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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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Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

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!”

Gipsy Jazz 
in café  
de Stam 
Gerwen

Jo Relou - 
van Happen 
100 jaar

Pastoraal werker 
Jos Deckers 
na bijna 39 jaar 
met pensioen

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

50 Jarig bestaan     
RKVV Nederwetten
Vanaf woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober viert RKVV Neder-
wetten het 50 jarig bestaan van de club. 

50-jarig
jubileum
RKVV
NEDERWETTEN

Programma7 tot en met 11 oktober 2015 De eerste poging: De sporen van geor-
ganiseerd voetbal in Nederwetten gaan 
terug naar de jaren '50. Tijdens een we-
kelijks potje biljart in het cafe van Jan 
Geven stelde deze voor om een voet-
balclub op te richten. Jan zou tegen een 
vergoeding van 3 cent per lid een bal ter 
beschikking stellen. De totale contribu-
tie kwam uit op 5 cent. Gevoetbald 
werd op een braakliggend stuk grond in 
het ‘Broek’. Deze eerste poging duurde 
slechts 8 weken. De contributie van 40 
cent bleek te hoog. De spelers zochten 
hun heil in Gerwen bij RKGSV. 

De tweede poging:  De oprichting van 
O.D.V. (Opgericht Door Vrienden) was 
de tweede poging om in Nederwetten 
voetbal van de grond te krijgen. Tonnie 
Dekkers, Jac. Kluijtmans, Theo Hoeks 
en Miel van Rooij benaderden Piet van 
Hoek en vroegen hem mee te werken 
om een vereniging tot stand te brengen. 
Van Piet van Hoek was algemeen be-
kend dat hij een fanatiek voetbalsup-
porter was. Piet werd voorzitter en in 
de rood-wit gestreepte PSV-shirtjes 
nam men deel aan enkele toernooien 
o.a. bij EMK en Gestelse Boys. Trainen 
deed men op het terrein achter het 
kerkhof waar nu de tennisbanen liggen. 
De toenmalige pastor Woestenburg 
had toestemming gegeven een aantal 
bomen te rooien. Toen bij aannemer 

Jan de Louw de nodige panlatten voor 
het doel waren gehaald kon men voet-
ballen dat de splinters er letterlijk en fi-
guurlijk van af vlogen. Het jeugdige 
O.D.V. bestuur bleek niet in staat om 
een geschikt voetbal terrein te vinden, 
waardoor ook deze poging niet slaagde. 

De derde poging: In 1965 kwam daar 
verandering in. Omdat Joost Rooyak-
kers ‘het boeren’ voor 
gezien hield kwam 
dit veld, dat eigen-
dom van de kerk is, 
beschikbaar. Piet van 
Hoek en Jan Teunisse 
namen snel actie en 
in enkele dagen had-
den ze een aantal ge-
schikte bestuursle-
den gevonden. Op 15 
september 1965 
kwam het voorlopige 
bestuur bestaande 
uit Huub Gijbels, An-
dre van Doorn, Siem 
Schouten, Jan Sanders en Harrie v.d. 
Wiel bij cafe Geven bijeen om de eer-
ste besluiten te nemen over o.a. uitzet-
ten van het terrein, opheffen van het 
kerkpad, gesprek met burgemeester en 
een ledenwerfactie. De officiele op-
richtingsvergadering was op 8 oktober 
1965.

Clubkleuren en clubhuis: 
Harrie Kluytmans zorgde ervoor dat 
het rood-wit van O.D.V. verruild werd 
voor blauw-wit. Als echte Eindhoven-
supporter zei hij: "Ik zal jullie in de 
kleren steken maar dan moeten die 
wel blauw-wit zijn". In 1966 wordt be-
gonnen met de bouw van de kleedlo-
kalen (geen warm water, verwarming 
of electriciteit). 

In 1975 wordt het clubhuis geopend. 
In oktober 1980 wordt een tweede 
veld in gebruik genomen (tevens trai-
ningsveld) en in 1983 wordt gestart 
met de bouw van een nieuw clubhuis 
en kleedlokalen welke op 17 december 
1983 in gebruik genomen worden.

Anno 2015 heeft 
RKVV Nederwetten 
313 leden. 4 senioren 
elftallen, 2 dames elf-
tallen en een vetera-
nen team. Daarnaast 
zijn de jeugdspelers 
samengevoegd met de 
jeugd van Gerwen on-
der de naam Juven-
tud.

De voorbereidingen 
op de feestweek zijn al 
enkele jaren aan de 

gang. Het doel dat we gedurende de 
afgelopen jaren voor ogen hebben ge-
had: een geweldige feestweek voor en 
door iedereen.

We hebben ook aan alle inwoners van 
Nederwetten gevraagd om hun huis te 
versieren in de blauw-witte kleuren 
van de voetbalclub zodat er goed te 
zien is dat er iets bijzonders te vieren 
is in Nederwetten. 

•	 De	start	is	op	woensdagmiddag	7	ok-
tober met activiteiten voor de basis-
schooljeugd. Spelen door de jaren 
heen. Kinderen maken kennis met en 
kunnen ervaren welke spelletjes er 
werden gespeeld tussen 1965 en 2015.

•	 Woensdagavond	volgt	er	een	activi-
teit in het dorp; Nederwetten Kleurt 
Blauw Wit. Een wandeling door het 
dorp met onderweg tijd voor het be-
antwoorden van diverse vragen. 
Wie gaat er naar huis met de prijs en 
wie wint de prijs voor het best ver-
sierde huis en welke straat gaat er 
vandoor met de straatprijs? 

•	 Donderdagmiddag	 staat	 er	 een	 lu-
dieke kienmiddag op de agenda. 
Kienformulieren zijn gratis en er 
zijn leuke prijzen te winnen.

•	 's-Avonds	 het	 8	 oktober	 Bier-	 und	
Weinfest met diverse spelactivitei-
ten en toepasselijke muziek.

•	 Vrijdagavond	 staat	 de	 receptie	 van	
18.30 tot 19.30 gepland waar ieder-
een van harte welkom is. 

•	 Om	 20.00	 uur	 start	 de	 reunie	met	
het officiële gedeelte. Hier worden 
o.a. de jubilarissen gehuldigd en de 
nieuwe tenues gepresenteerd.

•	 Zaterdagmiddag	staat	de	voetbalbe-
hendigheidsmiddag op het pro-
gramma met verrassende en komi-
sche activiteiten. Een middag voor 
jong en oud.

•	 Zaterdagavond	 belooft	 een	 spette-
rende avond te worden met een op-
treden van de band Lijn 7. 

•	 Zondagochtend	 starten	 we	 met	 de	
kerkdienst. Pastor Tonnie Dekkers, 
oud 1e elftalspeler, zal deze kerk-
dienst leiden samen met Andre van 
Doorn en Harrie Migchels. Om 
11.00 uur is de aftrap van de voetbal-
wedstrijd van de veteranen van Ne-
derwetten tegen de veteranen van 
RKGSV. Om 13.30 uur speelt Neder-
wetten 1 tegen RKGSV 1.  Tussen-
door zal de geit bepalen wie de geluk-
kige winnaars worden van de loterij.

Het jubileumweekend wordt afgeslo-
ten met een geweldig theater- en 
showprogramma ‘GOUD’ o.l.v. mu-
ziektejater VREEMD. Dit mag je ook 
zeker niet missen.

Nagenoeg alle programmaonderdelen 
zijn gratis toegangelijk. Alleen voor de 
zaterdagavond en zondagavond hante-
ren we een kaartverkoop. Kaarten voor 
zaterdag (met optreden van Lijn 7) kos-
ten € 10,-. Voor de zondag € 5,- en dit is 
inclusief 3 consumpties. Er zijn nog 
kaarten verkrijgbaar op de volgende 
plaatsen: Kantine RKVV Nederwetten, 
Café OnsDorp in Nuenen, Kantine VV 
EMK, Kantine RKGSV Gerwen.

Tot ziens op de jubileumdagen op of 
langs het veld of in het dorpshuis de 
De Koppelaar aan de Koppel 5 te Ne-
derwetten!
Voor meer informatie kijk op de web-
site www.rkvvnederwetten.nl en LIKE 
onze Facebookpagina 50-jarig jubi-
leum RKVV Nederwetten. 

De nieuwe PMD-zak;         
Van binnen en van buiten GROEN!

Opnieuw berkenoverlast 
Vallestap in Gemeenteraad
Door Gerrit van Ginkel

Een kleine twee uur werd er weer besteed aan de overlast van berken op de 
Vallestap tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 sep-
tember. Mevr. de Thouars was opnieuw de inspreker die de belangen van de 
bewoners van de Vallestap en omliggende wijken op een zeer bewogen 
manier behartigde.

Vooral de allergie die de pollen kan 
veroorzaken werd breed uitgemeten 
en ondersteund door een extra toege-
voegd dossier ‘berkenpollenallergie’ 
opgesteld door medici. 
Verder was er het niet uitvoeren van 
een motie om 50% van de 135 bomen 
te kappen en de 37 wijkbewoners die 
brieven geschreven hadden aan het 
comité van Mevr. de Thouars. Ook 
dat waren zwaarwegende argumen-
ten om opnieuw bezwaar aan te teke-
nen tegen de Deelnotie Overlast Bo-
men die op de agenda stond.
De deelnotie vormt een belangrijke 
leidraad om te komen tot de vaststel-

ling van het bomenbeleidsplan dat na 
de zomer van 2016 gepresenteerd 
wordt, volgens wethouder Jansen.
Er waren reacties over allergie ontvan-
gen maar ook reacties van bewoners 
die gingen voor een groene wijk. Hij 
wilde nog wel ingaan op de pollenma-
terie: uit proeven is gebleken dat de 
draagkracht van pollen wel 100 km. 
kan bedragen. Er zijn ook medici die 
iets anders denken over pollen, aldus 
de wethouder. De gezondheidsaspec-
ten worden uitgebreid belicht in het 
toekomstige bomenbeleidsplan met 
een apart hoofdstuk. Het CDA was 
geen voorstander van het opnieuw in-
stellen van een werkgroep. Groen 
Links verklaarde zich geen tegenstan-
der te zijn voor het kappen van bomen 
als het maar via een bomenbeleids-
plan ging.
Een amendement ingediend door 
Groen Links en Nuenens Belang werd 
ingetrokken.
Het handelde over een enquête onder 
de burgers van de Vallestap en een an-
dere stemverhouding over pollen. Het 
amendement wilde dat veranderen in 
20 klachten op de 80 bewoners.

Groen Links en de VVD waren uitein-
delijk voor bij de stemming over de 
Deelnotie Overlast Bomen. De rest 
was tegen de notitie.

Vanaf oktober liggen de nieuwe PMD-zakken bij de balies van de supermark-
ten en op het gemeentehuis. Deze zak heeft niet alleen een groene kleur, 
maar is gemaakt van gerecycled materiaal en bestaat zelfs voor 20% uit het 
kunststof dat in de gemeente Nuenen is ingezameld. 

Waarom andere zakken?
Zakken	gevuld	met	PMD	zijn	zwaar-
der dan toen er alleen plastic afval in 
zat. Daarom heeft de gemeente Nue-
nen samen met de afvalinzamelaar 
en de gemeenten Helmond, Deurne, 
Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en 
Someren gekozen voor deze nieuwe 
dubbel groene zak. Dit is de enige 

zak die gebruikt mag worden voor 
het aanbieden van PMD-afval. Na-
tuurlijk kunt u uw voorraad met 
oude zakken eerst opmaken. De zak-
ken zijn steviger, er zit een rood trek-
koord in dat beter opvalt en er staat 
met plaatjes op wat er in de zak mag. 
In een rolletje van 10 stuks kunt u de 
zakken ophalen op dezelfde locaties 
die u gewend was. 
 
Op veel plaatsen in Nuenen hangen 
er haken aan lantaarnpalen of staan 
er speciale paaltjes waar PMD-zak-
ken aan gehangen kunnen worden. 
Dit komt overal in de gemeente. Er 
komen veel aanvragen van inwoners 
voor een haak in de wijk. Bedankt 

hiervoor, het is fijn om te horen dat 
inwoners enthousiast zijn en mee-
denken. Waar mogelijk worden in 
de hele gemeente Nuenen cluster-
plekken voor containers aangewe-
zen en haken voor PMD-zakken ge-
plaatst.
Meer informatie over afval scheiden 
en clusteren? Kijk in de digitale afval-
kalender: afvalkalender.nuenen.nl 
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Graag alleen lege verpakkingen in deze zak

Vult u deze zak met plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
en drankenkartons? Dan maken wij er nieuwe producten van!

Deze zak is gemaakt van uw ingezameld plastic.Help mee recyclen. Samen met uw gemeente.
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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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•	 aan	de	heer	Rouwenhorst	en	mevrouw	H.	Raaijmakers	is	een	ont-
heffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken tijdens de diverse jubileumactiviteiten in M.F.A. De Kop-
pelaar aan De Koppel 5 in de periode van 7 tot en met 11 oktober 
2015 (verzenddatum 29 september 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 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
Handhavingsbeleid op artikel 13 b Opiumwet gemeente Nuenen c.a. 
2015
De burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. maakt bekend dat hij 
op	28	september	2015	het	gewijzigde	“Handhavingsbeleid	op	artikel	
13b Opiumwet gemeente Nuenen c.a. 2015” (Damocles 2015) heeft 
vastgesteld. De belangrijkste wijziging in het beleid is dat de burge-
meester de overtreder geen waarschuwing meer stuurt, maar direct 
de woning sluit voor minimaal 1 maand. 

Artikel 13b Opiumwet maakt het voor de burgemeester mogelijk om 
met bestuursdwang op te treden tegen, vanuit woningen of lokalen 
(zoals bedrijfspanden) dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen 
behorende erven van waaruit drugs worden vervaardigd, verkocht, 
afgeleverd of verstrekt dan wel aanwezig zijn. Omdat voor eenieder 
duidelijk moet zijn hoe en onder welke omstandigheden de burgemees-
ter zijn bevoegdheid gebruikt, is het handhavingsbeleid opgesteld. 

Dit handhavingsbeleid van de gemeente Nuenen c.a. treedt in werking 
op	2	oktober	2015.	Het	handhavingsbeleid	is	met	ingang	van	de	datum	
van	 deze	 bekendmaking	 opgenomen	 in	 de	 Regelingenbank	 van	 de	
gemeente.	Het	handhavingsbeleid	is	te	raadplegen	via	de	website	www.
overheid.nl > Overheidsinformatie > Lokale regelingen. 
Het	handhavingsbeleid	op	artikel	13b	Opiumwet	gemeente	Nuenen	
c.a. 2015 ligt ter inzage op het gemeentehuis. Voor de inzage op het 
gemeentehuis, dient u een afspraak te maken.

Nuenen, 28 september 2015 

PUBLICATIE
Verkeersbesluit parkeerplaats Zuster Celinehof
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
een verkeersbesluit genomen. Op de Zuster Celinehof wordt een open-
bare parkeerplaats ingericht als Individuele Gehandicapten Parkeer-
plaats.	Hierdoor	is	deze	parkeerplaats	niet	langer	voor	eenieder	be-
schikbaar voor het parkeren van voertuigen.

Indienen bezwaarschrift
Het	verkeersbesluit	en	de	daarbij	horende	tekening	liggen	vanaf	don-
derdag 1 oktober 2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage 
bij de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent u het niet eens met de inhoud van de besluiten, of vreest u voor 
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. 
Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat de verkeersbesluiten 
ter inzage liggen. Uw reactie richt u aan het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Het	bezwaar	moet	ten	minste	bevatten:
1. naam en adres;
2. de dag en handtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

gericht is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen, 1 oktober 2015

COLLECTE
In de week van 4 t/m 10 oktober 2015 wordt gecollecteerd door de 
Dierenbescherming.

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens Vincent van Goghrit
Op zondag 4 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Vincent van Goghrit 
gehouden. De start en finish vinden plaats in het centrum van Nuenen. 
Alle wegen rondom het park zijn dan de gehele dag (tot 18.00 uur) 
afgesloten voor het verkeer. Ook parkeren rondom het park is op die 
dag niet toegestaan. De Mgr. Cuytenlaan en de Van Goghstraat blijven 
open. De busdiensten hebben normaal doorgang.

AFVALINZAMELING
Thema: De nieuwe groene PMD-zak.
Vanaf oktober liggen de nieuwe PMD-zakken bij de balies van de su-
permarkten en op het gemeentehuis. Deze zak heeft niet alleen een 
groene kleur, maar is gemaakt van gerecycled materiaal en bestaat 
zelfs voor 20% uit het kunststof dat in de gemeente Nuenen is ingeza-
meld.	Deze	PMD-zak	is	dus	van	binnen	en	van	buiten	GROEN!

Waarom andere zakken? 
Zakken gevuld met PMD zijn zwaarder dan toen er alleen plastic afval 
in zat. Daarom is er gekozen voor deze nieuwe dubbel groene zak. Dit 
is de enige zak die gebruikt mag worden voor het aanbieden van PMD-
afval. Natuurlijk kunt u uw voorraad met oude zakken eerst opmaken. 

Wat is er anders? 
De zakken zijn steviger, er zit een rood trekkoord in dat beter opvalt 
en er staat met plaatjes op wat er in de zak mag. U kunt de zakken 
ophalen op dezelfde locaties die u gewend was. 
 
