleving, is alle initiatieven te 
ondersteunen, die de dialoog tussen Jo-
den en Palestijnen bevorderen.
De tien meter hoge muur, die nu zowel 
letterlijk als symbolisch de volken 
scheidt, kan nooit een echt perspectief 
op vrede bieden. Ondanks de bekend-
heid van eenieder met dit conflict was 
het indringend persoonlijke verhaal 
van Matser voor veel mensen in het 
publiek een echte eye-opener.

Gulbergen24 klimt in kwaliteit
 
In het weekend van 26 en 27 september is het een drukte van jewelste in 
Nuenen voor het jaarlijkse ‘mountainbikefeestje’ Gulbergen24. Bij het 
Eindhovens kanaal treffen honderden mountainbikers elkaar. Toeschou-
wers en deelnemers vermaken zich met gezellige muziek, een hapje en een 
drankje, stuntacts, flitsende verlichting en kinderattracties. Maar de hoofd-
attractie wordt natuurlijk gevormd door de mountainbikers die vanaf 
zaterdag 13.00 uur de klim tot het hoogste punt van Brabant zo vaak moge-
lijk aanvallen, dan via een tijdelijke brug door de bossen van Mierlo slinge-
ren en zelfs door een soort feesttent rijden. Zondag 13.00 uur -exact 24 uur 
later- is de massale finish. Dus twee dagen lang is er sportieve uitdaging en 
vertier voor iedereen!
 
Deelnemers kunnen kiezen voor een 
individuele deelname of kunnen zich 
als team inschrijven, zowel voor de 
24-uurs als de 6-uurs. Liever gezegd, 
konden, want het evenement is weer 
helemaal vol.
 
Aan Frans van Dommelen, voorzitter 
van de stichting Mountainbike Promo-
tie Nuenen de vraag of hij niet bang is 
dat aan de 24-uurs het imago kleeft van 
absurde duursport? “Wat die mannen 
op de 24-uurs solo presteren is natuur-
lijk enorm, bijna 500 km in 24 uur. 
Maar er zijn ook categorieën waar het 
er heel wat relaxter aan toegaat. Eigen-
lijk kan iedere beginner ook een team 
formeren. Eind september heeft ieder-
een op zijn eigen niveau getraind en 
verdient aanmoedigingen van de sup-
porters. Dus vrienden, bekenden, lief-
hebbers zijn welkom. Toevallig passe-
rende fietsers ook graag even afstappen 
voor een kop koffie! Gezelligheid staat 
voor iedereen voorop. Dat is meteen de 
kracht van het evenement. Echt de 
sfeer van liefhebbers onder elkaar, 
mountainbikers van werkelijk elk ni-
veau. Ook de onbetwiste Nederlandse 
topper én ambassadeur van het evene-
ment, Rudi van Houts zal weer aanwe-
zig zijn en meerijden met een 24-uur 

team. Bart Brentjens rijdt 6-uur solo, 
een categorie met 65 enthousiaste 
deelnemers. Zelfs hun race tussen de 
recreanten gaat er heerlijk collegiaal én 
fanatiek aan toe. Om met viervoudig 
winnaar 24-uur individueel, Jos Enge-
len te spreken: deelname is zo zwaar als 
de deelnemers het zelf maken!”
 
De vijfde editie, een jubileum. Van 
Dommelen is al vanaf het prille begin 
in 2009 betrokken bij het idee om een 
mountainbike-evenement op te zet-
ten. “We werden een beetje voor gek 
verklaard en hadden zelf nooit gedacht 
dat het zo'n klus zou zijn. Maar na een 
eerste succesvolle editie was duidelijk: 
er zijn voldoende mensen met hetzelf-
de mountainbikevirus. Bij deze vijfde 
editie zijn die mensen er nog steeds. 
Inmiddels zien we ook meer deelne-
mers uit Engeland, Duitsland, Frank-
rijk en België die Nuenen en omgeving 
weten te vinden. Vooralsnog is het 
voor de stichting niet de bedoeling 
heel veel groter te worden. De deelne-
mers van eerdere edities roemen voor-
al de gezelligheid en de betrokkenheid 
van de vele vrijwilligers. Die gezellig-
heid blijft behouden als je niet te groot 
wordt. Wij klimmen -ook komend lus-
trum- liever in kwaliteit!”
 

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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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

Expositie en open dagen 
‘Dorpswerkplaats Creatief’
Acht vrouwen kletsen gezellig met elkaar terwijl hun handen van een z.g. 
duimpotje van klei een kiezelsteen maken. De enige man in dit keramiek-
gezelschap is vandaag niet aanwezig.  “Let er op dat de wand niet te dik is” 
zegt An Verkooijen, begeleidster van deze groep. De kiezels worden spe-
ciaal gemaakt voor de open dag, ‘ Dorpswerkplaats Creatief’, een twee jaar-
lijkse expositie waar alle deelnemers hun eigen gemaakte werken tentoon-
stellen. Dit jaar is dat op zaterdag en zondag 26 en 27 september.

Pasar Malam op 
Winkelcentrum Woensel
De gratis toegankelijke Pasar Malam, of wel Oosterse markt, is al meer dan 
tien jaar een begrip in de regio Eindhoven. Met veel cultuur, muziek, snuis-
terijen, hebbedingetjes en vooral lekkernijen is komend weekend winkel-
centrum Woensel het middelpunt van deze gezellige Aziatische sfeer.

Op het hoofdpodium nabij McDonalds, is er dans en muziek en daar staan ook 
de meeste kramen met lekkere gerechten. In zuid nabij Emmen schoenen en 
noord vlakbij C&A staan kleinere muziekpodia met live muziek en dans. Verder 
staan verspreid over het winkelcentrum diverse kramen met leuke snuisterijen 
en Aziatische artikelen. De artiesten die dat weekend komen zijn onder andere 
de bands Java Gitaars en Ferry & Friends, de dansgroepen Bunga Melati, Niki, 
Kelampok Bina Budaya Moar en Tifa, de artiesten Diana Monoarfa en Ester la 
Tama en muziek van Rudi & Cici en Stanley & Eddie en Us Two. Voor het exacte 
programma zie: www.woensxl.nl

Tijdens Dorpswerkplaats Creatief zul-
len de kiezelstenen raku gestookt wor-
den. Een mooi maar spannend proces 
dat zeer nauw luistert. Behalve de kera-
miekgroep, presenteren ook de schil-
ders (acryl), de tekenaars, de aquarel-
listen, de hout- en metaalbewerkers, de 
houtsnijders en de deelnemers aan de 
hobbygroep hun werk. Maar ook de 
conversatiegroepen Frans, Engels en 
Spaans, doen van zich spreken evenals 
de sjoelclub. Bezoekers kunnen alle 
ruimtes en gereedschappen bekijken. 
Voor de kinderen is er iets speciaals ge-
organiseerd in de houtwerkplaats.
In een tent op het terrein is koffie of thee 
met een wafel en frisdrank te verkrijgen.

Dorpswerkplaats Creatief, op zater-
dag 26 september en op zondag 27 
september van 12.00 uur tot 17.00 uur 
bij het Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats aan het Park 63b in Nuenen. 
Voorzitter Stefan Nagelkerke zal op 
zaterdag om 12.00 uur de officiële 
opening verrichten.

