
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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“Altijd
 de 

beste deal!”

Nieuwe ‘
bewoner’ bij 
De Akkers: Zora 
de zorgrobot

Succesvolle 
eerste flessenactie 
voor Stichting 
Strijd Tegen Misbruik  
bij Jumbo

Mountain-
bikeclinic 
voor jeugd
met WLG

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

‘Het Grootste Kinderfeest van Nuenen en omstreken’

Stichting SPEK organiseert   
de Ko Cadeau Fandag
Op woensdag 21 oktober wordt ‘Het Grootste Kinderfeest van Nuenen’ 
georganiseerd in Het Klooster in Nuenen. Ko Cadeau, de mascotte van 
Stichting SPEK, tovert Het Klooster van 14.00 uur tot 17.00 uur dan om tot 
een heus Kinderspeelpaleis.

Tijdens deze middag zijn er allerlei 
leuke, stoere en grappige activiteiten 
te beleven en zal er ook nog eens voor 
eten en drinken gezorgd worden. Voor 
sommige activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd.

Ko Cadeau is al op diverse scholen 
langs geweest om uitnodigingen en 
kleurplaten uit te delen. De kleurplaat 
kan iedereen op 21 oktober persoon-
lijk aan Ko afgeven om deel te nemen 
aan de kleurwedstrijd. Aan deze 
kleurplaat zit ook een strookje om aan 
te melden voor dit kinderfeest, in te 
leveren bij de winkel van Sweet Sur-

prise. Aanmelden kan ook via mail: 
stichtingspek@outlook.com.

Alle kinderen uit de Gemeente Nuenen 
zijn van harte welkom om samen met 
Ko Cadeau het grootste kinderfeest 
van Nuenen te vieren. Voor meer infor-
matie, kleurplaat en uitnodiging zie 
facebook (Stichting-Spek) of www.
stichting-spek.nl. Stichting SPEK zoekt 
nog vrijwilligers voor deze middag.

Gerwen Kermis met volop 
vertier voor jong en oud
Gerwen Kermis is van vrijdag 16 tot en met maandag 19 oktober met diver-
se activiteiten voor jong en oud. Vrijdagmiddag om 15.30 uur wordt de ker-
mis geopend met een ballonnenwedstrijd. Alle kinderen zijn van harte wel-
kom bij deze kleurrijke opening met als hoofdprijs een prachtige kinder-
fiets aangeboden door Rooijakkers Tweewielers uit Gerwen. 

Na het startschot ligt er bij de eerste 
200 strippenkaarten die verkocht wor-
den een extra gratis rit klaar. Om 19.00 
uur zal het Heilig Kruisgilde samen 
met het Gerwens Muziek Korps de 
kermis officieel aanzeggen. Vrijdag-
avond treden vanaf tien uur twee solo-
artiesten op: zangeres Marian Mayloo 
en zanger/muzikant Sani van Mullem. 

Punt & L en 2Rumble
Zaterdag 17 oktober gaat de kermis 
vanaf 15.00 uur open en liggen er 350 
vrijkaartjes klaar bij de eerste 175 kof-

fie, fris, wijn of bier die er gedronken 
wordt. Ook vanaf 15.00 uur krijgen de 
volwassenen twee vrijkaartjes voor de 
kermis. Zaterdagavond is er rond de 
klok van 23.00 uur een verrassingsop-
treden in café de Stam.

Zondagmiddag 18 oktober opent om 
14.00 uur de traditionele familiedag 
op deze gezellige dorpskermis. De 
bands 2Rumble en de Gerwense for-
matie Punt & L zullen de feestvreugde 
verhogen door optredens vanaf 17.00 
uur in de feesttent. 

Gerwen Kermis is op de Gerwenseweg nabij café de Stam....

Buslijnen Hermes: 
omleidingen, 
vertragingen  
en rituitval i.v.m. 
DLL Marathon 
Eindhoven 
Op zondag 11 oktober vindt de DLL 
Marathon Eindhoven plaats. Hiervoor 
worden veel wegen afgesloten en zijn 
vertragingen, rituitval en omleidingen 
niet te vermijden. Op alle lijnen dient 
dan ook rekening te worden gehouden 
met forse vertragingen. 

Voor omleidingsinfo: hermes.nl

Nuenense begroting   
voor 2016 sluitend
Door Gerrit van GInkel

Wethouder Joep Pernot presenteerde afgelopen donderdag 1 oktober een 
sluitende programmabegroting aan de verzamelde pers. Er werd een posi-
tief saldo gemeld van 150.000 Euro. Voor de jaren 2017 en 18 is de wethouder 
minder positief over de meerjarenbegroting. Over die jaren zijn er nog teveel 
onzekere factoren waaronder de PGB vergoedingen uit Den Haag en de 
investeringen die gedaan moeten worden voor ICT (Informatie Communica-
tie Technologie). In 2019 kan weer een positief verhaal verwacht worden.

Jaarvergadering 
carnavalsvereniging 
De Dwèrsklippels
De jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels vindt plaats op woens-
dag 21 oktober om 20.11 uur in de 
Raadzaal van Het Klooster. Alle leden 
worden hiervoor uitgenodigd.
Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden voor het 
komend carnavalsjaar 
over de Locatie (Resi-
dentie) en de invul-
ling daar van. Dus 
noteer alvast de da-
tum in je agenda.

De algehele reserve is met ruim 3 mil-
joen weer op orde en de ratio weer-
standsvermogen van 1.24 is op het 
vereiste niveau. De twee jaren dat het 
resultaat negatief zal zijn, zullen voor 
de provincie geen reden zijn voor een 
verscherpt toezicht, volgens de wet-
houder van Financiën Pernot.
De begroting is dit jaar in een nieuw 
jasje gestoken met een vlottere opmaak 
en opgedeeld in 8 programma’s. De sa-
menstellers van het lijvige boekwerk 
van 232 pagina’s spreken de hoop uit 
dat minder financieel onderlegde per-
sonen de begroting door die verander-
de opzet beter kunnen doorgronden. 
Voor het eerst sinds jaren is er wat 
ruimte voor nieuw beleid en er hoeven 
geen zware besluiten genomen te wor-
den voor ombuigingen.
Wel is het duidelijk dat voor ICT grote 
investeringen gedaan moeten worden. 
Vooral het gegeven dat de overheid be-
loofd heeft dat, dus ook de gemeente, 
buiten kantoor- of openingstijden be-
reikbaar moet zijn. Dit heeft grote ge-
volgen voor de bedrijfsvoering en de 
informatievoorziening. Verder speelt 
mee de samenwerking binnen de 
Dienst Dommelvallei waarin de sa-
menwerking efficiënt benut zal moeten 
worden maar waarbij kostbare investe-

ringen nodig zijn om de informatie-
voorzieningen in stand te houden.  
Het subsidiebeleid blijft in 2016 het-
zelfde als dit jaar maar in 2016 worden 
nieuwe afspraken gemaakt.
De OZB blijft ook hetzelfde en kan 
nog iets lager uitkomen omdat geen 
inflatiecorrectie wordt toegepast.
Er komt op korte termijn een nieuwe 
overeenkomst met Het Klooster. Er 
gaat voor dit jaar 50.000 Euro extra 
naar de theaterzaal voor 20 professio-
nele uitvoeringen.
Er kunnen nog enkele behoorlijke fi-
nanciële tegenvallers de komende be-
grotingen beïnvloeden zoals er zijn: de 
afloop van het Kafi rapport, de ont-
wikkeling met betrekking tot de wo-
ningbouw in Gerwen met Helpt Elk-
ander, het conflict met de Gerwense 
garagehouder en de vervuilde grond 
bij garage Schenkels op het Eeneind.  Gerwen heeft succes in Spanje

Afgelopen weekend heeft Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen succes geboekt 
in Girona, Lloret de Mar en Caldes de Malavella in Spanje. Oud Tsjonge Jonge-
lid Imca van Lankveld is dit jaar met haar man Denny verhuisd naar Spanje. Imca 
en Denny zijn daar een Bed & Breakfast begonnen: ‘El Ranxo’, Brabantse gemoe-
delijkheid onder de Spaanse zon. Op uitnodiging van Imca en Denny wisten de 
bandleden en aanhang met de Tsjonge Jonge Perompompomtour 2015 de 
Spaanse toeschouwers enthousiast te maken voor de Gerwense muziek. 
www.elranxo.com

Kermisrikken en optreden Ronnie 
van Berlo
Het Kermisrikken is maandagochtend 
19 oktober, aanvang 11.00 uur. Deelne-
mers kunnen zich vanaf nu opgeven in 
café de Stam en er zijn 68 plaatsen en let 
op: vol is vol. Voor tien euro krijgt men 
twee consumptiebonnen en een lunch 
aangeboden. Indien er plaatsen vrij zijn 

kunnen deelnemers maandagmorgen 
vanaf 10.30 uur nog inschrijven. Maan-
dagmiddag vanaf 17.00 uur komt Ron-
nie van Berlo optreden in café de Stam. 
De kinderen van de basisschool in Ger-
wen en Nederwetten krijgen maandag-
middag na schooltijd van de exploitan-
ten en café de Stam diverse vrijkaartjes 
en een traktatie aangeboden.

NAH Café Nuenen
Het café is bedoeld voor volwassenen 
die hebben moeten leren leven met 
Niet Aangeboren Hersenletsel. Gezel-
lig samenzijn in een rustige huiselijke 
sfeer. We houden rekening met uw 
wensen dus geen harde muziek, ru-
moer en storende verlichting. Een plek 
waar je jezelf mag zijn en waar we el-
kaar begrijpen.
Dus: wil jij dolgraag in contact komen 
met anderen maar lukt het niet zo 
goed om contact te leggen. Dan is dit 
wat voor jou! Neem deze stap en neem 
je vrienden mee.
Wanneer: Iedere 2de woensdag van de 
maand. Voor 2015 staan gepland: 14 
oktober; 11 november; 9 december. 
Tijdstip: van 19.00 tot 22.00 uur. Waar: 
Zorgatelier Nuenen, Den Binnen 5 
Nuenen (Eeneind).
Voor informatie mag u contact opne-
men met Jos Taheij, 06-20820526.
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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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GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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COLLECTE
In de week van 11 t/m 17 oktober 2015 wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Brandwonden stichting.

UITNODIGING     
COMMISSIEVERGADERINGEN
Op onderstaande data zijn er commissievergaderingen. Vanaf 19.30 
uur in de commissiekamer van het gemeentehuis:
• 13 oktober Commissie Ruimte 
• 14 oktober Commissie Samenleving
    Onderwerp: Tijdelijke vangnetregeling 2015 Participatiewet 
• 15 oktober Commissie ABZFin gaat niet door!
• 22 oktober Gecombineerde commissievergadering
    Onderwerp: Begroting 2016 en Belastingverordening 2016

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

UITNODIGING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 13 oktober komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

BLADCAMPAGNE 2015 
Binnenkort van start
In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om 
de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken wordt er bin-
nenkort gestart met het verwijderen van de bladeren op hoofdwegen, 
fietspaden en in de wijken. 

Het verwijderen van het blad van de wegen is voor de verkeersveilig-
heid en om te voorkomen dat de straatkolken verstoppen. Hoofdwe-
gen en belangrijke fietspaden zijn daarom als eerste aan de beurt. 
Daarna volgen woonstraten, grasvelden en plantsoenen. 
Afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom ruimen we al-
leen waar nodig blad. Van grote stroken bosplantsoen worden alleen 
de randen grenzend langs wegen geruimd. Uit de smalle groenstroken 
verwijderen we al het blad.  

Vegen en zuigen  
Met bladzuigers en veegwagens ruimen we de bladeren van de verhar-
ding. Om efficiënt te werken harken we gelijktijdig de randen van plant-
soenen uit. Op plekken waar veel blad ligt, kunt u ook zelf een bijdrage 
leveren bij het opruimen van de bladeren. Het blad uit de straat mag u  
op een hoop, bijvoorbeeld op een grasstrook of in de goot, bij elkaar 
vegen, zodat de veegploeg het blad eenvoudig mee kan nemen. 

Wanneer?
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van weersin-
vloeden zoals nachtvorst en regen. Ook de soort boom heeft invloed 
op de wijze van werken. Daarom is vooraf geen exacte planning per 
wijk of buurt te geven. Het streven is om in de bladvalperiode gemid-
deld in 2 of 3 keer in de woongebieden het blad te verwijderen. Het is 
mogelijk dat we u vragen uw auto tijdelijk elders te parkeren.

Blad uit uw tuin
Blad uit eigen tuin moet u zelf verwijderen en is voor eigen rekening. 
Indien u hiervoor mogelijkheden heeft kunt u het overtollige blad ook 
op een composthoop op slaan. De compost kunt u dan gebruiken 
voor de borders in de tuin.

Bladkorven
In de gemeente Nuenen c.a. worden eind november, verspreid over de 
hele gemeente, ca. 110 stuks bladkorven geplaatst . Vanwege het fre-
quente en intensieve beheer kunnen wij echter niet op meer plaatsen 
bladkorven plaatsen. Een lijst van locaties van de korven staat op de 
website van de gemeente.
De gemeente heeft haar bladkorvenplan geoptimaliseerd. De locaties 
zijn zorgvuldig geselecteerd. Verder is er gekeken naar de aanwezigheid 
van grote gemeentebomen op de locaties, vullingsgraad, vervuiling, 
vernieling en optimaal gebruik van de bladkorven in de voorgaande jaren. 

De bladkorven zijn alleen bedoeld om het bladafval van de openbare 
wegen en plantsoenen in te deponeren. Het is verboden om:
• Takken of ander afval in de korf te deponeren! 
• De korven te verplaatsen! 
• Het (bij)plaatsen van eigen korven! 

Bij constatering hiervan zullen deze bladkorven worden verwijderd 
en niet meer teruggeplaatst!

Ophalen kerstbomen na de feestdagen
Dit jaar halen wij voor het 2e jaar de kerstbomen niet meer huis-aan-
huis op. Vanaf 2 januari 2016 kunt u uw kerstboom ook in of bij de 
bladkorf leggen. Voor de hoogbouw locaties kan dit bij de onder-
grondse containers. Vanaf 8 januari haalt de gemeente Nuenen de 
kerstbomen op.

AANGEVRAAGDE      
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
• 29 september 2015 Weverstraat 11, 5671 BA - het plaatsen van 
   twee poorten in de bestaande erfafscheiding 
   (BOUW);

• 30 september 2015 Opwettenseweg 82A, 5674 AD – het intern 
   verbouwen van de woning (BOUW). 

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:
• Aanvrager: Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen voor het organi-

seren van de intocht van Sinterklaas in Nuenen op zondag 15 
november 2015;

• Aanvrager: Sinterklaas Comité Nederwetten voor het organiseren 
van de intocht van Sinterklaas in Nederwetten op zondag 22 no-
vember 2015;

• Aanvrager: Mevrouw C. van Dun (Corries visstekje) voor het in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van vis tijdens de 
carnavalsdagen, 5 tot en met 9 februari 2016.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 8 oktober 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
• 29 september 2015 De Zandschel 26, 5672 NC – het wijzigen van 
   het gebruik ten behoeve van het vestigen van 
   een pedicuresalon aan huis (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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
• aan mevrouw G. Paashuis-Hoefnagels zijn toestemming en vergun-

ning verleend voor het tijdelijk innemen van een seizoen standplaats 
met een oliebollengebakkraam in de periode van 1 november 2015 
tot 1 januari 2016 op het perceel gemeentegrond, gelegen aan de 
zijde van het Park, tegenover de kapsalon aan het Park (verzend-
datum 5 oktober 2015);

• aan V.O.F. de Stam zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van een dorpsfeest in de vorm van een “dorps-
kermis” op het wegdeel Gerwenseweg, inclusief de ventweg, gele-
gen tussen de Mgr. Frenkenstraat en Akkerstraat in de periode van 
16 tot en met 19 oktober 2015 (verzenddatum 8 oktober 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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. 
               

AFVALWEETJE

Vanaf 1 januari mogen winkels geen gratis plastic tasjes meer 
geven. De tasjes vervuilen het milieu, in de wereldzeeën drijven 
5,25 biljoen tasjes. Neem uw eigen boodschappentas mee!

Bonte Creatieve markt 
Op zaterdag10 oktober organiseert Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
een markt voor alle creatieve en kunstzinnige mensen uit Gerwen en 
omstreken. Daar zal door de deelnemers getoond worden op welke 
creatieve manieren zij hun vrije tijd besteden. Er zal een grote mate 
van diversiteit aan creatieve producten en hobby-activiteiten te vin-
den zijn.

Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd 
te komen kijken en mee te doen, aan 
één van de miniworkshops die gedu-
rende de markt worden gegeven, zoals 
het maken van sieraden, dierenschil-
derijtjes of beeldboekjes. Ook kinde-
ren vinden er iets van hun gading en 
kunnen aan workshops meedoen. 
Deelnemers geven demonstraties van 
hun werkwijze bij bijvoorbeeld vilten, 
bijenwas-kaarsen maken, poppenhui-
zen inrichten, e.d. 

