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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

Praktijk Rutten & 
Van den Top GESLOTEN

i.v.m. herfstvakantie
van 26 t/m 30 oktober.

Info waarneming: 040-2837083.
Afspraken praktijkondersteuners

gaan gewoon door

AFWEZIG
van 26 t/m 30 oktober

 I.R. Steenstra en J. Kroon,
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Diamanten paar
Toon van Rooij
en Wies Render

Opening 
Kinderboekenweek 
Kindcentrum 
De Nieuwe Linde

Gipsy Jazz 
met twee gast-
optredens in 
De Stam Gerwen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Zilveren medaille voor    
dr. Niels Wiedenhof
Onze dorpsgenoot dr. Niels Wiedenhof heeft een zilveren medaille gewon-
nen voor de door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschap-
pen (KHMW) en NRC Handelsblad uitgeschreven essaywedstrijd. Thema: 
“Druk, drukker drukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is 
deze indruk juist en hoe komt dat?” 

De prijs werd woensdag 7 oktober in 
Haarlem uitgereikt door prof. dr. 
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter 
KHMW.
Wiedenhof (82) zegt trots en verguld 
te zijn dat hij als stokoude dorpeling 

deze prijs heeft kunnen winnen: “Het 
bewijst dat mijn denkkracht gelukkig 
op orde is. Tja, het dorpse Brabantse 
leven, altijd vegetarisch eten, bier, 
wijn en een frietje en een goede Nue-
nense huisarts, doen goed.”

Dr. Niels Wiedenhof ontvangt de zilveren medaille uit handen van Prof. Dr. Rinnooy Kan. 
(Foto: Hilde de Wolf Fotografie, Bennebroek).

Win vrijkaartjes 
voor theatershow 
van Ernst en Bobbie 
De theatershow is  30 oktober in Het 
Klooster in Nuenen. Lees volgende 
week Rond de Linde voor de prijs-
vraag met vrijkaartjes.

Het Grootste Kinderfeest van Stichting SPEK!!!!!!!

Het Klooster wordt omgetoverd 
tot een heus speelpaleis
Heb je zin in een feestje? Kom dan op woensdagmiddag 21 oktober a.s. 
naar Het Klooster in Nuenen. Van 14.00 uur tot 17.00 uur tovert Ko Cadeau 
Het Klooster om tot een heus speelpaleis. Alle kinderen die op de basis-
school zitten zijn hiervoor uitgenodigd. Het grote feest is geschikt voor kin-
deren van 0 tot 12 jaar. Dus wees welkom! Ook alle ouders zijn van harte 
welkom tijdens deze middag. 

Vanaf 14.00 uur ontvangt Ko Cadeau 
alle kinderen met open armen. Daarna 
zijn er tot 16.00 uur allerlei leuke spel-
letjes in Het Klooster te doen. Er zijn 
een paar gratis activiteiten te doen zo-
als knutselen, blikken gooien en to-
rens bouwen. Je kunt voor € 3,- een 
rittenkaart kopen en daarmee kun je 
aan 10 super gave activiteiten deelne-
men. Je kunt helaas alleen contant be-
talen. Er is een aantal springkussens, 
je kunt jezelf laten schminken, er is 
een knutseltafel, je kunt touwtje trek-
ken voor leuke prijsjes, grappige spel-
letjes spelen en natuurlijk ook veel 
snoepgoed en andere lekkernijen. Als 
je een rittenkaart hebt dan neem je 
ook automatisch deel aan de loterij, 

waarbij ze spectaculaire prijzen gaan 
weggeven. Om 16.00 uur zal Ko een 
aantal lotjes trekken en die kinderen 
blij maken met een prijs. 

Tevens hebben jullie op de scholen ook 
een Kleurplaat van Ko ontvangen. Als je 
die niet hebt kun je deze ook uit de 
krant halen of van de facebookpagina 
(www.facebook.com/Stichting-Spek). 
Kleur deze kleurplaat in en neem hem 
mee naar de binnenkermis. Ko zal de 
mooiste kleurplaten belonen met een 
lekkere en grappige prijs. Als de loterij 
geweest is, dan sluiten ze de middag af 
met een supergezellige ‘Ko Kinderdis-
KO’. Helaas sluit de binnenkermis om 
17.00 uur weer de deuren. Misschien 
heeft KO dan op het einde voor alle kin-
deren nog wel een leuke verrassing??!!

Om deze middag mogelijk te maken 
zijn ze op zoek naar helpende handjes 
die gedurende de middag een activi-
teit willen begeleiden. Je kunt je daar-
voor aanmelden via stichtingspek@
outlook.com.

Ze krijgen nog wel eens de vraag of 
Sinterklaas en de pieten ook aanwezig 
zijn tijdens dit feest, maar die zitten 
natuurlijk op 21 oktober nog in Spanje.

Alle kinderen uit de Gemeente Nue-
nen zijn van harte welkom om samen 
met Ko Cadeau het grootste kinder-
feest van Nuenen te vieren. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de web-
site of via facebook!
Ze hopen jullie allemaal op 21 oktober 
a.s. te zien om er een groot knalfeest 
van te maken!

Wijnhandel-slijterij André Van Lieshout gaat verhuizen

Vertrouwde gezichten,  
nieuwe winkel
Door Edwin Coolen

‘Hier komt de wijnhoek, daar een speciale champagnewand’, vertelt André 
enthousiast. Begin november gaan André van Lieshout en zijn vrouw Wen-
dy met hun wijnhandel en slijterij naar de overkant verhuizen, van Park-
straat 25A naar 10A om precies te zijn.

Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het nieuwe interieur. Het 
oogt modern, fris en eigentijds. An-
dré: ‘Het was tijd voor vernieuwing. 
We zitten hier nu sinds 2003, toen wij 
de zaak overnamen van Geven en als 
zelfstandigen begonnen.’
André zit al sinds 1972 in het vak en 
heeft dus de nodige ervaring en kennis 
opgebouwd. Dat is ook wel nodig als je 
advies moet geven over de ongeveer 
700 verschillende wijnen uit het assor-
timent. ‘Onze wijnen komen van wijn-

huizen uit alle windstreken, van Euro-
pa en Zuid-Afrika tot Chili en Nieuw 
Zeeland. Zo kunnen wij advies op 
maat geven. Als je bijvoorbeeld een 
kook- of eetclub hebt, hebben wij voor 
iedere gang de juiste wijn.’

‘In de nieuwe winkel komt meer keus 
en assortiment in alle prijsklassen. 
Natuurlijk de wijnen en champagnes 
maar ook cava’s, prosecco’s, likeuren, 
buitenlands en Hollands gedestilleerd. 
Verder komt er een aparte muur voor 
whisky en cognac. We hebben porten 
van 20, 30 of wel 40 jaar oud.

Daarnaast kunnen we relatiegeschen-
ken en cadeauverpakkingen verzorgen 
of een bierpakket. Speciaal bier is mo-
menteel erg populair, daarvan hebben 

we zo’n 100 soorten. En natuurlijk het 
Van Gogh bier en Van Gogh bitter. Dat 
is een kruidenlikeur en één van onze 
specialiteiten, net als de  Nuenens 
Boeremennekes, een koffielikeur, en 
de Boerevrouwkes, een boterbabbe-
laarlikeur ’, aldus André en Wendy.

Bijzonder is de proeverij die in de 
nieuwe zaak komt. ‘Tegenwoordig 
mogen we in de slijterij dranken laten 
proeven.  Daarom zullen we bij de 
wijn en de whisky wat flessen open 
hebben staan. Alles wel onder toezicht 
natuurlijk’, zegt André lachend.

Vanwege de aanstaande verhui-
zing lopen er op dit moment acties 
bij André van Lieshout. Begin no-
vember zal de nieuwe winkel ope-
nen aan de Parkstraat 10A.



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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Kunt u verstrekking uit de BRP voorkomen?
Verstrekking aan overheidsorganen
De hiervoor genoemde verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wet-
telijk geregeld en ook noodzakelijk voor een soepel draaiende over-
heidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt 
u niet voorkomen.
De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld, maar voor 
bepaalde derden kunt u de gemeente verzoeken om geen gegevens te 
verstrekken. Hieronder wordt uitgelegd wat het effect is van deze ge-
heimhouding.

De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
aangewezen derden:
Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is 
geheimhouding mogelijk. De SILA is een samenwerkingsverband van 
kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke 
grondslag. Zij houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de 
aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: 
de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-
Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk. De minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens 
aan de SILA verstrekt mogen worden. Bij een geheimhouding worden 
onder geen enkele voorwaarde gegevens aan de SILA verstrekt.