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

wijk Nuenen-West
(Groeiend tot max. 80 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

Opzienbarende  ontwikkeling in de anti-aging cosmetica, plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen aktiveren.
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen huidcellen vernieuwen  
zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmekelijk resultaat.
Voor het eerst zijn wetenschappers  er in geslaagd om plantaardige stamcelculturen te produceren. 
Je eigen huidcellen gaan zich hiermee vernieuwen,
het verouderingsproces wordt vertraagd en bestaande rimpels vervagen. 
De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto crème-serum werken op 3 niveau’s :
1. in de epidermis (opperhuid), ze versterken de cellen, die de vochtopname regelen. 
2. in de lederhuid, daar wordt het hyaluronzuur gehalte verhoogd dat zorgt voor huidverjonging.
3. de produktie van vrije-radicalen wordt afgeremd.  
Daardoor minder huidproblemen en vermindering van pigmentvlekken.
Verder bevat deze crème-serum o.a. natuurlijke vitaminen, centella-asiatica, macadamia olie en wortel- 
en fruitextract. 
Het serum is hypoallergeen getest zonder dierproeven en geschikt voor alle huidtypen ook voor de 
mannenhuid. 
Een luxueuse “AlgaSun-Phyto” pompflacon (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. Nu voor onze lezers 
en lezeressen met de introduktie waardebon van € 10- (zie de advertentie elders in deze krant) voor  
slechts € 38,70
Importeur: Tiwes-Import in Waalwijk, tel: 0416-335051
Voor verdere informatie: www.algasun.nl  ook om via internet te bestellen.

Opzienbarende ontwikkeling in de anti-aging cosmetica

Plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen activeren
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen 
huidcellen vernieuwen zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmer-
kelijk resultaat. Voor het eerst zijn wetenschappers er in geslaagd om 
plantaardige stamcelculturen te produceren. 

Je eigen huidcellen gaan zich hiermee 
vernieuwen, het verouderingsproces 
wordt vertraagd en bestaande rimpels 
vervagen. 

De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto 
crème-serum werken op 3 niveaus :
1. in de epidermis (opperhuid), ze ver-

sterken de cellen, die de vochtopna-
me regelen.

2. in de lederhuid, daar wordt het hya-
luronzuur gehalte verhoogd dat 
zorgt voor huidverjonging.

3. de productie van vrije-radicalen wordt 
afgeremd.

Daardoor minder huidproblemen en 
vermindering van pigmentvlekken. 
Verder bevat deze crème-serum o.a. 
natuurlijke vitaminen, centella-asiati-
ca, macadamia olie en wortel- en 
fruitextract. Het serum is hypoaller-
geen getest zonder dierproeven en ge-
schikt voor alle huidtypen ook voor de 
mannenhuid. 

Een luxueuze ‘AlgaSun-Phyto’ pompfla-
con (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. 
Nu voor onze lezers en lezeressen met 
de introductie waardebon van € 10- (zie 
de advertentie elders in deze krant) voor 
slechts € 38,70.

Importeur: Tiwes-Import in Waal-
wijk, tel: 0416-335051. Voor verdere 
informatie en om ook via internet te 
bestellen: www.algasun.nl
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VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Bockbierfestival  
in Café Ons Dorp
 
Op zondag 4 oktober is het weer 
zover; Het Ons Dorp Bockbierfesti-
val, dit jaar voor de vierde keer, 
wordt weer gehouden.. Met een 
leuk programma waarbij natuurlijk 
de bockbieren centraal staan, 
belooft het weer een gezellige en 
bourgondische middag te worden.
 
Proef, Beleef & Geniet
Dat is wat Martijn en Sharon van Café 
Ons Dorp deze middag, maar eigenlijk 
het hele jaar door willen uitstralen. 
Met maar liefst 9 bockbieren van tap 
valt er heel wat te proeven. Naast de 
‘bekendere’ bocken van Amstel, Brand 
en La Trappe zijn er nog een 6-tal bij-
zondere bockbieren van microbrouwe-
rijen die samen met Hans Walravens 
van hetbiermoment.nl zijn uitgekozen. 
Om een tipje van de sluier (of beter ge-
zegd van  de sik) op te lichten, is er dit 
jaar een heerlijke dubbel rookbock, een 
bijzondere blackbock, een onder ande-
re een weissenbock te proeven. Hans 
Walravens is deze middag zelf achter 
de tap te vinden en hij licht graag de 
bieren nader aan u toe.
 
PSV en live muziek
De voetballiefhebbers hoeven deze 
middag niets te missen de wedstrijd 
tussen AJAX en PSV is vanaf 14.30 uur 
live te volgen. Aansluitend zullen de 
heren van ‘Ramblin Dog’ zorgen voor 
heerlijke akoestische blues muziek. 
Een goede pot bier, voetbal en heerlij-
ke muziek; voor velen de ingrediënten 
voor een geslaagde middag. 
 
De middag bij Café Ons Dorp begint 
zondag 4 oktober om 14.00 uur en de 
toegang is gratis. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op  www.CafeOns-
Dorp.nl of via 040-8428879.

Jongenskoor 
van St. Ursen-
kathedraal zingt in 
Clemenskerk
Op donderdag 1 oktober brengt het 
Jongenskoor van de St. Ursenkathe-
draal in Zwitserland een bezoek aan 
Nuenen. Om 19.30 uur zullen zij een 
concert geven in de St. Clemenskerk 
aan Park 53. De geschiedenis van dit 
koor gaat meer dan twaalf eeuwen te-
rug. Het is dan ook het oudste koor 
van Zwitserland 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 klassiek tot hedendaagse pop. Het 
is dan ook zeer de moeite waard om te 
komen luisteren. U bent van harte 
welkom. De toegang is gratis; u kunt 
uw waardering voor het concert uit-
drukken tijdens de collecte.

Wilt u meer weten over het jongeren-
koor? Kijk dan op www.singknaben.ch

Gepakt?
In zijn vorige week ingezonden brief stelt de heer van den Boomen het onderwerp 
BOA’s aan de orde. Hun werkwijze blijkt hem te irriteren en hij neemt het op voor een 
oudere vrouw die moeilijk kan bukken en toch ‘haar hondjes faces moet opdoen’. ( Ik 
neem aan dat hij ‘faeces’ bedoelt maar gezien dat hij zich graag profileert als ‘man 
van het volk’ lijkt mij dat het woord ’poep’ volstaat). Toch wel aandoenlijk dat hij het 
zo voor deze oude mevrouw opneemt.
Maar misschien is zijn irritatie dichter bij huis ontstaan. Fijn dat hij zegt dat ‘demo-
cratisch vastgestelde regels gelden voor iedereen’. Ik voeg graag daaraan toe: en ze-
ker voor raadsleden die een voorbeeld functie hebben. Helaas is dit jarenlang niet 
gebleken in het gedrag van de heer van den Boomen zelf. Niet ‘zijn hondje’ maar zijn 
drie honden bijna dagelijks los gelaten waar het niet is toegestaan en geen enkele 
poging om de ‘faces’ op te ruimen. Misschien waren 3 BOA’s nodig om aan zijn ver-
stand te brengen dat dit echt niet kan. En een boete doet soms ook wonderen! 
Overdreven toezicht ben ik ook geen voorstander van. Maar ik vind het ironisch als 
een raadslid die jarenlang de regels aan zijn laars lapt het bestaansrecht van BOA’s 
ter discussie stelt omdat hij zelf een keer gepakt is. 
Wie voelt zich hier beter dan wie? 