U kunt tevens meewerken aan een 
gezamenlijk gelegenheids-mozaïek. 
Er worden ook diverse computer-
presentaties getoond van het proces 
van een aantal producten. En muzi-
kale intermezzo’s zorgen voor extra 
sfeer. Dat er mensen wonen in Ger-
wen die muziekinstrumenten en bo-
ten bouwen wist u vast niet. Ze staan 
op de markt, mocht u dus interesse 
hebben dan kunt u u laten informe-
ren. 

Een kop koffie en een broodje wordt 
door WLG en Drie Gebroeders ver-
zorgd. En voor de aankleding zijn er 
bloemen van Andre van Rooij. De markt 
vindt plaats op zaterdag 10 oktober in ’t 
Huysven, de Huikert 35 in Gerwen, van 
11.30 uur tot 16.00 uur. Het bezoek aan 
de markt is gratis (voor deelname aan de 
workshops betaalt men alleen iets voor 
het gebruikte materiaal). 

Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft, surf dan eens langs op 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. u kunt voor informatie ook 
bellen met 06-41102625. Maak het u 
gemakkelijk en schrijf in voor de 
nieuwsbrief; ook kunt u commentaar 
geven op activiteiten en vertellen wat 
u er van vindt. 



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

Voor de beste
service en kwaliteit!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

2e Rookworst .............. gratis
Rookworst Surprise
per stuk ............................................2,50
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau
100 gr. Tonijn salade .....  gratis
Worstjes en Zo
"Heerlijke roerbak schotel"
100 gram  ........................................1,50
Primavera
100 gram  ........................................2,45
Mafia Smulslof
"Gevaarlijk lekker"
per stuk ............................................2,75

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

Paddenstoelenmix 
   per bakje 2,99
Pastinaak

per stuk 0,79
Avocado

per stuk 1,29

Bleek-kaas salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 oktober

Elstar appels  
2 kilo 2,49

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

100% Ambachtelijk

 

Acties week 41: geldig maandag 5 oktober t/m zaterdag 10 oktober 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's meergranen 
Boordevol zaden o.a. zonnepitten, 
lijnzaad  en sesamzaad

  Nu € 189
_____________________________________________________

Roomboter Amandelstaaf
of Speculaasstaaf

  Deze week € 375
_____________________________________________________

Taai Taai                   5 + 1 GRATIS_____________________________________________________

Worstenbroodjes        5 + 1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstvlaai, half  € 6,95 heel € 1350

Hazelnootbavaroise smaak 
          

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.

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

In november gaan 
wij verhuizen naar 

Parkstaat 10a!
 Kom daarom deze maand 

naar de winkel voor  
speciale aanbiedingen

Sabino Tempranillo, Spanje 
5+1 gratis, per stuk €5,50

Bols 
Jonge jenever 1lt.€12,50

Famous Grouse 
Scotch whisky 1lt.€18,50

Acties geldig van 8 okt. t/m 31 okt.

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

10
%

5%

0%

5%

5%
10%

btw

KORTING

   DRAAI UW 

       KORTING
 Open dagen

       actie!

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

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Josine Jans-
sen, Nannie van den Eijnden en Elwien Bibbe.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur, anders in overleg.

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

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

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

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Financiële crisis 
lakmoesproef advies banken
De financiële crisis is een lakmoesproef voor de banken. Een lakmoesproef is 
een test die aangeeft of iets echt deugt. Ten aanzien van de banken gaat het dan 
om het advies met betrekking tot de door hen verkochte producten, zoals bij-
voorbeeld hypothecaire financieringen, beleggingen, rentederivaten, etc. Op 
zich is met voormelde producten niets mis, maar het product past soms niet in 
de situatie van de klant.
Het is niet moeilijk om producten te adviseren zonder dat deze daadwerkelijk 
worden getest, denk bijvoorbeeld aan een paraplu. U kunt denken een fantasti-
sche paraplu te hebben gekocht, maar als het nooit regent weet u niet of dat 
het product ook daadwerkelijk deugt.
De crisis is een dergelijke test voor financiële producten. Doorstaan uw hypo-
thecaire financiering (‘de hypotheek’), beleggingen en/of rentederivaat de cri-
sis? 
Banken hebben tussen 2000 - 2008 veel klanten een hypothecaire financiering 
in combinatie met beleggen geadviseerd, bijvoorbeeld de ‘Rabobank OpMaat 
hypotheek’. In sommige gevallen hebben de banken zelfs klanten geadviseerd 
meer geld te lenen dan noodzakelijk om dit vervolgens te kunnen beleggen, 
waarvan de mogelijke opbrengsten konden worden gebruikt om (een deel van) 
de financiële lasten te voldoen. Indien het gekozen beleggingsbeleid niet in 
overeenstemming is met het uiteindelijke doel dan kunt u voor ongewenste 
verrassingen komen te staan. Indien de beleggingen onvoldoende renderen, 
waardoor u niet aan uw maandlasten kunt voldoen, kan de bank u uiteindelijk 
dwingen de woning te verkopen.
Indien een financieel product de lakmoesproef niet doorstaat wat kunt u dan 
doen? Is het überhaupt mogelijk om in een dergelijk geval iets te doen? Ja zeker, 
is het mogelijk om iets te doen. De kans is namelijk groot dat indien het financi-
ele product de lakmoesproef niet doorstaat dat de bank de (wettelijke) regels 
niet heeft gevolgd. De bank is namelijk gehouden aan een groot aantal (wette-
lijke) regels die u als klant van de bank dienen te beschermen voor ondeugde-
lijke advies. Indien een bank deze regels niet heeft gevolgd dan is zij (deels) 
aansprakelijk voor de door u geleden schade.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie kunt u vrijblijvend contact op-
nemen met de advocaten van Lamers Tielemans Advocaten, die u graag in een 
kosteloos advies gesprek een nadere toelichting geven.

Advocatuur

Mountainbike-clinic   
voor jeugd met WLG
Is mountainbiken iets voor jou? Dat kun je binnenkort gaan uitvinden. 
Want dan staat er voor de vijfde keer weer een clinic op de agenda. Een cli-
nic is een soort trainingsbijeenkomst onder leiding van ervaren mountain-
bikers. Je fietst een lekker stuk en oefent allerlei vaardigheden die bij het 
mountainbiken van belang zijn. 

Verslag van een 
reis naar Japan
Op 12 oktober organiseert WLG tij-
dens de Inloop een bijeenkomst om 
naar een bijzonder reisverslag te ko-
men luisteren en kijken. WLG heeft 
inmiddels al een reeks opvallende 
reisverslagen gepresenteerd. Iedere 
keer bleek er grote belangstelling voor.
Deze keer worden we uitgenodigd, in 
verbeelding mee te reizen naar Japan. 
Als toerist heeft Lola Braun onlangs 
Japan bezocht, nieuwsgierig gewor-
den door de verhalen van haar reis-
vrienden. Ze kwam thuis met veel 
beelden en indrukken van haar con-
tacten. Japan staat al lang in de belang-
stelling van ons westerlingen. Veel 
Nederlanders kennen door de oorlog 
in Nederlands-Indië gruwelijke verha-
len van de Japanse bezetting. Dat zou 
een reden kunnen zijn om dat land 
niet te bezoeken. De geschiedenis laat 
her en der ook wat pijnplekken achter. 
Gelukkig kennen we ook al lang han-
delscontacten met Japan. Japanse au-
to’s en elektronica hebben hun plaats 
verworven in de maatschappij. Wist U 
overigens dat Vincent Van Gogh een 
groot bewonderaar was van Japanse 
prenten. Al deze gegevens vormen de 
basis van haar boeiende presentatie. 
Misschie hebt ook interesse of veel 
vragen? Kom dan meegenieten van 
haar reisverhaal. Maandagmiddag 12 
oktober tijdens de inloop vanaf 13.30 
uur in D’n Heuvel Presentatie begint ± 
14.00uur.

Rode kaart        
voor gemeentebestuur 
Zonder deugdelijk bewijsmateriaal iemand van fraude beschuldigen, dat 
kun je niet maken in ons land. Het Nuenense gemeentebestuur deed dat 
wel. Het bestuur beschuldigde vastgoedadviseur Frank Verdonk van het ja-
renlang plegen van fraude door het vervalsen van taxaties. Verdonk ver-
weerde zich tegen deze beschuldigingen bij de rechtbank. De rechtbank 
trok de rode kaart voor het gemeentebestuur. Een miljoenenstrop voor on-
ze gemeente? 

Frank Verdonk woont in Aerdenhout 
en het bedrijf Verdonk Vastgoed Ad-
vies is gevestigd in de gemeente Vel-
sen. Vandaar dat de zaak speelde bij 
de Rechtbank Noord-Holland in Haar-
lem. Het vonnis van de afdeling pri-
vaatrecht is gewezen door een drietal 
rechters en in het openbaar uitge-
sproken op 30 september 2015. 
Verdonk Vastgoed Advies is in de pe-
riode van 2006 tot 2013 werkzaam ge-
weest voor de gemeente Nuenen c.a. 
en betrokken bij verschillende aan-
kooptrajecten. In dat kader zijn voor 
zo’n 30 miljoen euro aan gronden ver-
worven door de gemeente, met name 
voor de uitbreiding Nuenen-West. 
Kort samengevat komt het hier op 
neer (in mijn bewoordingen): volgens 
de gemeente vielen de grondaanko-
pen duurder uit omdat de taxaties 
stelselmatig naar boven zouden zijn 
bijgesteld. Alles bij elkaar opgeteld 
zou de gemeente miljoenen te veel 
hebben betaald. Dergelijke aankoop-
contracten worden namens de ge-
meente ondertekend door het voltal-
lige college van burgemeester en 
wethouders en de gemeentesecreta-
ris. Het is een fluitje van een cent om 
de namen van de ondertekenaars in 

de periode van 2006 tot 2013 op een 
rijtje te zetten. Burgemeester Willem 
Ligtvoet werd op 1 februari 2012 op-
gevolgd door Maarten Houben. Alle 
wethouders uit die periode hier noe-
men lukt niet binnen deze column. 
De gemeente vorderde Verdonk c.s. 
tot betaling van een bedrag van ruim 
7 miljoen euro en liet op 20 juni 2014 
voor dat bedrag beslag leggen op be-
zittingen van de voormalig adviseur. 
Het eisende gemeentebestuur is de in 
het ongelijk gestelde partij en dient 
de proceskosten en de geleden scha-
de aan Verdonk te vergoeden. Het to-
tale bedrag dat de gemeente moet 
betalen kan wel in de tonnen lopen. 
De rechtbank beticht de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 
misbruik van procesrecht en onrecht-
matige daad. Dat levert dus geen mil-
joenen op, maar in plaats daarvan 
moet de gemeente minstens enkele 
tonnen betalen. Een netto strop dus 
van miljoenen.  

Het zal mij benieuwen hoe het hoog-
ste orgaan van onze gemeente, ook in 
Nuenen is dat de gemeenteraad, rea-
geert op de uitspraak van de recht-
bank. Wordt vervolgd.

Martijn van Moorsel richt opnieuw 
samen met clubleden deze clinic in. 
Deelname staat open voor jongens en 
meisjes van 9 tot 15 jaar en vindt 
plaats op zondagmorgen 18 oktober 
van 10.00 tot 12.30 uur, zodat ook de 
jeugd die al op de middelbare school 
zit mee kan doen. De clinic vindt 
plaats in de Lieshoutse bossen. Deel-
nemen kost € 4,00. We verwachten 

dat iedereen zelf over een geschikte 
fiets en valhelm beschikt, of die kan 
lenen voor een paar uur. Zonder helm 
kun je niet meedoen met de clinic. 
Lukt het niet om een fiets+helm te le-
nen, neem dan per e-mail contact op 
met de WLG. Aanmelden kan nog 
vóór zaterdag 10 oktober. Voor over-
leg over eventuele fietshuur, en/of 
aanmelden kun je mailen naar werk-

groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Aanmelden kan ook telefonisch 
via 06-41102625. Na aanmelding ont-
vang je een inschrijfformulier.
Info over alle WLG-activiteiten en 
diensten vindt u op de website www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. Ou-
ders of familie zijn vanzelf zeer wel-
kom om de kinderen aan te moedigen 
tijdens de trip en het trainen. 

Wilt u weten wat er door WLG georga-
niseerd wordt? Of bent u geïnteres-
seerd in wat WLG te bieden heeft, surf 
dan eens langs op www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. U kunt er terecht in 
voor de nieuwsbrief of commentaar ge-
ven op activiteiten. U kunt voor infor-
matie ook bellen met 06 41102625.

Diabetes Fonds 
zoekt nieuwe 
collectanten!
Wilt u een bijdrage leveren aan de 
behandeling, genezing en preven-
tie van diabetes? Het Diabetes 
Fonds is hard op zoek naar vrijwilli-
gers voor de collecte in Nuenen. 
Met name in Nuenen-centrum, Nue-
nen-oost, Noorderklamp, Laan ter 
Catten, Lyndakkers, Vallestap, Slee-
doornlaan, Broekdijk, Eikelkampen 
en omgeving. 

De collecteweek is dit jaar van 
2 november t/m 7 november 2015.

Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-
deling, genezing en preventie van 
diabetes (ook wel suikerziekte ge-
noemd). Hiervoor is het fonds afhanke-
lijk van donaties en de collecte. Er zijn 
nu al 1 miljoen mensen met diabetes in 
Nederland en elke dag komen er 240 pa-
tiënten bij. Diabetes kan leiden tot een 
hartaanval, dementie, blindheid en 
nierfalen. Een ernstige aandoening die 
zo snel mogelijk de wereld uit moet. 
Wilt u collectant worden? Meldt u dan 
aan bij Thieu van Ekkendonk, coördina-
tor collecte in Nuenen van het Diabetes 
Fonds via t.vanekkendonk@onsnet.nu 
of via telefoonnummer 040-2842317. 
Meer informatie op www.diabetes-
fonds.nl/collectant.

De Wèttegij’t?!     
QUIZ met DOEN!
Geniet je ook van quiz-vragen oplossen? Weet je veel over Nederwetten? 
Vind je het leuk om gezellig samen moeilijke raadsels te ontcijferen en op-
drachten uit te voeren? Dan hebben we iets leuks voor je!

De Wèttegij’t?! QUIZ met DOEN!
Een nieuw vervolg op de geslaagde 
stratenspelshow van 2013.
Zin om mee te doen? Vorm samen met 
je Nederwettense straat 1 (of meerde-
re) teams. DOEN! leden die niet in Ne-
derwetten wonen, zijn ook uitgenodigd 
om een team te vormen! Tip: zorg voor 
voldoende diversiteit in je team qua 
kennis, leeftijd en interesses.
Op vrijdagavond 4 maart 2016 kan de 
teamcaptain van je stratenteam vanaf 
19.00 uur in de Koppelaar het Quiz-
boek op komen halen; dit dient dezelfde 
avond ook weer te worden ingeleverd.
Dit Quizboek neem je mee naar een zelf 

uitgekozen locatie en daar ga je samen 
aan de slag: met je team probeer je alle 
vragen te beantwoorden. Hierbij mo-
gen allerlei mogelijke hulplijnen wor-
den ingeschakeld; maar wij verklappen 
alvast dat je niet alles op internet kan 
vinden! Brainstormen, antwoorden 
zoeken in het dorp, samen lachen en 
stressen. Verder is er nog een geheime 
opdracht! Deze zal op locatie uitge-
voerd moeten worden door een lid van 
het team. 
Op zaterdagavond 12 maart 2016 om 
20.00 uur kunnen de teams de laatste 
punten verdienen tijdens een gezellig 
feestavond met als spetterend slot na-
tuurlijk de prijsuitreiking! Welke 
straat zal dit jaar winnen? 
Motiveer je Wettense straatgenoten 
zodat we er samen twee gezellige 
dorpsavonden van kunnen maken!
Uitgebreide uitleg, tips en de regels 
volgen: dus houd de website en face-
book in de gaten. 
Voor vragen kun je terecht bij: 
Wendy Renders of Dorine Renders of 
via: www.doennederwetten.nl, quiz@
doennederwetten.nl. Veel succes met 
de voorbereidingen! 

Bijna Thuis Huis 
Nuenen nodigt u uit
Op woensdag 14 oktober is er van 19.30 
uur tot 21.00 uur een informatieavond 
over het Bijna Thuis Huis Latesteyn. De 
laatste maanden hebben zich spontaan 
potentiële vrijwilligers gemeld die op 
termijn graag hun steentje willen bij-
dragen. Veel mensen die zorg willen 
verlenen, maar ook mensen die willen 
klussen of de tuin onderhouden.
Mede dankzij de medewerking van de 
gemeente is de opening aan het einde 
van dit jaar in het pand Latesteyn aan de 
Pastoorsmast niet meer denkbeeldig. 
Op de website www.bijnathuishuis.nl 
zijn de ontwikkelingen te volgen. Daar-
bij wordt het tijd u bij te praten over de 
opening, de organisatie, de verwachtin-
gen die er zijn, maar ook het onderlinge 
contact tussen de vrijwilligers en overi-
ge belangstellenden op gang te brengen. 
Daarom worden vrijwilligers en overige 
belangstellenden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op 14 oktober om 19.30 
uur in het gebouw van de Zuidzorg, 
Kloosterstraat 15. Hebt u vragen of wilt 
u vrijwilliger worden, mail dan naar: 
bijnathuishuis@gmail.com



KINDERKLEDING MEGA WINTERSALE !!
Maten 68 t/m 176 – duizenden stuks!