De door de gemeente aangewezen derden: 
Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag 
de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft 
aangewezen.

De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen
Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden 
gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advo-
caat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke pro-
cedure. Indien u heeft verzocht om geheimhouding dan mag de ge-
meenten niet zomaar de verstrekking weigeren. In dat geval zal de 
gemeente een afweging moeten maken tussen uw (privacy)belang en 
het belang van de verstrekking. Bij de afweging zal de gemeente onder 
meer onderzoeken of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming 
is met het doel van de aanvraag, of de gevraagde gegevens ook echt 
noodzakelijk zijn voor het doel, of de gegevens door de aanvrager niet 
op een andere wijze kunnen worden verkregen. Daarnaast gaat de 
gemeente na of uw privacy niet onevenredig zal worden geschaad indien 
tot verstrekking van gegevens wordt besloten. Voordat de gemeente 
besluit om uw gegevens te verstrekken, zal zij altijd eerst om uw ziens-
wijze vragen. Tegen een voorgenomen besluit tot verstrekking kunt u 
bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Particuliere of commerciële verzoeken
Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een commer-
ciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat 
alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u echter 
om verstrekkingsbeperking heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek 
van een particulier om gegevensverstrekking direct afwijzen.
Uit voorgaande blijkt, dat het niet in alle gevallen mogelijk is om ver-
strekking van uw gegevens te voorkomen. Omdat de geheimhouding 
van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet 
gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking. 

Hoe kunt u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens 
verzoeken?
U kunt een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, 
Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK. Vergeet hierbij niet een kopie van 
uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen als u een verzoek per post 
doet. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. Het college zal zo 
spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een 
schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het mo-
ment dat u het verzoek intrekt.

Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond?
Het verzoek om verstrekkingsbeperking heeft alleen betrekking op uw 
persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het 
verzoek indient. Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond, dan 
beschikt die gemeente ook nog over enige persoonsgegevens over u. 
Als u wilt dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, 
moet u aan deze gemeente(n) ook om verstrekkingsbeperking vragen. 
Als de verstrekkingsbeperking is geregistreerd in uw huidige woonge-
meente, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook 
in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht. U hoeft 
dus niet opnieuw een verzoek te doen omdat de registratie van de 
verstrekkingsbeperking met u “meeverhuist”.

Meer informatie
Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mo-
gelijkheden tot beperking daarvan kunt u terecht bij cluster Dienst-
verlening en informatie van de gemeente Nuenen. Bent u nieuwsgierig 
welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgege-
vens, kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 5	oktober	2015	 Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH - het tij- 

  delijk plaatsen van een tent aan het hoofdgebouw 
   in verband met sinterklaas activiteiten (BOUW);
•	 5	oktober	2015	 Duivendijk	5C,	5672	AD	–	het	vestigen	van	
   een Cardo Premium Sports Club (BOUW en 
   RO, afwijken van de bestemming);
•	 9	oktober	2015	 Weverstraat,	5671BE	–	het	plaatsen	van	een	
   erker en stalen balk (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:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	

een tent i.v.m. de volgende activiteiten:
	 •	 feestavond	Nuenense	dorpsquiz	“Heedoedemee”
  op 14 november 2015;
	 •	 gala	avond	Oud	Prinsen	Nuenen	op	21	november	2015;
	 •	 minder	bedeelden	bijeenkomst	Oud	Prinsen	Nuenen	
  op 22 november 2015.

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, 15 oktober 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 8	oktober	2015	 Te	Welle	12,	5673	BP	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het vestigen van een 
   makelaarskantoor aan huis (RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 8	oktober	2015	 Schout	Appelslaan	3,	5673	RM	–	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het vestigen 
   van een kapsalon aan huis (RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 8	oktober	2015	 Opwettenseweg	82A,	5674	AD	–	het	intern	
   verbouwen van de woning (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-

leend voor het gebruik van een tent i.v.m. de opening van het wild-
seizoen op 18 oktober 2015 op het achterterrein bij het restaurant 
aan Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 8 oktober 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het gebruik van een tent i.v.m. gala John de Bever op 31 okto-
ber 2015 op het achterterrein bij het restaurant aan Collse Hoefdijk 
24 (verzenddatum 13 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.

PUBLICATIE
Ontwerp bestemmingsplan “Pastoorsmast 3 en 5”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoors-
mast 3 en 5’ met ingang van 16 oktober 2015 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Momenteel	zijn	op	het	perceel	Pastoorsmast	3	en	5	twee	bedrijven	
gevestigd, te weten een dienstverlenend bedrijf op het gebied van cul-
tuurtechnische	 werken	 en	 grondverzet	 en	 een	 slipschool.	 Met	 het	
nieuwe	 bestemmingsplan	 wordt	 (op	 termijn)	 de	 opheffing	 van	 de	

slipschool beoogd. Het vrijkomende terrein van de slipschool wordt 
deels toegevoegd aan het dienstverlenende bedrijf, dat daarmee mo-
gelijkheden tot uitbreiding krijgt, en deels teruggegeven aan de natuur.

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen worden ingezien. Het plan is ook raad-
pleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerp-bestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenPastoor3en5-C001

Zienswijzen
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt bij de heer D. Senders (telefoonnummer 040-
2631641).

Nuenen, 15 oktober 2015.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning Motorcrossclub Son
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om omgevings-
vergunning ontvangen zoals bedoeld in artikel 2.6 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 

De	aanvraag	is	ingediend	door	Motorcrossclub	Son	voor	het	in	werking	
hebben van een inrichting waar gereden wordt met crossmotoren. De 
inrichting ligt aan de Cortenbachsedijk ongenummerd in de gemeente 
Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie A, nummer 3453.

De aanvraag betreft een zogenaamde nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning (artikel 2.6 Wabo). Voor deze inrichting is reeds 
een vergunning verleend op 20 januari 2004, nadien gewijzigd bij besluit 
d.d. 2 november 2010. De nieuwe vergunning betekent een verdere 
aanscherping van de voorwaarden waaronder reeds vergunde activitei-
ten zijn toegestaan. Er vindt dus geen uitbreiding van activiteiten plaats.

Burgemeester en wethouders hebben de gevraagde vergunning onder 
het stellen van voorschriften te verlenen. De beschikking is gelijk aan 
de ontwerp-vergunning met dien verstaande dat een voorschrift is toe-
gevoegd dat alleen leden van de drijver van de inrichting mogen crossen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2015 
tot en met 26 november 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Voor een mondelinge toelichting op de 
stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijziging in de beschik-
king ten opzichte van de ontwerpbeschikking kunnen gedurende de ter 
inzagelegging beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de recht-
bank	Oost-Brabant,	Postbus	90	125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.	De-
gene die beroept instelt kan ook een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrechtspraak.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 15 oktober 
2015 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag om 
omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een 
bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen van een 
woning in bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkings-
plan fase 1’. De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2015-0094.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een om-
gevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, lid 1, 
onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. De omgevingsvergunning 1e fase 
is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. De aanvraag omgevings-
vergunning 2e fase is enigszins gewijzigd ten opzichte van de omgevings-
vergunning 1e fase. Aan de linkergevel is er een erker toegevoegd. 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 16 oktober 2015 
voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande ont-
werp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2015-0094 (Aangelag 19).

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp 
omgevingsvergunning	 de	 zienswijze	 betrekking	 heeft.	 Mondelinge	
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden ge-
bracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 15 oktober 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Er is weer...
Struisvogel biefstuk!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes
saus naar keuze .............................6,95
Rookworst Surprise
per stuk ............................................2,50
Mini Filet Rollade
500 gram ..........................................6,00
Gevulde Paprika
100 gram ..........................................1,15
Het wild seizoen is weer open!

Volop Hertenbiefstuk
met gratis Rode wijn - Kaneel saus!!!

De best belegde broodjes

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

Hollandse venkel 
   1/2 kilo 0,79
Spaanse courgette

2 stuks 0,99
Kaki persimon

2 stuks 0,99

Venkel salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 oktober

Zuurkool uit het vat  
1/2 kilo 0,79

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

100% Ambachtelijk

 

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

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

Grieks Mediterraans Restaurant

Wij hebben live muziek van

Feigelie Prisor Band
in ons Grieks restaurant.

a.s. vrijdag 16 oktober vanaf 19.00 uur.