Carson Boggs, Vonderrijt 6, Nuenen

Het CAN is voorbij
In Nuenen wordt Vincent van Gogh op handen gedragen en heeft hij een belangrijke 
plaats in onze gemeenschap.
Toch was het iemand die betrokken was en opkwam voor de gewone mens.
Maar voordat Vincent de schilder was die hij geworden is, heeft hij ook les gehad en 
veel moeten leren. Daarom is het zo wrang dat het CAN wordt afgedaan als een ge-
zelligheidsclubje van geringe waarde. Veel kinderen en volwassenen zullen de lessen 
van het CAN gaan missen. 
Het noodzakelijk sluiten van het CAN en het installeren van de beeldengroep van de 
Aardappeleters staan voor mijn gevoel haaks op elkaar. Ik denk als Vincent had kun-
nen kiezen, dan had hij het CAN gesteund met Euro 10.000,- en niet de beeldengroep.
Het besluit wat genomen is voelt aan, alsof de poten onder de stoel van Vincent zijn af-
gezaagd. Ik vraag me af of degenen die dit besluit genomen hebben dat ook beseffen!

Jaap van Eeden, Keizershof 50 Nuenen 

Van uitstel komt……
Toen ik dinsdag in het ED las, dat ‘het beeld’ voorlopig niet geplaatst gaat worden, 
sprong mijn hart op van vreugde. 
Ik moest meteen denken aan mijn hond die op het gazon bezig was te poepen en die 
op mijn ‘Foei’ de keutel weer keurig introk. 
Het ‘Foei’ betreffende het beeld was al eerder door honderden protesterende Nuene-
naren afgegeven, maar daar is tot nu toe niet op gereageerd. Hopelijk leidt dit tot het 
definitieve besluit van de gemeenteraad het Nuenen geld kostende ‘geschenk’ niet te 
accepteren.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen.

Herfstplanten-dagen    
bij De Walburg Tuinen
De Walburg Tuinen vormen op zondag 4 oktober de achtergrond van een kleur-
rijk herfstfestijn gebeuren met een bijzonder cultureel randje. Tijdens de jaar-
lijkse Herfstplantendagen zal de Boommoeder worden ingewijd. Deze poëtische 
naam hoort bij een van de kunstwerken die deel uitmaken van een poëzieroute 
in de tuinen van de Walburg aan de Boord in Nuenen. Dit beeld van spiegelglas 
en cortenstaal is ontworpen door het Nuenense beeldhouwerscollectief BC Pas-
sie en draagt de gegraveerde tekst van een gedicht van Catherina Boer. De Boom-
moeder is het tweede kunstwerk dat gerealiseerd kon worden als onderdeel van 
het Pad der Poëzie in deze befaamde bezoekerstuinen. Een succesvol crowdfun-
dingproject in het afgelopen voorjaar maakte de uitvoering van de vier dichter-
lijke kunstwerken mogelijk. Dit Pad der Poëzie zal in april 2016 haar (voorlopige) 
voltooiing bereikt hebben. 
Als klap op de vuurpijl overhandigt de Lions Club Nuenen deze middag een che-
que van 4500 euro aan de Stichting de Walburg Tuinen. Dit mooie bedrag mag 
worden besteed aan de (broodnodige) vervanging van tuingereedschappen voor 
de vrijwilligers van de Walburg Tuinen. Dankzij deze en andere vormen van 
steun blijven de oude monumentale tuinen (v.a. 1957) behouden en kunnen zij 
verder worden ontwikkeld. De traditie van de tuindagen op de Walburg krijgt 
een feestelijke bekroning met levende muziek en herfstige lekkernijen! Voor ver-
dere info zie www.dewalburg.nl 



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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

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.

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

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

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

AANGEBODEN:  Een 
nette huishoudelijke hulp. 
Interesse? Neem contact 
op met tel.nr. 06-20107094.

GARAGE VERKOOP 
Nog één keer dit jaar. ‘Bro-
cante en spullen uit groot-
moeders tijd’. A.s. zondag 
27 sept. tussen 10.00 -17.00 
uur. Ruiterweg 3. Gerwen.

STICHTING KRING-
LOOP NUENEN is drin-
gend op zoek naar vrijwilli-
ger met rijbewijs. Kom langs, 
Berkenbos 8a, of bel: 040-
283 92 16 of 040-283 56 20.

Ben op zoek naar een pied-
à-terre in  Nuenen. Voor 
willekeurig aantal dagen 
per week. Tel. 06-26054734.

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.

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 100 kramen. 
4 oktober: Bongerd in Breu-
gel & 11 oktober: Dreef in 
Aarle-rixtel  11.00-14.00 uur. 
Nog enkele kramen vrij. www.
kinderkledingbeurs.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.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

COMPLETE
WONINGINRICHTING

MODERN KLASSIEK LANDELIJK

RELAXFAUTEUILS
(met opsta functie)

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

GORDIJNEN, VITRAGES 
EN BINNENZONWERING

SALONTAFELS

KINDERKAMERS

HOEKBANKEN

BEDDEN, BOXSPRINGS 

en 
MATRASSEN

EETKAMERS

VLOERBEKLEDING, 
TAPIJT en KARPETTEN

BARKRUKKEN

Zondag 27 september 
geopend 11.00 - 17.00 uur

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

K I N D E R K L E D I N G -
BEURS Wo. 30 septem-
ber Zaal Den Heuvel Mierlo. 
9.30-11.30 uur maat 74 t/m 
110 en van 14.00-16.00 uur 
maat 116 t/m 164. Toegang 
GRATIS!

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

KNIP NU METEEN DE KORTINGSBONNEN UIT!

hypoallergeen 

getest geendierproeven

OOK ONDER DE ZONNEBANK
6 X SNELLER BRUIN (hoe korter, hoe beter voor je huid)
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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 30 september
The Vincent Affair

Nune Ville Berg 24, Nuenen

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
Burendag

Zaterdag 26 september
13.00-16.00 uur Open middag: Jongeren-
koor Jocanto, Musicalgroep Kapsones en 

Toneelvereniging de Lindespelers 
Geldropsedijk 50a Nuenen

Zaterdag 26 september
Flyeractie Stichting SPEK

Kernkwartier, het Parkhof en Park

Zaterdag 26 september
Expositie ‘Dorpswerkplaats Creatief’

Dorpswerkplaats

Zaterdag 26 september
12.00-17.00 uur Uitverkoop Atelier de 

Nijverheid en Hoedenatelier 
Berg 59 Nuenen

Zaterdag 26 september
13.00-17.00 uur 

KBO Voedselbankbridgedrive
Het Klooster

Zaterdag 26 september
20.15 uur 

Babette van Veen ‘Hartenvrouw’
Theater Het Klooster

Zondag 27 september
Vanaf 7.30 uur 7e Vincentwandeling

De Koppelaar, Nederwetten

Zondag 27 september
Expositie ‘Dorpswerkplaats Creatief’

Dorpswerkplaats

Zondag 27 september
Ad Scheepers Jeugdtoernooi 
Honk- en softbalclub Nuenen

Sportpark De Lissevoort

Zondag 27 september
Vanaf 7.30 uur WSV Nuenen Vincent 

wandeling. Start en finish vanaf Dorpshuis
 ‘De Koppelaar’ De Koppel 5 Nederwetten

Zondag 27 september
8.30-15.30 uur Kofferbakverkoop

Lankveld 10 Gerwen

Zondag 27 september
Kleedjesdag

Speeltuin De Kievit

Zondag 27 september
11.00-13.30 uur Koffieconcert Sonore en de 

Gerwense dorpsmuzikanten
De Bongerd, Asteroidenlaan 2 in Breugel.