Clusteren van afval 
Op veel plaatsen in Nuenen hangen er haken aan lantaarnpalen of 
staan er speciale paaltjes waar PMD-zakken aan gehangen kunnen 
worden. Dit komt overal in de gemeente. Er komen veel aanvragen 
van inwoners voor een haak in de wijk. Bedankt hiervoor, het is fijn 
om te horen dat inwoners enthousiast zijn en meedenken. Waar mo-
gelijk worden in de hele gemeente Nuenen clusterplekken voor con-
tainers aangewezen en haken voor PMD-zakken geplaatst. Meer in-
formatie over afval scheiden en clusteren? Kijk in de digitale afvalka-
lender: www.afvalkalender.nuenen.nl
 

AFVALINZAMELING
Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober wordt het restafval opgehaald. 
Plaats uw container de avond van tevoren na 22.00 uur aan de 
straat.  De inzamelaar start om 07.30 uur met de inzamelronde. We-
kelijks kunt u PMD (plastic metalen (blik) en drankkartons) aanbieden. 
Gebruikt u hiervoor de zakken van de gemeente. De kroonringen in 
de diverse wijken zijn niet bedoeld voor opslag van de zakken. Ook 
hier	geldt	dat	u	de	zak	de	avond	van	tevoren	aan	mag	bieden!	Wij	
vragen u dringend hier rekening mee te houden.

Nieuw wagenpark BLINK, inzamelaar van Nuenen
In Nuenen rijden vanaf begin deze maand vier nieuwe inzamelvoertui-
gen voor BLINK. 
De wagens voldoen aan de huidige wettelijke eisen zoals uitstoot en 
geluid. Daarbij is de draaicircel kleiner geworden omdat het overal in 
de wijken krapper aan het worden is. 
De cabine is verlaagt zodat de medewerker beter in en uit kan stappen 
tijdens zijn route. Dit is een arbotechnische verbetering. Ook zijn alle 
veiligheidsonderdelen verbeterd. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 24	september	2015	 Schout	Appelslaan	3,	5673	RM	-	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het vestigen 
	 	 	 van	een	kapsalon	aan	huis	(RO,	afwijken	van	
   de bestemming);
•	 24	september	2015	 Te	Welle	12,	5673	BP	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het vestigen van een 
	 	 	 makelaarskantoor	aan	huis	(RO,	afwijken	
   van de bestemming).

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 23	september	2015	 Noorderklamp	24,	5673	BH	–	het	plaatsen	
   van een dakkapel (BOUW);
•	 24	september	2015	 Paaihurken	6A,	5671	BD	–	het	verbouwen	
   en gebruiken van een schuur als woonruimte 
	 	 	 in	het	kader	van	mantelzorg	(RO,	afwijken	
   van de bestemming);
•	 25	september	2015	 Europalaan	103,	5671	JD	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik van de werkkamer op de begane 
   grond ten behoeve van het vestigen van een 
	 	 	 pedicurepraktijk	 (RO,	 afwijken	 van	 de
   bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Stichting	Oranje	Fonds	is	een	vergunning	verleend	voor	het	

houden van een collecte in de periode van 16 tot en met 21 mei 
2016 (verzenddatum 24 september 2015);

•	 aan	Honk-	en	Softbal	Club	Nuenen	is	een	ontheffing	verleend	i.v.m.	
overnachtingen tijdens de diverse toernooien in oktober 2015 op 
het terrein aan Lissevoort 6 (verzenddatum 24 september 2015);

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.

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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•  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   
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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

Goud met onze producten op de 
Internationale Slagers Vakbeurs

                
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Houthakker steaks 
.................................... iedere 4e gratis
Runder Ribeye
Reepjes
100 gram  ........................................2,40
Mini Kip Rollade
500 gram  ........................................6,25

VLEESWAREN TRIO
100 gr. Filet Americain
100 gr. Achterham
100 gr. Grill worst ......... samen 5,00
Carpaccio Misto
100 gram  ........................................2,10
Rucola Rol
100 gram  ........................................2,00

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

6x
KOOPJE

KOOPJE

Rucola 
   per schaal 0,99
Granaatappel

per stuk 0,99
Rodekool panklaar

1/2 kilo 0,69

Stroganof salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 oktober

Conferance peren 
hele kilo1,29

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Onze nieuwe vaste 
aanbiedingen !!!

 

Acties week 40: geldig maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober 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
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

AFHAAL MAANDMENU OKTOBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG
5) CHIEUW JIM KAI PIEN
  (GEFRITUURDE BLOKJES MAISKIPFILET HARTIG GEKRUID, 

BEREID MET KRUIDENZOUT, CHINESE KRUIDEN DAARBIJ 
SPAANSE PEPER, UI EN PAPRIKA)

6) DAGING BOEMBOE KERRIE
 (RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD IN KRUIDIGE 
 KERRIE-KOKOSSAUS, SEREH LEMON PURUTBLAD)

7) SUUN LAT TIEMYUK
  (GESNEDEN PLAKJES VARKENSHAAS OP PEKING STIJL, 
 MET EEN LICHT-ZOETZURE-PIKANTE VRUCHTEN SAUS, 
 MET CHINESE CHAMPIGNONS, MAISKOLFJES 
 EN ANDERE GROENTEN)

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur  

(dinsdag is onze rustdag!!)
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur

New Oriental
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Boeken – Tijdschriften – Bureau artikelen 
Schrijfwaren – Wenskaarten – etc.

FAILLISSEMENTSUITVERKOOP 
i.o.v. curator mr. D.D. Dielissen-Breukers (Boskamp & Willems Advocaten)

Boekhandel Van De Moosdijk B.V. 
Parkhof 5, 5671 EX Nuenen

Openingstijden:

Vrijdag 2 oktober 
van 9.30 tot 20.00 uur 40% korting

Zaterdag 3 oktober 
van 9.30 tot 17.00 uur 60% korting

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



Donderdag 1 oktober 2015Rond de Linde  Nr.    40

Pastoraal werker Jos Deckers na bijna 39 jaar met pensioen

‘De bisschoppen bepalen de 
regels, wij hoe we ermee omgaan’
Door Edwin Coolen

NUENEN - Gregoriaans gezang klinkt door de gangen van de pastorie aan 
het Park. Het geeft een bijzondere, mystieke sfeer. Het is woensdag, repeti-
tieavond van de Gregoriaanse zanggroep waaraan ook pastoraal werker 
Jos Deckers deelneemt. Hij onderbreekt de repetitie voor een interview 
over zijn naderende pensioen. Stoppen of afscheid nemen wil hij het niet 
noemen: ‘Er is nog zoveel dat ik wil doen.’

‘Jos, ga maar zoeken.’ Zo reageerde 
bisschop Hurkmans in Den Bosch 
toen Jos Deckers zei dat hij weer in de 
parochie wilde gaan werken. ‘Want ik 
miste het contact met de mensen. Er 
was een vacature in de parochie Nue-
nen, die ik kende door mijn contacten 
met pastoor Henk Gerrits. Ik vond dat 
hier een prettige sfeer heerste. Na een 
gesprek met Gerrits was het zo gere-
geld’, vertelt Jos.

In 1999 ging Jos als pastoraal werker 
aan de slag in Nuenen. Het bleek geen 
negen tot vijf baan: ‘Ik begin ’s mor-
gens thuis met een korte bezinning. 
Dan ben ik rond 9.30 uur op het secre-
tariaat. ‘s Middags ga ik vaak bij men-
sen op bezoek in verband met ziekte of 
een uitvaart. En in de weekeinden na-
tuurlijk de vieringen in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.’
 ‘Geboorte, trouwen, ziekte 
en sterven. Je leert mensen kennen op 
heel precaire momenten in hun leven, 
de plezierige maar ook de droevige. Ik 
hoop de mensen in die processen te 
kunnen ondersteunen en woorden 
aan te reiken. Dat geeft voldoening. 
Zoals pastoor Vossenaar het mooi 

zegt: ‘Mensen tot God brengen’. Dan 
loopt de rest vanzelf.’

In 1960, toen Jos tien jaar oud was, 
overleed zijn vader. Zijn moeder be-
sloot toen om van Beek en Donk terug 
te gaan naar Den Bosch. Jos: ‘De pas-
toor daar, een norbertijn, was van grote 
steun voor mijn moeder. Ik was misdie-
naar bij hem en wilde toen ook priester 
worden. Doorslaggevend voor mijn la-
tere beroepskeuze was echter een voet-
tocht van Pax Christi. De begeleidende 
aalmoezenier was zo inspirerend dat ik 
dacht: ‘Dat wil ik ook.’
 Na zijn studie theologie én so-
ciologie, ging Jos op 26-jarige leeftijd 
aan de slag in de Petrusparochie in Box-
tel. Daarna werd hij gevraagd voor het 
Diocesaan Pastoraal Centrum in Den 
Bosch, waar hij onder andere opleidin-
gen ontwikkelde. Het celibatair leven 
bleek echter niet voor Jos weggelegd. 
Sinds 1979 is hij getrouwd met Liesbeth 
die hij voor het eerst ontmoette tijdens 
een bedevaart naar Lourdes.

In zijn jaren in Nuenen kreeg Jos te 
maken met de restauratie van het inte-
rieur en de beelden van de Clemens-

kerk en het sluiten van de Andrieskerk. 
Maar ook met het overlijden van de 
pastoors Henk Gerrits in 2005 (opge-
volgd door Hans Vossenaar) en Freek 
Groot (2014). 
 In april 2013 werden de paro-
chies van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten samengevoegd tot één kerkelijke 
gemeente, de Heilig Kruis parochie. Dit 
was nodig vanwege de terugloop van 

nieuwe priesters en kerkgangers, een 
landelijke tendens die zich al jaren 
doorzet. ‘De vanzelfsprekendheid voor 
mensen om lid te zijn van de kerk is ver-
dwenen. Het cultuurchristendom, de 
volkskerk van vroeger, bestaat niet 
meer. In de bijna 39 jaar van mijn werk 
heb ik die overgang van dichtbij meege-
maakt. Aan de ene kant natuurlijk jam-
mer, want ik vind het christendom 
belangrijk en wil het uitdragen. Aan de 
andere kant merk ik dat de mensen nu 
een veel bewustere keuze maken met 
een duidelijke motivatie. Dat is wel 
weer mooi om te zien,’ zegt Jos.

De Rooms Katholieke Kerk heeft de af-
gelopen jaren de nodige problemen ge-
kend, zoals de strijd tussen een 
conservatieve en meer progressieve 
richting, de soms moeizame omgang 
met homoseksuelen en de schandalen 
rond het seksueel misbruik. Incidenteel 
hoorde Jos van parochianen die in het 
verleden in kloosters of internaten met 
dat misbruik te maken hebben gehad.
Jos: ‘De Commissie Deetman heeft hier-
over goed werk geleverd. Slachtoffers 
krijgen terecht een schadevergoeding.’
 Met betrekking tot de katho-
lieke hiërarchie zegt Jos lachend: ‘De 
bisschoppen bepalen de regels, wij in de 
parochie bepalen hoe we daar in de 
praktijk mee omgaan.’ Over de rel enke-
le jaren geleden, toen een homoseksue-
le prins carnaval in Reusel geen hostie 

kreeg, is Jos duidelijk: ‘Wie zijn wij om 
te bepalen hoe mensen hun persoonlijk 
leven invullen. Wat dat betreft, gaat dat 
in Nuenen zonder problemen. Mensen 
zijn welkom in de kerk. Ik voel me dan 
ook thuis bij deze paus,’ aldus Jos Dec-
kers, een zachte, aardige man.

Officieel gaat Jos Deckers op 20 okto-
ber met pensioen. De afscheidsviering 
is eerder, op zondag 11 oktober vanaf 
11.00 uur in de Nuenense Clemens-
kerk. Deckers wordt opgevolgd door 
Marieke Feuth, die sinds juni als pas-
toraal werker is geïnstalleerd.
Jos stond aan de wieg van de Stichting 
Leergeld en de Stichting Plusminus, 
bedoeld voor gezinnen die het finan-
cieel moeilijk hebben. Verder organi-
seerde hij oecumenische reizen en 
was gids bij het levend kerstverhaal. 
Zijn hobby’s zijn onder andere aqua-
rellen en natuurlijk zingen. Na zijn 
pensionering wil hij actief blijven in de 
begeleiding van diverse gespreksgroe-
pen en thema-avonden. 
 Op woensdag 7 oktober is er 
in de St. Clemenskerk in Gerwen een 
openbare avond over de oprichting van 
de Parochiële Caritas Instelling van de 
parochie Heilig Kruis. Deze PCI wordt 
bij wijze van afscheidscadeau aangebo-
den aan Jos Deckers, die deel uit zal 
gaan maken van het bestuur. Zie elders 
voor meer informatie.

Interieur van de voormalige Andrieskerk aan het Andriesplein.

Heel Nuenen liep uit toen in 1958 het nieuwe kruisbeeld op Boord werd ingehuldigd. Het 
beeld kwam belangeloos en vrijwillig tot stand door en op initiatief van de buurtschap-
pen Boord en Soeterbeek.

De Sint Antoniuskapel op Eeneind, gebouwd in 1987 ter vervanging van de kapel aan de 
Wolvendijk te Opwetten uit 1450 die dienst deed tot 1915.

Rituele resten
In 1964 werd in Nuenen de 
toen nieuwe Andrieskerk inge-
wijd door bisschop Bekkers. 
Met 800 plaatsen was de kerk 
op de groei gebouwd, ook in 
verband met uitbreidingsplan-
nen van de wijk. Bijna 40 jaar 
later vond in deze kerk al de 
laatste viering plaats, om in 
2007 te worden afgebroken.

Het verhaal van de Andrieskerk 
is illustratief voor de ontwikke-
ling van de katholieke kerk in 
Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten (en Nederland) van de afge-
lopen zes decennia. Eind jaren 
’50, begin jaren ’60 waren de 
hoogtijdagen van het ‘rijke 
roomse leven’, de ritueelrijke ui-
ting van het katholicisme. De 
rooms-katholieke kerk was als 
volkskerk als vanzelfsprekend 
met het dagelijks leven van de 
meeste Nuenenaren verweven. 
Kerkgang en allerlei rituelen 
waren normaal. Ieder groot ka-
tholiek gezin leverden wel een 
missionaris, priester of non. 
Er kwam ook de nodige ‘stenen’ 
infrastructuur bij:
•	 de	kapel	op	Hooidonk	(1954),	

de kruiswegstaties in het bij-
behorende park volgden in 
de jaren 1958-1961;

•	 het	 kruisbeeld	 op	 Boord	
(1958);

•	 de	 nieuwe	 Clemenskerk	 in	
Gerwen (1968);

•	 de	 Sint	 Antoniuskapel	 op	
Eeneind (1987).

Die vanzelfsprekendheid liep 
op veel terreinen nog door tot 
in de jaren ’80. Zo verliep de 
voorbereiding op de Eerste 
Communie in die jaren nog 
klassikaal op de lagere school. 
De enkeling die geen commu-
nie deed was de uitzondering.
 Inmiddels is dat an-
dersom. Tegenwoordig zien de 
meeste mensen de kerk alleen 
van binnen bij een bruiloft of 
uitvaart. Eerder al, in 1977, ver-
lieten de laatste nonnen het 
Klooster. Processies zijn nage-
noeg uit het straatbeeld ver-
dwenen. Kerkgangers, aantal 
sacramenten en kerkelijke ritu-
elen lopen nog steeds terug, 
met als gevolg dat parochies 
fuseren en kerken worden ge-
sloten. En afgebroken.

Musicalles: iets voor jou?
Vind jij dansen, zingen en toneelspelen ook zo leuk? Lijkt het je wat om 
daar met een groep leeftijdgenootjes les in te krijgen en samen op het to-
neel te staan? Dat kan!

Elke donderdag van 17.45 tot 19.45 uur 
geeft CKE (Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven) musicalles in basisschool 
De Boschuil aan de Kiplinglaan 1 in 
Eindhoven. Dat is in de wijk Blixem-
bosch, dus niet zo ver van Nuenen. De 
lessen zijn voor jongens en meisjes in 
groep 5 t/m 8. Twee keer per jaar is er 
een presentatie en in januari treedt de 
musicalgroep op bij een groot wijkfeest.

Vrijblijvende proefles
Wil je graag een keertje meedraaien 
voordat je je inschrijft? Kom dan op 
donderdag 1, 8 of 15 oktober langs 

voor een vrijblijvende proefles. Mis-
schien ken je al kinderen in de groep 
die ook uit Nuenen komen. Het musi-
calteam bestaat uit Marieke Wilde (uit 
Nuenen, dans), Hans van Heiningen 
(zang) en Geert Vermeegen (toneel).

Praktisch
Wat neem je mee naar de proefles? 
Vooral veel zin, iets te eten en te drin-
ken voor in de pauze en makkelijk zit-
tende kleding. En misschien wel een 
vriendje of vriendinnetje. Kijk voor 
meer informatie op www.cke.nl (cur-
suscode 81013). Hopelijk tot gauw!



GLAMOUR DAY zaterdag 3 oktober
WoensXL biedt veel meer tijdens de nationale Glamour Day. Koop het GLAMOUR 
magazine op Winkelcentrum Woensel en pro� teer van HOGE KORTINGEN 
bij vele winkels. En dat zijn veel meer winkels dan in het Glamour magazine 
staan vermeld. Het Glamour magazine is te verkrijgen bij Bruna en Primera op 
Winkelcentrum Woensel en tevens extra verkooppunten in de midden passage. (€ 4,99)  

Koopzondag 4 oktober
Op zondag 4 oktober is Winkelcentrum Woensel open en die middag ziet u diverse 
dansdemonstraties van The Boogie Academy (Swing en Rock & Roll) en Funk-R 
Entertainment (Hip-Hop en Streetdance).

3 okt GLAMOUR DAY
4 okt Koopzondag

WWW.WOENSXL.NL

GLAMOUR 
DAY

KORTINGEN BIJ:
veel meer winkels dan in 
het Glamour magazine 

staan vermeld
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De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 3 OKTOBER
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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.

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld 
maar één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat 

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Gulbergen24: zonovergoten en 
gezellig mountainbikefestijn
Gulbergen24 beleefde afgelopen weekeinde het eerste lustrum met schit-
terend weer. Dit mountainbikefestijn op het landgoed Gulbergen was goed 
voor ruim achthonderd deelnemers en honderden supporters en bezoe-
kers. De organiserende Stichting Mountainbike Promotie Nuenen is trots 
op de tevreden mountainbikers en vele bezoekers. 