Dineren à la carte

Graag reserveren via tel. 040 298 89 13

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

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

WILD

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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Acties week 42: geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 oktober 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
fijn volkoren met zemelen op de korst

  € 189
_____________________________________________________

Suikerbrood
Brabants of Fries 

   nu slechts € 199
_____________________________________________________

Taai taai
met of zonder kandijsuiker 

       5 + 1 GRAtIs
_____________________________________________________

Iedere Vrijdag en Zaterdag :

6 Zachte broodjes  vooR € 199

Appelflappen        3 + 1 GRAtIs

Bent u een vroege vogel
 die een extra handje wil 

meehelpen?
Voor ons krantendepot zijn wij op 

zoek naar een: 

****************************
Allround medewerker m/v 

vanaf 18 jaar, 
in bezit van geldig rijbewijs en auto.

Werktijden: zaterdag van 04.00 t/m 08.00 uur 

****************************
Krantenbezorgers m/v 

vanaf 15 jaar 
Werktijden: zaterdag van 06.00 t/m 07.30 uur 

****************************
Krantenbezorgers m/v 

vanaf 18 jaar 
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 

04.00 t/m 07.00 uur, zaterdag tot 07.30 uur 

****************************
Bent u betrouwbaar, secuur, flexibel en zoekt u 
een leuke (bij)baan of bent u net met pensioen 

en zoekt u nog een bezigheid, bel of email 
(ook voor meer info):

Dave Verheijen, regiodistributeur Nuenen.
Tel: 06-29731493 of 

email: persgroepnuenen@gmail.com

Olijf
r e s t a u r a n t

 

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

Nieuwe menukaart met onder andere 
heerlijke wildgerechten

Nieuw Menu van Gogh € 34,50 

Voorgerecht
GAMBA TEMPURA / kerrie / soja / sesam / meloen

Tussengerecht
SNOEKBAARS / pompoen salie / linzen / sjalot

Hoofdgerecht
HERT / spruitjes / paddenstoelen / witlof / rode kool / polenta / wildjus

Dessert
PALLET VINCENT

3 gangen verrassing  29,50
4 gangen verrassing  34,50
5 gangen verrassing  39,50

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



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.

Donderdag 15 oktober 2015Rond de Linde  Nr.    42

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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VERKEER
Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nue-
nen in oktober en november werkzaamheden uitvoeren aan de vol-
gende wegen:
•	 Collse	Hoefdijk	(brug	over	het	Eindhovens	kanaal	en	tussen	Coll-

seweg en De Huufkes) vanaf 26 oktober t/m 2 november
•	 Collseweg	(parallelweg)	vanaf	26	oktober	t/m	18	november
•	 Fietspad	 Smits	 van	 Oyenlaan	 (vanaf	 Tomakker	 tot	 Beekstraat)	

vanaf 3 t/m 18 november
•	 Klamperlaan	9	t/m	13	november
•	 Brabantring (Hoge Brake tot aan Peellandlaan) 10 t/m 12 november
•	 Fietspad	Hemelsepad	(vanaf	Zandschel	tot	Peellandlaan)	10	t/m	

18 november
•	 Smits	van	Oyenlaan	(kruising	Papenvoortsedijk	en	tussen	Beek-

straat en Vincent van Goghstraat) 13 en 18 november. 

Hierdoor zijn bovenstaande wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. 
Uitzondering	hierop	is	de	Smits	van	Oyenlaan.	Hier	wordt	het	verkeer	
geregeld met verkeersregelaars. Het verkeer op de Collse Hoefdijk wordt 
omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. Bovenstaande 
planning is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

AFVALINZAMELING
Thema: Inzameling snoeihout: 28 oktober
In oktober houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoeihout. 
Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meerdere 
stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. U moet 
hiervoor wel even een afspraak maken (040 2631631). Een sticker kost 
euro 8,55. Voor dit bedrag kunt u 1 collo snoeihout laten ophalen. Een 
collo	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5*0,5*1,5m.	Op	dit	collo	plakt	u	de	
sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het moet meenemen. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 28 oktober 2015.
Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook naar de Milieustraat in Nuenen 
brengen (De Huufkes 48-50). Voor het aanleveren van snoeihout moet 
u bij de Milieustraat een entreetarief van € 5,25 betalen.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 43 en 44 letten wij extra op het thema plakken en 
kladden.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiteraard	ook	toe-
gezien. In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te 
(laten) beplakken, bekladden of bekrassen:
•	 op	een	openbare	plaats;
•	 op	een	roerende	of	onroerende	zaak	indien	dit	vanaf	de	weg	zicht-

baar is.
Op	verschillende	plaatsen	binnen	de	gemeente	zijn	speciale	aanplak-
borden geplaatst, waarop u bekendmakingen en meningsuitingen kunt 
plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor reclame-uitin-
gen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is in beginsel bin-
nen de hele gemeente verboden. 

Het naleven van de regels
Wij	vragen	u	rekening	te	houden	met	deze	regelgeving.	Onze	boa’s	zijn	
bevoegd	om	op	te	treden	tegen	overtredingen.	Overtredingen	die	door	
onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Als 
de overtreding op meer plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken 
van posters) kunnen wij handhavend optreden, mogelijk door toepas-
sing van bestuursdwang. De regelgeving over plakken en kladden is 
vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl. 

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

WAARDERING VOOR MANTELZORGERS
Extra waardering voor Nuenense mantelzorgers
Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste om-
geving. Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, 
een gehandicapt kind of bijvoorbeeld een buurvrouw die zichzelf niet 
meer zo goed kan redden. Deze mantelzorgers zijn ontzettend belang-
rijk voor onze gemeenschap. De gemeente Nuenen wil daarom graag 
iets extra’s doen voor deze betrokken groep mensen in de vorm van 
VVV bonnen voor volwassenen of bioscoopbonnen voor jonge man-
telzorgers.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	deze	waardering	moet	
u aan de volgende voorwaarden voldoen:

•	 U	bent	mantelzorger	voor	een	inwoner	van	de	gemeente	Nuenen	en;
•	 U	staat	als	mantelzorger	geregistreerd	bij	het	Steunpunt	Mantel-

zorg in Nuenen.

Registratie als mantelzorger
Registratie bij het Steunpunt Mantelzorg kan altijd. U ontvangt dan 
automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte 
wordt gehouden van de activiteiten die het steunpunt organiseert.

Iedere mantelzorger die voor 1 december geregistreerd staat ontvangt 
een extraatje 
Om	in	2015	nog	in	aanmerking	te	komen	voor	deze	blijk	van	waarde-
ring, moet het registratieformulier voor 1 december 2015 bij de ge-
meente binnen te zijn. U kunt het registratieformulier downloaden 
van de website van de gemeente Nuenen (onderdeel CMD) en ingevuld 
inleveren bij het Steunpunt Mantelzorg of op het gemeentehuis, beiden 
in Nuenen. Papieren registratieformulieren kunt u ook afhalen bij het 
CMD of het gemeentehuis. 

Contactgegevens Steunpunt Mantelzorg?
U	vindt	Steunpunt	Mantelzorg	aan	de	Berg	22c	 in	Nuenen.	Ze	zijn	
bereikbaar op telefoonnummer 040 -2831675. De consulent Steunpunt 
Mantelzorg is ook bereikbaar per e-mail via aline.perdaen@levgroep.
nl

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact 
op met het Steunpunt Mantelzorg.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN
Gemeente Nuenen sluit aan bij initiatief www.verlorenofgevonden.nl
Vanaf nu is het mogelijk om 24 uur per dag een verloren of gevonden 
voorwerp te registreren. U heeft vast ook wel eens een bezitting ver-
loren,	 zoals	uw	sleutels,	portemonnee,	of	een	dierbaar	sieraad.	Of	
misschien heeft u juist wel eens iets gevonden dat door een ander 
waarschijnlijk zeer gemist werd. Het is natuurlijk erg fijn als degene 
die iets van een ander vindt, het voorwerp terugbrengt. Maar waar 
kan dat eigenlijk? 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor verloren en gevonden 
voorwerpen	eerder	overgenomen	van	de	politie.	Om	het	u	zo	mak-
kelijk mogelijk te maken om iets te registreren dat u verloren bent of 
gevonden heeft, heeft de gemeente zich nu aangesloten bij een lande-
lijke website waar u alle informatie kwijt kunt. www.verlorenofgevon-
den.nl Hier kunt u 24 uur per dag een voorwerp registreren.

Kans op vinden nu groter
U kunt via www.verlorenofgevonden.nl dus zelf zonder de tussenkomst 
van de gemeente online een melding doen van wat u gevonden heeft 
of juist verloren bent.
Meer dan 200 gemeenten zijn inmiddels aangesloten op deze lande-
lijke website. Dat betekent dat de kans op een match hoger is, want 
nu	bundelen	mensen	de	krachten	in	1	systeem	waardoor	de	vindkans	
vergroot wordt. Bovendien is nu snel te zien is of een verloren/gevon-
den voorwerp terecht is. Met het toevoegen van een foto is die vind-
baarheid nóg groter.