Zondag 27 september
11.00-15.00 uur Jaarlijkse open dag 

van Showkorps O&V | Nuenen
Lonu terrein Wettenseind 28 Nuenen

Zondag 27 september
13.00-17.00 uur 

Willie en zijn orkest The Old-timers
Het Klooster

27 september t/m 3 oktober
Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten

Maandag 28 september
13.30 uur paddenstoelenlezing tijdens 

inloop, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen
Den Heuvel, Heuvel 11 Gerwen

Maandag 28 september
19.30-20.15 uur Koorschool, 

NMK zoekt versterking
Het Klooster

Maandag 28 september
19.30 uur Informatieavond Fotografie 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Park 63B Nuenen

Maandag 28 september
19.30 uur Workshop Snellezen
Bibliotheekvestiging Nuenen

Jhr.Hugo van Berckellaan 118

Maandag 28 september
20.00 uur VVD Nuenen liberaal café 
BANBouw, Collseweg 23 in Nuenen

Dinsdag 29 september
11.00-15.00 uur 

Modehuis Rovers en verkoop sieraden
Jo van Dijkhof

Dinsdag 29 september
19.30-22.00 uur Informatiebijeenkomst 

voor vrijwilligers door Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vd LEVgroep

De Luistruik, Sportlaan 12 Nuenen

Kerkberichten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag  26 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag  27 september 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 26  september 18.30 uur: Jan 
de Haas; Huub Vugts; Theo van Rooij.
Zondag 27 september 09.30 uur: Dora 
Bressers-Megens en Wendy; overleden 
ouders Sanders-Boeijen; Barth Roovers; 
Marco Janssen (vanwege sterfdag); Mia 
Steemers-Peters;
Theo Keeris, Piet Keeris en Dori Hiem-
stra-Keeris; Susan Teunisse-Rooijackers 
(vanwege verjaardag); Harrij van der 
Velden en overleden ouders van der Vel-
den-Foederer.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Corrie 
Peters - Wijman, Hugo Brouwerhof 
43, Wim Gudden, Arendhof 8 en Jan 
Bouw, Margot Begemanstraat 9. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Op verzoek van de bisschoppen is er 
dit weekend, 26/27 september, in alle 
kerken een extra collecte voor de 
vluchtelingen. Deze collecte kunnen 
we besteden om de mensen die zich in 
Nuenen vestigen, een extra welkom te 
geven namens de kerken.  

Vanaf zondag 4 oktober is de begintijd 
van de dienst in Nuenen weer om 
11.00 uur. Op zondag 4 oktober is er 
een bijzondere zangroep uit Minsk, 
die zal collecteren voor een goed doel 
(zie van Week tot Week).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 september 09.30 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorganger 
pastor F. Verhoeven.

Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-van Duijnhoven; Cissy Rooij-
ackers-Duijghuisen, namens de buurt.

Mededeling
Op 27 september 2015 zal op verzoek 
van de bisschoppen een extra collecte 
worden gehouden voor vluchtelingen. 
Om hen welkom te heten als zij met een 
status in Nuenen komen wonen, bieden 

de Nuenense kerken hun een kennisma-
kingspakket aan. Deze service kan wor-
den uitgebreid dankzij deze collecte. Bij 
voorbaat dank voor uw gulle gaven.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Zondag 27 september wordt de dienst 
geleid door dhr. P. Flach, kerkelijk wer-
ker. De dienst begint om 10.00 uur. Er 
is een jongerenviering en voor de kin-
deren is er weer de kindernevendienst. 
We collecteren voor het jeugdwerk in 
de PGN. Na afloop is er, zoals altijd, 
koffie of thee. Op donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Elke dinsdag is er inloopspreekuur 
van de beide pastores tussen 16.00 en 
17.30 uur. Dinsdag 29 september is er 
Samen aan Tafel vanaf 18.00 uur. Op-
gave vóór zaterdag 28 september bij 
samenaantafel@pgn-nuenen.nl.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 september 11.00 uur: vie-
ring, Seniorenkoor, voorganger pastor 
F. Verhoeven.

Misintenties
Theo Knoops; Mien van Moorsel-De 
Louw; Huub van den Oever; Uit dank-
baarheid ten gevolge van een 50 jarig 
huwelijk; Overleden familie Jansen-
Swinkels.

Mededelingen
Afgelopen week is in onze parochie de 
heer Theo Knoops op 70-jarige leef-
tijd overleden. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

Vorige week is in onze parochie me-
vrouw Mien van Moorsel-De Louw op 
84-jarige leeftijd overleden. We wensen 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te toe bij het verwerken van dit verlies.

Deze zondag is er op verzoek van de 
bisschoppen een extra collecte voor de 

vluchtelingen. Deze collecte kunnen we 
van harte bij u aanbevelen. De op-
brengst van de collecte van vorige week 
voor PAX Christi bedraagt € 99,60. 
Hartelijke dank aan alle gulle gevers.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 24 september 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
Onze-Lieve Vrouw-tot-vrijkoping-
van-de-slaven.  
Vrijdag 25 september 07.15 uur H. 
Mis, Quatertemperdag.    
Zaterdag 26 september 08.30 uur H. 
Mis, Quatertemperdag; gedachtenis 
van H. Cyprianus en Justina, martela-
ren. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag  27 september 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, 18de zondag na 
Pinksteren.  
Maandag 28 september 18.30 uur H. 
Mis, H. Wenceslaus, hertog en marte-
laar.  
Dinsdag 29 september 18.30 uur H. 
Mis, Wijding van de basiliek van de 
H.Aartsengel Michaël.   
Woensdag 30 september 07.15 uur H. 
Mis, H. Hiëronymus, belijder en kerk-
leraar.
      
Contactadres: 
Priesterbroederschap Sint Pius X, Pa-
ter Carlo de Beer, Heuvel 23, 5674 RR 
Nuenen/Gerwen, tel.: 040-283 45 05; 
email: c.debeer@stpiusx.nl. Internet: 
www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV'). 

In memoriam Theo Knoops
Op 19 september 2015 is oud wethouder en oud raadslid Theo Knoops op 
70-jarige leeftijd overleden. Theo Knoops werd in 1982 gemeenteraadslid 
voor GB’74 en later voor de Combinatie Nuenen c.a.. In januari 2000 volgde 
het wethouderschap in de portefeuille verkeer en vervoer, openbare wer-
ken, milieu, monumentenzorg en sport en recreatie. Daarnaast was hij lid 
van de Regionale Reconstructiecommissie ‘De Peel’.