Zonder de enorme prestatie van de 24 en 
6-uurs solorijders te kort te doen, meld-
de voorzitter Frans van Dommelen: “Het 
is een blijft een breedtesportevenement 
in plaats van een wedstrijd en toch wor-
den er bloemen uitgereikt.” In zijn korte 
dankwoord betrok hij ook de sponsors 
en vrijwilligers. De volgende Gulber-
gen24 is op 24 en 25 september 2016. 

Jos Engelen: 455 km in 24 uur
Voor de vijfde keer gingen de bloemen 
bij de 24-uurs Individueel naar Jos En-
gelen uit Eindhoven. Met 455 kilometer 
in een etmaal bleef hij Martijn Drie-
donks en de Belg Luc Smits ruim 1 res-
pectievelijk 2 ronden voor. Jos zelf vond 
het een zwaardere race dan de eerdere 
vier die hij ook winnend afsloot.
Bij de bedrijventeams was de winnaar 
Cylcetrend met 77 ronden oftewel 593 
km, op korte afstand gevolgd door Cy-
cling Performance Centre en Hurk-
mans op plaats drie. Bij Cylcetrend reed 
Rudi van Houts mee als gastrijder. Hij 
heeft zich gekwalificeerd voor de Olym-

pische Spelen in Brazilië en is ambassa-
deur van Gulbergen24. De grootste 
afstand van de 24 uurs (in de Sportklas-
se) werd afgelegd door Velosoof met 80 
ronden op korte afstand gevolgd door 
Atbeasts1 en ATBBikersracingteam.
 
1. Bart Brentjens 
2. Marcel Boudewijns
In totaal reden 75 teams 24 uur. Een 
estafetteteam bestaat uit minimaal 
twee tot maximaal tien deelnemers. 
Zij geven een bidon met transponder 
door in de wisselstraat. Ook de dames 
van Ons Dorp Nuenen kwamen op het 
podium als enige damesteam. Beste 
Funteam was MillenniumWheels met 
76 ronden, een fractie voor de Power-
bikers en Rings-Goirle. 
De 6-uurs finishten natuurlijk zater-
dagavond om zeven uur. Winnaar indi-
vidueel was oud-Olympisch kampioen 
Bart Brentjens met Gerwenaar Marcel 
Boudewijns op de tweede stek. Bij de 
teams legde Bikesight de grootste af-
stand af in zes uur.

Nieuw op scholen en    
in de bieb: de Fluisterbox
Eindelijk is het dan zover! De wens die hij al tijdens zijn ambtsperiode had, is 
in vervulling gegaan! Voormalig jeugdburgemeester Pim Rombouts opende 
samen met de vorige jeugdwethouder Roxy Putman het Fluisterbox project. 

Samen knipten ze het lint door van de 
eerste doos, tijdens de officiële ope-
ning op 23 september jl. in de biblio-
theek in Nuenen. Behalve de pers 
waren belangrijke genodigden aanwe-
zig, die het project ondersteunen: Ju-
dith Bakker namens het Oranje 
Comité Nuenen, wethouder We-
ijmans, schoolmaatschappelijk werker 

Liesbeth Schobers, jongerenwerkers 
Bjorn Pinsel en Esther Willemse, de 
trotse ouders, het huidige jeugdcollege 
van burgemeester en wethouders en 
Mariët Franssen en Monique Wilms 
van basisschool De Dassenburcht. 
Monique nam namens deze school de 
eerste fluisterdoos in ontvangst, om 
hem daar een plaats te geven. 

Ameezing Concert in Nuenen!
Op zaterdagavond 24 oktober zal er in theater Het Klooster in Nuenen een 
heel speciaal concert gegeven worden. U gaat namelijk meedoen! Samen met 
het GMK, Popkoor Parkstreet en solisten Laura Derks, Krystle van den Broek 
en Mark Cornelis bent u de ster van de avond. Het wordt een muzikaal feest 
der herkenning. Van Hollandse krakers tot Abba, van Adele tot Doe Maar: de 
hele avond kunt u meezingen en lallen! Voor de teksten wordt gezorgd.

Leraar wordt afscheidsbegeleider
Nuenenaar Hans Vervuurt zet een opmerkelijke stap in zijn loopbaan. Na 
35 jaar in het onderwijs als leraar en teamleider neemt hij ontslag.

Hans woont al 32 jaar samen met 
echtgenote Gemma in Nuenen. De 
jongens zijn het huis uit. Verder is hij 
vrij bekend in het dorp als muzikant 
op trompet en accordeon. Deze 
maand is Hans begonnen als zelfstan-
dig afscheidsbegeleider. In die rol stelt 
hij met familie en vrienden van een 
overledene een afscheidsdienst sa-
men. Daarna presenteert hij die ook. 
Hans: “Doel is om samen zoveel mo-
gelijk recht te doen aan de herinnering 
aan de overledene; een mooie af-
scheidsdienst blijft je bij.” 

Een hele stap
Hans: “Een hele stap, zeker. Na zo’n 
lange tijd in het onderwijs heb ik be-
sloten om voor mezelf te beginnen. Te 
gek, hoor. Ik ben al geruime tijd bezig 
met de voorbereidingen. Naast dit 
werk geef ik ook nog met iemand sa-
men de training “Eigen Toekomst in 
Beeld” aan mensen uit het onderwijs 
en de zorg. Op het moment dat we 
voldoende vertrouwen hadden in de 
toekomst, hebben mijn vrouw en ik 
besloten dat ik ontslag zou nemen bij 
het Stedelijk College in Eindhoven.” 
Op de website www.afscheidsbegelei-
der.nl krijgt men een goede indruk van 
de mogelijkheden van “Afscheidsbe-
geleiding Hans Vervuurt”. Ook termi-
nale zorg en stervensbegeleiding 
worden hier genoemd. Hans: “Dus 
ook mensen in hun laatste levensfase 
wil ik bijstaan; het is dan dus mogelijk 
om samen met de betrokkene de af-
scheidsdienst te maken.”

Hoe kom je er bij?
“Dit kwam op mijn pad. Al mijn erva-
ring en kwaliteiten kan ik hier bij in-
zetten. Goed kunnen luisteren en 
contact maken zijn erg belangrijk. En 

voor het uitvoeren van een mooie af-
scheidsdienst krijg je maar één kans. 
Het móet dus goed zijn. Een geweldige 
uitdaging.” Als vrijwilliger werkt Hans 
bij Sensoor. Deze organisatie biedt 
24/7 telefonische hulp. “Geweldig 
mooi werk. Hier móet je luisteren en 
proberen contact te krijgen met de 
beller. Dankbaar werk: een mooi ge-
sprek, écht contact ja, dat is het mooi-
ste wat er is.” De nabestaanden 
bepalen of een afscheidsbegeleider 
wordt ingeschakeld. Hans: “In de regel 
neemt de uitvaartondernemer dan 
met mij contact op. Het is echter ook 
mogelijk dat particulieren mij inscha-
kelen. Je kunt mij dag en nacht bellen.” 
Voldoende bezigheden dus. Het werk-
gebied is vrij groot: van Tilburg tot 
Venlo, van Den Bosch tot Weert. En 
bijzonder: Hans kan een afscheids-
dienst ook in het Duits presenteren. 
Hij was namelijk tot voor kort ook le-
raar Duits. Vandaar. Voor meer infor-
matie: www.afscheidsbegeleider.nl 

Succes op het 
federatie toernooi 
H. Kruis Gilde
Jaarlijks worden er door de federatie en-
kele toernooien georganiseerd, Een fede-
ratief kruisboogtoernooi waar de beste 
kruisboog schutters uit Brabant aan 
deelnemen. Een federatief geweer schut-
ters toernooi voor de beste geweerschut-
ters van Brabant en een federatief 
toernooi voor tamboers, vendeliers, ba-
zuinblazers en standaard rijders. In heel 
Brabant zijn vijf Kringen met als over-
koepelend orgaan de NBFS Noord Bra-
bantse Federatie Schuttersgilde. De 
kringen organiseren om beurten een fe-
deratie toernooi. 
Afgelopen weekeinde organiseerde het 
St. Sebastiaans gilde uit Lage Mierden 
het toernooi trommen, vendelen, ba-
zuinblazen, ook hier komen de best 
presterende Gildebroeders en Zusters 
bij elkaar om uit te maken wie zich 
kampioen van Brabant mag noemen. 
Het H. Kruisgilde heeft aan drie onder-
delen deel genomen. Minder succesvol 
waren de tamboer en vendelier hoewel 
zij hoog in het klassement eindigde. 
Meer succesvol was Petra Bunthof met 
bazuinblazen. Er waren in haar klasse B 
acht deelnemers, Petra had gekozen 
voor de Juniorenmars voor B Blazers 
niet het gemakkelijkste muziekstuk. 
Toch wist zij het publiek naar zich toe 
te trekken en kreeg bij het einde van 
haar optreden een daverend applaus 
van de vele omstanders die waren ko-
men luisteren. Ook de jury dacht posi-
tief zodat Petra zich met 62,5 punt 
kampioen bazuinblazen van Brabant 
mag noemen. Proficiat Petra.
Bazuinen zijn een traditioneel muziek-
instrument zonder ventielen dat veel in 
opkomst is bij de gilden. Het Heilig 
Kruisgilde beschikt op dit moment over 
een korps van zes blazers en hebben al 
diverse schildjes mogen winnen. Een 
grote wens van het gilde is het korps uit 
te breiden met twee basbazuinen, het 
muziek aanbod kan dan veel ruimer 
zijn. Hebt u interesse informeer is bij 
het Gilde. Elke zondag is onze Schuts-
herd open van 11 tot 14.00 uur.

Optreden Circus 
Parade in De Akkers
Op woensdag 23 september trad in de 
Gasterij van De Akkers Ron Ronell op 
met zijn Circus Parade. De bewoners 
en vrijwilligers genoten zichtbaar van 
de aanstekelijke muziek en de goochel-
trucs. De Circus Parade was de laatste 
activiteit in De Akkers voor de grote 
verbouwing. Deze middag kon plaats-
vinden dankzij een bijdrage van de 
Stichting Vrienden van De Akkers/Jo 
van Dijkhof en haar donateurs.

Breikamer Nuenen 
start cursus 
Patronen lezen
Donderdag 1 oktober start het 10e sei-
zoen van de Breikamer Nuenen. Ie-
dereen die wil leren breien of beter wil 
leren breien, kan elke donderdag van 
10 tot 12 uur terecht bij de Breikamer 
in de Jo van Dijkhof aan de Vinkenlaan 
in Nuenen. Je krijgt hulp bij breipro-
blemen. Weet je niet wat je wilt maken 
dan kun je inspiratie putten uit de 
boeken en tijdschriften van de Breika-
mer. Of uit de werkstukken van de an-
dere bezoekers. 
Nieuw dit jaar is de cursus Patronen 
lezen. De cursus start op 15 oktober 
en zit vol praktische tips om kabels, 
ajourpatronen of inbreimotieven te 
verwerken. Symbolen en afkortingen, 
markeren van herhalingen en het wis-
selen van kleurdraden zijn een paar 
onderwerpen die aan bod zullen ko-
men. Kosten: 2 euro per ochtend, in-
clusief koffie of thee. Informatie bij 
Riekje Jouvenaz, tel: 040-2834300 en 
Kiddy Roelink, tel: 2838670.

Geslaagde 
wijnproeverij  
voor De Soos
Op zaterdag 26 september organiseer-
de Lions Club Nuenen weer een wijn-
proeverij in Van Eyck Wijnkelders in 
Helmond. De opbrengst van deze proe-
verij gaat naar De Soos, een jongeren-
huiskamer voor mensen vanaf 16 jaar 
met een verstandelijke beperking. Hier 
worden elke donderdagavond activitei-
ten georganiseerd voor, door en met de 
deelnemers, met hulp van zestien vaste 
vrijwilligers en een aantal stagiairs.
In twee sessies proefden bijna 80 deel-
nemers heerlijke Italiaanse en Spaanse 
wijnen, aangevuld met enkele begelei-
dende hapjes van I. Fratelli. Ook was er 
een verrassende workshop ‘versterkte 
wijnen’. Enthousiast werd geproefd, ge-
spuwd, beoordeeld, geluisterd en ge-
lukkig ook besteld! Een mooie manier 
om de wijnvoorraad aan te vullen en 
om het goede doel te steunen. Als klap 
op de vuurpijl werd er tijdens beide ses-
sies een dubbele magnum (3 liter) Itali-
aanse rode wijn geveild, een ‘Double 
Magnum Cantina San Donaci Anticaia 
Riseerva, Salice Salentino I.G.P.’ De 
magnums leverden samen een mooi ex-
tra bedrag van 375 euro op. Met de to-
tale opbrengst van de proeverij gaat 
Lions Club Nuenen een activiteit orga-
niseren voor de vrijwilligers, de jonge-
ren en wellicht ook hun ouders. 

Doel van het project
Kinderen die problemen of zorgen 
hebben, zoals gepest worden op 
school of moeilijkheden thuis, kunnen 
een briefje schrijven en dit in de (f )
luisterbox doen. De doos is voorzien 
van een slot en wordt alleen door een 
vertrouwenspersoon geopend. Dat is 
de interne begeleider van de school, 
die samen met Liesbeth Schobers van 
de LEV Groep de hulpvragen gaat be-
handelen. De 10 fluisterdozen worden 
op alle basisscholen in Nuenen en in 
de bibliotheek geplaatst. 

Idee
Het idee is ontstaan tijdens een brain-
stormsessie bij Pim thuis, met Roxy, 
Sonja (Pim’s moeder) en Erik (Roxy’s 
vader). Juf Manon deelde al ‘verhalen 
van de week’ in de klas en probeerde 
iets te doen aan de minder leuke ver-
halen, die naar boven kwamen. Samen 
hebben ze de naam verzonnen. Het 
idee werd met veel enthousiasme bij 
De Dorpswerkplaats ontvangen. Daar 
zijn alle houten kisten gemaakt. Het 
project is uniek voor Nuenen en wordt 
gesteund door het het Oranje Comité 
Nuenen en de LEV Groep.

De wethouder sprak de wens uit dat de 
kinderen die het echt nodig hebben 
hier gebruik van gaan maken. Om te 
voorkomen dat er dingen gebeuren 
zoals in het boek ‘Spijt’ van Carry Slee, 
als er niet geluisterd wordt. 

Het is een zeer divers programma 
waar alle musici zich van hun beste 
kant laten zien en horen: koorstukken 
worden afgewisseld door orkestmu-
ziek, met daartussendoor ook nog 
prachtige popliedjes gezongen door 
talentvolle zanger en zangeressen. De 
hele avond staat in het teken van lich-
te, herkenbare muziek. Het belooft 
dan ook een gezellige, sfeervolle avond 
te worden! Dit avondvullend optreden 
kunt u zowel staand als zittend mee-
maken. Vanaf de zitplaatsen is er 
prachtig overzicht op orkest, koor en 
solisten, maar kunt u ook de feestende 
mensen beneden bekijken. Vanaf uw 
staanplaats staat u vlakbij de artiesten 
en kunt u, onder het genot van een 

drankje, met gesmeerde keel uw beste 
stem laten horen. Hebt u nu zin gekre-
gen om aanwezig te zijn bij deze 
avond? Dat kan! Kaarten à €10,00 zijn 
te koop via Het klooster: www.het-
klooster.org of 040-284 33 99. 

 Winnaar 6-uurs Bart Brentjens (530) in het wiel van Gerwenaar Marcel Boudewijns (505), 
die 2e werd.
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Draai uw korting tijdens de Open Dagen 
bij Windak dakkapellen
BLADEL - Bent u van plan om binnenkort een dakkapel te plaatsen? Dan is 
het zeker de moeite waard om op zaterdag 10 en zondag 11 oktober naar 
de Open Dagen bij Windak Dakkapellen te komen. Een bezoek aan de Wind-
ak showroom is op deze dagen extra interessant want u draait uw eigen 
korting aan ons Rad van Korting. En deze korting kan maar liefst oplopen 
tot 0% BTW!

Advertorial

Een dakkapel koopt u misschien maar 
eenmaal in uw leven. Dan kan het 
maar beter meteen de beste zijn! Een 
kunststof of beter gezegd een com-
posiet dakkapel van Windak is name-
lijk een keuze voor altijd. Door gebruik 
te maken van deze hoogwaardige 
materialen is de dakkapel onder-
houdsvrij. Een dakkapel van Windak 
wordt geheel volgens de wensen van 
de klant in eigen fabriek prefab ge-
produceerd. Ook voor de houtliefheb-
bers heeft Windak een dakkapel ont-
wikkeld welke nagenoeg niet meer 
van hout te onderscheiden is. Alle 
dakkapellen worden gebouwd met 
een eigen ontwikkelde sandwichcon-
structie, zonder balklagen en koude-
bruggen. Door deze speciale manier 
van bouwen zijn de Windak dakkapel-
len optimaal geïsoleerd. Alle dakka-
pellen van Windak worden op maat 
gemaakt in de eigen fabriek en ver-
volgens wordt de dakkapel compleet, 
in één dag, met een kraan gemon-
teerd.

Maak kans op 0% btw 
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
profiteert u tijdens onze Open Dagen 
in de showroom van het Rad van Kor-
ting. Deze actie houdt in dat u bij de 
aanschaf van een dakkapel uw eigen 
korting draait aan het Rad van Kor-
ting. En deze korting kan maar liefst 
oplopen tot 0% btw! De kortingsper-

centages die u kunt draaien zijn 5%, 
10%, 30% korting op opties of maar 
liefst 0% btw. Deze actie maakt het 
dus zeker de moeite waard om u tij-
dens onze Open Dagen te laten inspi-
reren in de Windak showroom. 
Bij een bezoek aan de showroom er-
vaart u de onderscheidende, duurza-
me kwaliteit van Windak. De adviseurs 
gaan graag samen met u op zoek naar 
de juiste dakkapel voor uw woning. 
De showroom van Windak zit aan de 
Nijverheidsstraat 16a (Industrieter-
rein De Sleutel) in Bladel. Tijdens de 
Open Dagen op zaterdag 10 en zon-
dag 11 oktober is de Windak show-
room geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. 