SLECHTS ÉÉN DAG!

ALLE KLEDING TOT WEL 70% KORTING!
Diesel, Pepe jeans, O&G, Funky XS, Relaunch, Blue System, 

Rumbl, Garcia, Dirkje, Liu Jo, Scotch Schrunk en R’Belle, 
Tommy Hilfiger, Replay, Petrol, heel veel Retour jeans! 

En nog veel, veel meer….  

WANNEER?
Zondag 11 oktober van 10.00 uur t/m 15.30 uur.

Waar?
Spaarpot 20 E, 5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen grote tassen toegestaan, 
pin en contant betalen mogelijk.

Meniscus in 1 dag.
bijzonder sterk.
Ondernemer Evert Tebak (ambachtelijk slager te 
Nuenen) had last van zijn knie, maar eigenlijk geen 
tijd om zich er aan te laten helpen. “Tja, en met zo’n 
zaak gun je jezelf gewoon geen tijd om iets te doen 
aan die zere knie. Alle tijd dat ik niet in de zaak ben, 
vind ik zonde.”  Vandaar dat Evert maar doorging. 
Tot hij via zijn huisarts hoorde over het eendaagse 
behandeltraject dat het St. Anna Ziekenhuis samen 
met medisch sportgezondheidscentrum TopSupport 
(Eindhoven) aanbiedt. “Die ene dag wilde ik wel 
investeren. Ik meldde me op vrijdagochtend om 8.00 

uur in Eindhoven en zat om 18.30 uur weer thuis op 
de bank. Alle stappen zijn op elkaar afgestemd. Je 
hoeft nergens je verhaal opnieuw te doen. Heerlijk. 
Het mooiste was dat ik op dinsdag  alweer wat kon 
doen in de zaak. En na twee weken heb ik al weer 
flink gefietst.” 

Kijk, en daar doen wij het voor: mensen in staat 
stellen maximaal van het leven te genieten. Anna. 
Liefde voor leven.

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

Meniscusbehandeling-in-1-dag, 
Onderzoek, diagnose en 
behandeling, zonder tijdsverlies
Sinds vorig jaar biedt het St. Anna Ziekenhuis in samenwerking met medisch sport-
gezondheidscentrum TopSupport patiënten met vermoedelijke meniscusklachten 
een eendaags behandeltraject aan: de Meniscusbehandeling-in-1-dag. Binnen dit 
traject vinden  onderzoek, diagnose, behandeling en start van de revalidatie op 
één dag plaats. Dat scheelt patiënten veel tijd en ‘geregel’ en biedt patiënten veel 
voordelen. Het voorkomt tijdsverlies, op en neer reizen en het inplannen van aller-
lei afspraken op verschillende dagen. Bovendien vindt de meniscus-behandeling-
in-1-dag altijd plaats op een vrijdag. Hierdoor is het goed mogelijk dat patiënten 
op maandag alweer aan het werk kunnen. Patiënten zijn enthousiast, de resultaten 
goed. Vanaf november 2015 zal dit eendaagse traject wekelijks op vrijdag worden 
aangeboden (tot nog toe was de frequentie tweewekelijks).

Tijdswinst
“Wij zijn er van overtuigd dat deze effici-
ente manier van zorg verlenen mensen 
over de streep trekt. Ook mensen die an-
ders vanwege tijdgebrek lange tijd niets 
aan hun klachten zouden laten doen!”, 
zegt Rob Bogie orthopedisch chirurg en 
nauw betrokken bij dit eendaagse tra-
ject. Bij TopSupport in Eindhoven vinden 
’s ochtends de intake, het onderzoek en 
de diagnose plaats. Hierbij werken or-

thopeed, radioloog en fysiotherapeut 
nauw samen. ‘s Middags vinden de be-
handeling - meestal een kijkoperatie - en 
de start van de revalidatie plaats in het  
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.
Dat de service inspeelt op een behoefte is 
duidelijk te merken aan de reacties op dit 
zorgtraject. “Patiënten zijn enthousiast. 
Vanaf november bieden we daarom de 
dienst in het vervolg wekelijks aan”, aldus 
Bogie. 

Doelgroep
Om aan dit eendaagse traject te kunnen 
deelnemen moeten patiënten aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Grofweg 
geldt dat je tussen de 18 en 55 jaar en ge-
zond moet zijn. Je weinig tot geen medi-
cijnen mag gebruiken en de laatste twee 
maanden niet in een buitenlands zieken-
huis mag zijn opgenomen geweest. “Alle 
geïnteresseerde patiënten vullen een 
speciaal intakeformulier in dat te vinden 
is op onze website. Op basis van de ant-
woorden bepalen wij of een patiënt in-
derdaad in aanmerking komt voor de 
Meniscusbehandeling-in-1-dag.”, vertelt 
Bogie. “Als dit zo is, plannen we zo snel 
mogelijk een vrijdag in.”

Meer weten?
Op www.st-anna.nl/meniscus vindt u meer 
informatie over dit eendaagse traject.

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

D
e gebruikte m

odebeelden zijn alleen ter inspiratie

KOOPZONDAG
ZONDAG 11 OKTOBER

VAN 12.00 TOT 17.00 uur

& Proef de kunst van de 
echte Italiaanse koffi e 

BROEKENTIENDAAGSE
Elke tweede broek voor de helft van de prijs!*
* Van de broek met de laagste prijs berekenen we de korting.
* Bij veranderwerk wordt de helft van de veranderkosten berekend.

van 7 t/m 17 oktober
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Sunny Blues Nuenen:    
The Antones
‘Were Blues meets Soul’ is het credo van deze band uit Tilburg. The Antones 
brengen een mix van Swingblues, Jump en Jive maar ook blues passeert de revue. 
Het optreden, georganiseerd door Sunny Blues Nuenen, is op zondagmiddag 11 
oktober in Cafe Goesting aan het Park in Nuenen. De entree is gratis en begint 
om 15.30 uur. Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl

Berti en Jan Reijnen 
clubkampioenen D’n Busser Gerwen
In Gerwen heeft petanquevereniging D’n Busser het seizoen zonnig afgesloten 
met de clubkampioenschappen. Zondagmiddag 4 oktober speelden de beste jeu 
de boulers van de vereniging om de fel begeerde kampioensbaret. De stand van 
de interne competitie gaf aan dat vier dames en acht heren onderling zouden uit-
maken wie uiteindelijk tot kampioen uitgeroepen zou worden. Voor het eerst 
veroverde een echtpaar de twee titels. Berti Reijnen was al eens eerder winnaar 
bij de dames, maar voor haar man Jan was het de eerste keer. Voorzitter Jan Reij-
nen, in 2010 ook mede-oprichter van de vereniging, versloeg in een spannende 
finale Leonard Hazenberg.

Uitslag clubkampioenschap 
D’n Busser Gerwen

Dames
1. Berti Reijnen
2. Wil Mentrop
3. Mieke van de Griendt

Heren   
1. Jan Reijnen
2. Leonard Hazenberg
3. Jan Hoeve

Keihard cabaret in 
Het Klooster
Donderdag 22 oktober staan alles-
kunners Remko Vrijdag en Martine 
Sandifort in Theater Het Klooster in 
Nuenen. Ze trakteren u op een 
Stortvloed aan gemankeerde en ab-
surde types in hun voorstelling 
Löyly.

In een adembenemend tempo laat het 
virtuoze cabaretkoppel u lachen, ont-
roeren en verbazen. Maar... Löyly gaat 
nòg verder. Remko en Martine gaan 
met de billen bloot. Op zoek naar con-
tact. Echt contact. Een intense ervaring. 
Met zichzelf, met elkaar en met u. Löyly 
gaat dwars door elk taboe heen, is rauw, 
schaamteloos en stomend heet cabaret 
vanuit de onderbuik. Een sensatie voor 
lichaam en geest. Dus: maskers af, kle-
ren uit en maar zien wat er gebeurt. De 
voorstelling begint om 20.15 uur. Toe-
gangskaarten kosten € 20,00 (inclusief 
drankje) en zijn te reserveren via de 
website www.hetklooster.org of telefo-
nisch via (040) 284 33 99 op werkdagen 
tussen 13.30 en 17.30 uur.

Berti en Jan Reijnen, de clubkampioenen 
2015 van petanquevereniging D’n Busser.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

Wie ècht een 
Jas zoekt,

heeft hem nu
gevonden!

* Aparte mode Jas
* Praktische Herfst Jas
* Super sportieve Jas

* Fijne functionele jas
* Heerlijke luxe Jas

* Parka weer en wind Jas

Maten 38 t/m 48
Maandags v.a. 11.00 uur open

Inspiratiedag ‘Vrouwen in de spotlights: Volg je hart!’

Voor ondernemende    
en actieve vrouwen
Op donderdag 22 oktober a.s. organiseren de Provinciale Vrouwenraad en 
Vrouwen van Nu Noord-Brabant weer een inspiratiedag. Vrouwen verster-
ken elkaar en ontdekken samen wat ze kunnen betekenen in hun eigen 
dorp of wijk. Als je meedoet, doe je nieuwe ideeën op, kun je inspirerende 
workshops volgen en vergroot je je netwerk. Doe nu mee!

‘Volg je hart!’, is het thema van de in-
spiratiedag. Op het programma staat 
het boeiende verhaal van Susanne 
Groeneveld. Zij was journalist bij het 
Eindhovens Dagblad, maakte een om-
mezwaai en interviewde andere vrou-
wen die hetzelfde deden voor haar 
boek ‘Is dit het nou?’. 

Ook kun je kiezen uit interessante 
workshops; over leiderschap, helder 
communiceren, ondernemen, bestu-
ren en het werken met je talent. 
Nieuwsgierig geworden? Het volledi-
ge programma vind je op de websites 
van de provinciale Vrouwenraad en 
van Vrouwen van Nu Noord-Brabant. 

‘Vrouwen in de spotlights: Volg je hart’ 
wordt georganiseerd in de Tiliander in 
Oisterwijk. Deelname kost € 30,- voor 
de dag, dit is inclusief lunch en work-
shops. Leden van Vrouwen van Nu en 
van andere organisaties die zijn aange-
sloten bij de Provinciale Vrouwenraad 
in Noord-Brabant betalen maar € 17, -. 

De inspiratiedag is mogelijk met steun 
van de provincie Noord-Brabant. Volg 
ook je hart! Wij hopen op je komst.

Aanmelding en meer informatie:
www.vrouwen.net/pvr-nb en www.
vrouwenvannu.nl/noord-brabant

Voorlichtings-
bijeenkomst 
reflexintegratie 
Herkent u dit? 
Uw kind kan zich niet goed concen-
treren,
slaagt er niet in om tijdens de les rustig 
op zijn stoel te blijven zitten,
heeft een krampachtige pengreep met 
een slecht leesbaar handschrift,
gebruikt zijn/haar vinger bij het lezen,
heeft ADHD/ADD of autisme,
is hoogbegaafd of hoogsensitief, 
bijt nagels,
heeft problemen (gehad) met zindelijk 
worden, 
is heel onrustig,
draait bij het fietsen het stuur mee als 
het omkijkt,
heeft al veel begeleiding gehad zonder 
afdoende resultaat….
In haar praktijk ziet ze veel kinderen 
met dergelijke klachten, vaak in com-
binatie. Leer- en gedragsproblemen: 
heel vaak ligt de oorzaak hiervan veel 
dieper dan je denkt. Maar waar moet 
je als ouder of leerkracht dan aan den-
ken? 

In deze interactieve voorlichtingsbij-
eenkomst hoort u wat de oorzaken 
kunnen zijn van het leer- of gedrags-
probleem zoals o.a. hierboven ge-
noemd en wat de mogelijkheden zijn 
om deze structureel aan te pakken. 

Wanneer: donderdag 15 oktober van 10 
-11.30 uur. Door wie: Gabriëlle Verou-
den van IK KAN HET OOK! Waar: Lo-
broec 48 in Nuenen. Deelname is gratis, 
na aanmelding op info@ikkanhetook.nl

Lezing Heemkundekring

Phocas Kroon over    
oude films Eindhoven
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organiseert op donderdag 
15 oktober een lezing waarbij Phocas Kroon een paar historische 
films zal draaien en toelichten:

Heemkundekring Lieshout 
houdt open dag
De Heemkundekring ‘’t Hof van Lieshout’ zet op zondag 11 oktober de deu-
ren van de heemkamer wijd open. De open middag is van 13.00 tot 17.00 
uur in twee zalen in het Dorpshuis te Lieshout. 

In deze twee zalen liggen heemmateria-
len uitgestald: kaarten, oude voorwer-
pen en gereedschappen, krantenknipsels 
en documenten, over scholen, parochie, 
huizen, families, verenigingen, boeren-
leven, dorpspolitiek, carnaval, optoch-
ten en wedstrijden. Wie erin gaat 
bladeren en lezen, raakt gauw geboeid 
en wil niet meer ophouden. Dat hoeft 
ook niet: de heemkamer is elke woens-
dag open. 

Overigens: de eigen heemboeken van 
‘’t Hof van Liessent’ zijn op deze open 
middag te koop. Zij gaan over paro-
chie, oorlog, verhalen van oudere 
Lieshoutenaren en Mariahoutenaren, 
geschiedenis van de dorpen, oude fo-
to’s. De eigen stamboom kan worden 
nagepluisd op de computer, die alle 
Lieshoutse en Mariahoutse families 
en gezinnen van eeuwen terug heeft 
geregistreerd. Wie was je oudvader? 
En wie je oermoeder? De heemkunde-
kring geeft het antwoord. Deskundi-
gen van de heem vertellen hun 
verhalen en geven antwoorden op al-
lerlei vragen. Het wordt weer een ge-
zellige heemmiddag. 

KISS moves brengt 
een mix aan dans
Donderdag 15 oktober zijn de KISS 
moves te zien in Theater Het Kloos-
ter in Nuenen. De beste stukken uit 
het 10-jarig bestaan van ‘de KISS 
moves’ worden in een indrukwek-
kende voorstelling getoond. Voor 
jong en oud, ervaren en onervaren 
theaterbezoekers wordt het een on-
vergetelijke avond FUSION dans-
theater dat raakt!

Na twaalf voorstellingen, tien Neder-
landse tournees en een spectaculair tele-
visiedebuut in 2014, gevolgd door 
spetterende live-televisieoptredens (hal-
ve finale Everybody Dance Now en Hol-
land’s Got Talent) voor meer dan 2 
miljoen kijkers, is ‘de KISS moves’ terug 
met een jubileumvoorstelling! De beste 
stukken uit het 10-jarig bestaan van ‘de 
KISS moves’ worden in een indrukwek-
kende voorstelling getoond. Voor jong 
en oud, ervaren en onervaren theaterbe-
zoekers wordt het een onvergetelijke 
avond FUSION danstheater dat raakt; 
waarin klassiek ballet, moderne dans tot 
urban en volksdans een plek krijgt en 
waarin o.a. Strauss, Vivaldi, Bach, Beet-
hoven, Carl Orff, Tsjaikovski en heden-
daagse beats (hip-hop, dubstep en zelfs 
folk) elkaar ontmoeten. De meest ener-
gieke, komische, intrigerende en emoti-
onele stukken worden in één voorstelling 
verwerkt. Deze avond FUSION dans-
theater van ‘de KISS moves’ zal iedereen 
in het hart raken.
Kom feest met ons! FUSION, in de breed-
ste zin, staat voor openheid, respect, 
kwaliteit, creativiteit en continuïteit.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 (in-
clusief drankje) en zijn te reserveren 
via onze website www.hetklooster.org 
of telefonisch via (040) 284 33 99 op 
werkdagen tussen 13.30 en 17.30 uur.

•	 De	Lamp.	Een	gespeelde	 reportage	
van de productie van de eerste gloei-
lampen bij Philips in 1891. 

•	 De	historie	 van	de	Eindhovense	 in-
dustrie. Deze film is gebaseerd op af-
beeldingen en briefhoofden uit de 
periode 1800-1924, maar vooral op 
uniek filmmateriaal opgenomen in 
de Eindhovense fabrieken tussen 
1924 en 1950. De film geeft een beeld 
van de Eindhovense industrie die, al 
90 jaar vóór Philips in Eindhoven be-
gon, tot ontwikkeling was gekomen. 
Zeer bijzonder zijn de opnamen van 
de bleekvelden van het textielbedijf 
van Dissel uit 1935 en het blazen van 

de glazen lampballonnen in de Phi-
lips glasfabriek uit 1924. 

•	 De	poppen	aan	het	dansen.	In	de	pe-
riode 1934-1939 maakte George Pal 
in Eindhoven reclamefilmpjes voor 
Philips op basis van poppenanimatie. 
In deze documentaire vertellen twee 
vroegere medewerkers van Pal hoe 
dit in zijn werk ging. Hij was een van 
de eerste filmmakers die bioscoop-
filmpjes maakte in kleur. Het princi-
pe van Technicolor komt daarom in 
deze film eveneens aan de orde. 