Bij de verkiezingen in 2002 werd Theo 
met voorkeurstemmen  weer verko-
zen in de gemeenteraad. Tot aan zijn 
afscheid in 2005 vervulde hij zijn rol 
als volksvertegenwoordiger met ver-
ve. Hij heeft zich ruim 20 jaar als ge-
meentebestuurder ingezet voor de 
Nuenense gemeenschap, en vooral 
voor ‘zijn’ dorp Gerwen. Vanuit de 
agrarische sector  werd hij als  een af-
gevaardigde gezien. Theo was een 
echte verenigingsman. Hij was jaren-
lang bestuurslid en in 1980 zelfs Prins 
Carnaval bij carnavalsvereniging De 
Narre-Kappen te Gerwen. In zijn jon-
ge jaren was Theo de standaardrijder 
bij het Heilig Kruisgilde.   Theo was 

jarenlang actief binnen de organisatie 
van twee jaarlijkse hippische evene-
menten in Nuenen: Concours Hippi-
que Nuenen en de Vincent van 
Goghrit. Vanaf 1958 was hij lid van 
rijvereniging St. Clemens te Nuenen, 
waarvan 33 jaar bestuurslid en 8 jaar 
voorzitter. Tot op het laatst was hij een 
trotse menner met een prachtige au-
thentieke koets met Friese paarden 
ervoor. Vanwege zijn vele verdiensten 
voor de Nuenense gemeenschap was 
hij drager van de gouden erepenning 
van de gemeente Nuenen. Bij zijn af-
scheid als volksvertegenwoordiger in 
2005 ontving hij de Koninklijke on-
derscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Op vrijdagochtend 25 
september om 11.00 uur is zijn uit-
vaart in de St. Clemenskerk te Ger-
wen. Aansluitend zal hij met de koets 
en Friese paarden naar de begraaf-
plaats in Gerwen gebracht worden.

  

Willie en   
the Old-timers
Willie en zijn orkest the Old-timers 
geven op zondag 27 september een 
concertmiddag in Het Klooster te 
Nuenen met medewerking van Senio-
ren Blaaskapel Geldrop en Senioren-
orkest Meijel. Aanvang is om 13.00 
uur en de toegang is gratis.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 25 september organiseert  Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Groten-
hof, in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.

Tweedehands 
kledingwinkel bij 
vrouwencentrum 
De Vlinder
De tweedehands kledingwinkel 
van vrouwencentrum De Vlinder is 
weer iedere donderdag open van 
12.00 uur tot 15.30 uur. Iedere week 
komt er nieuwe kleding binnen die 
door de medewerkers zorgvuldig 
wordt gesorteerd en in de rekken 
gehangen. De kleding is niet duur-
der dan € 2,50.
 
Goede gebruikte kleding kan worden 
ingeleverd op dinsdag van 9.30 uur tot 
11.30 uur en van 13.00 uur tot 15.00 
uur, op woensdag tussen 9.30 uur en 
11.30 uur en donderdag van 12.00 uur 
tot 15.30 uur. Vrouwencentrum De 
Vlinder zit aan de Sportlaan 12 in 
Nuenen, naast Plein College Nuenen.
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Z&PV Nuenen heren 1    
kent een prima seizoenstart 
Afgelopen zaterdag speelden alle Nuenense waterpoloteams de eerste wed-
strijd van het seizoen. Het eerste herenteam was het hoogtepunt van de dag; 
een 12-5 overwinning op het gedegradeerde Hieronymus uit Roosendaal.

Om de kampioensambitie waar te kun-
nen maken heeft Nuenen zich met vier 
nieuwe spelers versterkt. Roy Schoen-
makers en Eddy Wielders kwamen 
over van Nayade, Stefan Engels van 
Schijndel en de topscoorder van de 1e 
klasse van vorig jaar Maurice Ver-
schoor van het Eindhovense Aegir. Na 
de toernooi winst van vorig weekend 
kreeg dit versterkte Nuenen afgelopen 
donderdag in een oefenwedstrijd tegen 
Nayade toch een stevige les; een te 
open verdediging en te weinig tempo. 

Hieronymus was op voorhand een 
geduchte tegenstander met veel erva-
ring en sterke spelers. Maar Nuenen 
speelde nu wel vanaf de 1e seconde in 
hoog tempo met een stevige verdedi-
gende pressing op de tegenstander, 
die er dan ook niet aan te pas kwam. 
Na de 1e periode stond het dan ook 
5-1 voor Nuenen. Daar op volgend 
werd de wedstrijd niet meer uit han-
den gegeven en werd het publiek op 
diverse mooie doelpunten getrak-
teerd.
 

Terug van weggeweest, Roy Schoenmakers maakt de 3-0.

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout start met gelijkspel
In de vierde afdeling van de eerste klasse heeft BCL-1/BouwCenter Swin-
kels een verdienstelijk gelijkspel gehaald in de thuiswedstrijd tegen het 
Veghelse BC´67-5. De Veghelse opponent was duidelijk sterker bij de 
dames: de Lieshoutse badmintonners waren dat bij de heren, waardoor uit-
eindelijk een terechte remise ontstond.

BC’67-5 - BCL-1/BouwCenter Swinkels: 4-4
In de allereerste wedstrijd van het sei-
zoen 2015-2016 heeft het vaandel-
team van Badminton Club Lieshout 
een verdienstelijk gelijkspel gehaald in 
de thuiswedstrijd tegen het Veghelse 
BC’67. Na een 21-14 en een 16-21 
moest een toegevoegde derde set de 
beslissing brengen. Die derde set werd 
door de Lieshoutenaren gewonnen 
met 21-14. De dames hadden in de 
dames-dubbelpartij minder in te 
brengen dan de heren. Nienke Houët 
en Boukje van der Werf verloren in 
twee sets met 19-21 en 12-21. In de 
singlepartijen was het niet anders. 
Mark van Melick had drie sets nodig. 
Ook Luuk Musters wist te winnen in 
zijn singlepartij (21-16, 24-22). Nienke 
Houët kon in haar partij alleen in de 
eerste set mee met Amber Derksen (19-
21) en moest in de tweede set veel ter-
rein prijsgeven (8-21). Ook Boukje van 
der Werf was niet opgewassen tegen de 
zeer sterke Judith van de Ven en verloor 
in twee duidelijke sets. In de afsluitende 
mixpartijen werd de gelijkheid nog 

eens onderstreept. Beide dubbelpartij-
en ontaardden in een toegevoegde der-
de set, die Mark van Melick en Nienke 
Houët wél wisten te winnen (21-17) en 
die Luc Musters en Boukje van der 
Werf níet wisten te winnen (18-21). 
Door deze uitslagen kwam er uiteinde-
lijk een verdienstelijk gelijkspel op de 
borden te staan en kunnen dus de eer-
ste vier punten worden bijgeschreven 
voor BCL-1/BouwCenter Swinkels.

Midweekcompetitie
Badminton Club Lieshout neemt niet 
alleen, met twee teams, deel aan de 
districtscompetitie. Met eveneens 
twee teams wordt er ook deelgeno-
men aan de midweekcompetitie die 
vanaf oktober aan zal vangen. Deze 
midweekcompetitie wordt ook geor-
ganiseerd onder de vlag van de officië-
le badmintonbond: “Badminton Ne-
derland” en kan dus ook als officiële 
competitie beschouwd worden. Op 21 
oktober speelt BCL-M1/Sportpoint 
Gemert. Dat team zal starten met de 
uitwedstrijd naar Budel-M3.

7e Vincentwandeling 
in Nuenen
Nieuw: De startplek is dit jaar, Dorps-
huis’ de Koppelaar’ aan de Koppel 5, 
Nederwetten op zondag 27 septem-
ber. De routes lopen nu ook door het 
erg mooie Dommeldal, ook over Eind-
hovens gebied. Nieuw: Een gezins-
wandeling van ongeveer 5 kilometer 
als foto-zoektocht. Lees voor meer in-
formatie de artikelen in Rond de Linde 
ga naar onze website www.wsvnue-
nen.nl of bel 06-55.34.38.30.