Meer informatie over Windak, de (re-
guliere) openingstijden van de show-
room en de actievoorwaarden vindt u 
op www.windak.nl. Telefonisch kunt 
u contact opnemen via 0497-388062. 

Genieten van Gulbergfietsen
Een puike vrijwilligersorganisatie zette afgelopen weekeinde Landgoed Gul-
bergen in het zonnetje. Een etmaal lang fietsten honderden sportieve bikers 
over het Dak van Brabant in Nuenen, met 60 meters boven NAP de hoogste 
berg in onze provincie. Gulbergen24 is binnen vijf jaar uitgegroeid tot een 
professioneel breedtesportevenement dat gezellige sport biedt voor deelne-
mers én publiek. Onder de 825 hobbybikers ook twee Olympische sporters 
die hun rondjes rijden. Iedereen presteert op zijn niveau en de vele vrijwilli-
gers die dit evenement op de kaart zetten leveren een topprestatie.
 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Genieten van Gulbergfietsen, voor 
publiek, deelnemers en organisatie. 
De ambassadeur van Gulbergen24, 
Rudi van Houts, gaat volgend jaar in 
Brazilië voor de derde keer namens 
ons land deelnemen aan het moun-
tainbiken op de Olympische Spelen. 
Hij reed zijn Gulbergen-rondjes in het 
team van het Nuenense Cycletrend. 
Rudi (links op foto) schoot zaterdag-
middag om één uur de deelnemers 
weg met daarbij ook mountainbikers 
uit België, Duitsland en Schotland. En 
een gretige Bart Brentjens (zie foto: 
zet zijn bril op). Brentjens won Olym-
pisch goud in Atlanta 1996 en brons 
in Athene 2004. 
Bart reed solo de 6-uurs en met een 
gemiddelde uursnelheid van 26,5 km 
overbrugde hij 162,2 kilometers. 
Tweede werd Marcel Boudewijns uit 
Gerwen, hij reed rond met een gemid-
delde van 24,9 km en kwam tot 154,5 
kilometer. Zilver winnen achter een 
Olympische mountainbiker is een pri-
ma prestatie. En je staat toch mooi 
naast gouden Bart op het podium. 
Zaterdagmiddag gaan ook 21 deelne-
mers van start die 24 uur later, zon-

dagmiddag om één uur dus, worden 
afgevlagd. Het heet niet voor niks Gul-
bergen24. Bij de categorie 24-uurs In-
dividueel wint Eindhovenaar Jos En-
gelen voor de vijfde keer. Hij beklimt 
59 keer het Dak van Brabant en zet 
454,3 kilometer op de teller met een 
gemiddelde van 18,6 km. Een van de 
organisatoren van het eerste uur, de 
60-jarige Maarten Klomp uit Nuenen, 
doet ook de 24-uurs en legt 277,2 ki-
lometers af. Hij geniet van zijn spor-
tieve prestatie en wordt onder een 
ovationeel applaus van het publiek 
als 15de afgevlagd. 
Gulbergen24 is hét gezelligste moun-
tainbikefestijn in deze regio en daar-
voor verdient de Stichting Mountain-
bike Promotie Nuenen een compliment. 
Kijk eens naar de mensen die in team-
verband mountainbiken. Met veel ple-
zier een uitdaging in teamverband vol-
brengen. Een betere teambuilding is 
niet denkbaar. Vanaf deze week loopt 
alles beter bij o.a. de provincie Noord-
Brabant, Brandweer, Hurkmans Groep, 
Hurks, Hydroscope, Swanenberg en 
Vanderlande. En dat allemaal dankzij 
Gulbergen24!

Gipsy Jazz in      
café de Stam Gerwen
 
De bekende gipsy jazz gitaristen Paulus Schäfer en Fapy Lafterin treden 
met andere muzikanten zondagavond 11 oktober op in ‘concert’-café de 
Stam in Gerwen. De complete formatie bestaat uit sologitarist Paulus Schä-
fer en zijn broers Nico (slag) en Noa (bas), de nestor van de Sinti-muziek 
Fapy Lafterin en violist Watti Rosenberg.  
 
Paulus Schäfer uit Gerwen en Fapy 
Lafterin uit Sas van Gent zijn bekende 
vertegenwoordigers van de typisch 

Nederlandse stijl van de gipsy jazz. En 
Gerwen in de gemeente Nuenen c.a. 
kan gerust beschouwd worden als het 

Gypsy jazz in de Stam Gerwen met de gitaristen Paulus Schäfer (links) en Fapy Lafterin.

hart van de gipsy jazz in ons land. On-
langs werd in Gerwen een geslaagd 
driedaags Sinti Jazz Guitar Camp ge-
houden met twintig gitaristen die zich 
door Paulus Schäfer en Fapy Lafterin 
lieten onderwijzen in de gipsy jazz.
 
Swingende gipsy-muziek
Het kwintet in de Stam speelt swin-
gende gipsy jazz. De virtuoze gitaris-
ten wisselen meerstemmige solo’s af 
en soleren synchroon.  De gelegen-
heidsformatie van vijf muzikanten 
staat garant voor pure en swingende 
gipsy jazz met originele interpretaties 
van bekende songs.  Dat is zondag-
avond 11 oktober te zien en te horen 
in café de Stam Gerwenseweg 38 in 
Gerwen, aanvang 19.00 uur.  
 
Voor deze gipsy jazz-avond zijn kaar-
ten à 7,50 euro te reserveren in de Stam 
of per mail bij Henk van Beurden van 
Sinti Music: henk@sintimusic.nl

Optreden akoestische 
bluesband Ramblin’ Dog
Op zondagmiddag 4 oktober is café Ons Dorp in Nuenen het decor voor een 
optreden van Ramblin’ Dog acoustic Bluesband. Vanaf een uur of vier, ná 
Ajax-PSV en tijdens het Bokbier festival bij Ons Dorp, wordt live muziek 
verzorgd door deze nieuwe band in de Nederlandse Blues scene.

Ramblin’ Dog is een vier mans akoesti-
sche Bluesband met onder andere gita-
rist Frank Reemers uit Nuenen. De 
ervaren muzikanten brengen ingeto-
gen én swingende, maar vooral met 
passie gespeelde Blues and more. Blue-
sy stemmen, gitaren, bluesharp, bas en 

percussie zijn de ingrediënten voor een 
gevarieerd repertoire dat licht wordt 
uitversterkt. Naast eigen werk spelen 
zij nummers van bijvoorbeeld JJ Cale, 
Eric Bibb, Eric Clapton, Big Daddy Wil-
son, Robert Johnson en Matt Ander-
son, een mix van diverse Blues stijlen.

Orgelconcert in  
H. Clemenskerk
Op 4 oktober om 15.30 uur zal Tom-
my van Doorn, organist van de Sint-
Petrusbasiliek in Boxtel, een 
orgelconcert verzorgen in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Dit is het 
tweede concert dit jaar op het 
Smits-Vermeulenorgel. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage na 
afloop wordt op prijs gesteld.

Het gevarieerde programma laat drie 
afwisselende thema’s horen: de Frans-
romantische orgelmuziek van o.a. Saint 
Saëns, César Franck en Louis Vierne, 
die zo goed op dit Nuenense orgel tot 
zijn recht komt. Verder horen we mu-
ziek rond het ‘Zonnelied van Francis-
cus van Assisi’ en wereld dierendag, 
niet verwonderlijk juist op de feestdag 
van Sint Franciscus. Tommy van Doorn 
studeerde aan het conservatorium in 
Tilburg met als hoofdvak orgel bij Hen-
co de Berg en Ad van Sleuwen. In 2014 
studeerde hij ‘cum laude’ af. In 2012 
werd hij benoemd tot titulair organist 
van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. 
Daar is hij vaste bespeler van het monu-
mentale Smitsorgel. Regelmatig treedt 
hij op in de regio als solist, begeleider 
op orgel, drukwindharmonium en con-
tinuo. Tommy van Doorn is artistiek 
adviseur bij de Brabantse Orgelfedera-
tie en bestuurslid van de Stichting Kerk-
concerten Boxtel.

(foto: Sinti Music)

Basiscursus fotografie in 
Nuenen gewoon weer van start
Net als de afgelopen 10 jaar is er ook dit jaar weer een leuke basiscursus fo-
tografie te volgen in het centrum van Nuenen. Beroepsfotograaf Maurits 
van Hout geeft vanaf zaterdag 17 oktober lessen waarin beginnende foto-
grafen leren hun spiegelreflexcamera perfect te bedienen. Daarnaast leren 
ze hoe om te gaan met moeilijke lichtomstandigheden, een perfect portret 
te schieten en hoe een goede compositie de foto versterkt. Ten slotte wor-
den de eerste stappen gezet in de beeldbewerking op een hele toegankelij-
ke manier. Benodigd zijn een spiegelreflexcamera. Een cursusboekje is 
inbegrepen. De groep van maximaal 10 mensen gaat op 17 oktober van 
start in Het Klooster in het mooie Atelier Van Gogh. 

In de zomer zag het er even slecht uit 
voor de kunst- en cultuurcursussen in 
Nuenen. Immers na meer dan 40 jaar 
trok de Gemeente Nuenen de subsidie 
voor Stichting Culturele Activiteiten 

Nuenen (CAN) in terwijl de huren 
stegen en de overige kosten door 
BTW verhoging zorgden voor een te-
kort. Na 40 jaar was het einde CAN. 
Maar in een dorp waar men trots is op 
Van Gogh en cultuur belangrijk is, 
mochten leuke cursussen niet ontbre-
ken. Dus staken een aantal CAN do-
centen de handen uit de mouwen en 
werd er gezamenlijk een ruimte ge-
huurd in Het Klooster in het centrum 
van Nuenen. In het mooie Atelier Van 
Gogh, zoals het heet, zijn diverse leu-
ke cursussen te volgen. Zo kun je te-
recht voor modeltekenen, teken- en 
schilderles voor volwassenen en kin-
deren en Grafieklessen. Meer infor-
matie over de fotografiecursus is te 
vinden op http://www.fotografiecur-
susnuenen.nl of via de docent: 
mailto:info@mauritsvanhout.com De 
docent is ook telefonisch te bereiken 
op tel. 06-50624221. Naast de basis-
cursus wordt er ook een vervolgcursus 
gegeven. Deze zit voor dit seizoen he-
lemaal vol. Voor de basiscursus zijn 
nog een paar plekken vrij. 
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Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
een oproep van het bevolkingsonderzoek wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis, heeft dat impact 
en wil je alleen maar zo snel mogelijk duidelijkheid. 
Bij St. Anna Borstzorg, onderdeel van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop, kun je binnen twee werkdagen 
terecht. Vervolgens vinden de onderzoeken zoveel 
mogelijk op één dag plaats en altijd op één en 
dezelfde locatie. De uitslag is dezelfde dag nog 
beschikbaar, tenzij een punctie wordt uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). 

Kortom, wij willen snel de onrust en twijfel wegnemen. 
Die insteek in combinatie met hoge kwaliteit borstzorg, 
maakt dat je bij ons in goede handen bent. Het bewijs: 
het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland, 
categorie ‘Beste zorg’ van CZ en het rapportcijfer 8,7 
waarmee vrouwen onze borstzorg waarderen. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen zo snel 
mogelijk duidelijkheid bieden en hen omringen met 
de juiste zorg. Anna. Liefde voor leven.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg
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Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
een oproep van het bevolkingsonderzoek wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis, heeft dat impact 
en wil je alleen maar zo snel mogelijk duidelijkheid. 
Bij St. Anna Borstzorg, onderdeel van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop, kun je binnen twee werkdagen 
terecht. Vervolgens vinden de onderzoeken zoveel 
mogelijk op één dag plaats en altijd op één en 
dezelfde locatie. De uitslag is dezelfde dag nog 
beschikbaar, tenzij een punctie wordt uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). 

Kortom, wij willen snel de onrust en twijfel wegnemen. 
Die insteek in combinatie met hoge kwaliteit borstzorg, 
maakt dat je bij ons in goede handen bent. Het bewijs: 
het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland, 
categorie ‘Beste zorg’ van CZ en het rapportcijfer 8,7 
waarmee vrouwen onze borstzorg waarderen. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen zo snel 
mogelijk duidelijkheid bieden en hen omringen met 
de juiste zorg. Anna. Liefde voor leven.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg

Een knobbeltje in de borst? 

Dan wil je zo snel    
mogelijk duidelijkheid
Elk jaar ontdekken tienduizenden vrouwen in Nederland een knobbeltje in hun 
borst. Soms zelf, soms via het bevolkingsonderzoek borstkanker, dat komende 
maanden ook weer plaatsvindt onder vrouwen van 50 tot en met 75 jaar in Heeze/
Leende, Nuenen, Reusel en Eindhoven. 

Wat gebeurt er wanneer je daarna on-
verhoopt doorverwezen wordt naar de 
mammapoli van het ziekenhuis voor na-
der onderzoek? Specialist chirurg Ester 
Schepers en verpleegkundig specialist 
Dorothy Heijmans geven, samen met 
een huisarts en een patiënt antwoord op 
onder meer deze vraag tijdens een cy-
clus van informatiebijeenkomsten in de 
regio. Op 1 oktober in Nuenen, op 2 no-
vember in Reusel en op 1 december in 
Eindhoven. 

De professionals van St. Anna Borstzorg, 
onderdeel van het St. Anna Ziekenhuis 
(Geldrop), weten uit ervaring dat vrou-
wen bij zo’n vervolgonderzoek in ieder 
geval zo snel mogelijk duidelijkheid wil-
len. En dat bij (gevreesde) kanker de on-
rust in het hoofd zeker zoveel aandacht 
verdient als de onrust in de borst. Snel 
worden geholpen, vertrouwde gezichten 
om je heen en ruimte krijgen voor het de-
len van je zorgen – dat maakt deze ang-
stige periode draaglijker. Vrouwen kun-
nen daarom bij ons binnen twee 
werkdagen terecht. Vervolgens vinden de 

onderzoeken zoveel mogelijk op één dag 
plaats en altijd op één en dezelfde locatie. 
De uitslag is dezelfde dag nog beschik-
baar, tenzij een punctie is uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). Het mamma-
team van het St. Anna Ziekenhuis staat 
voor kwalitatief hoogwaardige zorg met 
een persoonlijke benadering. 

Informatiebijeenkomsten
De bijeenkomst in Nuenen wordt ge-
houden in Berkenbosch, Opwettense-
weg 80, 5674 AD Nuenen op donderdag-
avond 1 oktober.
De bijeenkomst in Reusel vindt plaats in 
Restaurant de Wekker, Wilhelminalaan 
97, 5541 CV Reusel op maandagavond 2 
november.
De bijeenkomst in Eindhoven wordt ge-
houden bij TopSupport aan de Antoon 
Coolenlaan 1-03, 5644 RX Eindhoven op 
dinsdagavond 1 december. 

Voor alle data geldt: ontvangst met koffie 
en thee vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt ruim een uur. 

Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan op www.st-anna.nl/aan-
melden-activiteiten of  telefonisch bij 
patiëntenvoorlichting, 040 - 286 4874.

Historisch lage rente
De koper is spekkoper dankzij lage rente. Als iets de woningmarkt de afgelopen 
periode heeft gestimuleerd, dan is het wel de historisch lage hypotheekrente. 
Voor de zomervakantie leek het er even op dat de bodem van de rentetarieven 
was bereikt. De grote hypotheekaanbieders voerden toen een lichte verhoging 
van de hypotheekrentes door na stijging van de rente op de kapitaalmarkt. 
Maar de afgelopen maand was er weer sprake van een rentedaling. De geldver-
strekkers kunnen dus goedkoop lenen op de geldmarkt en die lage marktrentes 
rekenen ze (deels) door in hun hypotheektarieven. Op internet zijn op verschil-
lende plekken grafiekjes te bekijken met de gemiddelde rentes voor de ver-
schillende hypotheekvormen en periodes. 
De koper is spekkoper dus op dit moment, maar ook de gevestigde huizenbe-
zitter kan in bepaalde gevallen zijn voordeel doen met deze situatie, bijvoor-
beeld door het oversluiten van de hypotheek. Hoe lang het nog duurt met die 
lage rente? Dat is koffiedik kijken. Algemeen is wel de verwachting dat er een 
renteverhoging op komst is, zeker als de economische groei doorzet. Tot nu toe 
is het laag houden van de rente ook een instrument om de groei te stimuleren.
Maar er zijn meer factoren die de hypotheekrentes bepalen. Zo is de onderlinge 
concurrentie op de hypotheekmarkt sterk toegenomen door het toetreden van 
meer en andere aanbieders dan banken. Pensioenfondsen, verzekeringsmaat-
schappijen, buitenlandse banken en investeringsmaatschappijen (ook wel 
schaduwbanken of regiepartijen genoemd) zorgen voor leven in de brouwerij. 
Zo is MUNT Hypotheken met een flinke opmars bezig, maar ook anderen zor-
gen er met scherpe tarieven voor dat de banken hun winstmarges op de hypo-
theken terugschroeven.
Als de rente straks weer omhoog kruipt, kan deze toegenomen concurrentie 
een positieve invloed hebben. Het neemt niet weg dat de lage hypotheekrente 
een goede reden is om nu te kopen, althans voor wie dat wil en kan. Die laatste 
toevoeging is niet onbelangrijk, omdat het voor een toenemend aantal werken-
den nog niet zo makkelijk en soms zelfs onmogelijk is een hypotheek te krijgen.
Het groeiende leger van zzp’ers en flexwerkers wordt door hypotheekverstrek-
kers beoordeeld op hun arbeidsverleden en inkomsten tot nu toe. Daarom zijn 

veel Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers) ook Zelfstan-
dige Zonder Hypotheek (zzh’er). Terwijl er onder hen veel 

jonge, goed opgeleide professionals zijn met prima 
vooruitzichten. Ze zuchten nu soms onder hoge huur-
lasten, maar omdat ze nog geen stabiele inkomsten-
stroom over een langere periode kunnen laten zien, 
komen ze voor een hypotheek niet of moeilijk in aan-
merking. Er zijn her en der wat initiatieven voor hypo-
theekverstrekking aan deze groep, gebaseerd op het in 

kaart brengen van de toekomstkansen van zzp’ers en flex-
werkers. En het is goed daar verder aan te werken, want 

flexibele arbeid zal toenemen en een vaste baan is 
minder dan in het verleden een zekerheid. Ook een 
zzp’er of flexwerker moet spekkoper kunnen zijn.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verstuurd vanaf mijn iPad

Mijn kind is verhuisd
Door Elwien Bibbe

Mijn kind is verhuisd. En we hoefden niet te helpen. Voor het eerst sjouwen we 
geen spullen van drie hoog naar beneden en vervolgens weer drie hoog omhoog 
over donkere smalle versleten trappen met dito treetjes. Staan we niet ongeluk-
kig geparkeerd op een of andere gracht. En vraag ik me niet af of al die spullen in 
die dozen de moeite van het op en neer lopen waard zijn. De boeken had ze altijd 
wel mooi verdeeld over de dozen. En gelukkig waren dat er niet meer zoveel als 
in mijn tijd.