Heeft u geen internet? De gemeente blijft uw aanspreekpunt
Heeft u geen internet of wilt u het gevonden voorwerp liever afgeven? 
Neem dan gerust contact op met de gemeente. De gemeente is en 
blijft verantwoordelijk voor verloren of gevonden voorwerpen.

THEMA-AVOND DRANKVERSTREKKERS 
GESLAAGD
 “Kan Thijs in Nuenen makkelijk zat alcohol kopen?”
Onder	deze	noemer	kwamen	Nuenense	drankverstrekkers	bij	 een.	Er	
was een prima opkomst van vertegenwoordigers van alle Nuenense su-
permarkten, een slijterij, enkele horecaondernemers uit het Park en drie 
sportverenigingen die bij hun club een kantine hebben. Het doel van de 
bijeenkomst was aan drankverstrekkers uit te leggen hoe de gemeente 
handhaving inzet. Daarnaast was het een goede gelegenheid om meer 
informatie te geven over de gevolgen van alcoholgebruik bij jeugd. 

Kritische vragen en zoeken naar rolverdeling
De aanwezigen leverden een actieve bijdrage, onder andere door het 
stellen van (kritische) vragen. De rol van de ouders kwam ter sprake. 
‘Wanneer ouders van jongeren onder de 18 het goed vinden dat zij 
drinken, wat moeten wij dan nog doen?’ was een uitspraak. 
Zelfs	wanneer	ouders	het	wel	goed	vinden,	houden	drankverstrekkers	
hun eigen verantwoordelijkheid om het niet te geven. (It takes a vil-
lage to raise a child)

Voorkomen in plaats van genezen
Het is goed wanneer drankverstrekkers het zelf belangrijk vinden geen 
alcohol aan jongeren onder de 18 te verkopen. In de praktijk is dat ze-
ker niet altijd eenvoudig en het vraagt natuurlijk dan ook echt wat van 
de ondernemers. We onderscheiden drie soorten drankverstrekkers:
•	 Horeca
•	 Supermarkten	en	slijterijen	
•	 Sportverenigingen	met	een	kantine.	
Iedere groep kent zijn eigen knelpunten. In 2016 gaat de gemeente 
daarom verder kijken welke problemen er in de dagelijkse praktijk zijn 
bij de uitvoering van de regels en hoe de ondernemers nog beter on-
dersteund kunnen worden.

UITNODIGING THEMA-AVOND   
VOOR OUDERS
5 november thema-avond “Pubers en de verleidingen van nu”
Om	ook	ouders	te	bereiken	is	er	op	5	november	een	thema-avond	met	
als onderwerp “Pubers en de verleidingen van nu”. Samen met Helder 
Theater	gaan	we	tijdens	deze	thema-avond	in	op	de	verleidingen	van	
smartphonegebruik (internet en social media), alcohol en drugs 
(groepsdruk en erbij horen) en seksualiteit.
In principe is deze avond gericht op de ouders van groep 8, maar ie-
dereen is van harte welkom van 19.30 uur–ca. 21.30 uur. De locatie 
is	Het	Klooster	in	Nuenen.

BEPERKING VERSTREKKING  
PERSOONSGEGEVENS
Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregis-
tratie personen (BRP) 
In deze publicatie leest u welke mogelijkheid u heeft om de verstrekking 
van uw persoonsgegevens uit de BRP door de overheid te beperken. 

Wat is de BRP?
De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de 
bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van 
Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Ne-
derland bestaat in de BRP een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat 
de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aange-
brachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, over-
lijden). 
Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld 
in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met 
elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist.
De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in 
de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheids-
instanties	en	een	aantal	aangewezen	derden.	Zo	wordt	voorkomen	
dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzonderlijk uw persoonsgegevens 
moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?
Overheidsorganen
Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de 
persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties 
ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (be-
lastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (ken-
teken	 en	 rijbewijsregistratie),	 de	 Sociale	 Verzekeringsbank	 (AOW,	
kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen 
(erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een 
goede uitvoering van taken van deze instanties. 
Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor 
deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is 
bepaald	door	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksre-
laties. De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij nodig 
hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. 

Derden
Derden zijn alle andere instellingen of personen. 
Er	zijn	derden	die	door	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	Ko-
ninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen 
uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maat-
schappelijk belang dienen. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen 
of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om 
ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.
Er zijn ook derden aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld 
in een gemeentelijke verordening en het gaat daarbij om instellingen 
en personen die een gewichtig maatschappelijk belang van de ge-
meente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes in. Volgens de 
Wet BRP mag een gemeente aan zo’n derde alleen de volgende gegevens 
verstrekken: naam, naam (ex-) echtgenoot/geregistreerde partner, 
naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en 
overlijdensdatum.
Naast de genoemde derden zijn er ook andere instellingen of personen 
die persoonsgegevens nodig hebben noodzakelijk voor de uitvoering 
van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over een 
faillissementscurator of een advocaat. 
Tot	slot	zijn	er	aanvragen	door	particulieren	en	commerciële	instel-
lingen: derden die uw gegevens vragen voor eigen gebruik(bijvoorbeeld 
voor een reünie) of handelsdoeleinden. Voor die verstrekking is uw 
voorafgaande toestemming nodig. 

AFVALWEETJE

Begin oktober zijn de bladkorven weer geplaatst, 
hierin kunt u het blad van gemeentebomen doen.
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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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AANVRAGEN ‘BESCHERMD WONEN’
Aanvragen ‘Beschermd wonen’ vanaf nu bij het CMD Nuenen

Sommige inwoners van Nuenen verblijven in een accommodatie van een dienstver-
lener met 24-uurs toezicht en begeleiding, omdat zij door psychische en psychoso-
ciale problemen een therapeutische leefomgeving nodig hebben. Zij kunnen niet 
zelfstandig wonen zonder de directe nabijheid van toezicht of ondersteuning. We 
noemen dit ‘Beschermd wonen’. Voorheen was de afspraak dat mensen met een 
dergelijke ondersteuningsbehoefte zich in Eindhoven moesten melden. Dat gaat nu 
veranderen.

Vanaf nu kunt u voor een ondersteuningsaanvraag terecht bij het CMD
Vanaf 1 september 2015 kunnen Nuenense inwoners die een ondersteuningsbehoef-
te hebben op het gebied van Beschermd wonen, zich gewoon bij het CMD melden. 

Wie doet en regelt wat?
Het is een logische stap dat inwoners zich, net als voor andere Wmo-voorzieningen 
en ondersteuningsvragen bij het CMD kunnen melden. Onderdeel van de nieuwe 
afspraak is dat na de melding ook het (her)indicatieproces door de eigen gemeente 
wordt opgepakt. 

In de daadwerkelijke beschikking staat opgenomen of iemand wel of geen recht heeft 
op Beschermd wonen. Dit wordt administratief nog steeds door de gemeente Eind-
hoven in orde gemaakt. Zij sturen de beschikking ook naar de inwoner die de aanvraag 
heeft gedaan, omdat Eindhoven het regionale budget voor Beschermd wonen beheert.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze verandering of over beschermd wonen, neem 
dan gerust contact op met het CMD. Zij zijn te vinden op de Berg 22c. De openings-
tijden zijn van maandag t/m donderdag 08.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur. 
Telefoonnummer: (040) 283 16 75 of e-mail: cmd@nuenen.nl

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:

Diamanten paar

Toon van Rooij en Wies Renders
Zondag 18 oktober is het 60 jaar geleden dan Toon en Wies van Rooij-Ren-
ders in het huwelijk zijn getreden. Het bruidspaar (beiden 85) woont sinds 
hun huwelijk in de Beekstraat, de straat waar Toon geboren is! Het ouder-
lijk huis van Wies staat in Nederwetten. Slechts één keer zijn ze verhuisd, 
toen ze in hun tuin een nieuw huis hadden gebouwd.

Toon heeft de eerste jaren op de vei-
ling gewerkt en vanaf 1953 bij Campi-
na als melkboer. Hij heeft meer dan 25 
jaar in Gestel (De Bennekel) de melk, 
pudding en eieren rondgebracht. Eerst 
met paard en wagen later met accuwa-
gen. Wies zorgde voor de kinderen, 
het huishouden en de beestenboel 
rondom het huis.