CV de Wetters is op zoek  
naar een trainer of trainster 
voor haar dansgardes
De 2 dansgardes bestaan uit enthousiaste meiden van 4 tot 15 jaar die ieder jaar 
twee spetterende dansen ten uitvoer brengen, een gardedans en een showdans. 
De dansgardes trainen iedere donderdag afzonderlijk van elkaar, de jongste garde 
begint om 18.30 uur tot 19.30 uur, de oudste garde van 19.15 tot 20.30 uur. Vind 
jij het leuk om deze groep meiden nieuwe dansen aan te leren en ons team te ko-
men versterken? Neem dan contact op met dansgardedewetters@gmail.com

Eerste seizoen 
jonge Nuenense 
waterpoloërs
Na een aantal jaren afwezigheid 
speelt er dit jaar weer een aspiran-
tenteam van Z&PV Nuenen mee in 
de regionale waterpolocompetitie. 
In een poule voor kinderen tot 11 
jaar spelen de Nuenense jongens en 
meisjes tegen hun leeftijdsgenoot-
jes uit onder andere Best, Deurne, 
Eindhoven en Veldhoven. 

De toekomstige sterren van het Nue-
nense waterpolo hebben het afgelo-
pen jaar al flink geoefend tijdens de 
trainingen en op een aantal toernooi-
en, maar voor allemaal is dit het eerste 
seizoen in de reguliere competitie. 
Misschien zijn er her en der wel wat 
zenuwen, maar ze staan te popelen om 
eind september te beginnen aan hun 
eerste thuiswedstrijd. Daarna volgen 
er nog acht thuis- en negen uitwed-
strijden. De laatste wedstrijd is eind 
april. Wat de positie op de ranglijst 
wordt is maar afwachten, maar wat 
vaststaat is dat het een super leuk en 
leerzaam jaar wordt en dat is het be-
langrijkste.

Er zijn in de groepen van 6 tot 9 en 9 tot 
11 jaar nog verschillende plekken vrij. 
Daarom organiseert de vereniging, na 
de leuke en succesvolle ronde in het 
voorjaar, in de herfst een nieuwe activi-
teit in het kader van Sjors Sportief. Kijk 
op sjorssportief.nl voor de details en 
om je aan te melden. Voor meer infor-
matie of om een keertje mee te doen 
met de reguliere trainingen kun je te-
recht bij waterpolo@zpvnuenen.nl

Jeugdtoernooi HSCNuenen

Gezelligheid op de 
honkbalvelden van HSCN
Traditiegetrouw zal het Ad Scheepers Jeugdtoernooi weer plaatsvinden, 
dit jaar op zondag 27 september 2015 op de velden van Honk- en Softbal-
club Nuenen aan de Lissevoort. 
 

Frits Massee 
kwalificeert zich 
voor wereld-
kampioenschap 
halve triathlon
Onze plaatsgenoot Frits Massee heeft 
op 19 september succesvol de halve 
triathlon op Lanzarote gedaan en zich 
daarmee gekwalificeerd voor de we-
reldkampioenschappen in Brisbane 
(Australië) in 2016. Deze zogeheten 
Ironman 70.3 bestaat uit 1,9 km 
zwemmen, 90 km fietsen en een halve 
marathon lopen. Hij geldt in het cir-
cuit als een van de allerzwaarste. Zon, 
wind, een lange beklimming in het 
fietsparcours en geen vlak stukje op 
het loopparcours. De 70- jarige atleet 
was nog maar net hersteld van een 
langdurige blessure. Op de foto staat 
hij als 2e naast de Ierse Sam Gordon. 
Gefeliciteerd met deze topprestatie!

Tafeltennisseizoen van start
De tafeltennisvereniging Nuenen is het seizoen 2015/2016 begonnen met het 
traditionele dubbel-toernooi. De inzet is de P&T-wisselbeker die bij het 25 jarig 
bestaan opgedragen werd aan de oprichters van de vereniging Piet van de Moos-
dijk en Theo Beks. Er werd gespeeld in 2 poules met steeds wisselende partners. 
Zo was het niet alleen een sportief maar ook een gezellige gebeurtenis die uitein-
delijk gewonnen werd door Jacques van de Linden en Kees Lancee. Zij mogen de 
wisselbeker een jaar in hun bezit houden. Op een eervolle tweede plaats eindig-
den Jac Schuurmans en Toine van de Leest. Wij hebben nog plaats voor nieuwe 
leden. Dus iedereen van 17 jaar en ouder die zin heeft te komen tafeltennissen is 
op dinsdagavond vanaf 19.30 uur van harte welkom om vrijblijvend kennis te 
komen maken en een balletje te slaan in de Koppelaar in Nederwetten. Wij spe-
len zowel recreatief als in een regionale competitie.

Maar liefst 16 clubs komen vanuit het 
hele land naar Nuenen afgereisd om 
dit jeugdtoernooi bij te wonen. 28 
Jeugdteams, variërend in leeftijd tus-
sen 4 en 15 jaar, inclusief coaches, ou-
ders en publiek zullen wij zondag ver-
welkomen op onze velden. 
Honkbal is hele stoere tactische sport. 
Daarnaast is de sfeer op de honkbalvel-
den en in de club gezellig en familiair.

De allerkleinste jongens én meisjes 
kunnen al vanaf 6 jaar bij ons terecht 

in ons Beeball Rookie team of Beeball 
Major team. Het pupillen 1 honkbal-
team van HSCN, heeft het in de com-
petitie voor elkaar gekregen om in juni 
al uitgeroepen te kunnen worden tot 
kampioen, ongeslagen nog wel.  
Met het Ad Scheepers Toernooi slui-
ten we het seizoen af voor de jeugd-
teams van HSCN. 
Naast de wedstrijden hebben we een 
springkussen, popcorn, hamburgers, 
Brabant Schmink komt en van de 
breakdance jongens van N-Town 
break kan je nog wat coole breakdance 
moves leren. Iedereen is van harte 
welkom.

Wil je ook eens komen proberen een 
balletje te slaan? Je bent van harte wel-
kom om eens mee te trainen. Kijk voor 
meer informatie op www.hscn.nl
                      

Triathlon

Tafeltennis

Badminton

BCL-1/BouwCenter Swinkels met (vlnr.) Mark van Melick, Nienke Houët, Boukje van der 
Werf en Luc Musters.
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Voetbal

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Nuenen - Roosendaal 1-1
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen heeft haar eerste competitiewedstrijd op het nieuwe kunst-
grasveld niet in winst kunnen omzetten. Roosendaal, dat vorig seizoen nog 
twee keer werd verslagen, hield aan de strijd in Nuenen een puntje over. 
Voor aanvang van de wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen. 
Maandag 14 september overleed Toine van Beers, van 1978 tot 1988 een 
vaste waarde van het eerste team van Roosendaal. Hierna kwamen beide 
teams behoudend uit de startblokken. 