Ze whatsappt: "Alleen een backpack en twee dozen.... " en we hoefden dus echt 
niet te helpen. In 6 weken Australië is haar bezit slechts met 2 dozen gegroeid....
Ze gaat bij vrienden wonen. En dat is goed. Twee dozen erbij en vrienden.
Officieel woont ze bij ons in Nuenen. Daar waar ze geboren en getogen is. En 
daar staat dan ook de rest van haar bezit.

Reünie Aloysiusschool
Afgelopen zaterdag vond in Bar Van Gogh een reünie plaats van de zesde klas 
1975 van de Aloysiusschool Nuenen. Na 40 jaar troffen de leerlingen van mees-
ter Cor van Tuijl , meester Nico Palar en meester Harrie van de Wielen elkaar 
weer. De volgende afspraak staat gepland over vijf jaar.

De Crijnsschool onthult beeldmerk 
Meervoudige Intelligentie
Donderdag 24 september was er een ouderavond op school. De avond 
startte met de jaarvergadering van de ouderraad. Hier deed de ouderraad 
verslag van het afgelopen jaar en was er een vooruitblik op het nieuwe 
schooljaar.

Inloopspreekuur 
Internet- en Mobiel 
Bankieren bij 
Rabobank Nuenen
In een tijdperk, waarin de computer 
en het Internet niet meer weg te den-
ken zijn uit de dagelijkse bezighe-
den, verandert ook de manier van 
bankieren mee. Internet- en Mobiel-
bankieren bieden mogelijkheden 
om bankzaken te regelen waar u ook 
bent en wanneer het u uitkomt. U 
hoeft hiervoor bij wijze van spreken 
uw luie stoel niet meer uit.

Heeft u vragen over Internet- of Mo-
biel Bankieren? Kom naar het inloop-
spreekuur.
Het kan zijn dat u ergens tegenaan 
loopt als u via Internet of mobiel ban-
kiert. Of u heeft een vraag over de vei-
ligheid ervan, of u bent er nog niet 
mee aan de slag omdat u nog twijfels 
heeft. Om uw vragen te beantwoor-
den, organiseert Rabobank Dommel-
streek vanaf woensdag 7 oktober 
wekelijks een inloopspreekuur Inter-
net- en Mobielbankieren.
 
Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt vanaf 
woensdag 7 oktober iedere week 
plaats in het kantoor in Nuenen, Park 
34-36 van 10.00 tot 11.00 uur. Een me-
dewerker van Rabobank Dommel-
streek en iemand van SeniorWeb 
Nuenen zitten voor u klaar om uw 
vragen omtrent Internet- en Mobiel-
bankieren te beantwoorden. Graag tot 
woensdag 7 oktober.

Jo Relou - van Happen 100 jaar
Voor de onthulling van haar lindeboom arriveerde ze in Park Houtrijk in 
stijl, als een ‘grand lady’, in een Packard, een luxe Amerikaanse auto die tus-
sen 1899 en 1958 in Detroit werd gemaakt. Met een deftige chauffeur in 
een keurig grijs kostuum en hoge hoed, die haar hoffelijk uit de auto hielp.

‘Tante Jo’, zoals ze wordt genoemd, is 
op 23 september 1915 geboren in 
Geldrop in een gezin van negen kinde-
ren. Ze werkte bij een drogerij, waar ze 
het goed naar haar zin had. Op haar 
22e jaar ging ze thuis werken. Haar zus 
Miet deed het huishouden en zorgde 
voor hun ouders. Jo ging met haar 
broers op het land werken. Ze kon 
geen koffie zetten. 

In de oorlogsjaren 1941 - 1942 verloor 
Jo haar beide ouders. Ze stierven een 
jaar na elkaar. Jo ging op bedevaart 
naar Ommel en kwam daar Lowie te-
gen, een mooie Lieropse mens. In 
1949 trouwden ze en gingen in de 
Sluisstraat in Geldrop wonen. Daarna 
kochten Lowie en Jo een huisje aan het 
Boord, precies op de plek waar nu het 
Boordhuys is gevestigd. Daar hebben 
ze 53 jaar gewoond met honden, kip-

pen en konijnen. Ze waren heel gast-
vrij, Jan en alleman was welkom. Dat 
ze geen koffie kon zetten heeft Jo 
ruimschoots goed gemaakt. 

Lowie en Jo waren de eersten in Nue-
nen, die televisie hadden. Alle mensen 
uit de buurt kwamen kijken. Maar ze 
keken naar een beeld met ‘sneeuw’, 
want ze waren vergeten de antenne te 
installeren. Nadat ze hun 50e huwe-
lijksdag hadden gevierd, werd Lowie 
op 89-jarige leeftijd ziek en overleed. 
Jo verhuisde van het Boord naar zorg-
centrum De Akkers. Daar is het nog 
steeds ‘de zoete inval’, want iedereen is 
welkom voor een kop koffie. 

Burgemeester Houben bood namens 
het gemeentebestuur een grote bos 
bloemen aan. Samen met de burge-
meester en haar nicht Maria van Gas-

V.l.n.r.: burgemeester Houben, tante Jo, Harrie en Maria van Gastel.

tel onthulde tante Jo de voor haar 
geplante Krimlinde in Park Houtrijk. 
Maria is van jongs af aan veel bij tante 
Jo geweest en is al jaren haar mantel-
zorger. Haar man Harrie van Gastel is 
regelmatig haar chauffeur. 

De buurtvereniging heeft afgelopen 
zaterdag ter herinnering aan tante Jo 
een bank geplaatst aan het Boord, om-
dat ze altijd lid is gebleven van de 
vereniging. 

Daarna was er informatie door het team 
voor ouders, met als thema Meervoudi-
ge Intelligentie. Ouders werden geïnfor-
meerd over de inhoud van MI. Ook 
ervaarden ze zelf een werkvorm: ‘Ik ook 
groepen’. Met behulp van deze werk-
vorm keken ouders naar de eigen talen-
ten. Het enthousiasme van het team 
werkte aanstekelijk op de ouders, men 
ging enthousiast weer naar huis. Tijdens 
de informatieavond werden, met grote 
trots, de ‘Crijns pictogrammen’ ont-
huld. Elk puzzelstuk staat voor een in-
telligentie, de puzzelstukken samen 
vormen een cirkel. De pictogrammen 
zijn door ouders van de school ontwor-
pen en vormen zo een uniek beeld dat 
een plek zal krijgen in de school en de 
groepen. De Crijnsschool maakt ge-

bruik van de inzichten van Howard 
Gardner rondom Meervoudige Intelli-
gentie. Door gebruik te maken van alle 8 
intelligenties leren kinderen niet alleen 
datgene dat gevraagd wordt in de kern-
doelen, maar ook levensvaardigheden. 
Alle kinderen hebben talenten en de 
school wil de kinderen stimuleren om 
hun talenten te gebruiken, maar ook om 
talenten die minder aanwezig zijn te 
ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van het coöperatief leren (ge-
structureerde werkvormen om 
kinderen te leren samenwerken). Ze 
streven zo naar het bieden van een 
uniek 'Crijnsschoolconcept' waarin ie-
dereen zichzelf kan en mag zijn en kan 
groeien. Van 'Hoe knap ben jij’ naar 
‘Hoe ben jij knap ?!’
 

Ruim 12.500 euro 
opgehaald in strijd 
tegen kanker
Tussen 7 en 12 september gingen in 
Nuenen c.a. 169 vrijwilligers en-
thousiast de huizen langs. Deze in-
zet in de strijd tegen kanker 
brengen zij al jaren op. Sommigen 
meer dan 25 jaar zoals mevrouw A.
de Gruyter, Geldropsedijk 11.

En in al die jaren is ook door u, inwo-
ners van Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind gul gegeven. Dit jaar 
12.611,37 euro. Dit geld is van harte 
welkom, want samen kunnen we kan-
ker terugdringen. Het geld gaat naar 
oncologisch onderzoek, ondersteu-
ning van kankerpatiënten en voorlich-
ting om kanker te voorkomen. U allen, 
gulle gevers, hebben de daad bij het 
woord gevoegd: iedereen verdient een 
morgen! De afdeling dankt u en alle 
collectanten voor hun trouwe inzet 
speciaal de dames A. de Gruyter, T. 
Ossenblok, A. Tacke’, A. Allerd, D.
Straathof, Abbing, T. Bosma en E. van 
Rooy. Het bestuur van de Nederlandse 
Kankerbestrijding heeft genoemde 
vrijwilligsters een ‘crab’ uitgereikt voor 
hun 25 respectievelijk 10 jaar hartver-
warmende inzet bij de jaarlijkse collec-
te. Deze en vele andere vrijwilligers 
vormen nog steeds de ruggengraat van 
de bestrijding van kanker. Dames pro-
ficiat !! en heren sluit u aan.
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Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
een oproep van het bevolkingsonderzoek wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis, heeft dat impact 
en wil je alleen maar zo snel mogelijk duidelijkheid. 
Bij St. Anna Borstzorg, onderdeel van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop, kun je binnen twee werkdagen 
terecht. Vervolgens vinden de onderzoeken zoveel 
mogelijk op één dag plaats en altijd op één en 
dezelfde locatie. De uitslag is dezelfde dag nog 
beschikbaar, tenzij een punctie wordt uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). 

Kortom, wij willen snel de onrust en twijfel wegnemen. 
Die insteek in combinatie met hoge kwaliteit borstzorg, 
maakt dat je bij ons in goede handen bent. Het bewijs: 
het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland, 
categorie ‘Beste zorg’ van CZ en het rapportcijfer 8,7 
waarmee vrouwen onze borstzorg waarderen. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen zo snel 
mogelijk duidelijkheid bieden en hen omringen met 
de juiste zorg. Anna. Liefde voor leven.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg

Dierenspeciaalzaak

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

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER 
DIERENDAG

dit vieren wij op zaterdag 3 oktober

Op het hele assortiment 

10% KORTING 
en voor elke klant een kado!

Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
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Elk jaar ontdekken tienduizenden vrouwen in Nederland een knobbeltje in hun 
borst. Soms zelf, soms via het bevolkingsonderzoek borstkanker, dat komende 
maanden ook weer plaatsvindt onder vrouwen van 50 tot en met 75 jaar in Heeze/
Leende, Nuenen, Reusel en Eindhoven. 

Wat gebeurt er wanneer je daarna on-
verhoopt doorverwezen wordt naar de 
mammapoli van het ziekenhuis voor na-
der onderzoek? Specialist chirurg Ester 
Schepers en verpleegkundig specialist 
Dorothy Heijmans geven, samen met 
een huisarts en een patiënt antwoord op 
onder meer deze vraag tijdens een cy-
clus van informatiebijeenkomsten in de 
regio. Op 1 oktober in Nuenen, op 2 no-
vember in Reusel en op 1 december in 
Eindhoven. 

De professionals van St. Anna Borstzorg, 
onderdeel van het St. Anna Ziekenhuis 
(Geldrop), weten uit ervaring dat vrou-
wen bij zo’n vervolgonderzoek in ieder 
geval zo snel mogelijk duidelijkheid wil-
len. En dat bij (gevreesde) kanker de on-
rust in het hoofd zeker zoveel aandacht 
verdient als de onrust in de borst. Snel 
worden geholpen, vertrouwde gezichten 
om je heen en ruimte krijgen voor het de-
len van je zorgen – dat maakt deze ang-
stige periode draaglijker. Vrouwen kun-
nen daarom bij ons binnen twee 
werkdagen terecht. Vervolgens vinden de 

onderzoeken zoveel mogelijk op één dag 
plaats en altijd op één en dezelfde locatie. 
De uitslag is dezelfde dag nog beschik-
baar, tenzij een punctie is uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). Het mamma-
team van het St. Anna Ziekenhuis staat 
voor kwalitatief hoogwaardige zorg met 
een persoonlijke benadering. 

Informatiebijeenkomsten
De bijeenkomst in Nuenen wordt ge-
houden in Berkenbosch, Opwettense-
weg 80, 5674 AD Nuenen op donderdag-
avond 1 oktober.
De bijeenkomst in Reusel vindt plaats in 
Restaurant de Wekker, Wilhelminalaan 
97, 5541 CV Reusel op maandagavond 2 
november.
De bijeenkomst in Eindhoven wordt ge-
houden bij TopSupport aan de Antoon 
Coolenlaan 1-03, 5644 RX Eindhoven op 
dinsdagavond 1 december. 

Voor alle data geldt: ontvangst met koffie 
en thee vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt ruim een uur. 

Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan op www.st-anna.nl/aan-
melden-activiteiten of  telefonisch bij 
patiëntenvoorlichting, 040 - 286 4874.

Liefdadigheid in een moderne jas
Liefdadigheid of caritas, is dat nog van deze tijd? Is het nog wel nodig met 
al die voorzieningen die er bestaan? En zo ja, is het wel een taak van de 
Kerk? De parochie Heilig Kruis is daarover heel duidelijk: ja, caritas is van 
deze tijd en is zeker nodig. Ook in Nuenen zijn er mensen, die dichtbij of on-
der de armoedegrens leven en die geen aanspraak op bestaande regelin-
gen kan maken, maar waarvan iedereen vindt dat ze wel geholpen moeten 
worden. Daarom heeft de parochie besloten een eigen caritasinstelling op 
te richten die op een eigentijdse manier aan liefdadigheid gaat doen. 
 
Op woensdag 7 oktober 2015, zal die 
Parochiële Caritas Instelling, de PCI, 
zich presenteren tijdens een speciale 
bijeenkomst in de Clemenskerk te Ger-
wen. Aanvang 20.00 uur. Deze PCI zal 
gaan samenwerken met bestaande Nue-
nense instellingen zoals de Stichting 
Leergeld, de LEV groep, Vluchtelingen-
werk, de Stichting Plusminus en de 
Voedselbank, om het aanbod van hulp-
mogelijkheden verder te verbeteren. 

Tijdens de bijeenkomst op 7 oktober zal 
Hans-Martin Don, oud-wethouder van 
Eindhoven en thans lid van de Eerste 
Kamer en directeur van het Centrum 
van Wonen, Zorg en Welzijn Limburg/
Brabant bij het Leger des Heils, een in-
leiding houden over de achtergrond en 
de vele activiteiten van het Leger des 
Heils. Ook Hub Crijns, voormalig di-
recteur van het bureau DISK (Dienst in 
de Industriële Samenleving vanwege de 
Kerken), een interkerkelijk centrum 
voor arbeidspastoraat en jarenlang ac-
tief in de werkgroep Arme Kant van 
Nederland, zal een inleiding verzorgen 

over de praktijk van diaconie en caritas. 
Naast de twee inleiders is er gelegen-
heid om ook (opnieuw) kennis te ma-
ken met de genoemde Nuenense 
organisaties. Het Jongerenkoor Jocanto 
zal de avond muzikaal opluisteren. 

Een ieder die geïnteresseerd is in het 
onderwerp is op deze avond van harte 
welkom.

De Youngmakers Talent 
Discovery nu ook in Nuenen!
Met de in maart-april 2015 gehouden Youngmakers Talent Discovery 
Geldrop-Mierlo heeft de stichting Sociaal Inklusief de aftrap gegeven van 
een reeks Talent Discovery-events in Zuidoost Brabant.

Juist nu de economie weer wat aan-
trekt moeten we alles uit de kast halen 
om ook voor jongeren tussen 17 en 27 
jaar met een kwetsbare arbeidsmarkt-
positie die baan te vinden die past bij 
hun talent. Want dan wint iedereen 
erbij! 

Youngmakers Talent Discovery
Samen met lokale bestuurders en on-
dernemers wil de stichting Sociaal In-
klusief laten zien dat de Youngmakers 
Talent Discovery daarbij een onmis-
bare schakel is: het programma biedt 
jongeren de kans te ontdekken wat ze 
met hun talenten kunnen en welke 
baan daar goed bij past. De deelne-
mers worden tijdens een kort intensief 
programma aangespoord iets van hun 
talenten te laten zien door iets te ma-
ken waar ze trots op zijn. Het product 
kunnen ze meenemen als bewijs in 
hun persoonlijke portfolio. Het (digi-

tale) portfolio vormt een belangrijk 
onderdeel van het programma. Jonge-
ren kunnen zich hiermee immers 
goed voorbereiden voor een gesprek 
en presentatie aan toekomstige werk-
gevers. Maar ook hun familie, vrien-
den en begeleiders kunnen zij laten 
zien wat ze hebben gepresteerd. 