Toon en Wies zijn altijd actief geweest 
in de Nuenense gemeenschap. Wies 
heeft altijd gezongen bij diverse koren 
en is nu nog steeds actief bij het gele-
genheidskoor in de H. Clemenskerk. 
Toon is al 63 jaar lid van een lokale po-
litieke partij, nu W70 genaamd. Ook 
heeft hij diverse jaren gewerkt op het 
kerkhof en bij de oude begraafplaats. 
Toon is altijd een echt buitenmens ge-
weest. Was hij niet aan het werk in de 
moestuin dan wandelde hij met de 
hond of fietste zijn rondje. Na zijn 
pensionering ging hij 2 keer per week 
zwemmen (en buurten) bij de Drietip. 
Het diamanten paar heeft 3 kinderen 
en 4 kleindochters. 

Wij wensen het diamanten bruidspaar 
nog vele gelukkige jaren toe in goede 
gezondheid.

Stemmen in 
Bibliotheek 
Dommeldal
Van 21 oktober tot en met 18 no-
vember kunnen lezers stemmen op 
het beste Nederlandstalige boek 
van 2015. Het boek dat de meeste 
stemmen krijgt, wint de NS Pu-
blieksprijs. De enige prijs die door 
het publiek wordt bepaald!

Maar als je stemt, kun je zelf ook iets 
winnen, want je maakt kans op mooie 
prijzen. De winnaar van de hoofdprijs 
mag 52 weken lang, elke week in een 
Nederlandse boekwinkel een boek 
uitkiezen, plus een jaar lang gratis rei-
zen met een NS 2e klas abonnement. 
Verder zijn er veel NS-dagkaarten en 
Boekenbonnen te winnen.
 
Winnaars
In 2014 won Kieft van Michel van Eg-
mond de NS Publieksprijs. Winnaars 
in het verleden waren o.a. Gijp van 
Michel van Egmond, Déjà vu van Es-
ther Verhoef, Op klaarlichte dag van 
Simone van der Vlugt, Het diner van 
Herman Koch, De overgave van 
Arthur Japin, Het zijn net mensen van 
Joris Luyendijk, Komt een vrouw bij 
de dokter van Kluun, Heren van de 
thee van Hella S. Haasse, De eeuw van 
mijn vader van Geert Mak en Tonio 
van A.F.Th van der Heijden.

Kom stemmen in de bieb
Ook in Bibliotheek Dommeldal kan ge-
stemd worden. Daar staat in deze pe-
riode in iedere vestiging een stembus 
en daar is te zien welke zes boeken ge-
nomineerd zijn voor de Publieksprijs.
De winnaar van de Publieksprijs wordt 
op woensdagavond 18 november be-
kend gemaakt tijdens de live uitzen-
ding van de Wereld Draait Door. De 
winnaars onder de stemmers krijgen 
half december persoonlijk bericht. 
Laat je stem horen en stem in Biblio-
theek Dommeldal. 

Banner voor DVS

Op dinsdagmorgen 6 oktober om 
11.15 uur precies werden de koorle-
den na de pauze onder enige dwang 
terug de kapel in gedirigeerd. Daar 

ging iets gebeuren. Men had de twee 
fotografen van DVS, Theo Bors en 
Ton Verstege, al zien rondlopen. Voor-
aan in de kapel stond het vaandel van 
DVS. Al in gebruik sinds 1997. Ont-
worpen en gemaakt door de toenmali-
ge dirigent Trees Asmussen met hulp 
van o.a. Leo Verhappen en Joke Kan-
bier. De laatste is nog steeds in ons 
midden. Het vaandel wordt gebruikt 
bij optredens, Lief en Leed en bijzon-
dere gelegenheden. Het is mooi en een 
rijk bezit, maar …….. erg zwaar.
Dat bracht Theo Schepers (gewoonlijk 
de sjouwer!) op het idee om eens uit te 
kijken naar iets wat beter hanteerbaar 
is. Een banner, zo’n nieuwigheid, die je 
op kunt rollen en gemakkelijk kunt 

Jeroen van den Nieuwenhof bij de nieuwe banner.

Gehoord: ‘DVS (de Vrolijke Samenzang) heeft de naam heel vrolijk te zijn. 
Dat zijn ze ook en…..ook nog bij de tijd.’

vervoeren. En het zou Theo niet zijn 
als hij er ook niet al gauw een sponsor 
voor had gevonden. Schildersbedrijf 
Jeroen van den Nieuwenhof, De Spe-
gelt te Nuenen, was bereid voor de 
kosten op te draaien. Nu nog een ont-
werp. Dat werd intern opgelost door 
Hans van Erp. Hun eigen penning-
meester en zeer vaardig op de compu-
ter. Het ontwerp werd door het bestuur 
goed gekeurd en de banner kon besteld 
worden. Eindelijk was het zover: On-
der aanwezigheid van de sponsor, de 
initiatiefnemer en de ontwerper werd 
de banner officieel aan DVS overge-
dragen.

Voortaan is het koor bij optredens 
buitenshuis verlost van het zware ou-
de vaandel en staat er door de nieuwe 
banner verlicht en gekleurd op. Van 
het oude vaandel wordt beslist geen 
afscheid genomen, het hoeft alleen 
niet meer zo ver van huis.

Veel activiteiten in Zuidoost-Brabant 
tijdens 1e Week van de Pleegzorg
Tijdens de eerste landelijke Week van de Pleegzorg van 10 t/m 18 oktober 
organiseert pleegzorgorganisatie Combinatie Jeugdzorg tal van activitei-
ten om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders in ons land. 

Zo gaan gemeentebestuurders op be-
zoek bij pleeggezinnen, is er een spe-
ciale kunstwerkenwedstrijd voor 
basisschoolleerlingen, krijgen alle 
pleegouders van Combinatie Jeugd-
zorg een speciale uitgave van het boek 
‘Jij boft dat je mij hebt’, mogen pleeg-
gezinnen die week gratis zwemmen in 
een aantal zwembaden van Optisport 
en geven bibliotheken in de regio hun 
bezoekers een speciale pleegzorgboe-
kenlegger. Daarnaast zijn er aanslui-
tend aan de Week van de Pleegzorg 
twee informatieavonden voor geïnte-
resseerden in pleegzorg.

Informatieavonden
Op dinsdag 20 oktober en donderdag 
22 oktober vinden pleegzorginforma-
tieavonden plaats voor alle geïnteres-
seerden in pleegzorg. Deze starten om 
20.00 uur op het centraal kantoor van 
Combinatie Jeugdzorg aan de Nue-
nenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens de-
ze avonden worden alle kanten van 
pleegzorg op een heldere en realisti-
sche manier belicht en vertelt een er-
varen pleegouder over de eigen 
ervaringen. Uiteraard is er ruimte om 
vragen te stellen en van gedachten te 
wisselen. Aanmelden voor deze avon-
den kan via Triangel, het centrum 
voor pleeggezinnen van Combinatie 
Jeugdzorg, via e-mail: triangel@com-
binatiejeugdzorg.nl of telefonisch via 
040-245 19 45.

Supergewone mensen gezocht
In heel Nederland woonden vorig jaar 
21.880 kinderen voor korte of langere 
tijd bij pleegouders. In de regio Zuid-
oost-Brabant waren dat in 2014 zo’n 
600 kinderen die (tijdelijk) niet thuis 
konden wonen. In 10 jaar tijd is het 
aantal pleegkinderen met bijna 70 pro-
cent gestegen. Die forse groei kunnen 
Combinatie Jeugdzorg en Pleegzorg 
Nederland niet met het huidige aantal 
pleegouders opvangen. Daarom is er in 
deze week ook extra aandacht voor de 
recent gestarte wervingscampagne 
‘Supergewone Mensen Gezocht’. 

Over Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg biedt kinderen, 
jongeren en hun ouders professionele 
hulp bij complexe vragen of problemen 
op het gebied van opvoeden en op-
groeien. Afhankelijk van de vraag bie-
den ze jeugdhulp thuis of op een van de 
locaties van Combinatie Jeugdzorg. 
Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in 
een pleeggezin of gezinshuis van Com-
binatie Jeugdzorg. Daarnaast bieden ze 
cursussen en trainingen voor kinderen, 
jongeren, ouders en professionals. 
Combinatie Jeugdzorg werkt met na-
me in Zuidoost-Brabant en Midden-
Limburg en heeft hoofdvestigingen in 
Eindhoven, Helmond, Veldhoven en 
Heibloem. Meer informatie? Ga naar 
www.combinatiejeugdzorg.nl of bel 
met ons Servicepunt 040 - 702 26 60.

Jos Deckers aan het woord aan het slot van zijn afscheidsdienst afgelo-
pen zondag. In zijn dankwoord richtte hij zich als eerste tot zijn vrouw 
Liesbeth, met wie hij zondag 36 jaar was getrouwd. Hun trouwkaars 
brandde op het altaar. 
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t/m 25 oktober 

Gezien bij Albert Heijn - Parkstraat!
Bij aankoop van een Milka-produkt maak je tegen inlevering van je kassa-
bon met daarop je naam en telefoonnummer, ook nog eens kans op 1 van 
de 4 originele MILKA-dekbedovertrekken.