Phocas Kroon maakte tijdens zijn 
middelbare schoolperiode radiopro-
gramma’s voor AVRO Minjon en was 
betrokken bij de oprichting van de 
Eindhovense Verplegings Omroep. In 
1974 begon hij te filmen op super 8 
film en later op digitale video. Hij 
maakt voornamelijk reportages en do-
cumentaires maar ook af en toe korte 
speelfilms en muziekfilms.

De lezing is in De Hongerman, Hoge 
Brake 3 en begint om 20.00 uur. Toe-
gang gratis.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Uitslag 2015      
Vincent van Gogh-rit 
  
Equipe Schoonste geheel
Ranking/startnr/Naam/Plaats   
1 201 J. Meere & R. Dijkstra, Helmond   
2 6 J. Dekkers & J. Johanns, Luyksgestel
3 3 E. van Barschot & ?, Eindhoven
4 23 K. Rademakers & V. v Kemenade, Nuenen   

Aanspanningen Schoonste geheel
1 130 C. van der wijst, Nuenen   
2 113 P. Merks, Best
3 134 J. van Tien, Gerwen
4 103 H. van Duijnhoven, Mariahout
5 112 Team Schrijvers, Dommelen
6 323 B. Coolen, Leende   
      
Publieksprijs Aanspanning
1 130 C. van der Wijst, Bergeijk   

Publieksprijs Equipe     
1 201 J. Meere & R. Dijkstra, Helmond        
 
Equipe Recreatie ( = op tijd )    
1 202 S. van de Boomen & T. Foxen, Gerwen
2 201 J. Meere & R. Dijkstra, Helmond   

Aanspanningen Recreatie ( = op tijd )
1 301 A. van Schijndel, Schijndel
2 313 C. Meulendijks, St Oedenrode
3 314 C. van de Beeten, Veghel   
      
Equipe Orientatie
1 6 J. Dekkers & J. Johanns, Luyksgestel
2 23 K. Rademakers & V. van Kemenade, Nuenen
3 10 J. Spanjers & H. Tholen, Bergeijk
4 3 E. van Barschot & Eindhoven        
 
Aanspanningen Orientatie
1 112 J. Schrijvers, Dommelen   
2 105 R. van Bree, Heeze   
3 111 Th. Van Galen, Geldrop   
4 123 Team van Eersel, Heeze   
5 107 L. Koolen, Heeze   
6 139 H. Dijstelbloem, Nuenen   
7 104 W. Vosters, Luyksgestel   
8 130 Ch. Van der Wijst, Nuenen   
      
Algeheel winnaar
1 6 J. Dekkers & J. Johanns, Luyksgestel   

Uitslagenlijst NEDERLANDS TREKPAARD 2015
Nederlands trekpaard  ‘Publieksprijs’
1 7A L. Teunissen, Waalre   
      
Nederlands trekpaard ‘Jury’
1 7A L. Teunissen, Waalre   
2 1A M. Smits, Gerwen   

Nieuwe ‘bewoner’ bij    
De Akkers: Zora de zorgrobot
Afgelopen maandag werd bij Archipel De Akkers in Nuenen een nieuwe be-
woner welkom geheten. Geen bewoner van vlees en bloed maar een van 
kunststof, elektronica en microchips: Zora de zorgrobot, om precies te zijn.

Zora staat voor Zorg Ouderen Revali-
datie en Animatie en is een  57 centi-
meter grote humanoïde robot die over 
allerlei sensoren beschikt en geheel 
programmeerbaar is naar wens. Zora 
heeft de Belgische nationaliteit, daar is 
Zora zo’n tweeënhalf jaar geleden ge-
introduceerd door het bedrijf QBMT. 
In Nederland loopt de robot nu ruim 
een jaar mee.
De zorgrobot wordt in De Akkers pri-
mair ingezet voor animatie en onder-

steuning bij behandeling, onder meer bij 
fysiotherapie. Denk bijvoorbeeld aan het 
zingen van een liedje, samen met cliën-
ten een geheugenspel spelen of gymnas-
tiekoefeningen voordoen. Zora kan ook 
spreken en taal leren, zoals Nuenense 
uitdrukkingen. Dus wie weet, zegt Zora 
binnenkort wel ‘houdoe.’
Tijdens de periode van de renovatie 
van De Akkers verhuist Zora met de 
bewoners mee naar Bakel, locatie St. 
Jozefsheil. 

Drukte in Archipel De Akkers bij de officiële presentatie van Zora door wethouder Paul 
Weijmans.

Door de organisatie 

Geslaagde 28e editie   
Vincent van Gogh-rit
Nog in de dauw werden de eerste paarden en pony’s ingespannen en opge-
zadeld langs molen de Roosdonck voor de Vincent van Gogh-rit in Nuenen op 
zondag 4 oktober jl., wat achteraf een geweldige zonnige dag bleek te zijn.

De 28e Van Gogh rit werd met veel kennis van zaken leuk aan elkaar gepraat door Cor 
van der Linden.

Na de opening door burgemeester M. 
Houben, volgde er een defilé rondom 
het Park. Daarbij werden alle deelne-
mers door een vakkundige jury en een 
publieksjury beoordeeld op o.a.: kle-
ding, conditie en verzorging van 
paard/pony, manier van optuigen, 
netheid van rijtuig en gedrag en hou-
ding.

Net als voorgaande jaren konden de 
deelnemers starten voor de oriëntatie-
rit of de recreatierit. Bij de oriëntatie-
rit proberen de deelnemers de foefen 
te ‘ontmaskeren’ en zo de juiste weg te 
rijden, waar natuurlijk de uitzetters 
proberen om de deelnemers in de ‘val’ 
te laten rijden. Zo kunnen er punten 
behaald worden door de juiste weg te 
rijden en ook nog binnen de toegesta-
ne tijd. 

Voor de recreatierijders geldt alleen 
het rijden van de uitgezette route, bin-
nen de toegestane tijd. Dit jaar is er 
voor gekozen om net als in de beginja-
ren een rustmoment te hebben op 
Landgoed Henkelman en bij Kasteel 
Croy in Aarle-Rixtel.
De Nederlandse trekpaarden zijn dit 
jaar weer aan de start verschenen, met 
prachtige authentieke rijtuigen en ge-
tuig. Zij hebben ook een route gere-
den richting Kasteel Croy. Deze 28e 
Van Gogh rit werd met veel kennis 
van zaken leuk aan elkaar gepraat 
door Cor van der Linden. De organisa-
tie van de Vincent van Gogh-rit dankt 
alle deelnemers voor hun aanwezig-
heid en zijn zeer dankbaar voor de 
vrijwilligers en sponsoren, want zon-
der hen is dit alles niet mogelijk.
www.decoovelsemenners.nl
 

Pad der Poëzie geopend met 
gedicht van Catharina Boer 
Door Nannie van den Eijnden

Tijdens de herfstplantendagen in De Walburg Tuinen werd op zondag 4 ok-
tober jl. het ‘Pad der Poëzie’ geopend. Dit is een samenwerkingsproject tus-
sen dichters, beeldend kunstenaars en de tuinbeheerders om woorden te 
geven aan de beleving van de schoonheid van de natuur.  

”Enkele jaren geleden kregen we ge-
dichten cadeau van drie dichters”, ver-
telt Jacqueline Bedaux van De 
Walburg Tuinen. “We wilden deze een 
verdiende plaats in de tuin geven”. 
Franka van Neerven deed namens 
Beeldhouwerscollectief Passie een 
voorstel om een aantal gedichten 
vorm te geven op diverse plekken in 
de tuin. Ze ontwierp de vorm voor het 
eerste gedicht. 

‘De boommoeder’ uit haar bundel 
‘Zwijgwater’ van Catharina Boer ligt 
nu vereeuwigd op een spiegel te rus-
ten onder het bladerdak van een cirkel 
eiken. Onder invloed van zonlicht, 
water en wind ziet het gedicht er 

steeds anders uit. Franka vertelt: “De 
bezoeker ziet zichzelf en zijn emoties 
gespiegeld bij het lezen van dit ge-
dicht. Je moet er moeite voor doen om 
het te lezen. Dat is precies de bedoe-
ling”. 

Er volgen nog twee gedichten, die een 
bijzondere vorm en plek in de tuin 
krijgen. Deze projecten zijn mogelijk 
gemaakt dankzij de donaties van het 
publiek via ‘crowdfunding’ en van het 
Brabants Kenniscentrum voor Kunst 
en Cultuur (BKKC). 

www.catharinaboer.nl
www.dewalburg.nl
www.bcpassie.nl

V.l.n.r.: Jacqueline Bedaux, Catharina Boer en Franka van Neerven.

Herfst
Deemstring waart door het bos. Verstild 
blad, blos van verwachten terwijl dood 
kruipt in het stramme hout.

Kinderschoenen schuifelen weer door 
goud en vossenrood van brekend blad.

Dat gerucht, gedempt in wind, ik, een 
terug om in te vluchten.

Catharina Boer

Spetterend Jubileumconcert     
Popkoor Parkstreet 
Popkoor Parkstreet uit Nuenen bestaat 10 jaar! Dat werd op 3 oktober ge-
vierd met een uitverkocht Jubileumconcert met de titel ‘Past and Present’.

Met een spectaculaire opening werd 
het feest letterlijk gestart met ‘Get the 
Party Started’. Vanaf het begin was te 
zien en te horen dat Parkstreet onder 
leiding van Hendrikje van der Linden-
Soethout hard gewerkt heeft om de 
koorpartijen en choreo’s perfect uit te 
voeren.
Het gekozen thema ‘Past en Present’ 
werd uitstekend toegepast in de keuze 
van de popsongs waarbij door de tijd 
gereisd werd vanaf de seventies tot he-
den. De door choreografe Anja Vos 
gemaakte choreo’s zorgden ervoor dat 
de songs een extra uitstraling kregen 
waarmee het publiek uitstekend werd 
vermaakt.

Het programma dat werd voorgescho-
teld was een aaneenschakeling van 
muziek en dans. Naast bestaand re-
pertoire heeft Parkstreet ook een 10-
tal nieuwe songs ingestudeerd 
waaronder een swingende Disco –en 
een nostalgische Abba medley. Naast 
de vele koorstukken was er ook ruimte 
voor prachtige, soms kippenvel bezor-
gende solo’s waaronder ‘The Cupsong’, 
‘Mag ik dan bij jou, en ‘Get here if you 
can’, gezongen door de eigen koorle-
den Janske Houwen-Langenhuijsen, 
Astrid de Hessele-Vos en Gertje Raes-
sens. Ook Nederlandstalig repertoire 
was in het programma opgenomen. In 
het slotnummer ‘Happy’ van Pharell 

Williams liet het publiek zich hele-
maal gaan en werd het concert evenzo 
feestelijk afgesloten als dat het begon. 
Parkstreet kan terugkijken op een zeer 
geslaagde avond die mede mogelijk 
werd gemaakt door de steun van vele 
sponsors!

Heeft u het concert moeten missen 
maar wilt u het toch nog kunnen be-
luisteren? Parkstreet treedt op 24 ok-
tober op met het Gerwens Muziek 
Korps tijdens het Meezing-Theater-
concert in Het Klooster. Daarnaast 
zijn er opnames gemaakt waarvan 
DVD’s te koop zijn via het secretariaat 
van Parkstreet. Zie voor informatie 
www.parkstreet.nl, hierop staan ook 
de namen van alle sponsors. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Prijs
Door Elwien Bibbe

Of ik even mee wil kijken op het beeldscherm, want we hebben prijs in de Bankgi-
roloterij. Ik kan online kiezen uit een aantal prijzen...kookboeken, maar daar heb 
ik er eigenlijk al genoeg van, dvd's, maar ik heb geen dvd-speler meer, design zak-
lampen, en die heb ik ook genoeg... Na een tweede rondje langs alle prijzen klikken 
we op de sokken met Mondriaan-motief. Nee niks Van Gogh, Mondriaan!  En te-
rug kunnen we niet meer, want er komt geen zinnetje met "Weet u het zeker?", 
nee, de sokken komen er aan. Mijn adres weten ze al! Want ik had al eens eerder 
voor een pennenset gekozen. Want aan een pen heb je altijd wel wat. Ik wil weer 
verder met de dingen waarmee ik bezig was, maar ik moet nog een prijs aanvin-
ken.... Een cadeautje van ons computerblad. Een tijdschrift. En weer mag ik kie-
zen... Ik kies voor een uitgave van Zoom.nl. Want ik wil beter leren fotograferen.
Voor mijn pc ligt ook nog een kortingsbon van Albelli en twee bonnen voor Bol.
com. Cadeautjes, maar ik weet niet meer precies waarvoor. De bol.commetjes zijn 
geldig tot ergens in 2017. Dus ik heb nog even... Nu nog even het kraslot van Hema...
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Toppers inspireren   
zwemmers Z&PV Nuenen
Met Ferry Weertman en Kyle Stolk hadden de zwemmers van Z&PV Nuenen 
afgelopen zaterdag twee absolute topzwemmers op de kant staan. Ferry, 
reeds geplaatst voor de Olympische Spelen Rio en Kyle, serieuze kandidaat 
voor Rio, verzorgden samen de borstcrawl clinic die de zwemmers hadden 
gewonnen via een prijsvraag van ARENA op Facebook.

Pastoraal werker Jos Deckers 
met pensioen
Op zondag 11 oktober 2015 neemt pastoraal werker Jos Deckers, vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van de Parochie 
Heilig Kruis. 

Tijdens de clinic werd er veel aandacht 
geschonken aan de ligging in het wa-
ter, de beste manier om je armen door 
te halen en hoe je het hardst kan gaan 
in het stuk onder water na de start en 
het keerpunt. Daarnaast was er ook 
ruim tijd om met de toppers op de fo-
to te gaan en handtekeningen te vra-
gen. Een zeer inspirerende middag die 

zeker bij heeft gedragen aan de mooie 
prestaties bij de 1e ronde van de com-
petitie op zondag. In Breda zwommen 
de jongens en meiden van Z&PV Nue-
nen naar een beste score ooit van 6024 
punten, ongeveer 35 punten (secon-
den) sneller dan vorig jaar.
Van de totaal 54 zwemmers die voor 
Z&PV Nuenen aan de start versche-

Zwemmers van Z&PV Nuenen op de foto met Ferry en Kyle.

Bijna 40 jaar is Jos als pastoraal werker 
actief geweest. Eerst 12½ jaar in de Pe-
trusparochie in Boxtel, waar hij samen 
met pastor Martien van Stiphout in de 
nieuwe wijk Boxtel-Oost een parochie 
opbouwde zonder daarbij een kerk te 
bouwen. Daarna 10 jaar bij het Dioce-
saan Pastoraal Centrum in ’s-Herto-
genbosch waar hij als taak kreeg: het 
bevorderen van de diaconie en het be-
zoekwerk vanuit de parochies en het 
ontwikkelen van toerustingsmateriaal 
daarvoor. In deze periode kwam hij 
ook in contact met de parochie Nue-
nen en haar pastoor, Henk Gerrits. 

Het contact beviel blijkbaar weder-
zijds want Jos werd per 1 september 
1999 door de bisschop benoemd in 
Nuenen, waar hij zich zou gaan bezig-
houden met diaconie, de rouwgroep 
en de volwassencatechese. Dat het 
hier niet bij zou blijven werd al snel 
duidelijk. De H. Clemenskerk was aan 
een opknapbeurt toe en Jos werd 
voorzitter van de interieurcommissie. 
Als uitgangspunt hierbij gold voor 
hem: haal er een goede architect bij 
die verstand heeft van kerkgebouwen 
en die ervoor zorgt dat je met andere 
ogen gaat kijken.
Vanuit zijn ervaringen op het DPC 
stond Jos aan de wieg van de Stichting 
Leergeld en de Stichting Plusminus, 
bedoeld voor gezinnen die het finan-
cieel moeilijk hebben.

Door de ziekte en het overlijden van 
pastoor Henk Gerrits in juli 2005 werd 
Jos belast met de organisatie van de 
parochie, iets wat hij ook na aanstel-
ling van Hans Vossenaar in maart 
2006 is blijven doen. Zodoende regelt 
Jos de dagelijkse gang van zaken in de 
parochie en is hij voor velen een vraag-
baak over uiteenlopende onderwer-
pen waarbij zijn ijzersterke geheugen 
hem regelmatig goed van pas komt. 
We mogen als parochie dankbaar zijn 
voor hetgeen Jos voor de parochie 
heeft betekend en mogelijk nog zal be-
tekenen. Waarbij we Liesbeth natuur-
lijk niet mogen vergeten. Jos heeft van 

Bij het overlijden 
van een boekhandel
schuifelend langzaam in stilte 
lezen maakt beschaafd 
stonden we daar in lange rijen 
machteloos met lege handen met 
dezelfde woorden  
andere hadden we niet meer
ze stonden ook niet in de kasten 
hoe doe je dat afscheid nemen 
we vonden het erg een verlies 
iedereen kende het slachtoffer  
zo lang al altijd zo goed geholpen 
hadden wij iets moeten doen 
vroegen we elkaar met ongemak 
we trokken langs vitrines pennen 
waarmee we ooit onze eigen boeken 
schrijven 
we lachten we kusten we gaven elkaar de 
hand 
lezen maakt beschaafd 
we zouden onszelf hier nooit meer zien 
de koffietafel bleef alleen achter  
bij de uitgang tijdens het wachten 
verbeeldde een kind zich een winkel 
alles gaat voorbij alles komt terug 
weet de beschaafde lezer

 
luuk den hartog, 2 -10-2015 

haar de ruimte gekregen om zich te 
ontplooien tot de pastoraal werker 
waarvan we in dankbaarheid afscheid 
nemen.