Nuenen was weliswaar de bovenlig-
gende partij in de openingsfase maar 
behoudens een schietkans van Coen 
Jansen (bal smoorde in de mêlee van 
spelers) en een kopbal van Ron Jansen 
werden er geen kansen afgedwongen.
De tweede helft startten de gastheren 
met meer flair. Al na twee minuten 
kreeg Sander Egmond een uitgelezen 
kans de score te openen. Ron Jansen 
zette de middenvelder met een gewel-
dige pass vrij voor keeper Kevin Kils-
donk maar Sander zag zijn inzet naast 
het doel belanden. Nauwelijks dertig 
tellen later brak Yev Marcelli op links 
door maar hij zag zijn schot in het zij-
net ploffen. In de 53ste minuut werd 
eindelijk de ban gebroken. Noël Jan-
sen zette met een afgemeten pass we-
derom Sander Egmond vrij voor doel 
en deze keer was zijn inzet wel doel-
treffend, 1-0. Het leek erop dat Nue-
nen de gasten in een wurggreep had. 

Het was slechts schijn. In de 75ste mi-
nuut kwam Angelo Stoove ongelukkig 
met Lex van der Vliet in aanraking. De 
scheidsrechter gaf naast een vrije trap 
ook direct rood. Nuenen moest nog 
een kwartier met tien man verder. De 
vrije trap leverde niets op maar toch 
werd Roosendaal even later door Nue-
nen de helpende hand toegestoken. 
Een slechte terugspeelbal van Ron 
Jansen kon door Danilo Verus nog 
worden weggetrapt. Helaas viel de bal 
voor de voeten van Roosendaal speler 
Toon de Bruijn. Hij aarzelde niet en 
schoot de bal in het verlaten doel, 1-1. 
In het laatste gedeelte van de partij 
had zowel Roosendaal als Nuenen de 
wedstrijd nog kunnen beslissen maar 
het bleef bij de 1-1 stand.

Aanstaande zondag gaat Nuenen op 
bezoek bij HVCH, de enige ploeg die 
nog zonder puntenverlies is. 

 

Ron Jansen kopt op het Roosendaal doel (foto John van den Elsen)

EMK - Oisterwijk 5-0
Door Cor Groenen

In de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen startte EMK in een verrassende 
opstelling. Laatste man Bart Heezemans was door trainer Toon van de Loo 
in de spits geplaatst, samen met Tommie van Elst. Samen moesten ze voor 
onrust en doelpunten zorgen, iets wat in de eerste wedstrijden van EMK 
niet echt wou lukken. 

Na de eerste 15 minuten die voor 
EMK waren, kwamen de gasten als 
eerste beter in hun spel. EMK kwam 
in deze fase een aantal keren goed 
weg. Oisterwijk kreeg een aantal kans-
jes maar de inzetten waren te slap of 
EMK doelman Mike van Elderen 
bracht redding. Een fout in de Oister-
wijk verdediging stelde Tommie van 
Elst in staat om EMK op voorsprong 
te brengen, 1-0. Na de rust speelde 
EMK weer in een meer vertrouwde 
opstelling. De al een aantal minuten 
vragende van Elst om gewisseld te 

worden, werd in de 65e minuut onre-
glementair gestopt binnen de 16 me-
ter. De toegekende stafschop werd 
door Rick Slaats onberispelijk binnen 
geschoten. Met deze treffer was ook 
het verzet van Oisterwijk gebroken. In 
de 73e minuut scoorde Robbie van de 
Ven de 3-0 voor EMK. Na deze treffer 
speelde EMK de wedstrijd beheerst 
uit mede door treffers van Edwin 
Sleegers, verantwoordelijk voor de 4-0 
en 5-0. Ook invaller Guus Lippens 
kwam nog in scoringspositie, maar 
zijn schot ging voorlangs.

VOW - Nederwetten  2-1
Door Leo Evers
 
Hoewel VOW vanaf de aftrap zeer aanvallend speelde kon Nederwetten 
zich goed staande houden en waren beide teams aan elkaar gewaagd. In de 
20e minuut gaf John van der Velden   een mooie dieptepass op Rick van 
Lieshout die de bal prima verlengde op Toon van Rooij die zich vrijspeelde 
en beheerst Nederwetten op voorsprong zette, 0-1.
 
Zeven minuten later kwam VOW op 
gelijke hoogte via Bart van de Oever. 
In de 34e minuut werd het door die-
zelfde v.d. Oever 2-1 na goed voorbe-
reidend werk van de spelbepalende 
speler bij VOW Bart van de Laar.
Direct na de rust werd Toon van Rooij 
onderuit gehaald in het 16 meter 
gebied. Iedereen dacht aan een straf-
schop voor Nederwetten maar de 
scheids honoreerde het vlagsignaal 
van de grensrechter van VOW en ken-
de een vrije trap toe aan VOW van-
wege buitenspel. In de 55e minuut 
werd Arne Raaijmakers onderuit ge-
haald binnen de 16 meter. Maar ook 
dit keer geen penalty. De scheids legde 
de bal net buiten het strafschopgebied 
neer. Arne moest geblesseerd het veld 
verlaten en niet veel later moest ook 

Toon van Rooij geblesseerd van het 
veld. Nieuwbakken vader en stand-in 
verzorger Wijnand Jaspers had het 
maar druk met de blessurebehande-
lingen. Hij kan zich vast opwarmen zo 
werd langs de kant gezegd want de 
kans is groot dat hij volgende week 
mee zal moeten doen.

VOW ging op zoek naar de beslissen-
de treffer. Maar de twee doelpunten 
die VOW maakte werden beide door 
de scheidsrechter afgekeurd. Al met al 
een aantrekkelijke wedstrijd. Strijd-
lust, leuke momenten voor beide doe-
len maar helaas voor Nederwetten 
geen punten hoewel een gelijkspel 
niet onverdiend geweest zou zijn. A.s. 
zondag speelt  Nederwetten de thuis-
wedstrijd tegen ELI uit Lieshout.

RKGSV Gerwen
Zaterdag 26 september
RKGSV Vet 1 - RKVVO Vet 1  .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 27 september 
Elsendorp 1 - RKGSV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
ZSC 2 - RKGSV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
WODAN 10 - RKGSV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 - ACHT 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR1 - Pusphaira VR 3  .  .  .  . 11 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 26 september
Vet . EMK - Nederwetten  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
zondag 27 september
Nederwetten 1 - ELI 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Hulsel 5 - Nederwetten 2  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vrij
Nederwetten 4 - EMK 7  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
ZSC Da1 - Nederwetten Da1   .  . 10 .00
Nederwetten Da2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vrij

RKSV Nuenen
Zaterdag 26 september
Nuenen VE1- WODAN VE1  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 27 september
HVCH 1 - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKVVO 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Nuenen 3 - Reusel Sport 3  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4 - Reusel Sport 4  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Bladella 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Best Vooruit 4 - Nuenen 6   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Nieuw Woensel 4  .  . 14 .00
RKSV Heeze 5-Nuenen 8  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 9 - EMK 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Braakhuizen 8 - Nuenen 10  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 11 - ZSC 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen VR1 - Berghuizen VR1  . 12 .00
Nuenen VR2 - DBS VR1  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
RKSV Heeze VR1 - Nuenen VR3  . 12 .00

EMK 
Zaterdag 26 september 2015 
EMK VE1 - Nederwetten VE1  .  .  . 15 .30
Zondag 27 september 2015
Wilhelmina Boys 1 - EMK 1 .  .  .  .  . 14 .30 
Geldrop 3 - EMK 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
EMK 3 - SV Valkenswaard 3   .  .  .  . 11 .00
EMK 4 - UNA 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - Bladella 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 9 - EMK 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Nederwetten 4 - EMK 7  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR1 - Acht VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

KORFBAL NKV
Zondag 27 september
NKV 2 - noviomaggum 4   .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - OEC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

N. Woensel Vr. - RKGSV Vr.  2-1 
Door Joke van der Horst

Waar het de dames van RKGSV vorige week makkelijk af ging tegen VV Acht 
(9-2 winst), had het afgelopen zondag moeite met tegenstander Nieuw 
Woensel. Al snel leidde dit tot een 1-0 voorsprong voor Nieuw Woensel. 