Gipsy Jazz met twee gastoptredens  
in De Stam Gerwen
Tijdens de gipsy jazz-avond in café de Stam Gerwen werden de concertgan-
gers verrast door twee gastoptredens. Allereerst riep bandleider en sologi-
tarist Paulus Schäfer zijn negenjarige dochtertje Gina naar voren. Gina 
vertolkte twee liedjes, begeleid door vier muzikanten: violist Wattie Rosen-
berg, bassist Noa Schäfer, ritmegitarist Nico Schäfer en haar vader. Het pu-
bliek liet de applausmeter heel ver uitslaan om aan te geven dat het 
optreden van zangeresje Gina duidelijk in de smaak viel.

Open doekjes waren er na de pauze 
ook voor Jeroen van Keulen, die op 
zijn bugel liet horen dat met de profes-
sionele begeleiding van de gipsy-mu-
zikanten veel mogelijk is.
Paulus Schäfer en zijn mannen speel-
den zondagavond 11 oktober swin-
gende gipsy jazz afgewisseld met 
originele interpretaties van bekende 
songs in het tot de laatste plaats bezet-
te concert-café. Een muziekavond in 
een verrassende setting die zeker voor 
herhaling vatbaar is.

De 9-jarige Gina kreeg met haar optreden de handen op elkaar in De Stam….

Prima combinatie: Jeroen van Keulen op 
zijn bugel onder begeleiding van gipsy 
jazz-muzikanten…

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.

Kermis bij de schut in Gerwen
Kermis is en blijft een echt dorpsgebeuren. Ook in Gerwen is, nadat de ge-
meente had besloten om de kermissen in de kerkdorpen Gerwen en Neder-
wetten te schrappen, doorgegaan. De kosten waren hoger dan de 
opbrengsten. Het had deze keer niets met de leefbaarheid van het kerkdorp 
te maken. Als pleister op de wond kregen de beide dorpen een bedrag om 
zelf iets te organiseren. Mede door inzet van Café De Stam is de kermis in Ger-
wen gebleven en wordt gehouden in het derde weekend van oktober.

Voor de Gilden in de dorpen heeft 
Kermis nog altijd een bijzondere bete-
kenis. Ook bij het Heilig Kruisgilde 
wordt de kermis nog volop gevierd.
Het kermis programma van 15 t/m 20 
oktober bij het Heilig Kruisgilde ziet 
er als volgt uit:
Op donderdag is er het traditionele 
bierbezien, een oude traditie. Gilde-
broeders gingen eerst bij de diverse 
brouwerijtjes een paar dagen voor de 
kermis het bier proeven en het brou-
werijtje met het beste bier mocht het 
kermisbier leveren aan het Gilde. Het 
gilde heeft deze traditie nog altijd in 
het programma om de kermis te be-
ginnen. Vanaf 20.00 uur is de Schuts-
herd open. Na het testen van het bier 
is voor de deelnemers het bekende 
bord bonensoep.

Op vrijdag gaat het gilde samen met 
de drumfanfare Jong Leven de kermis 
aanzeggen. De Hoofdman zal dit doen 
onder het genot van een Brabants bor-
reltje.
Zondag prijs schieten voor leden en 
verwanten, de Schutsherd is om 11.00 
uur open.

Maandag is om 11.00 uur de Schuts-
herd open voor de liefhebbers van het 
edele kaartspel ‘katten’ of voor de lief-
hebbers iets anders. Vanaf 13.30 uur is 
het traditionele worst schieten, voor 
het goede doel. Per 10 deelnemers 
wordt er een echte salami worst ver-
schoten en vaak meteen genuttigd. 
Een erg gezellig en spannend kermis 
vermaak. Kom naar de Schutsherd en 
geniet. 

Jonge musici laten 
hun talenten horen 
tijdens de finale 
van Eindhovens 
Scholieren 
Solistenconcours
Na een succesvolle eerste editie 
twee jaar geleden, zijn alle muzika-
le middelbare scholieren van Eind-
hoven opnieuw uitgenodigd mee te 
doen aan het Eindhovens Scholie-
ren Solistenconcours. De voorron-
des werden al gehouden in het 
voorjaar, de finalisten zijn inmid-
dels bekend. Zondagmiddag 18 ok-
tober is de grote finale in het 
Auditorium van Tu/e. De winnaar 
krijgt de kans te soleren onder be-
geleiding van Orkest Zuid in Mu-
ziekgebouw Eindhoven.

Drie finalisten zijn geselecteerd om 
hun kunsten te laten horen: violiste Na-
dia ten Kate (Van Maerlantlyceum), 
dwarsfluittiste Iris Doolaar (Christiaan 
Huygens College) en klarinettist Frank 
Buisman (Lorentz Casimir Lyceum). 
Floris Onstwedder, trompettist, zal een 
gastoptreden verzorgen. Een vakjury 
zal de winnaar uitroepen. De prijs: een 
optreden als solist in de grote zaal van 
Muziekgebouw Eindhoven onder be-
geleiding van Orkest Zuid.

Het concours is een initiatief van Or-
kest Zuid dat onder leiding staat van 
Jos van de Braak. Het harmonieorkest 
bestaat uit een mengeling van ama-
teur- en beroepsmusici. Orkest Zuid is 
volop in ontwikkeling en geeft jonge, 
talentvolle musici de kans om in een 
orkest van hoog niveau te spelen. Het 
is de ambitie van het orkest om muziek 
te verbinden aan onderwijs en weten-
schap. Met dit concours biedt het or-
kest jongeren de kans om als solist op 
een groot podium op te treden samen 
met het orkest. Een mooie manier om 
een nieuwe ervaring op te doen.

Datum: zondag 18 oktober, aanvang: 
15.00 uur. Entree: € 10,-, t/m 18 jaar 
gratis. Locatie: Blauwe zaal in Audito-
rium van TU/e. Kaartverkoop bij de 
zaal.

Activiteiten KBO Lieshout
Op dinsdag 20 oktober is er een workshop bloemschikken met bloemist 
Ralf voor het maken van een herfststuk. Opgeven bij de Inloop, kosten be-
dragen € 23,50 inclusief alle materialen en koffie. Locatie Dorpshuis, aan-
vang 19.00 uur. Datum kerstworkshop is 8 december.

De nieuwe filmcyclus, met als thema 
‘weer in het reine komen’ start op 
dinsdag 3 november met ‘Jagten’, een 
film uit 2012 van Thomas Vinterberg, 
over een onderwijzer die beschuldigd 
wordt van seksueel misbruik. De vier 
films van de cyclus worden allemaal 
ingeleid en nabesproken door filosoof 
Philip Verdult. Locatie: Dorpshuis 
Lieshout. Aanvang 13.30 uur. Kosten 
zijn € 25,- of € 7,- per film, inclusief 
koffie of thee. 
‘Achter de schermen’ is het thema van 
een rondleiding op woensdag 4 no-
vember in het Elkerliekziekenhuis in 

Helmond. Ook wordt er een film over 
het ziekenhuis vertoond. Aanvang 
13.30 uur, iformatie en aanmelden bij 
de Inloop.
Op zondag 15 november biedt Senio-
renvereniging/KBO Lieshout een 
feestelijk orgelconcert aan in het ka-
der van het Floris van der Putt-jaar. 
Organist is Gerard Hafkenscheid, or-
ganist en dirigent van de Cantorij in 
Oirschot. Locatie: Sint Servaaskerk 
Lieshout, aanvang 15.30 uur.
De Inloop is elke dinsdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis van Lieshout.

Varen tijdens de tiendaagse reis naar Kroatië, afgelopen september. Foto Henk Vogels.

Voorstellen indienen 
Vrijwilligersprijs 2015
Het is nog tot uiterlijk 1 november mogelijk om voorstellen in te dienen 
voor de Vrijwilligersprijs 2015. De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 
2000 een vrijwilligersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symboli-
sche huldiging van alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame 
vrijwilligers in de gemeente. Deze prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente Nuenen aan de betreffende winnaar door de Burge-
meester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. Nadrukkelijk 
worden organisaties uitgenodigd om 
ook jonge vrijwilligers voor te dragen 
voor deze vrijwilligersprijs. De prijs 
bestaat uit een bedrag van € 1000,- 
voor de organisatie waarvoor de vrij-
williger werkzaam is. 
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgeven voor de nomina-
tie tot Vrijwilliger van het jaar 2015.
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te 
verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van het CMD in 
Nuenen. 