De Youngmakers Talent Discovery be-
staat uit meerdere bijeenkomsten en is 
gebaseerd op principes van Gamificia-
tion. Jongeren worden keer op keer uit-
gedaagd meer te doen dan ze zelf voor 
mogelijk hielden. De eerste Youngma-
kers Talent Discovery heeft bewezen 
dat de aanpak werkt. En dus komen er 
ook in andere regio’s dergelijke pro-
gramma’s, te beginnen in Nuenen. 

Voorwaarden voor deelname
•	 Je	bent	tussen	de	17	en	27	jaar	oud
•	 Je	bent	woonachtig	in	Nuenen	of	in	

de directe omgeving
•	 Je	hebt	minimaal	VMBO	Basis	als	je	

een baan in de uitvoering zoekt. 
Zoek je een baan in een  ondersteu-
nende functie dan heb je minimaal 
een MBO-plus opleiding

•	 Je	 bent	 fulltime	 beschikbaar,	 reke-
ning houdend met leerplicht

•	 Je	schrikt	er	niet	voor	terug	om	wer-
kend-lerend je startkwalificatie te 
halen

•	 Je	bent	uiteraard	zeer	gemotiveerd!
Deelname kost je niets, behalve tijd en 
de wil er iets van te maken. 

De Youngmakers Talent Discovery in 
Nuenen is mogelijk gemaakt door de 
Partners en Vrienden van de stichting 
Sociaal Inklusief met steun van het 
Stimuleringsfonds van de Metropool-
regio Eindhoven en de Provincie 
Noord-Brabant. 

Doe mee!
Ben je handig, wil je weten wat nou echt 
bij jou past? Wil jij leren hoe je je kunt 
presenteren en laten zien waarom je inte-
ressant bent voor een werkgever? En wil 
je van dichtbij kennismaken met het be-
drijfsleven in Nuenen? Kijk dan op www.
youngmakers.nl, volg www.facebook.
com/deyoungmakers en meld je aan. 

Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
een oproep van het bevolkingsonderzoek wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis, heeft dat impact 
en wil je alleen maar zo snel mogelijk duidelijkheid. 
Bij St. Anna Borstzorg, onderdeel van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop, kun je binnen twee werkdagen 
terecht. Vervolgens vinden de onderzoeken zoveel 
mogelijk op één dag plaats en altijd op één en 
dezelfde locatie. De uitslag is dezelfde dag nog 
beschikbaar, tenzij een punctie wordt uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). 

Kortom, wij willen snel de onrust en twijfel wegnemen. 
Die insteek in combinatie met hoge kwaliteit borstzorg, 
maakt dat je bij ons in goede handen bent. Het bewijs: 
het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland, 
categorie ‘Beste zorg’ van CZ en het rapportcijfer 8,7 
waarmee vrouwen onze borstzorg waarderen. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen zo snel 
mogelijk duidelijkheid bieden en hen omringen met 
de juiste zorg. Anna. Liefde voor leven.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg

Dierenspeciaalzaak

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

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER 
DIERENDAG

dit vieren wij op zaterdag 3 oktober

Op het hele assortiment 

10% KORTING 
en voor elke klant een kado!

Anna Borstzorg.
bijzonder sterk.
Vrouwen zijn sterk. Maar als je onverhoopt na 
een oproep van het bevolkingsonderzoek wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis, heeft dat impact 
en wil je alleen maar zo snel mogelijk duidelijkheid. 
Bij St. Anna Borstzorg, onderdeel van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop, kun je binnen twee werkdagen 
terecht. Vervolgens vinden de onderzoeken zoveel 
mogelijk op één dag plaats en altijd op één en 
dezelfde locatie. De uitslag is dezelfde dag nog 
beschikbaar, tenzij een punctie wordt uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). 

Kortom, wij willen snel de onrust en twijfel wegnemen. 
Die insteek in combinatie met hoge kwaliteit borstzorg, 
maakt dat je bij ons in goede handen bent. Het bewijs: 
het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland, 
categorie ‘Beste zorg’ van CZ en het rapportcijfer 8,7 
waarmee vrouwen onze borstzorg waarderen. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen zo snel 
mogelijk duidelijkheid bieden en hen omringen met 
de juiste zorg. Anna. Liefde voor leven.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg

Een knobbeltje in de borst? 

Dan wil je zo snel    
mogelijk duidelijkheid
Elk jaar ontdekken tienduizenden vrouwen in Nederland een knobbeltje in hun 
borst. Soms zelf, soms via het bevolkingsonderzoek borstkanker, dat komende 
maanden ook weer plaatsvindt onder vrouwen van 50 tot en met 75 jaar in Heeze/
Leende, Nuenen, Reusel en Eindhoven. 

Wat gebeurt er wanneer je daarna on-
verhoopt doorverwezen wordt naar de 
mammapoli van het ziekenhuis voor na-
der onderzoek? Specialist chirurg Ester 
Schepers en verpleegkundig specialist 
Dorothy Heijmans geven, samen met 
een huisarts en een patiënt antwoord op 
onder meer deze vraag tijdens een cy-
clus van informatiebijeenkomsten in de 
regio. Op 1 oktober in Nuenen, op 2 no-
vember in Reusel en op 1 december in 
Eindhoven. 

De professionals van St. Anna Borstzorg, 
onderdeel van het St. Anna Ziekenhuis 
(Geldrop), weten uit ervaring dat vrou-
wen bij zo’n vervolgonderzoek in ieder 
geval zo snel mogelijk duidelijkheid wil-
len. En dat bij (gevreesde) kanker de on-
rust in het hoofd zeker zoveel aandacht 
verdient als de onrust in de borst. Snel 
worden geholpen, vertrouwde gezichten 
om je heen en ruimte krijgen voor het de-
len van je zorgen – dat maakt deze ang-
stige periode draaglijker. Vrouwen kun-
nen daarom bij ons binnen twee 
werkdagen terecht. Vervolgens vinden de 

onderzoeken zoveel mogelijk op één dag 
plaats en altijd op één en dezelfde locatie. 
De uitslag is dezelfde dag nog beschik-
baar, tenzij een punctie is uitgevoerd (dan 
duurt het drie werkdagen). Het mamma-
team van het St. Anna Ziekenhuis staat 
voor kwalitatief hoogwaardige zorg met 
een persoonlijke benadering. 

Informatiebijeenkomsten
De bijeenkomst in Nuenen wordt ge-
houden in Berkenbosch, Opwettense-
weg 80, 5674 AD Nuenen op donderdag-
avond 1 oktober.
De bijeenkomst in Reusel vindt plaats in 
Restaurant de Wekker, Wilhelminalaan 
97, 5541 CV Reusel op maandagavond 2 
november.
De bijeenkomst in Eindhoven wordt ge-
houden bij TopSupport aan de Antoon 
Coolenlaan 1-03, 5644 RX Eindhoven op 
dinsdagavond 1 december. 

Voor alle data geldt: ontvangst met koffie 
en thee vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt ruim een uur. 

Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan op www.st-anna.nl/aan-
melden-activiteiten of  telefonisch bij 
patiëntenvoorlichting, 040 - 286 4874.

Open atelierdagen
In het weekend van 3 en 4 oktober 
zijn de jaarlijkse open atelierdagen. 
Er kan bij kunstenaars in de ateliers 
gekeken worden. Gertje Roosen doet 
hier ook aan mee. Zij stelt haar ate-
lier open op zaterdag 3 en zondag 4 
oktober tussen 11.00 en 17.00 uur. Er 
zijn objecten, grafiek, collages en 
schilderijen te zien. U bent van harte 
welkom op: Refeling 21, 5672 CG 
Nuenen. Voor informatie: gertjeroo-
sen@hotmail.com

Raar maar waar: het 
is Kinderboekenweek
Dit jaar is het van 7 tot en met 18 okto-
ber Kinderboekenweek. Voor de 61e 
keer alweer. Het thema is natuur, we-
tenschap en techniek, en het motto is: 
raar, maar waar!
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt 
geschreven door Simon van der Geest. 
Hij won tweemaal een Gouden Griffel: 
in 2013 voor zijn jeugdroman’ Spinder’ 
en in 2011 voor zijn Odyssee-bewerking 
‘Dissus’. Mies van Hout schrijft het 
Prentenboek bij de Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek is er speciaal om 
te laten zien hoe leuk lezen is en hoeveel 
kinderboeken er geschreven zijn. De Bi-
bliotheek staat vol met boeken, ook 
voor kinderen. Wist je dat je tot 18 jaar 
gratis lid kunt worden van de bieb? ’T Is 
raar maar waar! In de Kinderboeken-
week liggen de bekroonde boeken weer 
klaar om in te kijken. En na de Kinder-
boekenweek zijn ze gewoon te leen. 
Verder liggen er gratis Kinderboeken-
kranten en gratis exemplaren van Quest 
JR, een leuk tijdschrift voor nieuwsgie-
rige kinderen. Natuurlijk geldt daarbij: 
OP is Op! Zien we je snel?

Dierendag op  
de Weverkeshof
Dorps- en kinderboerderij Weverkes-
hof viert op zondag 4 oktober natuur-
lijk weer Dierendag. Om 10.00 uur 
wordt de poort weer geopend. Voor de 
kinderen worden gratis dierenkleur-
platen beschikbaar gesteld (kleurpot-
loden zijn aanwezig).
Terwijl de dieren toekijken, zijn er die 
dag gezelschapsspelletjes, zoals ezeltje 
prik. Iedereen is hierbij welkom. Van-
af 11.00 uur staat er een schminkteam 
klaar om op deze dag de aanwezige 
kinderen, indien gewenst, te schmin-
ken. Het thema deze dag is, hoe kan 
het anders, de dieren. Maar iets an-
ders mag natuurlijk ook.
Vanaf 12.00 uur worden er weer pan-
nenkoeken gebakken. Om 14.00, 15.00 
en 16.00 uur zorgt internationaal pop-
penkasttheater Kris Kras voor span-
nende verhalen. Zangduo Aena & Cas 
zorgt die dag voor muziek.
De Weverkeshof aan de Hugo van 
Berckellaan 5 in Nuenen is open vanaf 
10.00 uur, entree vrij.

Atelier    
de Bloemenmand
Open dagen op zaterdag- en zondag-
middag 3 en 4 oktober van 13.00 tot 
16.00 uur Het nieuwe programma van 
Atelier ‘de Bloemenmand’ ligt voor u 
klaar. Er is weer een aantrekkelijk pro-
gramma samengesteld voor het komen-
de seizoen met voor iedereen wat wils. 
De cursussen en workshops worden zo-
wel overdag als ’s avonds gegeven. Dit 
najaar worden er herfstworkshops ge-
geven, zoals pompoenen versieren zon-
der de pompoen te beschadigen, verder 
een fraaie gestoken herfstkrans en 2 
potten identiek schikken. Richting 
Kerstmis zijn er de adventskrans en 
kerstworkshops. De cursussen bloem-
schikken bestaan uit 4 lessen, 2 in het 
najaar en 2 in januari/februari.
Voor vriendinnengroepjes kunnen ook 
apart afspraken gemaakt worden, mi-
nimaal 4 en maximaal 6 personen. Ver-
dere informatie betreffende data en 
prijzen kunt u verkrijgen via Hennie 
Hoogerbrug, tel. 040-2834192. Ate-
lier’de Bloemenmand’ is gevestigd op 
Oosterklamp 10, 5673 KN Nuenen.



STEP AEROBICS! 
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.

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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 40
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 vrouwelijk dier 6 pooldier 12 razen 13 chaos 15 Europeaan 
16 grote bijl 18 Europeaan 19 vreemde munt 20 pers. vnw. 22 naam 
25 boksterm 26 test 29 jong dier 30 rustig 32 staat in Amerika 34 man van adel 
36 roem 37 woonschip 39 houding 41 mode 44 gokspel 46 pl. in Gelderland 
48 werpstrik 50 voorzetsel 51 babydoek 53 met dank 54 pl. in Gelderland 
56 voordat 57 deel v.h. hoofd 59 vernis 60 autostalling 62 fototoestel 
64 bijbelse figuur 65 advocaat.

Verticaal: 1 partij in een geding 2 duw 3 bijwoord 4 bijbelse figuur 
5 schrijfvloeistof 7 vermaak 8 drinkgelegenheid 9 voegwoord 10 vordering 
11 serie 12 vaart 14 knuppel 17 graanpakhuis 18 honingbij 21 gevierd sporter 
23 blijkens de akten 24 sigaar 27 onzes inziens 28 koningstitel 30 vent 
31 water in Friesland 33 vrouwelijk dier 35 mannetjesbij 38 landbouwwerktuig 
39 heilige 40 toegang 41 deel v.d. voet 42 dominee 43 sterke drank 
45 babysit 47 dat is 49 verdriet 51 grondsoort 52 ontvangstbewijs 
55 jaartelling 56 ik 58 voertuig 59 onderricht 61 reeds 63 mijns inziens.
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Oplossingen wk 39
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

SCHIMMELKAAS

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.

ADIOS
BANKETLETTER
CACAO
EENSPAN
FINSTERWOLDE
FRIET
GERUST
HARTIG
IMAGO
KALOT
KARAF
KORAN
LUCHT
MULCH
NOOIT
ONDIEP
POEDOE
PORIE
ROUTE
ROZET
SALOON
SCHOON
STRAK
TOMELOOS
TROTTOIR
VLASLAND
VOORVERING

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

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 38, D. Noten, Nuenen.

OPEN HUIS: VRIJDAG 
9 OKTOBER A.S. van 
15.00  tot 17.00 uur. Papen-
voortsedijk 6, 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

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.

www.glazenwasserij-jbbal.nl

Vraag ’t aan Jeroen

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

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

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl Gebruikte wasmachines en 

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

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

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

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

Stichting Kringloop Nuenen

Is dringend op zoek naar
 vrijwilliger met rijbewijs

Kom langs of bel: 040-283 92 16 / 040-283 56 20
Ons adres is Berkenbos 8a, Nuenen.

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

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

WELLNESS
Instituut Zilverschoon Beauty & Health

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

Marco van Vliet
30 SEPTEMBER 2015

OOK DEZE
JONGEN
HEEFT
ABRAHAM
GEZIEN!
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

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   

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 1 oktober
10.00-12.00 uur KBO info-ochtend

Stijn’s Slaapstudio, Opwettenseweg 81

Donderdag 1 oktober
19.30 uur Concert Jongenskoor van St. 

Ursenkathedraal Zwitserland 
St. Clemenskerk aan Park 53

Vrijdag 2 oktober 
20.00 uur 

Alaska Unlimited ‘Help ik Leef’
Het Klooster

Zaterdag 3 oktober
Flyeractie Stichting SPEK

Kernkwartier, het Parkhof en Park

Zaterdag 3 oktober
10.00-12.30 Sam’s Kledingactie
H. Clemenskerk, Park 55 Nuenen

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober
Herfstplanten

Tuinen De walburg
Boord 64, Nuenen

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober
Atelierroute Eindhoven en omgeving

11.00 uur tot 17.00 uur
diverse locaties in Eindhoven/Nuenen, 

zie atelierroute.dse.nl

Zondag 4 oktober
Dierendag

Speeltuin De Kievit &
Weverkeshof

Zondag 4 oktober
van 11.00 tot 16.00 uur hobbybeurs

Het Dorpshuis, Lieshout

Zondag 4 oktober
10.00 uur Defilé Vincent van Goghrit
Menvereniging De Coovelse Menners

15.00 uur finish t.h.v. het Klooster, Nuenen
20.00 uur prijsuitreiking, Het Klooster

Zondag 4 oktober
15.30 uur Orgelconcert 

rond Franciscus en Werelddierendag
H. Clemenskerk, Park Nuenen

Zondag 4 oktober
19.30 uur Taizévesper

Van Goghkerkje, Papenvoort 2 Nuenen

Zondag 4 t/m zaterdag 10 oktober
Collecte dierenbescherming

Maandag 5 t/m zondag 11 oktober 
Autobedrijf Janssen/

Goudhoek Open tennistoernooi
TV de Goudhoek in Gerwen

Maandag 5 oktober
19.30-20.15 uur 

Koorschool, NMK zoekt versterking
Het Klooster

Maandag 5 oktober
19.30 uur Workshop Geheugentechnieken

Bibliotheekvestiging Nuenen
Jhr.Hugo van Berckellaan 118

Dinsdag 6 oktober
19.30-21.00 Introductieworkshop 

‘Kinderen en emoties’
Vrouwencentrum ‘de Vlinder’

Sportlaan 12 Nuenen

Donderdag 8 oktober
10.00-12.00 uur KBO info-ochtend

Stijn’s Slaapstudio, 
Opwettenseweg 81 Nuenen

Donderdag 8 oktober
19.15 uur Musical ‘Spijt’

Theater Het Klooster, Park Nuenen

Dinsdag 10 oktober
20.00 uur Kienen op het Pleincollege
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen

Zaterdag 10 oktober
11.30 tot 16.00 uur creatieve markt, 

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen
Het Huysven, Gerwen

Zondag 11 oktober
8.30-10.00 uur ATB Toertocht 
‘Dak van Brabant’. Inschrijven: 
Clubhuis NKV, Wettenseind 20

13.30 Ierse Sessie. De Weverkeshof

Zondag 11 oktober
13.00-17.00 uur 

open dag Heemkundekring
Het Dorpshuis, Lieshout

Zondag 11 oktober
15.00 uur Jubileumconcert 
Vocaal Ensemble Marcando

Regenboogkerk, Sportlaan Nuenen

Maandag 12 oktober
13.30 uur reisverslag over Japan, 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Den Heuvel, Gerwen

Maandag 12 oktober
19.30 uur Workshop Time Management

Bibliotheekvestiging Nuenen
Jhr.Hugo van Berckellaan 118

Donderdag 15 oktober
10.00-12.00 uur KBO info-ochtend

Stijn’s Slaapstudio, 
Opwettenseweg 81 Nuenen

Donderdag 15 oktober 
20.15 uur KISS moves (dans)

Theater Het Klooster, Park Nuenen

16 tot en met 19 oktober
Dorpskermis

Centrum Gerwen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 oktober 18.30 uur: viering, 
stilteviering, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 4 oktober 11.00 uur: viering, 
Ensemble Kupalje, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werkers M. 
Feuth en P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 3 oktober 18.30 uur: Jo de 
Haas-van der Hamsvoort (vanwege 
verjaardag én overlijdensdag); Joop 
van der Ploeg.
Zondag 4 oktober 11.00 uur: Johan en 
Oda van Kemenade-Pepers; Lies No-
ten-van Kemenade; Jan en Miet Dij-
stelbloem-Knoops; Mina Swaanen; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Francien van der Linden-Meu-
lendijks; Cees Meulendijks; Willy 
Spaanjaars; Einar Aagaard en Flora 
Aagaard-Romero; Marinus Jansen en 
Mien Jansen-van der Wouw; Ruud 
Bijsterveld; Jac Hamers; Miriam Raes-
sens; Jos Janssen; Harrie Moonen; Mia 
Steemers-Peters; Wilma Beekwilder; 
Ineke Hilberink (vanwege sterfdag); 
Toon van Grotel (sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
van den Boomen-Rooijakkers, Hoofd-
straat 76 in Helmond en Mieke van 
Soest Raessens-Merkelbach, Vincent 
van Goghstraat 147. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

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

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

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

Donderdag 1 oktober 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Eerste donder-
dag van de maand, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, hogepriester; ge-
dachtenis van H. Remigius, bisschop 
en belijder. 
Vrijdag 2 oktober 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Engelbe-
waarders. 