De afscheidsviering is op zondag 11 
oktober om 11.00 uur en is er na de 
viering gelegenheid voor een persoon-
lijk afscheid. Ook nodigen we ieder-
een uit om zijn of haar herinneringen, 
bedankjes of persoonlijke boodschap-
pen aan Jos en Liesbeth op te schrijven 
en op te hangen aan de speciale ‘WAS’-
lijn in de kerk, die daarna aan hen zal 
worden overhandigd.

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

wijk Nuenen-West
(Groeiend tot ± 120 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

Collecte voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting 
Van 11 t/m 17 oktober 2015 is de landelijke collecte voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsi-
die en is dus volledig afhankelijk van giften. 

Zwemmen
nen, kwamen er 37 tot minimaal 1 per-
soonlijk record. De grootste klapper 
daarbij was voor Bram Zwetsloot op de 
100m schoolslag. Hij wist zijn PR met 
bijna 9 seconden aan te scherpen tot 
1.15.45 en plaatste zich daarmee voor 
de NJJK begin 2016. Ook Robin Goos-
sens is al zeker van dat toernooi, maar 
met 2.43.60 onderstreepte zij haar am-
bities op de 200school.
De 200m vrijeslag leverde een toptijd 
op voor Merel Phaff die met 2.17.96 
een 31 jaar oud clubrecord van oud 
Olympiër Carla Geurts uit de boeken 
zwom. Haar oudere broer Joeri won 
bij de heren de 400vrij, bij de dames 
won Femke Hendrikx 2 van haar 3 af-
standen. Milan Meurs, Chris Verhoe-
ven, Flore Meulendijks en Sven Kardol 
scoorden allen 2 overwinningen. 

Plezierige zoektocht over   
de KBO woonmarkt 
Afgelopen donderdagmiddag was het gezellig druk op de levendige KBO 
woonmarkt in Het Klooster. Bij gelegenheid van het 60 jarig jubileum orga-
niseerde de KBO Afdeling Nuenen een middag rond het thema: wonen voor 
senioren. Het motto van dit project: Wat is uw woonstrategie?
 
Iedereen die ouder wordt stelt zich wel 
de vraag: “Kan ik waar ik nu woon, al 
dan niet met aanpassingen en voorzie-
ningen, zelfstandig blijven wonen? Of 
is het beter dat ik uitkijk naar een ander 
type behuizing, en wat zijn dan mijn 
mogelijkheden?” Het onderwerp werd 
speels ingezet middels een onderhou-
dende performance van medewerkers 
van Rabobank Dommelstreek onder 
aanvoering van de oer Brabantse caba-
retière Christel de Laat als Betty. 
In zijn openingswoord in de theaterzaal 
hield oud-burgemeester Willem Ligt-
voet het publiek voor dat hij uit eigen 
recente ervaring weet dat het bezig zijn 
met je woonwensen voor je oude dag 
een plezierige worsteling kan zijn, een 
zoektocht die iedereen wel een keer 
moet ondernemen.  Een aantal regiona-
le en lokale ondernemers presenteerde 
tijdens de ludieke theatersessie woon-
voorzieningen en accessoires die het 
langer zelfstandig wonen vergemakke-
lijken. Gerard van Keulen ontpopte 
zich hierbij niet alleen als goed zaken-
man, maar ook als amusant acteur. 

Aansluitend op de theatervoorstelling 
was er op het Plein van Het Klooster 
een uitgebreide informatiemarkt, waar-
bij aan de talrijke marktkramen zeer 
uitgebreide woon-informatie te verkrij-
gen was. Niet alleen bij ondernemers en 
leveranciers van woonvoorzieningen, 
maar ook bij instellingen als de Senio-
renraad, de LEVgroep, een notaris, 
Sensoor en Zorgelooshuis.
Oud-wethouder en huidig voorzitter van 
de Seniorenraad Johan Ebberink riep ac-
tieve geesten in het publiek op. Hij wil sa-
men met hen gaan nadenken over hoe 
het thema wonen voor senioren niet in 
een eenmalige KBO manifestatie blijft 
steken, maar uitgewerkt kan worden 
naar een meer permanente vorm.
Mensen worden gelukkig steeds vita-
ler oud en blijven toenemend tot op 
hoge leeftijd deelnemen aan allerlei 
maatschappelijke, culturele en recrea-
tieve activiteiten. Dat bleek maar weer 
op de KBO woonmarkt, waar een kreet 
van Loesje het zo treffend samenvatte:
“Ik kruip niet achter de geraniums, ik 
begin er een kwekerij in.”

Gelukkig kunnen ze elk jaar rekenen op 
de inzet van veel vrijwillligers voor de 
landelijke collecte. Vooral dankzij hen 
kan de stichting haar werk doen. Tijdens 
de jaarlijkse collecte trekken meer dan 
65.000 vrijwilligers de Nederlandse stra-
ten in met een verzoek om een kleine 
bijdrage. Dat verzoek is niet tegen dove-
mansoren gericht. De meesten kennen 
en waarderen de stichting en geven gul. 

Helpt U ook mee?
De collecte is de grootste inkomsten-
bron van de Brandwonden Stichting. 

Om hun werk voort te kunnen zetten 
en uit te breiden, is het dus van belang 
dat onze collecte gesteund blijft door 
vele vrijwilligers. En ook u kunt hel-
pen! Meld u nu aan als collectant en 
'doneer' de Brandwonden Stichting 
een uurtje van uw tijd. Deze inzet 
wordt niet alleen erg gewaardeerd, 
maar helpt ook direct als indirect de 
slachtoffers met brandwonden.
Aanmelden en info: WCH Baselmans, 
Collecteorganisator Nuenen. E-mail-
adres: w.baselmans@onsnet.nu, tele-
foonnummer: 040-284 07 80.

Pendelteam voor De Akkers, 
chauffeurs gezocht!
Nuenens Zorgcentrum De Akkers wordt grondig verbouwd. Bewoners vin-
den gedurende 1 jaar tijdelijke huisvesting in het complex Sint Jozefsheil te 
Bakel. Een eigen taxibus bemand door vrijwilligers verzorgt het personen-
transport van de ochtend tot de vroege avond.

Grote inzet vrijwilligers
De Akkers leeft in het hart van de Nue-
nense bevolking, hetgeen blijkt uit het 
grote aantal van meer dan 120 vrijwilli-
gers, die het mede mogelijk maken dat 
vele activiteiten ten behoeve van de be-
woners ontwikkeld kunnen worden. 
Begin november verhuizen die bewo-
ners naar Bakel en om ook daar de ge-
wenste activiteiten mogelijk te maken, 
is het van het grootste belang dat de 
vrijwilligers naar Bakel gaan. Speciaal 
voor hen, die geen gebruik maken van 
eigen vervoer, zal de pendelbus worden 
ingezet. Die bus mag ook door bezoe-
kers van de bewoners gebruikt worden. 
Personeelsleden worden geacht eigen 
vervoer te gebruiken.

Rijtijden
Medewerkster Ilona heeft na een eer-
ste oproep een groep van vrijwillige 
chauffeurs kunnen formeren. Hun 
wensen en beschikbaarheid zijn geïn-
ventariseerd en tot een rijtijdenroos-
ter gevormd, beginnend om 07.30 uur 
met vertrek in Nuenen en eindigend 
om 21.30 uur met aankomst in Nue-
nen. Het rooster omvat alle 7 dagen 
van de week en is onderverdeeld in 
drie dagdelen. Met de huidige be-
schikbare chauffeurs kan het rooster 
krap bezet worden. Van belang is ech-
ter dat in alle gevallen steeds óók een 
reserve-chauffeur paraat is als achter-
wacht. Er worden nog chauffeurs ge-
zocht voor uitbreiding van het team!

Bevoegdheden
De chauffeur dient in goede gezond-
heid te zijn en een rijbewijs te hebben 
voor personenauto. Speciale training 
voor bedreven rijden met de bus 
wordt verzorgd.

Beschikbaarheid in tijd:
Ochtend: 07.30 vertrek Nuenen, aan-
komst Nuenen 12.30 uur
Middag: 13.00 uur vertrek Nuenen, 
aankomst Nuenen 17.30 uur
Avond: vertrek Nuenen 18.30 uur, 
aankomst Nuenen 21.30 uur

U kunt zich voor één of meerdere dag-
delen beschikbaar stellen, zowel voor 
chauffeur als achterwacht.
Helpt u mee om te zorgen dat de be-
woners tijdens de verhuisperiode toch 
gewoon hun bezoek kunnen krijgen 
én kunnen genieten van begeleiding 
bij de vele fijne activiteiten?

Voor informatie over de dienstverle-
ning, randvoorwaarden én aanmelden:
Marion Heppel: marion.heppel@ar-
chipelzorggroep.nl
Mieke Teesink: akkers@archipelzorg-
groep.nl, s.v.p. erbij vermelden t.a.v. 
Mieke Teesink

Wist u dat...
Rond de Lindehet enige

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

Dokter Lieveld vertelt...

Mijn patiënte mevrouw Opmeer (gefingeerde naam) leed aan fibromyalgie. Ze 
was 43 jaar en praktijkbegeleidster aan een opleiding voor ergotherapie.  

Al sinds 2002 had mevrouw Opmeer toenemende spierpijn in haar heupen, be-
nen, nek en schouders. Ook kreeg ze steeds meer last van spierpijnen in haar 
armen en handen. Ze merkte daarnaast dat de knijpkracht in haar handen af-
nam. Haar klachten verergerden al bij lichte lichamelijke inspanning. Dan moet 
u denken aan activiteiten als autorijden en computeren.

Verder voelde ze zich dagelijks abnormaal moe. Tegelijkertijd kon ze steeds 
slechter in- en doorslapen, ook door de nachtelijke pijnen. Tegen de pijnen gaf 
haar huisarts haar de pijnstiller Movirox. Dit medicament bood haar zeker enige 
verlichting, maar ze kreeg last van bijwerkingen. Haar nieren gingen minder 
goed werken, ze kreeg last van hoge bloeddruk en van sufheid. Daarom vond 
de huisarts het niet verantwoord om nog langer door te gaan met dit medicijn.

Toen ze jaren geleden bij mij terecht kwam, was ze lichamelijk en psychisch aan 
het eind van haar Latijn. De pijnen en de vermoeidheid waren heel belastend 
geworden. De eerste weken behandelde ik haar daarom twee maal per week 
tegen die pijnen en tegen de slapeloosheid. Na een week of drie waren de pij-
nen dragelijker geworden en sliep mevrouw weer enigszins. 

Vervolgens behandelde ik haar geduren-
de een maand of vier wekelijks. Aan het 
einde van die periode waren de pijnen 
praktisch weg. Verder sliep mevrouw 
weer goed in en door. Daardoor ging het 
steeds beter met haar stemmingswisse-
lingen, haar futloosheid en haar sufheid.

Maar mevrouw Opmeer wilde graag he-
lemaal van deze klachten af, want ze 
vond dat ze toch nog niet helemaal de 
oude was. Echter, ik dacht we misschien al het maximale resultaat behaald had-
den. Daarom vertelde ik haar dat ik niet wist of verder behandelen nog winst 
zou opleveren. 

Omdat ze erop stond, zijn we toch nog een maand of drie doorgegaan met be-
handelen. Het lukte inderdaad om ook de stemmingswisselingen, de futloos-
heid en de sufheid, onder controle te krijgen. 

Ze werkt sinds die tijd weer volledig, ze tuiniert weer en geeft weer voetbaltrai-
ning, zij het met mate. Haar dagelijkse functioneren is praktisch weer als vanouds. 

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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Informatie start leesgroep geschiedenis
Vanwege grote belangstelling op de informatiebijeenkomst van 8 september 
jl., organiseren wij weer een nieuwe informatiebijeenkomst in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, voor de start van een leesgroep geschiedenis. 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 oktober om 10.30 uur. Het initiatief 
komt van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.

Herfstwandeling 
Eckartdal  
Op zondag 11 oktober organiseert 
IVN Nuenen een herfstwandeling 
door het terrein van Eckartdal.
Deze bijzondere wandeling wordt ge-
gidst door leden van de natuurclub 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking, ‘Samen De Natuur In’. Deze 
leden wonen zelf op het prachtige Ec-
kartdal, waar de Dommel en de Kleine 
Dommel samen komen. De aanvang is 
14.00 uur vanaf de hoofdingang aan de 
Nuenenseweg in Eindhoven. Laarzen 
of waterdichte schoenen zijn aanbevo-
len. Meer informatie: tel. 040-2421423.

Succesvolle eerste flessenactie voor 
Stichting Strijd Tegen Misbruik  
bij Jumbo
Door Nannie van den Eijnden

In september konden de emballagebonnetjes bij Jumbo aan De Smidse 
worden gedoneerd aan het goede doel van Marcel en Priscilla, de strijd te-
gen sexueel misbruik van kinderen. 

Op zondag 4 oktober jl. kwamen zij 
naar Nuenen om de actie te beëindigen. 
Roland Grimberg ontving hen hartelijk 
en scande de emballagebonnen een 
voor een. Een spannend moment. Met 

de actie is € 185,90 opgehaald. Roland 
maakte er € 200,00 van en bood Marcel 
en Priscilla een bos bloemen en gratis 
toegang tot de Efteling aan voor een ge-
zin, dat slachtoffer is geworden van 

misbruik en een dagje plezier hard no-
dig heeft. Marcel en Priscilla overhan-
digden Roland een bos bloemen en de 
ingelijste foto, die aan het begin van de 
actie is gemaakt.

Het geld zal worden besteed aan een 
project op basisscholen, dat namens 
de stichting wordt opgezet, om kinde-
ren op een speelse manier bewust te 
maken van gevaren. Marcel en Priscil-
la hebben hun eigen ervaringen met 
misbruik positief omgezet in daad-
kracht en willen mensen wakker ma-
ken. Ze strijden voor verbetering van 
het slachtofferbeleid en voor beter 
toezicht van de reclassering. Ze zetten 
zich vooral ook met hart en ziel in om 
andere ouders en kinderen, die slacht-
offer zijn geworden te helpen en te 
steunen, o.a. door informatie te ver-
strekken. Het is met name de onrecht-
vaardigheid en ongelijkheid, die hen 
zo strijdvaardig maakt. Marcel en 
Priscilla hebben ideeën genoeg voor 
nieuwe acties en projecten en zullen 
deze succesvolle flessenactie uitbrei-
den naar andere supermarkten. Ze be-
danken Sacha Boogers, die deze actie 
voor hen heeft geregeld. 

Naar aanleiding van het onthouden van het spreekrecht aan Ton de Brouwer, wil Rond de Lin-
de graag fungeren als doorgeefluik voor hetgeen Ton de Brouwer wilde inspreken.
Het ontnemen van spreekrecht door de Raadsvoorzitter is balanceren op het koord van de de-
mocratie, zeker gehoord hebbend de motivatie hiervoor.
De ingezonden mededeling dient u te lezen als een toevoeging op de notitie die gestuurd was 
aan de raadsleden. De mededeling hieronder is dus hetgeen Ton de Brouwer wilde inspreken 
tijdens de raadsvergadering van 24 september j.l. 

Nuenens spreekrecht
Op de website van de gemeente wordt het spreekrecht tijdens een ‘openbare’ raadsver-
gadering royaal aangeprezen. Helaas is dit recht blijkbaar afhankelijk van de subjectieve 
interpretatie door de raadsvoorzitter. (open brief van een initiatiefgroep!!) Op onjuiste in-
terpretatie werd dit recht nu onthouden. Jammer. Jammer is ook en tekenend voor de po-
litieke kracht en wijsheid van deze gemeenteraad dat slechts 2 van de 11 fracties - in het 
openbaar – iets durfden zeggen. De rest van de raadsleden nam niet de moeite om bij de 
ingekomen stukken of anderszins, vanuit enig bestuurlijk verantwoordelijkheidsbesef, bij 
het College te informeren naar het ontstaan, de gevolgde onjuiste procedure of te spre-
ken over de inhoudelijk artistieke waarde van dit toekomstig aan Nuenen veel schade be-
rokkende aardappeleters besluit. Geen wonder als inwoners die politieke partijen in 2018 
ook ‘niet thuis’ geven. Omdat ruim 400 personen lieten blijken niet achter dit besluit te 
staan en de initiatiefgroep steunden, vind ik het mijn plicht en verantwoording, dat ik - 
uit respect voor die ondersteuners – dan maar via dit medium u deelgenoot maak van 
wat ik in een ‘openbare’ raads-vergadering mede namens de initiatiefgroep aanvullend 
op de aan de raad ingezonden open brief en notitie had ‘willen zeggen’, maar niet mocht.
Ton de Brouwer, Ruiterweg 6, Nuenen

Advocaat krijgt Zwarte Piet, B&W een 
spiegel?
Eigenlijk hoeft er na de uitspraak van de rechter niets meer verondersteld of geschreven 
te worden over (het gemis aan) bestuurlijke kwaliteit van de gemeente van Nuenen.