De kandidaten die voor deze prijs 
worden voorgedragen, moeten aan de 
volgende criteria voldoen:
Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
(dus niet beroepsmatig) gedurende 
een langere periode (minimaal 5 jaar) 
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie in Nuenen of voor een 
of meer inwoners van de gemeente 
Nuenen.
De jaren van verricht vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht op 
meerdere fronten en/of voor meerde-
re organisaties, kunnen bij elkaar wor-
den opgeteld).

De kandidaat is zelf inwoner van de 
gemeente Nuenen c.a. 
Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of een 
koninklijk/gemeentelijk lintje, komt 
niet in aanmerking voor de Vrijwilli-
gersprijs. 
Alle leeftijdsgroepen kunnen in aan-
merking komen voor een Vrijwilli-
gersprijs. 
Vrijwilligers die niet bij een vereniging 
of stichting horen krijgen gelijke kan-
sen. 

Criteria om voor de geldprijs in aan-
merking te komen zijn onder andere:
Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij de 
Vrijwilligersprijs. De toe te kennen 
geldprijs mag op geen enkele wijze de 
selectie van de vrijwilliger beïnvloeden.
Grijp deze kans om de vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan.

Hebt u vragen? Neemt u dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen te-
lefoon: 040 2831675. Het Steunpunt is 
onderdeel van het CMD en is bereik-
baar op ma t/m do van 8.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur. U 
kunt ook een mail sturen naar: 
ismene.borger@levgroep.nl

Falcon Town   
Jazz Band   
in Weverkeshof
Het is al weer de 7e keer dat de Fal-
con Town Jazz Band op zondag 18 
oktober a.s. een optreden verzorgt 
bij het Weverkeshof in Nuenen. Het 
beloofd weer een leuke en gezellige 
muzikale middag te worden die u 
beslist niet mag missen. Naast ui-
teraard een groot aantal dixieland 
nummers, zullen ook andere beken-
de songs te beluisteren zijn. Er is 
ook gelegenheid om te dansen. 

De band treedt op in de volgende bezet-
ting: Cor Meppelink: klarinet, saxofoon 
en zang; Gerrit Koppert: trombone; Eric 
Tuytschaever: trompet, bügel en zang; 
Eddy Reepmaker van Belle: slagwerk; 
Bert Sibbing: piano; Henk Heringa: ban-
jo en gitaar; Ad van Mensvoort: bas.
Tot ziens op zondag 18 oktober vanaf 
14.00 uur bij het Weverkeshof - Jhr.
Hugo van Berkellaan 5 in Nuenen. De 
toegang is gratis. 

Simone, een vriend is iemand die 
alles van je weet en toch van je houdt. 
Marc (19-10-1990)
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Veilig, handig en gezellig! Beeldzorg via de iPad

Altijd iemand in de buurt
Mevrouw Hovener (81) heeft vanwege een verlamde middenrifspier 24 
uur per dag zuurstof nodig. Ook heeft ze een pacemaker als gevolg van 
hartfalen. Ze is gauw moe en het komt voor dat ze ‘zomaar’ flauwvalt. Re-
den genoeg om een oogje in het zeil te houden, vindt ook dochter Esther. 
Al sinds 2002 maakt Mevrouw Hovener gebruik van beeldzorg. Sinds acht 
maanden verloopt dit via de iPad. 

‘Ik ben gezegend met een groot net-
werk’, vertelt mevrouw Hovener trots. 
‘Mijn vijf kinderen dragen allemaal 
hun steentje bij, mijn kleinkinderen 
zorgen voor gezelligheid en ik heb lie-
ve buren. Ook komt er regelmatig ie-
mand van de Zonnebloem langs. Maar 
het is natuurlijk niet te doen om altijd 
iemand in de buurt te hebben. Beeld-
zorg via de iPad biedt me een veilig ge-
voel. Zeker ’s avonds en ’s nachts.’
Hoe werkt het? ‘Het is echt heel een-
voudig’, vindt mevrouw Hovener. ‘Ik 
bel de zorgcentrale van ZuidZorg via 
FaceTime, een app op mijn iPad. Met 
één druk op de knop zien we elkaar via 
het schermpje. Ze vragen hoe het met 
me gaat. Of ik geef door dat ik op enig 
moment de afgesproken zorg niet no-
dig heb. Op twee vaste momenten in 
de week bellen ze mij, op zaterdag- en 
maandagavond. De rest van de week 
kan ik bellen als het nodig is, bijvoor-
beeld als ik me niet lekker voel.’ Had u 
snel door hoe de iPad werkt? Me-
vrouw Hovener: ‘Ik was erg snel ge-
wend. Ik heb drie keer hulp gekregen 
van een iPad-coach van ZuidZorg en 
die kan ik nog steeds raadplegen als 
dat nodig is. Een fijn idee!’
Meer dan zorg. ZuidZorg helpt me-
vrouw Hovener twee keer per dag met 

uit- en aankleden en vier keer per week 
met douchen. Op de overige dagen 
springen haar dochters bij. Esther is er 
op vrijdag en zaterdag voor de bood-
schappen en het poetswerk. Esther: ‘De 
iPad vergroot mam’s wereld. Dat is ons 
ook wat waard! Via uitzending gemist 
kijkt ze programma’s terug en ze volgt 
het nieuws. Zeker een uitkomst in de 
avond, want het is geen vroege slaper. 
De iPad gaat mee naar boven nadat de 
zorg is geweest. We doen Wordfeud. 
Goed voor de hersengymnastiek! Via de 
chat vragen we dan ook even hoe het 
met haar gaat. En ik heb haar laatst aan-
gemeld op Facebook. Daar gaat ze zelf 
niet actief mee aan de slag, maar het is 
wel super leuk om oude bekenden terug 
te zien. Dan gaan we ’s middags samen 
berichtjes lezen en versturen naar tante 
Greet uit Winschoten. Die had ze al heel 
lang niet meer gezien en gesproken.’
Ook buitenshuis een veilig gevoel. 
Naast beeldzorg maakt mevrouw Ho-
vener gebruik van personenalarme-
ring. ‘Met de zorg van ZuidZorg en 
deze moderne hulpmiddelen erbij voel 
ik me heel veilig’, vertelt ze. ‘De perso-
nenalarmering is er voor noodgevallen, 
de iPad voor als ik een vraag heb, of een 
niet-pluis gevoel. Ik kan zelfs buitens-
huis contact maken met de zorgcentra-

le. De iPad kan makkelijk mee, samen 
met mijn mobiele zuurstofapparaat. 
We gaan binnenkort dat nieuwe res-
taurantje in Veldhoven uitproberen!’ 

Heeft u interesse in beeldzorg via de 
iPad, of wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden en kosten, neem dan 
contact op met 040 - 2 308 408. Of loop 

eens binnen bij een van de gratis 
spreekuren van de wijkverpleegkundi-
gen, zie www.zuidzorg.nl/zorg-thuis/
inloopspreekuren.

 

Beatrixstraat 14 Nuenen
Sfeervolle goed onderhouden tweekapper met carport en berging 
gelegen in Oud-Nuenen op loopafstand van het pittoreske centrum 
van Nuenen. Voorzien van een ruim uitgebouwde woon-/eetkamer 
met keuken, 3 slaapkamers en een badkamer.

•	 Inhoud:	380	m3
•	 Woonoppervlakte:		117	m2
•	 Bouwjaar:	1950
•	 Vraagprijs:	€	239.000,00	k.k.
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Lobroec	24	Nuenen
 Werkelijk prachtig gelegen vrijstaande woning met een vrij uitzicht 
op diverse landerijen en natuur. Uniek binnen de bebouwde 
kom is het uitzicht op de schapen bij de Hooydonkse Beek. De 
woning beschikt over een ruime woon-/eetkamer, woonkeuken en 
bijkeuken, 3 ruime slaapkamers en een badkamer op de verdieping. 

•	 Inhoud:	618	m3
•	 Woonoppervlakte:	169	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	499.000,00	k.k.
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Mgr.	Zwijsenstraat	39	Eindhoven
Geheel gemoderniseerde en aan achterzijde over de volle breedte 
uitgebouwde tussenwoning. De woning is voorzien van een royale 
en lichte woonkamer, een open keuken, 3 slaapkamers en een 
badkamer op de eerste verdieping en een grote zolderruimte met 
dakkapel op de tweede verdieping.