Een spelmoment van de wedstrijd van RKGSV Vr.1 (Foto Joke van der Horst).

De Gerwense dames hadden daarna 
moeite met het weg krijgen van de bal. 
Toch lukte het RKGSV om eruit te ko-
men, waarna Manouk Beekwilder be-
hendig met de bal aan de voet zich 
door de verdediging van Nieuw 
Woensel wist te manoeuvreren. Haar 
schot op doel mistte vervolgens kracht 
en leek naast te gaan, maar bleek toch 
het doel in te rollen: 1-1.
RKGSV was weer terug in de wed-
strijd maar werd direct weer op scherp 
gezet: Nieuw Woensel zag dat keeper 
Brechtje van Leuken ver uit haar doel 
stond en schoot van afstand, maar 
mistte. Er bleven over en weer kansen 
ontstaan, die aan beide kanten niet tot 
doelpunten leiden.
Na rust ging Nieuw Woensel fel van 
start en speelde het spel zich voorna-
melijk af op de helft van Gerwen. Al 
snel had dit ook gevolgen voor de stand: 
Nieuw Woensel scoorde de 2-1. In de 
71e minuut lukte het Gerwen om een 
kans te creëren. Manouk Beekwilder 
legde de bal neer bij Manon Smits, 
maar de keeper van Nieuw Woensel liet 
het niet tot 3-1 komen. Gerwen leek 

zich herpakken en het spel verplaatste 
zich weer meer naar de helft van Nieuw 
Woensel. Nieuw Woensel knokte terug, 
waarbij de dames van Gerwen zich ver-
baasde over de beslissing van de 
scheidsrechter om niet te fluiten voor 
een vermeende overtreding op Maartje 
van Leuken. Zowel Nieuw Woensel als 
RKGSV kwamen een aantal keer voor 
het doel te staan. Beide partijen ver-
zuimde echter te scoren. 
In de slotfase van de wedstrijd aaste 
RKGSV nog op de gelijkmaker, waarbij 
Michelle van den Boogaard net over de 
middellijn uithaalde en naast schoot. 
De laatste minuten van de wedstrijd 
speelde zich af in het zestienmeterge-
bied van Nieuw Woensel. Er leek toen 
hands te worden gemaakt door een 
speelster van Nieuw Woensel. De 
scheidsrechter besloot niet in te grijpen 
en beëindigde kort daarna de wedstrijd.
De volgende competitiewedstrijd van 
het dameselftal van RKGSV speelt 
zich volgende week zondag af op de 
thuisbasis. Om 11.00 uur zal er wor-
den afgetrapt tegen tegenstander 
Pusphaira VR3.

Veldtoertocht 
Lieshout
                        
In het kader van het zestig jarig jubi-
leum van supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ organiseert 
deze vereniging op zondag 27 sep-
tember 2015 een veldtoertocht in 
Lieshout.

Het is voor de 11e  keer dat de Lies-
houtse supportersclub dit doet. Enke-
le leden hebben dan ook in de directe 
omgeving van Lieshout een tweetal 
mooie tochten uitgezet. Door een 
bosrijke omgeving, veelal onverharde 
wegen (paden).  De afstanden zijn 30 
en 45 kilometer, ook is er een pauze 
geprogrammeerd. Een fotograaf zal 
vele foto’s schieten, die op de web-
site  www.lieshoutsewielrenners.nl  te 
zien zijn en te downloaden. Iedereen 
kan en mag meedoen aan deze veld-
toertocht.

Zondag 27 september 2015 kan er inge-
schreven worden van 8.30 uur tot 10.00 
uur in sporthal ‘De Klumper’, Papen-
hoef 2 te Lieshout. Inschrijfgeld € 4,-.
 

Jubileum supportersclub RKSV 
Nuenen groots gevierd
Op 14 september was het 30 jaar geleden dat de supportersclub van de 
RKSV Nuenen het levenslicht zag. Het bestuur heeft dit zaterdag j.l met de 
supporters op gepaste wijze gevierd in het clublokaal.

In de sfeervolle kantine van de RKSV 
werd het feit dat de supportersclub 30 
jaar bestaat met een feest gevierd. Vele 
leden, genodigden, sponsoren en de 
selectie van zowel Nuenen 1 als 2 wa-
ren bijna voltallig aanwezig.
In een goed gevulde kantine werd het 
jubileum van de supportersclub met 
een BBQ en een drankje onder de 
klanken van PUNT & L tot in de late 
uurtjes gevierd. Dat de supportersclub 

binnen de voetbalclub goed geïnte-
greerd is bleek uit de vele positieve op-
merkingen en de huldiging door het 
bestuur van de RKSV met een pre-
sentje voor de heren en bloemen voor 
de dames van het bestuur van de sup-
portersclub. De doelstelling voor een 
positieve bijdrage in de vereniging is 
ook deze avond zeker weer bereikt en 
het bestuur kijkt al weer uit naar de 
volgende activiteit.

Volop gezelligheid tijdens het supportersfeest. (Foto John van den Elsen).

Bart Heezemans blokkeert de voorzet van een tegenstander, Mike van Elderen en David Adri-
aans kijken toe.



 
 

20% -
ALLÉÉN ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 SEPTEMBER

KORTING OP TV’S EN AUDIO
APPARATUUR

Deelnemende merken:

* Excl. HEOS

-RTRTR ING
o.a.  

AMBILIGHT TV’So.a.  
32", 40" en 55"

o.a.  
LED-TV’S en OLED

o.a.  
SMART en  

ANDROID TV’S

o.a.  
FULL HD  en
ULTRA HD 

 

ALLÉÉN ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 SEPTEMBER

KORTING GELDT OP ZOWEL VRIJSTAANDE APPARATEN ALS INBOUWAPPARATEN!

ALLÉÉN VRIJDAG 25 SEPTEMBER20%KORTINGOP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

Deelnemende merken:

* Alleen vrijstaand, geen inbouw

 
 

*
*

*

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

IN DE 
WINKEL 
EN OP EXPERT.NL

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!

Expert van Erp
Boxtel, Rechterstraat 62, (0411) 688688
Nuenen, Voirt 2c, (040) 2846060
’s Hertogenbosch, Helftheuvelpassage 85-87, (073) 6217952

295x225mm h - Full Colour - week 39

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Restaurant Olijf is op zoek naar personeel!

Bediening:
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met horeca ervaring vanaf 18 
jaar. Ben je gemotiveerd, sociaal & communicatief vaardig en met 
name beschikbaar in het weekend.

Afwas:
Voor de donderdagen zijn we opzoek naar een enthousiaste 
collega.

Stuur je motivatie en cv met pasfoto naar;
www.restaurantolijf@outlook.com

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

  

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!
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

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MOVERS 
compleet ingebouwd incl 
accu

halfautomaat € 1199,- 
volautomaat € 1399,- AIRCO

volledig ingebouwd
vanaf € 1500,- 

WINTER-
CHECK 
€ 45,- 

vanaf 1 oktober

OCCASION ACTIE 
in de maand september

korting tot € 500,-
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