Taizévesper
Op zondag 4 oktober 2015 is er weer 
een Taizévesper in het van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort. Dit sfeer-
volle kerkje draagt bij aan het vinden 
van een moment van rust. 
Het is herfst, de dagen worden korter. 
Mensen in de wereld zijn op weg naar 
een veilige haven. Een moment van be-
zinning, waar zijn wij naar op weg? Het 
thema van de vesper is ‘Hulp’. Op ver-
trouwde wijze worden korte lezingen en 
meditatieve momenten afgewisseld met 
liederen uit de bundel van Taizé. Op ba-
sis van de brief uit Taizé is door de werk-
groep Taizé Nuenen een thema voor de 
vesper gekozen. Aanvang is 19.30 uur. 
Voorafgaand aan de vesper is er medita-
tieve pianomuziek. Iedereen is van har-
te welkom in deze dienst, waarin 
eenvoud en verstilling centraal staat.

Zaterdag 3 oktober 7.15 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Teresia van het 
Kind Jezus, maagd; daarna uitstelling 
tot 9.00 uur. 10.00 uur vertrek naar de 
bedevaart van Banneux. 
Zondag 4 oktober 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 19de zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 5 oktober 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. PLacidus en gezel-
len, martelaren. 
Dinsdag 6 oktober 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Bruno, belijder. 
Woensdag 7 oktober 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Feest van de H. Ro-
zenkrans; gedachtenis van H. Marcus, 
paus en belijder.
Contactadres: Priesterbroederschap Sint 
Pius X, Pater Carlo de Beer, Heuvel 23, 
5674 RR Nuenen 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 Kerken in Peelland ook op Face-
book (‘Kerken in Peelland’) en op YouTu-
be (‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’). 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 oktober 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Miet van Rooij; Fien Raaijmakers-Aal-
ders; Cisca Snijders-Vos en Antoon 
Snijders.

Mededeling
Vorige week heeft de extra collecte voor 
de vluchtelingen € 85,80 opgebracht. Al-
le gulle gevers hiervoor hartelijk dank.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 4 oktober zal onze predi-
kant, ds. C. Crouwel, voorgaan in de 
dienst, die om 10.00 uur begint. Aan de 
dienst verleent het Regenboogkoor haar 
medewerking, o.l.v. Ingrid de Graaff. Er 
is voor de kinderen een eigen neven-
dienst. De collecte is voor een project in 
Israël. 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 pas-
tores tussen 16.00 en 17.30 uur. Voor de 
overige activiteiten van deze week ver-
wijzen we u naar onze website.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Bert van den Biggelaar, vanwege ver-
jaardag; Annie van den Biggelaar-van 
der Putten; Karel en Mien Schepers-
van der Linden; Wim van Nuland; 
Huub van den Oever; Mien van Moor-
sel-de Louw; Theo Knoops; Riek van 
der Putten-Sanders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte van 
afgelopen zondag voor de vluchtelin-
gen bedroeg € 212,15. 
Met dank aan alle gulle gevers.

Nieuwe website 
Parochie Heilig 
Kruis Nuenen
Na enige maanden van voorberei-
ding is het dan eindelijk zo ver. De 
Parochie Heilig Kruis Nuenen gaat 
over naar een nieuwe website. Deze 
is gemaakt naar de wensen van de 
moderne tijd, waar alle informatie 
over de parochie te vinden is, even-
als foto’s en verslagen van alle acti-
viteiten die binnen de parochie 
plaatsvinden. 

Aansluitend aan de mis van 11.00 uur op 
zondag 4 oktober 2015 bent u van harte 
uitgenodigd om onder het genot van een 
kopje koffie en wat lekkers de lancering 
van de website bij te wonen in de kerk. 
Iedereen is welkom. Bij een nieuwe web-
site hoort ook een nieuw webadres: 
www.parochieheiligkruisnuenen.nl. De 
parochie is benieuwd wat u ervan vindt. 

Opnieuw Keurmerk Uitvaartzorg 
voor Van der Stappen Uitvaart-
verzorging
Van der Stappen Uitvaartverzorging heeft de audit van Stichting Keurmerk 
Uitvaartzorg (SKU) weer met glans doorstaan. Hierdoor behoudt Van der 
Stappen dit Keurmerk, dat een bewijs is van haar kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening.

Van der Stappen Uitvaartverzorging 
streeft bij iedere uitvaart naar een per-
soonlijke dienstverlening, een doel-

matige organisatie en een transparant 
kostenoverzicht. Een uitvaart moet 
meteen goed zijn, volgens de wens van 
de overledene en/of de nabestaanden. 
Een persoonlijke benadering van de 
nabestaanden is hierbij essentieel. El-
ke uitvaartwens is uniek en vraagt om 
een individuele invulling, zonder 
daarbij het overzicht van planning en 
kosten te verliezen. 

De zes zekerheden van SKU
De SKU controleert periodiek of Van 
der Stappen nog voldoet aan haar ho-
ge eisen om het Keurmerk Uitvaart-
zorg te mogen behouden. Deze audit 
wordt uitgevoerd door een onafhan-
kelijke certificatie-instelling. Er wordt 
getoetst op de 'zes zekerheden' die een 
uitvaartorganisatie absoluut in huis 
moet hebben. Deze zekerheden zijn: 
het maken van heldere afspraken, een 
transparante kostenbegroting, een 
goede organisatie, bekwaam perso-
neel, een doelmatige klachtenafhan-
deling en de toepassing van een 
klanttevredenheidsonderzoek.

Klanttevredenheid 
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
voldeed wederom met glans aan alle ei-
sen. Er was ook speciale waardering 
voor de hoge klanttevredenheid. Na el-
ke uitvaart wordt de nabestaanden ge-
vraagd naar hun mening over de 
verzorging van de uitvaart. Deze klant-
tevredenheidsonderzoeken geven een 
gemiddelde waardering aan van 9,2, 
wat zeer hoog is in de dienstverlening. 
Op www.vdstappen.nl leest u meer 
over het Keurmerk Uitvaartzorg en 
over de persoonlijke dienstverlening 
van Van der Stappen Uitvaartzorg.

Paddenstoelen-
wandeling
IVN-Nuenen organiseert op zondag 4 
oktober een paddenstoelenwandeling in 
de Stiphoutse bossen. Het vertrek van de 
wandeling is om 10.00 uur bij P-plaats 
infobord. Deze ligt aan de tweede onver-
harde weg links vanuit Gerwen aan de 
Stiphoutseweg. Een kleine spiegel is 
handig om de onderzijde van de soorten 
te bekijken en laarzen of waterdichte 
schoenen worden van harte aanbevolen. 
Deelname is gratis Info: 040-2844414
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Mike van der Heijden    
NL Kampioen BX 50cc cross 
Mike van der Heijden (42) is afgelopen zondag 20-09-2015 kampioen gewor-
den in de Superklasse van het ONK bromfietscross. Hierin wordt gestreden op 
motoren met een bromfietsmotorblok met een maximale cilinderinhoud van 
50cc. Mike met startnummer 4 is in de voorlaatste wedstrijd niet meer in te ha-
len door de concurrentie. Hij heeft dit jaar voor het eerst sinds 19 jaar weer 
eens deelgenomen aan crosswedstrijden voor het NK. Mike is het crossen op 
niveau nog niet verleerd en daarom heeft het nuenense bedrijf Twins Scooter-
service een bromfiets voor hem gemaakt. Dat was vanaf de start van het sei-
zoen succesvol. De betrouwbaarheid en snelheid van mens en machine hebben 
geresulteerd in het eindresultaat, alle tellende manches zijn gewonnen.

Vader Jan van de Heijden (Gerwen) 
was waar het kon altijd een fanatieke 
toeschouwer. Hij genoot van de wed-
strijden zoals vanouds. Ook bij het EK 
MX50 in Den Dungen had hij Mike bij-
gestaan en niet onverdienstelijk. Hier 
werd Mike 3e in het grote internatio-
nale deelnemersveld van 90 coureurs 
(Italië, Frankrijk, België, Nederland). 
Nederland won de titel door plaats 1,2 
en 3 te veroveren.
Anthony van Nies van Twins Scooter-
service kijkt samen met zijn broer Pa-
trick terug op een mooi seizoen. We 
hebben samen de technische kant van 
dit verhaal gedaan. We hebben niet al-
tijd evenveel voorspoed gehad en kon-

den gelukkig rekenen op een andere 
klant van ons, Melven Wevers, die zijn 
bromfiets in een lagere klasse (stan-
daard) aan Mike gegund heeft tijdens 
de wedstrijd in Lelystad. Hij heeft die 
wedstrijd toen toch met overmacht 
gewonnen. Wij willen dan ook ieder-
een bedanken die aan dit resultaat 
heeft meegewerkt en in het bijzonder 
Mike voor zijn mooie rijstijl en presta-
ties.
Meer info over de bromfietscross is te 
vinden op: www.onkbromfietscross.nl
Mensen die graag een beeld willen krij-
gen van de bromfietscross kunnen kij-
ken op Youtube met de zoekterm 
‘EuroNations Den Dungen 11-07-2015’

Mooie opening seizoen   
Z&PV Nuenen
In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven heeft Z&PV 
Nuenen van de Nederlandse Estafette Kampioenschappen een mooie ope-
ning van het seizoen gemaakt. Zowel het dames als heren team was ruim 35 
seconden sneller dan vorig jaar. Daarmee werden de dames 16e van Neder-
land, de heren eindigde op plaats 14.

Voor de heren waren er twee top-10 
klasseringen te melden: op de 4x100 
school en de 4x100 vlinder. In de vlin-
derslag estafette wist Sven Kardol als 
startzwemmer verder te voldoen aan 
de limiet voor de NK kortebaan, met 
57.70 had hij geen moeite met de ge-
vraagde 58.63. Als startzwemmer van 
de 4x100 rug estafette kwam hij tot 
57.61 waarmee hij zijn persoonlijk re-
cord uit het snelle pakken tijdperk 
wist te verbeteren.
Bij de dames leverde de 4x100m 
schoolslag de hoogste klassering op: 
Robin Goossens, Anne Gibbels, Fem-
ke Hendriks en Silke Voets werden ne-
gende. Als startzwemster kwam Robin 
verder ook akelig dicht in de buurt van 

de limiet voor de NK kortebaan, met 
1.16.42 bleef ze er maar 0.03 seconden 
van verwijderd. 
In de ochtenduren tikten Bram 
Zwetsloot, Jelmer North, Milan Meurs 
(allen 2002) en Chris Verhoeven 
(2004) op alle vier hun estafettes bij de 
eerste drie aan. Helaas gooide een dis-
kwalificatie op de 4x100 schoolslag 
roet in het eten voor wat betreft de 
medailles, maar dankzij super sterke 
races op de 4x100 rug, 4x100 ws en 
4x100 vrij eindigden ze toch nog op 
een mooie vijfde plaats.
De ploeg van Z&PV Nuenen vervolgt 
het seizoen komend weekend in Breda 
voor de eerste ronde van de landelijke 
A-competitie.

Zondag 11oktober in Nuenen

Veldtoertocht Dak van Brabant
Zondag 11 oktober kunnen liefhebbers deelnemen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een moun-
tainbiketocht voor ATB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stap-
pen bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. Deelnemers 
kunnen kiezen uit drie routes: 30, 40 en 50 kilometer met de mogelijkheid 
om het Dak van Brabant te beklimmen. Het Dak van Brabant is met 60 me-
ter het hoogste punt in de provincie Noord-Brabant. Vooral dankzij de ge-
zellige sfeer doen ATB-ers mee aan dit evenement.

Z&PV Nuenen heren 1    
nu al aan de leiding 
Afgelopen zaterdag verloren alle teams in de eerste districtsklasse water-
polo punten, behalve Nuenen. Na een eclatante 17-2 overwinning nestelt 
Nuenen zich op kop. Tegenstander van afgelopen zondag was het pas ge-
promoveerde en onbekende Argo uit St. Oedenrode. 

Tot schrik van het talrijk opgekomen 
publiek kwam Argo goed uit de start-
blokken; via een strafworp werd het 
0-1. Nuenen liet zich echter niet van de 
wijs brengen en begon te spelen zoals 
trainer Koen Gevers dat graag ziet; een 
scherpe dekking in de verdediging en 
snelle uitbraken over de zijkanten. Al 
snel leidde dat tot een 3-1 voorsprong 
in het 1e partje. Argo kwam er vervol-
gens niet meer aan te pas en met een 
8-2 voorsprong in het 2e partje was de 
partij gespeeld. Nuenen nam echter 
geen gas terug en ging tot de laatste mi-
nuut stevig door, hetgeen tot een 17-2 
eindstand en de koppositie leidde.

Ondanks diverse missers wist Lars van 
Raaij toch nog vijf keer te scoren.

Nuenen kreeg in de eerste helft twee 
redelijke kansen waarvan de eerste 
door de HVCH verdediging ternau-
wernood over het eigen doel gekopt 
werd. Kort daarna verdween een 
schuiver net naast. In de 19e minuut 
raakte Nuenen de bal kwijt in de op-
bouw. Razendsnel brak Gijs van de 
Voort op rechts uit en zijn lage voor-
zet werd door Stijn van den Hurk in 
een doelpunt omgezet 1-0. 
In de tweede helft begon Noel Jansen 
in de plaats van Tom van Beers. Deze 
invalbeurt had tot gevolg dat Lars van 
Stipdonk rechtsachter werd en Davy 
van Bokhoven naar links verhuisde. 
Ron Jansen zakte een linie waardoor 
Noël als target-man ging fungeren. 
Hierdoor bleek het voor Nuenen mak-
kelijker zich vast te zetten op de helft 
van de tegenstander. Naar mate de tijd 
vorderde vloeiden de krachten weg uit 
de ploeg van trainer Harry Blokhuis. 
Slechts sporadisch kwam er een door-
gaans ongevaarlijke bal in de richting 
van Danilo Verus..Het HVCH doel 

werd steeds vaker het middelpunt van 
het spel. Na een pass van Ron Jansen 
kogelde Noël Jansen hard in maar kee-
per Rob van Erp ranselde de bal uit 
doel. Na een combinatie tussen de 
Youngsters Pascal Loomans en Yef 
Marceli schoof laatste de bal net naast. 
Een schot van een andere jongeling 
Jaimy Raas had ook al niet het gewens-
te effect. Inmiddels stond de klok op 
90 minuten. 
Een voorzet van Luuk Tielemans werd 
in de extra tijd door Ron Jansen langs 
Rob van Erp gekopt. Loon naar werken 
denkt de Nuenen aanhang, 1-1. De spe-
lers echter hadden haast en visten de 
bal uit het Heesch doel om weer snel te 
hervatten. En zowaar in dying seconds 
zette aanvoerder Ruud Jansen de kroon 
op het niet aflatende werk in de 2e 
helft. Een hoekschop van Yef verlengt 
Ruud met het hoofd en de bal ploft aan 
de 2e paal achter de verbijsterde ach-
terhoed van HVCH. Na een ware Hou-
dini-act neemt Nuenen 3 punten mee 
bij het nog ongeslagen HVCH.  
 

Ron Jansen kopt de gelijkmaker in (foto John van den Elsen).

BCL-H1/Bavaria met (staand, vlnr.) Jeroen 
van der Heiden, Ruud van Vijfeijken, 
Laurence Roijackers en Bert Manders. 
(voor, gehurkt) Wouter van Vijfeijken.

Steile klimmetjes
De routes lopen langs weilanden en 
over bospaden, via fietspaden en over 
halfverharde landweggetjes. Het Dak 
van Brabant is te vinden op het Land-
goed Gulbergen, gelegen tussen Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. In het parcours 
zitten steile klimmetjes en spectaculai-

re afdalingen. De organisatie gebeurt 
onder de vlag van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU) en is bij Toerclub 
Nuenen in goede handen. Halfweg de 
routes krijgen de mountainbikers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en kun-
nen deelnemers douchen.