Een van de bestuurspartijen vraagt zich echter publiekelijk af of de gemeentelijke advo-
caat voor dit disfunctioneren niet de Zwarte Piet in de schoenen geschoven moet wor-
den, want de gemeente verliest zoveel zaken.
Enige jaren geleden was de Gemeente Nuenen niet van plan om simpelweg volgens het 
boekje een woningaanpassing bij mij goed te keuren. Dat kostte uiteindelijk een gang 
naar de rechtbank waar ik, zonder juridische bijstand, door de rechter gewoon in het ge-
lijk werd gesteld. De advocaat van de Gemeente kreeg het toen breed uitgemeten. Dat 
lag niet aan de advocaat, maar aan diens opdrachtgevers.

Is het niet eerder zo dat de bestuurskracht van de Gemeente zodanig van alle kanten 
rammelt dat B&W de eer aan zichzelf zou moeten houden en gewoon opstappen en zou 
B&W met Sinterklaas niet een hele grote spiegel moeten krijgen, voor een zicht op hun ei-
gen (mis)functioneren?

De gang van zaken bij de besluitvorming met betrekking tot het beeld deugt ook al van 
geen kant, de gemeente staat zelfs niet open voor het protest van honderden medebur-
gers, daarover is trouwens het laatste woord ook nog niet gezegd, en dan hebben we het 
nog niet over de wietkwekers die weer naar huis mogen…..

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Computercafé Nuenen gaat  
op 8 oktober weer van start
Na een succesvolle reeks seizoenen begint het Computercafé van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek Dommeldal op donderdag 8 oktober alweer aan het 
zesde seizoen. De formule van een wekelijkse presentatie over een onder-
werp dat te maken heeft met computers of tablets blijkt duidelijk in een be-
hoefte te voorzien. Ook in de najaarsreeks van seizoen 2015-2016 komen 
weer een aantal interessante onderwerpen aan bod. De introductie van Win-
dows 10 houdt veel mensen bezig, dus het zal niemand verbazen dat er be-
gonnen wordt met de vraag: hoe stap ik veilig over naar Windows 10? Het 
werken met Windows 10 zal later (12 november) aan de orde komen.

Programma oktober
In de maand oktober staan er slechts 
drie onderwerpen op het programma, 
in de herfstvakantie wordt een weekje 
overgeslagen.

8 oktober overstap Windows 10
Tegen welke problemen kunt u aanlo-
pen bij de overstap van Windows 7 of 
8.1 naar Windows 10 en hoe kunt u een 
veilige overstap maken? Het Compu-
tercafé zal proberen u op weg te helpen.

15 oktober Fotoalbums maken
De vakantiefoto’s staan op de PC, 
maar hoe nu verder? Het Computer-
café laat u zien wat de mogelijkheden 
zijn om met het programma Albelli 
een prachtig fotoalbum te maken en 
dit online te bestellen.

22 oktober iPad tips
Een iPad is een apparaat met vele moge-
lijkheden, maar haalt u er wel uit wat er 
in zit? Wat kunt u allemaal nog meer met 
uw iPad? Het Computercafé geeft u tips 
en toont u allerlei leuke en handige apps.

Het volledige najaarsprogramma is te 
zien op www.seniorwebnuenen.nl/
computercafe
Zoals gebruikelijk staat om 9.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
9.30 uur, waarbij er weer volop ruimte 
is voor vragen. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen toegankelijk en de en-
tree bedraagt € 4,00. Het Computer-
café is bereikbaar via de hoofdingang 
van de bibliotheek aan de Jonkheer 
Hugo van Berckellaan 18 (tegenover 
Dorpsboerderij Weverkeshof).

Leesgroepen geschiedenis maken een 
keuze uit een gevarieerde boekenlijst, 
opgesteld door historici. De lijst bevat 
boeken over historische thema’s, van 
de vroege oudheid tot de geschiedenis 
van de 20e eeuw. De boeken worden 
besproken aan de hand van leeswij-
zers met discussievragen die het ge-
sprek in de leesgroep houvast bieden. 
Meer informatie over de werkwijze is 
te vinden op www.senia.nl

Wie belangstelling heeft, is welkom op 
20 oktober om 10.30 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18, Nue-
nen. U kunt u aanmelden bij Stichting 
Senia via info@senia.nl, of bij de biblio-
theek, zie www.bibliotheekdommeldal.
nl. Hebt u wel belangstelling maar bent 
u verhinderd dan kunt u contact opne-
men met Stichting Senia, tel. 0570-
562656 of via info@senia.nl.

Een pluim voor de 
gemeente Nuenen
Kom ik in het dorp aan.
En door het vernieuwde park gegaan.
Met het bruggetje en de vijver.
De fonteinen sproeien met veel ijver.
Ook de waterlelies staan heel fier.
De kiosk geeft het park heel veel zwier.

Ook het mooie beeld van Vincent.
Daarmee zijn we heel content.
De zusters kregen ook een monument.
Wat die voor Nuenen gedaan hebben 
is ongekend.
Ook de dwersklippels zijn van de partij.
Die hoort er in Nuenen zeker bij.

Wat heeft de gemeente dat goed ge-
daan.
Want dikwijls komen ze in slecht 
nieuws te staan.
Maar dit mag ook wel eens gezegd.
Dat verdient een pluim dat is terecht.
Ook de straat is aangepast aan deze 
tijd.
Hij loopt mooi rond zo als in vroegere 
tijd.

Ook de Restaurants en cafés zijn heel 
tevreden.
Zij hebben nu mooie terrassen gekre-
gen.
Het geeft plezier voor groot en klein.
De inwoners van Nuenen vinden het 
heel fijn.
Wat hier is gepresteerd en is gedaan.
Daarmee staat Nuenen nu vooraan.

Daarom is in Nuenen wonen heel fijn.
Ik hoop er heel lang nog te zijn..

Mevr. Saris-Geven, 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.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

 PUZZELHOEKWeek 41

2 7 4
8 5 6

9 8
9 1

9
7 3 4

6 2 1
5 7 6
1 3 5

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 eetgerei 6 ski-onderdeel 11 op grote afstand 12 etcetera 
13 voorzetsel 15 spil 17 balletrokje 19 gevierd persoon 21 oosterlengte 
22 wiel 24 vakgenoot 25 maand 26 spelonk 28 voorzetsel 29 Frans lidwoord 
30 zowat 31 ontvangkamer 33 open ruimte 35 zangnoot 36 de dato 
38 Europeaan 41 muziektempel 45 warme drank 47 water in Friesland 
48 Europese Unie 49 bladader 51 soort hert 52 smaldeel 54 venijn 
55 voorzetsel 56 delfstof 57 omslag 59 dierengeluid 60 honingdrank 
61 een zekere 62 ontkenning 64 dierenpension 65 Europese hoofdstad.

Verticaal: 2 en volgende 3 tennisterm 4 handigheid 5 pl. in Duitsland 
6 deel v.h. oor 7 gehoorzaal 8 deksel 9 deel v.d. bijbel 10 speling 
14 anders gezegd 16 plaaggeest 18 voetbalpool 20 insecteneter 21 domoor 
23 fraaie kleding 25 delfplaats 27 graansoort 30 veldfles 32 watering 
34 pl. in Gelderland 37 lus 38 watervlakte 39 droogvloer 40 lid 
41 waterzuchtige zwelling 42 samenzang 43 zelfkant 44 egaal 
46 vrouwelijk dier 50 gebogen been 52 lof bewijzen 53 herkauwer 
56 lidwoord 58 Europeaan 60 pers. vnw. 63 vogelproduct.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

E Z E L I N Y S B E E R

T I E R E N P A N I E K

E S T A K S I E R S E N

M E V T I T E L B K O

P R O E F L A M K O E S T

O I D A H O E D E L E S

E R E A R K

P S T A N D T R E N D W

L O T T O E D E L A S S O

O P E L U I E R K M D

E P E E E R N E K L A K

G A R A G E C A M E R A

S A L O M O J U R I S T

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

Oplossingen wk 40
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

BERMTOERISME

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.

ADREM
ARCHIEF
BERGOVERGANG
BRANCHE
BRIEF
COACH
CURVE
GOSPEL
GROEF
HOOFDGERECHT
HOSTA
IKOON
JENNEN
KEUEN
KOPLICHT
KUNSTSMID
MAATPAK
PATER
PITCH
REACTIE
SCHIK
SNUIT
SPIKES
STROT
TETANUS
TSAAR
UITLOKKING

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

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 39, Mw. Van Rijn, Nuenen.

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

VERLOREN:  Gouden sla-
velarmband. Plaats in/of na-
bij De bakkerij, Eeneind 37 
op 24-09-2015. Tel. 040-
2831141.

BEDANKT: Langs deze 
weg wil ik het mij onbeken-
de echtpaar hartelijk dan-
ken voor de uitgebreide, 
uitstekende eerste hulp, 
die het mij verleend heeft 
na een ongelukkige val op 
het van Goghplein, afgelo-
pen zaterdag.

VERLOREN:  Afgelo-
pen zondag tijdens de van 
Goghrit in de Stiphoutse/
Lieshoutse bossen een brui-
ne leren hondenriem, aan 
de binnenkant van het hand-
vat zit wit vilt en er aan een 
ijzeren ring 06-34210359.

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

www.uitenthuisseniorenhulp.nl

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Crooijmans Mannenmode is voor velen een bekende win-
kel in Nuenen, met een geheel eigen identiteit in een tijd 
waarin het belangrijk is om onderscheidend te zijn op het 
gebied van mode en klantbenadering. 
Wij zijn in staat zeer servicegericht te werken door onder 
meer een eigen veranderatelier.
Ter ondersteuning van ons verkoopteam zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste

Part-time verkoper (m/v)
Wij vragen voor deze functie kandidaten die aantoonbaar 
over de volgende kwaliteiten beschikken:
•	 Commerciële	vaardigheden
•	 Flexibiliteit
•	 Klant-	en	servicegerichtheid
•	 Gemotiveerdheid
•	 Daarnaast	mag	 er	 geen	 bezwaar	 bestaan	 tegen	 het	

werken op vrijdag(avond) en zaterdag.

Ben je geïnteresseerd en denk je absoluut aan dit profiel te 
voldoen? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en je c.v. 
binnen twee weken naar:
Crooijmans Mannenmode
t.a.v.	dhr.W.Crooijmans.	Postbus	290,	5670	AG		Nuenen.
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Stichting Atelier 
van Gogh Nuenen 
In de laatste editie van Rond de Linde 
stond een stukje met als titel: Het 
CAN is voorbij. Inderdaad juist, maar 
zoals de Phoenix uit de as verrijst zijn 
ook de activiteiten weer opgestart. Nu 
onder een nieuwe naam: Stichting 
Atelier van Gogh Nuenen.
De docenten die hier nu les geven na-
men alle cursisten die werken in het 
platte vlak: tekenen, schilderen, foto-
grafie etc. over van het CAN. Helaas 
kon beeldhouwen en edelsmeden in 
deze nieuwe opzet geen herstart krij-
gen, dit i.v.m. de kosten van de huur 
van de extra lokalen.
De herstart is zonder enige subsidie 
van de Gemeente of wie dan ook en 
voor eigen risico van de docenten. Ze 
hopen op een hernieuwde toestroom 
van cursisten!
www.ateliervangogh.nl

In balans met tai chi
Het is leuk, ontspannend, gezond en 
razend populair bij jong en oud: Taoïs-
tische Tai Chi™ kunsten. En je kan het 
dichtbij beoefenen, iedere woensdag  
in Nuenen. Het helpt je hoofd rustiger 
te maken, pijn te verminderen en meer 
in harmonie met jezelf en anderen te 
leven. Wil je eens kijken? Of probe-
ren? Kom dan naar de introductie-les 
op woensdag 21 oktober van 19.30 tot  
21.30 uur in De Dassenburcht aan de 
Jacob Catsstraat 1 in Nuenen

Taoïstische Tai Chi™ kunsten zijn een 
geweldige manier om je kwaliteit van 
leven op meerdere niveaus te verbete-
ren. Ze zijn ontstaan uit een rijke tra-
ditie van taoïstische training. En ze 
bieden een (ontwikkelings)weg om li-
chamelijk, mentaal en spiritueel op 
een hoger niveau te komen in alle fa-
ses van je leven. Iedereen die dat wil 
kan een keer vrijblijvend meedoen in 
een beginnersklas. Vooraf aanmelden 
is niet nodig, je bent altijd welkom. 
Kijk op www.taoisttaichi.nl voor an-
dere lestijden en -dagen. 

Open dag      
Scouting Rudyard Kipling
Ben jij altijd al nieuwsgierig geweest naar wat wij bij Scouting Rudyard Kip-
ling precies doen? Dan is dit je kans! Scouting Rudyard Kipling heeft op za-
terdag 17 oktober van 12.00 tot 16.00 hun jaarlijkse Open Dag. Dit betekent 
dat iedereen welkom is om te komen kijken en als je wilt, kan je meedoen.

Op deze Open Dag is er ook een ande-
re scoutingactiviteit namelijk: de Jota-
Joti. Dit is een activiteit die in het teken 
staat van communiceren. Ze proberen 
contact te leggen met scoutinggroepen 
over de hele wereld. Dat doen ze via de 
radio met zenders en ontvangers (met 
hulp van zendamateurs) en ook via in-
ternet. Verder zullen er veel spellen 
zijn die in het teken staan van ‘met el-
kaar in contact komen’.
Dit jaar is voor scouting Rudyard Kip-
ling ook nog eens een heel speciaal jaar, 

weet je waarom? De scouting bestaat 
dit jaar 50 jaar!! Dit betekent dat het 
een extra feestelijke dag zal worden.
Ze zien je dus graag op de Open Dag 
op 17 oktober om 12.00 uur. Je vindt 
de blokhut aan de Papenvoortse Heide 
5B in Nuenen. Iedereen is welkom dus 
neem je opa, oma, vader, moeder, 
broertjes, zusjes, vriendjes en vrien-
dinnetjes mee en laat je uitdagen!!

www.rudyardkipling.nl of info@
rudyardkipling.nl

Optreden 
zanggroepen New 
Balance en Xango 
Op 11 oktober treden het Nuenense 
koor New Balance en het Stiphouts 
koor Xango samen op in de aula van 
basisschool de Wentelwiek, Jacobus-
hoek 5 in Nuenen. Het concert begint 
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur, inclusief pauze. Daarna is er 
een gezellig samenzijn met een hapje 
en een drankje. De toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage na afloop 
wordt zeer op prijs gesteld. 

Het koor New Balance bestaat sinds 
1982 en zingt onder de bezielende lei-
ding van dirigent Peter van Raak een 
repertoire dat bestaat uit een mix van 
oude en nieuwe popliedjes en musical-
nummers. Xango is in 2001 ontstaan 
en heeft een vergelijkbaar repertoire. 
Voor meer informatie over de koren 
en hun muziek:
www.zanggroepxango.nl
www.newbalancenuenen.eu

Christen zonder kerk
Anno 2015 voelt rond de 50% van de Nederlanders zich niet verbonden 
met een kerk. Iets meer dan een eeuw geleden was dit slechts 2%. Daar 
houdt Hans Korteweg (1943) op 15 oktober 2015 om 20.30 uur een lezing 
over in kerkelijk centrum De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen.

Hans Korteweg is leraar en schrijver. 
Hij is de oprichter van het Instituut 
voor Toegepaste Integrale Psycholo-
gie, schreef een twaalftal boeken en 
publiceert regelmatig artikelen. Hans 
heeft een diepgaande studie gemaakt 

van joodse, christelijke en boeddhisti-
sche uitgangspunten. Vanuit deze stu-
die heeft hij een oorspronkelijke visie 
op het leven ontwikkeld.

Hij kon zijn liefde voor de bijbel niet 
rijmen met zijn moderne, weten-
schappelijke blik, en hij begreep ook 
niet waarom die gebeurtenissen uit 
een ver verleden, die mogelijkerwijs 
ook nog eens niet echt waren gebeurd, 
hem zo persoonlijk raakten. Hij heeft 
zich echter nooit afgewend van de es-
sentie van de christelijke leer, van de 
Bijbel als geheel en van de Evangeliën 
in het bijzonder. Gaandeweg is hij, 
dankzij de hulp van zowel kerkelijke 
mensen als ook van onkerkelijke vrije 
geesten, openlijk geworden tot wat hij 
nu is: een christen zonder kerk. 

Hans heeft tijdens het bijna 50 jaar be-
geleiden van mensen op hun levens-
pad ervaren dat er heel veel mensen 
zijn zoals hij, die niet het kind met het 
badwater hebben weggegooid. Heel 
veel mensen, zogenaamde onkerkelij-
ken, zijn diepgelovige mensen. Hans 
Korteweg beschouwt de ontkerkelij-
king niet alleen als een gevaar, maar 
ook als een heilzame mogelijkheid.

De entreeprijs is € 3,- inclusief koffie 
of thee (tussen 20.00 en 20.30 uur).

Nieuw gereedschap voor 
vrijwilligers Walburg Tuinen
Op zondag 4 oktober 2015 was het zover. Op die prachtige, zonovergoten dag na-
men de vrijwilligers van de Walburg Tuinen een cheque ter waarde van € 4.500,- 
in ontvangst voor de vervanging van hun oude tuingereedschap. 

Die cheque werd de vrijwilligers aan-
geboden door Lions Club Nuenen en 
Lions Eindhoven Wodancella. De 
twee Lions clubs hadden de handen 
ineen geslagen en tijdens de haring-
party op 19 juni in Nuenen een mooi 
bedrag ingezameld voor goede doelen.

Na een korte toespraak en het symbo-
lisch tonen van een oude en nieuwe 
zaag, werd de cheque overhandigd 
door mevrouw Marjolijn America van 
Lions Club Nuenen en de heer Gerrit 
van Poppel van Lions Eindhoven Wo-
dancella. De beheerders van de Wal-
burg Tuinen, heer Hay Bedaux en 
mevrouw Jacqueline Bedaux-Nas,  

waren ontzettend blij met het flinke 
bedrag. “Een prachtig bedrag dat we 
zeer goed kunnen gebruiken voor 
nieuw gereedschap dat we heel hard 
nodig hebben”, aldus het echtpaar Be-
daux. 
Ter afsluiting van de middag maakten 
enkele Lions-leden vol bewondering 
een wandeling door de schitterend 
aangelegde tuinen. “Ongelofelijk, wat 
een vakmanschap en liefde voor deze 
tuinen” zo viel te beluisteren. Waarna 
de Lions-leden elkaar al snel beloof-
den om nog eens terug te komen om 
te bezien of deze tuinkunstenaars 
zichzelf met nieuw gereedschap nog 
zouden kunnen overtreffen.

v.l.n.r. Gerrit van Poppel, Jacqueline Bedaux-Nas, Hay Bedaux en Marjolijn America. 

Art in Listening 

Zondagmorgen-
concert met Andrey 
Nesterenko, piano
De School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit te Eindhoven organiseert 
in samenwerking met theater Het 
Klooster een reeks koffieconcerten op 
zondagmorgen onder de naam ; Art in 
Listening’. Op zondag 18 oktober a.s. 
speelt Andrey Nesterenko piano. 
Ontvangst vanaf 10.30 uur. Het con-
cert duurt van 11.00 tot 12.30 uur en 
wordt even onderbroken voor een 
pauze om 11.45 uur. Voor nadere in-
formatie over de musici en hun pro-
gramma: zie www.artinlistening.nl en 
www.hetklooster.org.
Kaartverkoop: Theater Het Klooster 
Nuenen, Park 1 5671 GA  Nuenen, 
maandag t/m vrijdag 13.30-17.00 uur. 
Telefonische reservering: 040 284 33 
99. Via www.hetklooster.org is het ook 
mogelijk om te reserveren en een toe-
gangskaart af te drukken. Een kaartje 
kost € 9,50. Toegang voor kinderen tot 
18 jaar is gratis. Kinderen tot 12 jaar 
alleen onder begeleiding van een vol-
wassene. Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.

Buurtbewoners Omgeving 
Andries vierden hun tien jarig 
bestaan
Afgelopen zaterdag vierden de Buurtbewoners Omgeving Andries hun 10 
jarig bestaansjubileum.
De belangengroep werd tien jaar geleden opgericht toen de St. Andries-
kerk zijn deuren sloot en er voor dat stukje Nuenen een nieuwe bestem-
ming moest komen. Dat zou een samen komen gaan zijn voor de twee 
basisscholen en woningen.

Deze belangengroep is een waardevol-
le gesprekspartner gebleken. Na reali-
satie van de bouw van De Dassenburcht 
en appartementen, is de belangen-
groep een buurtvereniging geworden. 
Zij zijn een actieve club met onder an-
dere een goed lopend buurthulppro-
gramma.
Afgelopen zaterdag werd dat gevierd 
met onder andere een historische 
wandeling door de wijk. In eerste in-
stantie een nieuwbouw wijk uit de 
eind jaren vijftig en begin jaren zestig, 
met op het eerste gezicht niet zoveel 
interessants. Maar…. Niets bleek min-
der waar. Er waren 9 locaties gevon-
den met een verhaal. Er moest zelfs 
nog geschrapt worden omdat de loop-
route anders veel te lang werd.
Van Kuilen tot de Vondelstraat en van 
Meidoornstraat tot Emmastraat had 
de werkgroep een route samengesteld. 
Op iedere locatie was een decor met 
o.a. een 1 x 1 meter grote foto van hoe 
het toen was, ingericht over die plek 
met een verteller die vaak met die 
plaats verbonden was geweest.
Mensen uit de wijk die slecht ter been 

waren werden door drie ervaren men-
ners, Jan De Greef, Martien Smits, en 
Martien met paard en wagen van loca-
tie naar locatie gereden. Van oud bur-
gemeester Willem Ligtvoet, tot Harry 
v.d. Ven, Toon de Rooij, Rens Kuijten, 
Theo Beks, en Henk v.d. Akker werd 
Nuenen Oud West terug in de tijd be-
licht. Maar ook het leven op de Protes-
tants Christelijke school Ds. G.F.C. 
Bakker werd mooi in beeld gebracht 
door Jacqueline Oostra en Anne Marie 
Huijssoon, beide oud leerkrachten aan 
deze school. Een verborgen stukje ge-
schiedenis, n.l. dat van beeldend kun-
stenaar Ko v.d. Ree, toen woonachtig 
aan de Meidoornstraat, werd door 
twee van zijn drie dochters verteld.
Met activiteiten voor jong en oud, een 
Heel Andries en Omgeving taartbak-
wedstrijd, door Ad Bijsterveld, onze 
eigen echte bakker vakkundig geju-
reerd, een expositie van creatief werk 
uit de wijk, wat verrassend werk naar 
boven bracht, werd de dag afgesloten 
met een Eet U Mee diner waar wel 100 
wijkbewoners aan deel hebben geno-
men.

Willem Ligtvoet, als verteller bij de boerderij van de Fam. v.d. Heuvel, Kwekerij van Oor-
schot, aan de Kuilen.
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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

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

Donderdag 8 oktober
9.30 uur Overstap Windows 10

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek 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

Zaterdag 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

Van 11 t/m 17 oktober
Collecte voor 

de Nederlandse Brandwonden Stichting

Zondag 11 oktober
13.30 Ierse Sessie
De Weverkeshof

Zondag 11 oktober
8.30 - 10.00 uur ATB Toertocht 

‘Dak van Brabant’
inschrijven: Clubhuis NKV, Wettenseind 20

Zondag 11 oktober
11.00 uur Pastoraal werker 
Jos Deckers met pensioen

Zondag 11 oktober
13.00 tot 17.00 uur 

open dag Heemkundekring
Het Dorpshuis, Lieshout

Zondag 11 oktober
13.30 - 17.00 uur Ierse sessie 

De Weverkeshof

Zondag 11 oktober
15.00 uur Jubileumconcert 
Vocaal Ensemble Marcando

Regenboogkerk, Sportlaan Nuenen

Zondag 11 oktober
14.00 uur Nuenense koor New Balance 

en het Stiphouts koor Xango
aula van basisschool de Wentelwiek, 

Jacobushoek 5 in Nuenen

Zondag 11 oktober
19.00 uur Gipsy Jazz
Café De Stam Gerwen

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

Woensdag 14 oktober
19.00 tot 22.00 uur NAH Café Nuenen

Zorgatelier Nuenen, 
Den Binnen 5 Nuenen (Eeneind)

Donderdag 15 oktober
9.30 uur Fotoalbums maken
Computercafé Seniorweb, 

bibliotheek Nuenen

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

Donderdag 15 oktober
20.00 uur Drijehornick lezing

De Hongerman

Donderdag 15 oktober
20.30 uur Christen zonder kerk, 

lezing door Hans Korteweg. 
Kerkelijk centrum De Regenboog, 

Sportlaan 5 in Nuenen

16 t/m 19 oktober
Dorpskermis

Centrum Gerwen

Vrijdag 16 oktober
20.15 uur Wim Daniëls ‘Associëren’

Het Klooster, Park Nuenen

Zaterdag 17 oktober
12.00 tot 16.00 jaarlijkse Open Dag 

Scouting Rudyard Kipling

Zondag 18 oktober 
Mountainbike clinic voor de jeugd 

van 9 tot 15 jaar. Gerwen, 
door Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Zondag 18 oktober
11.00 tot 12.30 uur Art in Listening 

concert met Andrey Nesterenko, piano 
Het Klooster

Kerkberichten

In memoriam mr. Chris Heezemans
Net 65 jaar oud, is Chris Heezemans op 
dinsdag 22 september 2015 thuis overle-
den. Hij was al enkele maanden ziek. 
Chris was advocaat gespecialiseerd in 
‘mediation’. Naast zijn drukke baan vond 
hij nog tijd voor maatschappelijk dienst-
betoon o.a. bij de carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels en bij de voetbalvereniging 
EMK waar drie van zijn zoons voetballen. 
Een grote hobby van Chris was muziek, 
niet alleen muziek spelen maar ook com-
poneren, passend bij de veelzijdigheid 
van zijn persoon. Serieus en sterk in ana-
lyses, kon Chris soms erg humoristisch 
zijn. Hij was er trots op dat zijn praktijk 
deels overgedragen kon worden aan zijn 
net beëdigde dochter Anna. Chris was 
een rots in de branding voor zijn gezin. 
Zijn echtgenote Rita en de kinderen Ron, 
Bart, Tom en Anna zullen hem missen. 
Iedereen die Chris goed kende leeft met 
de familie mee. 

Jacques Ribot
Gezinsviering & voorstellen 
van aanstaande communi-
canten 2016

vanaf nu gaan we 
SAMEN
BIJzondere gezinsvieringen in een 
nieuw communie jaar…. Als bijen 
gaan we ons voorbereiden op een leuk 
jaar, met als afsluiting de communie 
vieringen in elk kerkdorp. We verza-
melen gebeden, liedjes en ook gaan we 
de gezinsvieringen samen voorberei-
den. Hierin zullen we SAMEN luiste-
ren, SAMEN bidden met ouders, 
broertjes, zusjes en verder iedereen 
die welkom is in ALLE gezinsvierin-
gen. Breng jij iemand mee?
Zaterdag 10 oktober is deze viering in 
Nuenen. We zijn samen met het kin-
derkoor welke de muzikale omlijsting 
verzorgt. Je bent van harte welkom in 
de H. Clemenskerk te Nuenen om 
18.30 uur. Voor Gerwen en Nederwet-
ten zal dit zijn : zondag 1 november te 
Nederwetten om 9.30 uur, zondag 1 
november te Gerwen om 11.00 uur.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag  10 oktober 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers: 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 11 oktober 11.00 uur: Af-
scheidsviering Jos Deckers, parochie-
koren van Nuenen, Nederwetten en 
Gerwen, voorgangers: de gezamenlij-
ke collega's van Jos.

Misintenties
Zaterdag 10 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; José Willems-Pijs; Henk 
Deenen; Pastoor van Oosterhout.
Zondag 11 oktober 11.00 uur: Tijn en 
Jo Smits-Kuijten; Toos Lijten-van Kes-
sel; Frans Leltz; Marijke Dijkstra- 
Maassen; Ad Poulissen; overleden 
ouders Poulissen-Harweg; Berend en 
Ans Scholtens; Sjef van Santvoort (van-
wege verjaardag); Jos van Campen; An-
na Maria van Campen-Oomen; Maria 
van Campen-Buijsrogge; Henk en An 
Deckers-van Engelen; Antonia Ramaa-
ker-Hansman, Bernardus Ramaaker en 
Door Kortstee-Ramaaker.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Jordi Smet-
sers, Laan ter Catten 3. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 oktober 09.30 uur: viering 
in verband met het jubileum van de 
voetbalvereniging,  voorganger Ton 
Dekkers.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Marietje van de Put-
te-Habraken; Betsy en Bart Thoonen; 
Karel Foolen; Overleden leden van 
RKVV Nederwetten, namens de jubi-
leumcommissie.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Zondag 11 oktober 10.00 uur: ds. P. 
v.d. Waal. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
het diaconaal werk in Nuenen. Na af-
loop is er koffie of thee. Donderdag 8 
oktober is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Donderdag 15 oktober is 
er een lezing van H. Korteweg over het 
onderwerp ´Christen zonder kerk´. 
Aanvang 20.30 uur. Elke dinsdag is er 
inloopspreekuur van de beide pasto-
res tussen 16.00 en 17.30 uur. Voor de 
overige activiteiten van deze week 
verwijzen we u naar onze website.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Op zondag 11 oktober is er geen vie-
ring in Gerwen, maar een gezamenlij-
ke viering in Nuenen.

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 8 oktober 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Brigitta van Zwe-
den, weduwe; gedachtenis van H. Sergi-
us, Marcellus en Apulejus, martelaren. 
Vrijdag 9 oktober 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes Leonardi; gedachtenis van 
H. Dionysius, Rusticus en Eleutherius, 
martelaren.    
Zaterdag 10 oktober 08.30 uur H. Mis, 
H. Franciscus Borgia, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag  11 oktober 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, 20ste zondag na Pink-
steren. 
Maandag 12 oktober 18.30 uur H. Mis.   
Dinsdag 13 oktober 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Eduardus, koning en belijder.    
Woensdag 14 oktober 07.15 uur H. 
Mis, H. Callixtus I, paus en martelaar.     

Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen tel.: 040-283 
45 05; email: c.debeer@stpiusx.nl. In-
ternet: www.stpiusx.nl

Laatste oproep 
EHBO-cursus!
EHBO-vereniging Nuenen start de 
nieuwe EHBO-cursus voor volwas-
senen op woensdag 18 november. 
We hebben nog plaatsen over. Hebt 
u altijd al het landelijk EHBO-diplo-
ma willen halen maar nooit gedurfd 
of gelegenheid gehad? Dan is nu uw 
kans! 

Doe mee met de gezellige cursus van 
slechts 10 avonden en bevries niet als 
er iemand in uw omgeving een 
ongeluk(je) krijgt. Wees ook een ver-
antwoordelijk medeburger en schrijf u 
in. Tien avonden van 19.30 tot 22.30 in 
het Pleincollege Nuenen; Elke keer 
een woensdagavond; Eerste les op 18 
november, laatste les op 24 februari. 
Voor meer informatie www.ehbonue-
nen.nl of ehbo.nuenen@onsnet.nu. 
Opgeven per mail, website of gewoon 
een belletje naar 06-29294120. Wij 
sturen het inschrijfformulier dan 
graag aan u op.

9 oktober: 

Kienavond Dorpshuis
Vrijdag 9 oktober organiseert Senioren-
vereniging KBO Lieshout in het Dorps-
huis weer de bekende en gezellige 
kienavond. Iedereen is van harte wel-
kom. Als u nog nooit geweest bent, pro-
beer het eens, het zal u zeker bevallen. 
Kom gewoon naar het Dorpshuis en 
schuif gezellig, samen met al die ande-
ren, aan aan een van de lange tafels. 
Kom kienen en win een van de prachti-
ge prijzen en misschien wel het bedrag 
dat in de Jackpot zit. De zaal in het 
Dorpshuis is open om 19.00 uur en aan-
vang kienen is om 20.00 uur. Na het kie-
nen is er nog een loterij met vele mooie 
prijzen. U bent van harte uitgenodigd.

PvdA-inloop op terras
De inloop die de PvdA afdeling Nuenen maandelijks organiseert bij café Schaf-
rath vond deze keer (vrijdag 25 september) vanwege het heerlijke herfstweer 
plaats op het sfeervolle terras. Jammer genoeg kon de fractie er niet bij zijn, 
want die zat nog in de verlengde raadsvergadering in het gemeentehuis. 