Starten
Er wordt zondag 11 oktober tussen 
half negen en tien uur gestart vanaf 
het inschrijfpunt op sportpark Wet-
tenseind. Inschrijven kost drie euro 
voor deelnemers met NTFU- of KN-
WU-pasje en voor niet-leden een euro 
extra, inclusief verzorging op de pau-
zeplaats. Voor meer informatie over 
het Dak van Brabant zie de site van de 
organisatie: www.tcnuenen.nl
 

RKGSV VR1 - 
Pusphaira VR3  2-0
Afgelopen zondagochtend nam het 
dameselftal van RKGSV het op te-
gen het derde dameselftal van 
Pusphaira. Vroeg in de wedstrijd 
gaf Gerwen een duidelijk signaal af 
door een prachtige goal van Manon 
Smits en na 25 minuten schoot mid-
denvelder Maartje van Leuken van 
afstand, waarna de bal in de han-
den van de keeper belandde. 

Vijf minuten later wurmde wederom 
Manon Smits zich door de verdedi-
ging en rondde mooi af: 2-0. Deze 
stand was echter niet representatief 
voor het spel dat daadwerkelijk ge-
speeld werd. De dames van Gerwen 
hadden moeite met het bewaren van 
de rust aan de bal en leken elkaar 
moeilijk te vinden, wat Pusphaira be-
ter af ging. Een van de kansen van 
Pusphaira bestond uit een gevaarlijke 
counter waarbij er onder de druk van 
de verdediging van RKGSV over het 
doel werd geschoten. Niet lang voor 
rust kwam Gerwen terug: een prach-
tige bal vanuit de verdediging kwam 
in de voeten van Manon Smits, die 
keurig afrondde maar helaas buiten 
spel bleek te staan.
Na rust kwam het wedstrijdbeeld be-
ter overeen met de stand: Gerwen 
voerde de druk op en creëerde meer 
kansen, waaronder een bal op de paal 
van Maartje van Leuken. Pusphaira 
kwam al snel met een antwoord in de 
vorm van een mooi schot op goal, dat 
onschadelijk werd gemaakt door 
keepster Brechtje van Leuken. Een 
aantal goede aanvallen van Gerwen 
volgden, maar het vizier stond niet op 
scherp. Na ruim 65 minuten ontstond 
er wederom een kans toen RKGSV 
een vrije trap kreeg toegewezen. Van-
uit een krachtig schot belandde de bal 
echter via de muur naast het doel en 
vervolgens bleef ook de corner onbe-
nut. Even leek de 3-0 dan toch te gaan 
vallen: een hoekschop van RKGSV 
werd op een schoteltje gepresenteerd, 
maar het lukte Gerwen niet om de 
voet er tegenaan te zetten. 
Kort voor het eindsignaal nam het pu-
bliek van Gerwen de juichpositie aan 
toen een afstandsbal van Manon 
Smits een prachtige curve aannam, 
maar die belandde daarna helaas op 
de paal. Niet lang daarna volgde het 
fluitsignaal en kon RKGSV VR1 de 
drie punten aan het lijstje toevoegen.

Waterpolo SPORT Voetbal

Competitiestart 
herenteam 
Badminton Club 
Lieshout wisselend
In de tweede afdeling van de tweede 
herenklasse heeft BCL-H1/Bavaria 
één winst- en één verliespartij ge-
boekt. De uitwedstrijd tegen de heren 
van BCEhcv werd met 5-3 verloren en 
de  thuiswedstrijd tegen de heren van 
het sterke Zidewinde werd met dezelf-
de cijfers gewonnen. Door deze uitsla-
gen heeft BCL-H1/Bavaria acht 
wedstrijdpunten na de eerste twee 
wedstrijden en bivakkeert het team 
daarmee in de middenmoot.

Badminton

RKSV Nuenen behaalt zwaar bevochten zege.

HVCH - RKSV Nuenen 1-2
Door John van den Elsen

HVCH bleek vorig seizoen tweemaal te sterk voor Nuenen. Vandaag stond 
Nuenen na 90 minuten weer op verlies want men stond met 1-0 achter. In de 
extra tijd echter wist eerst Ron Jansen met een ferme kopbal de verdiende 
gelijkmaker te scoren. Diep in de extra tijd scoorde Ruud Jansen de niet 
meer verwachte winnende treffer voor Nuenen.
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Nederwetten - ELI 1-5
Door Leo Evers

Ja het is waar; de pepernoten liggen al in de winkel maar om zo vroeg ook al cadeau-
tjes uit te delen daar is het eigenlijk te vroeg voor. Maar ELI pakte de cadeautjes wel 
met alle plezier uit. In de 2e minuut kon Sem Steenbakkers na een ongehinderde 
solo de 0-1 op het bord zetten. Daarna kreeg ELI nog wel enkele kansen om verder 
uit te lopen maar het duurde tot de 38e minuut toen Sem Steenbakkers na halfbak-
ken ingrijpen de bal voor zijn voeten kreeg en de bal in de linkerhoek kegelde. 0-2. 
Nederwetten kreeg daarna beter vat op de wedstrijd en kon op slag van rust op 1-2 
komen. Een dubbele een-twee tussen Pieter Donkers en Ben van de Bruggen werd 
door Ben prima afgerond met een schot in de lange hoek. Kort daarna was het die-
zelfde Ben dicht bij de gelijkmaker maar zijn afstandsschot zeilde net over het doel 
van de ELI doelman. In de 52e minuut was Nederwetten nogmaals dicht bij de ge-
lijkmaker maar Mark Spaan kon net niet bij de scherpe voorzet komen. ELI kwam 
in de 60e minuut op een 1-3 voorsprong door een derde treffer van Sem Steenbak-
kers. In 10 minuten tijd gaf Nederwetten het helemaal weg. In de 62e minuut via 
Lex Hollanders de 1-4 en de 68e minuut door David de Silva die de eindstand op 1-5 
bepaalde. De wedstrijd was daarmee eigenlijk gespeeld en er vielen dan ook niet 
veel meer hoogtepunten te noteren. Deze wedstrijd stoppen we in het mapje ‘jam-
mer’ en aanstaande zondag uit tegen PVV Helmond proberen we het goede spel zo-
als we dat tegen VOW speelden voort te zetten.

SPORT
Programma

Golf

KorfbalVoetbal

EMK
Zaterdag 3 oktober 
Braakhuizen VE 1 - EMK VE 1    .  . 15 .30
Zondag 4 oktober 
EMK 1 - SV Valkenswaard 1    .  .  . 14 .30
Oirschot V . 2 - EMK 2    .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Woenselse Boys 2 - EMK 3    .  .  .  . 12 .00
EMK 5 - DVS 3    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - HSE 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SV Valkenswaard 9 - EMK 7    .  .  . 12 .00

RKVV Nederwetten
Vet. zaterdag 3 oktober
Nederwetten - Gestel    .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 4 oktober
PVV 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Bergeijk 7  .  .  .  . 10 .00
Tuldania 4 - Nederwetten 3   .  .  . 10 .00
Boxtel 7 - Nederwetten 4   .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten Da1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vrij
Nederwetten Da2 - RKGSV Da1 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 3 oktober
Wodan Vet - RKGSV Vet 1   .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 4 oktober 
RKGSV 1 - Boerdonk 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - DVS 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Braakhuizen 5   .  .  .  .  .  . 11 .00
Braakhuizen 6 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  . 13 .00
Nederwetten VR2 - RKGSV VR1 10 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 3 oktober
Nuenen 1 - Beerse Boys 1   .  .  .  .  . 19 .30 
Zondag 4 oktober 
Brabantia 13 - Nuenen 11   .  .  .  .  . 09 .45 
Nuenen VR3 - Pusphaira VR1  .  .  . 10 .00 
Nuenen 8 - RPC 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Pusphaira 4 - Nuenen 9  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 10 - Woenselse Boys 7 10 .00 
Braakhuizen 3 - Nuenen 5  .  .  .  .  . 11 .00 
Unitas’59 5 - Nuenen 7  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Dongen 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30 
Nuenen 3 - Spoord . Boys 2   .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 4 - Hapert 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 6 - Brabantia 5  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
SSS’18 VR2 - Nuenen VR2  .  .  .  .  .  . 12 .15 
Buitenveldert VR2 - Nuenen VR1 15 .00

KORFBAL NKV
Zondag 4 oktober 
Zwart Wit - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Ten Donck 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

Eerste overwinning voor EMK VR 1
Op zondag 27 september heeft het dameselftal van EMK de eerste overwinning 
behaald door Acht VR1 in de eerste thuiswedstrijd te verslaan met 1-0. Mooie 
weersomstandigheden, een goede grasmat (hoofdveld) en een bijzonder geïnte-
resseerd publiek waren de ingrediënten voor het schouwspel. De dames van 
EMK knokten voor elke meter grond (afgekeken van EMK-heren) en bleken ach-
terin een goede sluitpost te hebben achter een solide verdediging. Acht verde-
digde stug maar was kansloos na een half uur spelen toen Juliette Beekmans een 
door de keepster slecht afgeweerde bal in het doel van Acht kon schieten. Na de 
rust slaagde geen van beide teams erin om de score te veranderen. De uitslag is 
bemoedigend voor het net opgerichte team. Het samenspel kan alleen maar be-
ter worden de komende weken.

Koen Kouwenaar 
wint 13e Gulbergen 
Jeugd Open   
met baanrecord
Op zaterdag 19 september werd 
voor de dertiende keer het Gulber-
gen Jeugd Open gehouden. Bijna 80 
jeugdspelers streden in vier catego-
rieën om de felbegeerde titel. On-
danks dat de wedstrijd wat later in 
het seizoen werd gehouden was er 
een zeer sterk deelnemersveld van 
maar liefst 40 spelers in de A1 cate-
gorie tot hcp 8.0. en telt mee voor de 
Van Lanschot Junior Ranking.

De titel ging dit jaar naar Koen Kou-
wenaar van GC Best met een baanre-
cord van 64 slagen, maar liefst 6 onder 
par, een geweldige prestatie. Tweede 
plaats was voor Nick Huijmans (Golf-
club Dirkshorn) en de derde plaats 
was voor de voormalig recordhouder 
Max Albertus (Noordwijkse Golfclub) 
die het baanrecord vestigde in 2009 
met een score van 65 slagen. Zie voor 
de uitslagen: golfdegulbergen.nl

Wilhelmina Boys - EMK 1-2
Door Cor Groenen

EMK moest afgelopen zondag uit naar Best, de laatste jaren altijd een wedstrijd 
waarin van alles te doen was. En dit was ook weer dit jaar het geval. Al direct in 
de 1e minuut kwam EMK op een achterstand. Na een corner werd de bal vrij 
voor het doel ingekopt. Een zware tegenvaller voor het team uit Nuenen dat toch 
al de nodige tegenvallers in de beginfase van de competitie te verwerken kreeg. 
In de 17e minuut kreeg EMK een vrije trap mee, en de ingeschoten bal kon door 
de W.B. doelman niet direct onder controle worden gebracht. EMK speler David 
Adriaans was daarna het snelst bij de bal om die achter de doelman te schieten, 
1-1. In de 32e minuut was er een opstootje na een duel in de verdediging waarbij 
een W.B. speler een kopstoot uitdeelde, wat natuurlijk rood opleverde. EMK 
kwam ook tegen 10 W.B. onder druk te staan, maar echte kansen leverde dat niet 
op voor de thuisploeg. Direct na rust kwam EMK speler Edwin Sleegers in een 
counter net iets te kort om de tegenstander pijn te doen. De druk op het EMK 
doel bleef en verschillende EMK spelers liepen op hun tandvlees. Een overtre-
ding in de 89e minuut op Rick van der Hoeven binnen het strafschopgebied le-
verde EMK een strafschop op. Die werd door Rick Slaats benut, nadat een tweede 
speler van W.B. een rode kaart kreeg wegens protest tegen de scheidsrechter. 
W.B. probeerde in de laatste minuten van de wedstrijd nog met veel inzet (soms 
zelfs te veel) de stand te veranderen, iets wat ze niet meer wisten te bereiken. In 
de slotfase raakte nog wel EMK doelman Mike van Elderen geblesseerd en werd 
hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig leek dat minder ern-
stig te zijn, dan het zich eerst liet aanzien.

Nuenense leerlingen van groepen 
5 & 6 gaan korfballen bij NKV
Op woensdag 7 oktober organiseert korfbalvereniging NKV in samenwer-
king met de School Sportraad weer een schoolkorfbaltoernooi op sport-
park Wettenseind voor de leerlingen uit de groepen vijf en zes van het 
Nuenense basisonderwijs.

Doel van Acht onder druk.

Rick Slaats schiet de 1-2 binnen.

De onlangs landelijk geïntroduceerde 
spelvorm 4Korfbal, vormt voldoende 
uitdaging en zorgt voor veel dyna-
miek. Deze kenmerkt zich door een 
laagdrempelige instap, weinig regels, 
hoog actiepercentage en bewegingsin-
tensiteit. Veruit het belangrijkste is 
dat iedereen mag scoren. Verdedigen 
is hinderen geworden waardoor er 
veel meer goals vallen.
In dit voortraject was het voor de 
scholen mogelijk om zelf korfballes-
sen tijdens de gymles aan te bieden of 
deze lessen bij NKV te volgen op. het 
Sportpark Wettenseind.

Korfbalvereniging NKV is een maat-
schappelijk betrokken vereniging 
waar sportieve prestaties en plezier 
beleven met de korfbalsport hand in 
hand gaan. Met het project Positief 
Coachen Dommelstreek geven ze in-
vulling aan hun maatschappelijke 
betrokkenheid en zorgt er voor dat 
de jeugd in een vertrouwd en veilig 
sportklimaat zich kan en durft te 
ontwikkelen.

Zie ook www.nkvnuenen.nl of kom 
langs op dinsdag- of donderdagavond 
vanaf 18.30 uur.

Stralende afsluiting van 
geslaagd Pezzaz tennistoernooi
Afgelopen week vond bij tennisvereniging de Lissevoort weer het jaarlijk-
se kunstgras open 35+ dubbeltoernooi plaats. Het toernooi had teveel in-
schrijvingen waardoor er 50 koppels uitgeloot moesten worden. Door een 
aantal blessures en afzeggingen op het laatste moment konden er toch als-
nog een aantal meedoen.

Zondagavond was de start van het 
toernooi met zo'n 30 wedstrijden, de 
andere avonden moesten er rond de 
40 wedstrijden worden gespeeld. 
Door de hevige regen op dinsdag was 
de Lissevoort veranderd in een groot 
zwembad en waren er om 18.00 uur 
maar 3 banen bespeelbaar. Gelukkig 
waren er op Wettenseind meer banen 
bespeelbaar en konden daar een flink 
aantal wedstrijden gespeeld worden. 
Goede samenwerking tussen de Nue-
nense verenigingen.
Woensdag spetterde het nog wat na, 
maar konden wel alle wedstrijden ge-
woon gespeeld worden. Vanaf don-
derdag werd het weer alleen maar 

beter en het toernooi eindigde met 
een zeer zonnig finale weekeinde.
De hoofdsponsor, voor het vijfde jaar 
restaurant Pezzaz, zorgde dagelijks 
voor vers gemaakte soep en een plank-
je zelfgemaakte crostini's en tappena-
des. Op vrijdag werden er de hele 
avond hapjes geserveerd en op zondag 
was er voor iedereen een uitgebreid 
buffet, verzorgd door Andreas, Sandra 
en hun medewerkers.

De finaledag werd afgesloten met een 
prijsuitreiking en een woordje van de 
nieuwe voorzitter Leo van de Sande. 
De organiserende commissie kijkt te-
rug op een geslaagd toernooi.

De toernooicommissie, Sandra en Andreas en hun zoon Tijn.



ALLÉÉN VRIJDAG 2 OKTOBER

20% KORTING
OP KRUIMEL- EN STOFZUIGERS

Deelnemende merken:

ALLÉÉN ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 OKTOBER

20% KORTINGOP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERS
OP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERS

Deelnemende merken wassen en drogen:

Deelnemende merken strijken:

Deelnemende merken wassen en drogen:

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

OP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERSIN DE 
WINKEL 
EN OP EXPERT.NL

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!

Zondag 4 oktober van 12.00 – 17.00 uur 

koopzondag in Boxtel en ’s Hertogenbosch. 
Expert van Erp
Boxtel, Rechterstraat 62, (0411) 688688
Nuenen, Voirt 2c, (040) 2846060
’s Hertogenbosch, Helftheuvelpassage 85-87, (073) 6217952
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Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

    Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
    E. info@nuenen.vansantvoort.nl www.vansantvoort.nl

Vincent van Goghstraat 4 Nuenen

Op zeer gewilde locatie in het centrum gelegen ruim 
4-kamerappartement (type maisonnette) met ruime 
woonkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, moderne 
keuken en een patiodakterras. Alle faciliteiten als 
woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer
bevinden zich op één verdieping. Ook geschikt voor 
mensen met een beperking. Het complex beschikt 
over een lift.

bieden vanaf € 250.000,-- k.k.

Stephan Hanewinkellaan 14 Nuenen

Op zeer gewilde woonlocatie gelegen ruime en goed 
onderhouden tussenwoning met royale woonkamer, 
semi open keuken, 3 slaapkamers en een zeer ruime, 
privacybiedende achtertuin op het zuidoosten ge-
legen. De woning is gesitueerd in de nabijheid van 
diverse voorzieningen zoals scholen, sportaccommo-
daties, winkels en het gezellige centrum van Nuenen.

vraagprijs € 229.000,-- k.k.

Meierijlaan 15 Eindhoven

Verzorgde en instapklare twee-onder-één-kap-woning 
onder andere voorzien van 4 slaapkamers, een ruime 
zolder en een geheel omheinde achtertuin met achter-
om. De woning is gelegen in een rustige woonwijk 
in de directe nabijheid van diverse winkels, scholen, 
sportaccommodaties en diverse uitvalswegen.

vraagprijs € 249.000,-- k.k.
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Deze woningen zijn zaterdag 3 okober
vrij te bezichtingen van 11.00 - 15.00 uur

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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