Daar stond de aangekondigde motie 
van de PvdA en De Combinatie op de 
agenda om eindelijk eens, de eerste en 
tevens de laatste keer, in de gemeente-
raad het debat aan te gaan over de 
plaatsing van de bronzen Aardappel-
eters in ons aller Park. Helaas bleek la-
ter op de avond dat er geen debat heeft 
plaatsgevonden. Wat het dorp al maan-
den bezighoudt, daarover wensten de 
fracties, met uitzondering van de indie-
ners van de motie, in de gemeenteraad 
te zwijgen. In alle talen. En dat nadat 
een dag eerder, tijdens de raadsverga-
dering van donderdag, Ton de Brouwer 
het recht werd ontzegd om in te spre-
ken. Volgens 'het reglement van orde' 
misschien correct (misschien, want de 
burgemeester gaf aan dat het zijn inter-
pretatie was), maar het had de aanwezi-

ge gemeenteraadsleden gesierd als zij 
de inspreker, van Gogh-kenner bij uit-
stek, het woord hadden gegeven. Wij 
vragen ons af wie van onze volksverte-
genwoordigers na afloop van beide 
raadsvergaderingen met een trots ge-
voel huiswaarts ging. 
Maar verder was deze PvdA-borrel 
een zinvolle en gezellige ontmoeting, 
waarin meer onderwerpen de revue 
passeerden dan een omstreden bron-
zen beeld dat ons Park wordt inge-
rommeld. De volgende inloop, waar 
ook niet-PvdA'ers van harte voor zijn 
uitgenodigd, is op vrijdag 30 oktober, 
wederom vanaf een uur of half negen 
bij Schafrath.
Voor informatie www.nuenen.pvda.nl; 
bij problemen met instanties kunt u te-
recht bij nuenen@pvda-ombudsteam.nl
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 SPORT
Programma

Waterpolo

Voetbal

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Intercompetitie 
Tennis 
Actief tennissen in de wintermaanden 
(november ‘15 t/m maart ‘16). Gespon-
sord door SLINDERS grillbar organi-
seert Tennisvereniging Nederwetten 
komende winter weer een competitie 
voor tennissers vanaf 18 jaar. Speel 
mee met Dames Dubbel, Heren Dub-
bel en/of Gemengd op je eigen niveau 
(6 - 8). Ga naar www.TVNederwetten.
nl voor meer informatie en aanmelding 
(uiterlijk 11 oktober a.s.). Heb je vra-
gen, bel dan 040-2833619. Iedereen is 
welkom bij onze kleine maar gezellige 
tennisvereniging!

EMK - Valkenswaard 3-4
Door Cor Groenen

Evenals vorige week kwam EMK deze week binnen 2 minuten op een ach-
terstand. Nu werd er door een EMK verdediger, na een voorzet vanaf links, 
de bal voorbij de kansloze doelman Cuppen geplaatst. In de 14e minuut 
kwam EMK zelfs op een 0-2 achterstand nadat een aanvaller van Valkens-
waard frank en vrij door de EMK verdediging kon soleren en de bal bij de 
1e paal binnen kon schieten. 

In de 34e minuut ontsnapte Sjef San-
ders aan zijn verdediger en hij bracht 
EMK terug in de wedstrijd. EMK 
kwam zelfs op gelijke hoogte door 
Rick Slaats die met zijn inzet de Val-
kenswaard doelman als in een slow 
motion fragment passeerde. 
Vier minuten na rust kwam Valkens-
waard weer op een voorsprong. Een 
bal voor de doelman werd volgens 
hem uit zijn handen gekopt. EMK 
kwam in de 57e minuut nog goed weg 
toen een schot buiten bereik van de 

doelman op de paal belandde. Toch 
kwam EMK op een grotere achter-
stand. In de 70e minuut was de EMK 
doelman kansloos op een verdekt 
schot. Leon Roijakkers die de laatste 
linie had verlaten bracht EMK nog 
terug tot 1 doelpunt achterstand. In 
de 86e minuut was het de Valkens-
waard doelman die een schot van 
Rick Slaats van de doellijn bokste. 
Jammer voor EMK, dat al met al wel 
een gelijkspel verdiend had in deze 
wedstrijd.

Sjef Sanders en Léon Roijakkers (4) lopen de doelman voorbij om de 3-4 aan te tekenen.

PVV - Nederwetten 1-0
Door Leo Evers

Zowel PVV als Nederwetten waren tot nu toe nog puntloos in deze competi-
tie. Beide teams gingen vol voor de winst en uiteindelijk trok PVV aan het 
langste eind. Een gelijkspel zou echter zeker op z’n plaats geweest zijn.

Op een zeer slecht veld was PVV als 
eerste gevaarlijk maar keeper Peter 
Thoonen pareerde de vrije trap voor-
treffelijk. Na een kwartier kreeg 
Nederwetten meer grip op de wed-
strijd en met een beetje geluk zou de 
0-1 op het scorebord hebben kunnen/
moeten verschijnen maar de inzet van 
Toon van Rooij, Willem van Rooij, Ben 
van der Bruggen en Thom Raaijma-
kers werden net van de doellijn ge-
haald of ternauwernood gestopt door 
PVV doelman Choi. Maar ook PVV 
kreeg z’n kans. Net voor rust keerde de 
paal een schot van een PVV aanvaller.
 
Hoewel   het speelpeil niet bijzonder 
goed was bleef de wedstrijd boeiend, 
zat vol strijd en met acties voor beide 
doelen. In de 60e minuut was het 
PVV speler Quinn van de Boogaard 
die met een lob de 1-0 op het bord zet-
te. Er waren protesten dat dit in bui-
tenspelpositie was maar de protesten 
werden door scheidsrechter Peters 
weggewuifd. In de 75e minuut moest 

Jos Wayers vanwege zijn tweede gele 
kaart het veld verlaten. Nederwetten 
speelde vanaf dat moment alles op de 
aanval. Een terugkaatsende bal 
kwam voor de voeten van   Willem 
van Rooij die de bal voor het inschie-
ten leek te hebben maar de bal ver-
dween hoog over het doel. Daarna 
was het Ben van der Bruggen die 
tweemaal dicht bij de gelijkmaker 
was. Een bal tegen de lat en een on-
waarschijnlijke redding van doelman 
Choi stonden dit helaas in de weg.
 
Aanstaande zondag is er geen com-
petitiewedstrijd voor Nederwetten 
en RKGSV maar spelen ze in het ka-
der van het jubileum een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen elkaar 
waarin een aantal oud 1e elftal spe-
lers ook hun kunsten nog eens gaan 
vertonen. 
Naast het sportieve aspect wordt 
hierbij ook de traditionele gemoede-
lijkheid tussen beide verenigingen, 
niet vergeten.

RKSV Nuenen - VV Beerse Boys 3-2

Spektakel op ‘Oude Landen’
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen en VV Beerse Boys hebben de supporters verwend. In een 
spannend duel werd achtervolger Beerse Boys met 3-2 verslagen. Vanaf de 
35’ speelde de groen-witten nog met 10 spelers vanwege een rode kaart 
voor verdediger Tom van Beers. Na een ongelukkige balcontrole moest hij 
in de achtervolging op een Beerse Boys spits en bracht die onreglementair 
ten val, rood en penalty. Doelman Danilo Verus stopte de penalty.

Als de brandweer kwamen ze uit de 
startblokken, na 49 seconden ver-
scheen Yev Marceli vrij voor doelman 
Koen van Kollenburg. De keeper red-
de met de voet, de terugspringende 
bal kwam ongelukkig op het lichaam 
van Sander Egmond en ging net over. 
Het was voor Sander slechts de maat 
nemen. In de 3e minuut werd hij door 
het centrum vrij voor de keeper ge-
posteerd, met een bekeken schuiver 
zette hij Nuenen op 1-0. 
In hoog tempo ging de strijd door met 
voor beide doelen gevaarlijke situaties. 
Met de regelmaat van de klok kreeg 
Nuenen mogelijkheden. Toch was het 
wachten tot de 24e minuut toen weer 
een splijtende pass van Coen Jansen 
(goed op dreef zaterdag) Sander Eg-
mond vrij voor Koen van Kollenberg 
zette. Tegen zijn geplaatste inzet had 
de Beerse Boys keeper geen verweer, 
2-0. Het was een tegenvaller dat amper 
6 minuten later de bezoekers de ach-
terstand terug brachten tot 2-1. Bij een 
scrimmage wist Niels van Heerbeek de 

bal over de lijn te frommelen. Nuenen 
trok weer meteen het initiatief naar 
zich toe en scoorde in 33e minuut. 
Coen Jansen mocht op links een vrije 
trap nemen. Deze werd onderweg naar 
het doel twee keer van richting veran-
derd. Eerst in de muur en nadien bij de 
eerste paal door Noël Jansen die zo-
doende het laatste zetje gaf, 3-1. 
De fase zoals eerder beschreven om-
trent de penalty volgde. Terwijl ieder-
een zich verzoende met de bereikte 
stand als ruststand en zich opmaakte 
voor een lastige tweede helft scoorde 
Beerse Boys alsnog de aansluitings-
treffer door Rob van Bijsterveldt, 3-2.
In de tweede helft kreeg Nuenen dot-
ten van kansen de voorsprong uit te 
bouwen. Yef Marceli en Sander Eg-
mond lieten ieder twee kansen onbe-
nut. Door de kleine voorsprong bleef 
het spannend tot het einde. Na ruim 
zes minuten extra tijd klonk het ver-
lossende eindsignaal en kon Nuenen 
drie verdiende punten aan het totaal 
toevoegen. 

Sander Egmond scoort 2-0. (foto John van den Elsen) 

Z&PV Nuenen heren 1   
wint ook eerste uitwedstrijd 
Zaterdagavond laat wist Nuenens eerste heren team ook de eerste uitwed-
strijd van dit seizoen te winnen: 3-10. Door een vreemde loting speelde 
Nuenen haar eerste uitwedstrijd tegen Hieronymus, de tegenstander van 
twee weken geleden. En hoewel Hieronymus wist hoe Nuenen zou spelen, 
had de tegenstander uit Roosendaal wederom geen kans. 

Opvallend was het keeperswerk van 
Eddy Wielders. Hij kwam dit seizoen 

over van Nayade, miste vanwege va-
kantie de eerste trainingen en de voor-
bereidingstoernooien en begon met 
een flinke trainingsachterstand aan de 
competitie. Afgelopen weken heeft hij 
keihard getraind om aan te haken bij 
de rest van het team en dat begint zijn 
vruchten af te werpen. Naast dat hij 
moeilijk te passeren is, begint hij ook 
leiding aan de verdediging te geven. En 
dat was ook de basis voor een wed-
strijd die aanvankelijk rommelig begon 
maar uiteindelijk met een duidelijk 
krachtsverschil en enkele waterpolo 
hoogstandjes eindigde.

Programma
Komende zaterdag 10 oktober spelen 
alle Nuenense waterpolo teams hun 
thuiswedstrijden in het zwembad van 
het Studenten Sportcentrum in Eind-
hoven. Kan Dames 1 aanhaken bij de 
top? Kan Heren 4 de belofte van dit 
seizoen waar maken? Drie teams van 
AquAmigos komen naar Eindhoven 
om het op te nemen tegen heren 1, 2 
en 3. Worden dat 9 punten voor Nue-
nen? De topper van de dag is om 18.30 
uur; Heren 1 verdedigt de koppositie 
tegen de ploeg uit Waalwijk.

Voetbal
RKGSV Gerwen
Zaterdag 10 oktober
RKGSV Vet 1 - Nuenen Vet 1   .  .  . 16 .00
Zondag 11 oktober 
Nederwetten 1 - RKGSV 1 .  .  .  .  .  . 13 .30 
(jubileumwedstrijd)
Hoogeloon 2 - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nieuw Woensel 7 - RKGSV 3  .  .  . 14 .30
RKGSV 4 - RKVVO 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
RKGSV VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . VRIJ
Nederw .Vet 1 - RKGSV Vet 1  .  .  .  . 11 .00 
(jubileum Nederwetten)

RKVV Nederwetten
Zondag 11 oktober
vet . Nederwetten - Gerwen   .  .  . 11 .00
Nederwetten 1 - Gerwen 1  .  .  .  . 13 .30 
(vriendschappelijk)

EMK
Zaterdag 10 oktober 
EMK VE 1 - Best Vooruit VE 1  .  .  . 15 .30
Zondag 11 oktober
Dommelen 1 - EMK 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - RPC 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 3 - Bladella 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Best Vooruit 4 - EMK 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Rood Wit V 4 - EMK 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 7 - Nuenen 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKSV Nuenen
Zondag 11 oktober
Nuenen VR2 - OVCS VR1  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
ZSC VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 11 - Gestel 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
EMK 7 - Nuenen 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Brabantia 3 - Nuenen 3  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Bladella 3 - Nuenen 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 5 - UNA 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 2 - UNA 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen VR1 - SC ‘t Zand VR1   .  . 12 .00 
Nuenen 7 - Best Vooruit 5   .  .  .  .  . 14 .00 
Nuenen 9 - FC Eindhoven AV 4 14 .00 
Moerse Boys 1 - Nuenen 1  .  .  .  .  . 14 .30 

Waterpolo Nuenen
Zaterdag 10 oktober 
Dames 1 - Waterproof 1  .  .  .  .  .  .  . 15 .15
Heren 3 - AquAmigos 4   .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Heren 2 - AquAmigos 2   .  .  .  .  .  .  . 16 .45
Heren 4 - Waterproof 1  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .45
Heren 1 - AquAmigos 1   .  .  .  .  .  .  . 18 .30

NKV
Zondag 11 oktober
NKV 2 - DKB 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - PSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

Met rode cap de keeper van Nuenen Eddy 
Wielders

Scholenproject  
bij BCL
Om de jeugd van Laarbeek kennis te 
laten maken met de leuke sport die 
badminton is, is BCL een scholenpro-
ject op aan het zetten. Binnenkort zul-
len de eerste lessen verzorgd worden 
bij basisschool de Sprankel en bij de 
Mariabasisschool, beide in Lieshout. 
Vanaf zo’n 7 jaar kan gestart worden 
met de sport.
Badminton Club Lieshout gaat een 
complete les verzorgen voor de groe-
pen 5 t/m 8 met als opzet deze jeugd 
kennis te laten maken met badminton. 
De les wordt verzorgd door een ge- di-
plomeerd badmintonoefenmeester (die 
tevens in het bezit is van een EHBO di-
ploma). Verder wordt hij ondersteund 
door een aantal vrijwilligers. De les zal 
zo’n 50 minuten duren. Badminton 
Club Lieshout zal voor de deelnemers 
aan het scholenproject een kennisma-
kingsabonnement ontwikkelen.

Mountainbike-clinic  
voor jeugd met WLG
Is mountainbiken iets voor jou? Dat kun je binnenkort 
gaan uitvinden. Want dan staat er voor de vijfde keer weer een clinic op de 
agenda. Een clinic is een soort trainingsbijeenkomst onder leiding van er-
varen mountainbikers. Je fietst een lekker stuk en oefent allerlei vaardig-
heden die bij het mountainbiken van belang zijn. 

Martijn van Moorsel richt opnieuw samen met clubleden deze clinic in. Deelna-
me staat open voor jongens en meisjes van 9 tot 15 jaar en vindt plaats op zon-
dagmorgen 18 oktober van 10.00 tot 12.30 uur, zodat ook de jeugd die al op de 
middelbare school zit mee kan doen. De clinic vindt plaats in de Lieshoutse bos-
sen. Deelnemen kost € 4,00. We verwachten dat iedereen zelf over een geschikte 
fiets en valhelm beschikt, of die kan lenen voor een paar uur. Zonder helm kun je 
niet meedoen met de clinic. Lukt het niet om een fiets+helm te lenen, neem dan 
per e-mail contact op met de WLG. Aanmelden kan nog vóór zaterdag 10 okto-
ber. Voor overleg over eventuele fietshuur, en/of aanmelden kun je mailen naar 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com. Aanmelden kan ook telefonisch via 
06-41102625. Na aanmelding ontvang je een inschrijfformulier.

Info over alle WLG-activiteiten en diensten vindt u op de website www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. Ouders of familie zijn vanzelf zeer welkom om de kinde-
ren aan te moedigen tijdens de trip en het trainen. 

Wilt u weten wat er door WLG georganiseerd wordt? Of bent u geïnteresseerd 
in wat WLG te bieden heeft, surf dan eens langs op http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. U kunt er terecht voor de nieuwsbrief of commentaar geven op 
activiteiten. U kunt voor informatie ook bellen met 06-41102625.
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BANDENSPECIALIST

VOOR AL UW BANDEN
Auto - Caravan - Camper

• Scherpe prijzen
• Klaar terwijl u wacht
• Uitlijnen
• Airco service
• APK
• Voordelig onderhoud
• Bandenhotel opslag
 zomer- winterbanden
* vraag naar de voorwaarden

Banden
opslag

+
wissel

€ 40,-

50 jong gebruikte occasions
met BOVAG garantie

Heeft u schade aan uw
auto, caravan of camper?

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

• gratis leenauto
• geen eigen risico

AUTOSCHADE
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  VEROVERT 

                N
UENEN!

VAN DEN WILDENBERG 

WORDT AVIA

Een nieuwe naam, hetzelfde team, de vriendelijkste service!

AVIA Van den Wildenberg Europalaan 2, Nuenen

Van den Wildenberg wordt het  
tweede AVIA tankstation in Nuenen
Wij zijn trots dat we na AVIA Collse Hoefdijk, ons tweede AVIA tankstation in Nuenen mogen openen.  

Van den Wildenberg heet vanaf nu AVIA Van den Wildenberg. Voor u betekent de nieuwe naam een nog betere 

service. Wie tankt bij AVIA kan sparen met AVIA Keuzesparen. Spaarpunten kunnen ingewisseld worden voor direct 

contant geld, waardebonnen van een aantal bekende winkelketens of op FonQ.nl. De waardebonnen zijn te verkrijgen 

op het tankstation. Daarnaast vindt u bij AVIA Van den Wildenberg LPG-faciliteiten, een uitgebreide shop en een 

moderne milieuvriendelijke carwash. Kom eens langs, u krijgt altijd de vriendelijkste service! 
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• Auto wassen 
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