•	 Inhoud:	384	m3
•	 Woonoppervlakte:	138	m2	
•	 Bouwjaar:	1952
•	 Vraagprijs:	€	339.000,00	k.k.
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Beekstraat	10a	Nuenen
Een charmante vrijstaand geschakelde woning, gelegen op top-
locatie, met vier slaapkamers, een ruime badkamer, grote bergzolder, 
een inpandige garage en een fraai aangelegde achtertuin op het 
Zuidwesten. Deze woning ligt op een steenworp afstand van het 
gezellige centrum van Nuenen en het prachtige parkje “Houtrijk”.

•	 Inhoud:	475	m3
•	 Woonoppervlakte:	125	m2
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.
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Tweerijten	26	Nuenen
Luxe afgewerkt vrijstaande villa met dubbele garage welke privacy 
biedend is gelegen met vrij uitzicht over landerijen doch aan de rand 
van een kindvriendelijke woonwijk met diverse voorzieningen op 
korte afstand. De woning beschikt over een zee aan leefruimte op de 
begane grond, met oa een ruime eetkeuken en een werkkamer.

•	 Inhoud:	860	m3
•	 Woonoppervlakte:	220	m2
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:	€	775.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

aanbod

Hof	van	Wijck	27	Nuenen
Midden in het centrum van Nuenen gelegen, zeer stijlvol afgewerkt 
en goed onderhouden ruime woning welke o.a. beschikt over 4 
slaapkamers, achtertuin, dakterras en twee eigen parkeerplaatsen 
in de afsluitbare parkeergarage. Vanuit de woning heb je vrij uitzicht 
over het plein.

•	 Inhoud:	508	m3
•	 Woonoppervlakte:	151	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	335.000,-	k.k.

aanbod

Egelantierlaan	31	Nuenen
Degelijke vrijstaande woning met garage, voorzien van een zee 
aan leefruimte op de begane grond met o.a. een multifunctionele 
ruimte en leefkeuken. Op de verdieping 4 grote slaapkamers, 
een badkamer en een wasruimte. De achtertuin is van groot formaat 
en volledig privacybiedend. 

•	 Inhoud:	600	m3
•	 Woonoppervlakte:	183	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	475.000,00	k.k.

aanbod

De	Beekse	Tuin	33	Nuenen
In een jonge wijk gelegen twee-onder-een kap woning met ruime 
lichte woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, inpandige garage, 4 
slaapkamers en een op het zuid westen gelegen zonnige achtertuin 
met veel privacy. De woning is gelegen nabij diverse voorzieningen, 
basisscholen en het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:		610	m3
•	 Woonoppervlakte:	168	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	425.000,00	k.k.

WEGENS	SUCCESVOLLE	VERKOPEN	ZIJN	WIJ,	
TER	UITBREIDING	VAN	ONS	VERKOOPBESTAND,		

MET	NAME	OP	ZOEK	NAAR:	
2-ONDER-1	KAP	EN	VRIJSTAANDE	WONINGEN!

BEL	VOOR	EEN	VERTROUWELIJK	
EN	VRIJBLIJVENDE	WAARDEBEPALING!

TEL.	040-2833057

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf 
te willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 30 leden.

www.rotary.nl/nuenen

World Solar Challenge 
Australië

Volgende week, van 18 tot 25 oktober 
verdedigt het Solar Team Eindhoven 
haar wereldtitel. Stella Lux, de ener-
giepositieve gezinsauto, zal tijdens de 
World Solar Challenge een afstand 
afleggen van 3000 kilometer, dwars 
door de outback van Australië. En 
dat enkel en alleen op zonne energie. 
Rotary is een van de sponsoren van 
dit studententeam van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Omdat Rotary 
gelooft in de jeugd, en omdat ook wij 
het belang zien van een schonere 
toekomst. 
Volg de Challenge via Facebook en 
Twitter, en op de website:
www.solarteameindhoven.nl

Kledinginzameling 
van Sam’s 
Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
die in Nuenen op 3 oktober is ge-
houden, heeft ca. 1475 kilo kleding 
opgebracht voor Cordaid Mensen in 
Nood.  Sam’s Kledingactie wil ieder-
een die hieraan heeft bijgedragen 
hartelijk danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s kan 
Cordaid Mensen in Nood dit jaar o.a. 
kwetsbare dorpen in Bangladesh be-
schermen tegen overstromingen. Er 
worden degelijke dijken aangelegd en er 
wordt een preventieproject opgezet dat 
de bevolking waarschuwt bij dreigende 
overstromingen. Dit is van levensbe-
lang. Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie of over de gesteunde pro-
jecten kijk op www.samskledingactie.nl

Na drie kwartalen de vlag uit 
U weet dat een makelaar nooit te snel de vlag uitsteekt. En we komen met z’n 
allen natuurlijk uit een heel diep dal in de woningmarkt. Logisch dat je daarna 
nog wat terughoudend bent met feestvieren. Maar na drie prachtige kwartalen 
mag het dan toch een keer. We beleefden het ‘beste derde kwartaal’ sinds 2007. 
Zelfs de media waren juichend, dus waarom zou ik deze keer dan achterblijven?

Onze makelaarsorganisatie NVM registreerde 36.277 verkochte woningen in 
het derde kwartaal van dit jaar, een stijging van 27% ten opzichte van dezelfde 
periode een jaar geleden. Omdat niet alle makelaars bij de NVM zijn aangeslo-
ten, is het totale aantal transacties nog hoger: naar schatting zo’n 47.500. 

Veelzeggender nog is de geringe daling van 2,7% ten opzichte van het tweede 
kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal zijn de mensen traditioneel koop-
lustiger en meer geneigd om te verhuizen dan in het doorgaans slappere derde 
kwartaal, waarin we vaak met z’n allen op vakantie zijn. Het aloude spreekwoord 
‘Vrouwen bloot, handel dood’ gaat in dit tijdperk van mobiele marketing en 
webshops al wat minder op dan vroeger, maar een huis gaan de meeste men-
sen toch nog wel live bekijken. Dus als je dan toch zoveel woningen verkoopt is 
de kooplust echt groot, mede dankzij de lage rente en sterk gegroeide consu-
mentenvertrouwen.

We schatten nu in dit jaar op totaal 185.000 transacties uit te komen, waarvan 
145.000 bij de NVM-Makelaars. Een gemiddelde prijsstijging van 4 tot4 4,5% is te 
voorzien. We zijn daarmee weliswaar niet volledig terug op het niveau van de cri-
sis, maar het begint te komen. Wat tegenwerkt is de relatief hoge werkloosheid. 
Ook kampen mensen nog met hoge restschulden op hun huidige hypotheek. Ver-
der staan er veel seinen op groen. De verkooptijd van de verkochte woningen 
daalde opnieuw: nu naar gemiddeld 98 dagen. De afstand tussen eerste vraagprijs 

en de betaalde prijs wordt opnieuw kleiner. Ook de duurdere wo-
ningen lopen weer beter, de doorstroming komt op gang. 

Als je de vlag uitsteekt en een feestje viert, moet je niet 
snel gaan relativeren. Maar als na verloop van tijd de 
slingers worden opgeruimd, dan steken onvermijde-
lijk enkele bedenkingen de koop weer op. Veel wonin-
gen in het aanbod staan al erg lang te koop: 20% zelfs 
drie jaar of langer. Het aandeel van nieuwbouw in de 

verkoop lijkt daarnaast wat af te nemen, mogelijk ver-
oorzaakt door een tekort aan passend aanbod. Dit kan 
zich ontwikkelen tot wat structurele hobbels die een 

100% herstel in de weg blijven staan. Het is belangrijk 
dit regionaal op te lossen om ervoor te zorgen dat 
ook in de toekomst de vlag regelmatig uit kan. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nieuwe Ram bij Drents 
Heideschapen op het Lobroec 
Velen zullen het wellicht al gezien hebben, maar de Drentse Heideschapen 
hebben een nieuwe ram. Zijn naam is Loetje. Hij blijft bij de dames deze 
winter en hopelijk hebben we dan in het voorjaar weer heel veel mooie 
lammetjes. 

Wanneer omwonenden de schapen in 
de winter willen voeren, dan graag in 
de daarvoor neergelegde buizen. Voer 
wat in de winter op de grond ligt en 
niet opgegeten wordt, kan voor over-
last van muizen of ratten zorgen. Er 
zal ook deze winter bijgevoerd worden 
door de verzorgers. Zo komen ze goed 
en gezond de winter door. 

Rasbeschrijving
Het Drents Heideschaap is met zijn 
horens, veelkleurigheid, harige vacht 
en lange staart een opvallende ver-
schijning. Het behoort tot de zeldza-
me Nederlandse schapenrassen en 
kent een eeuwenoude historie. Dit 
unieke stukje levend cultuurerfgoed 

verdient het om in stand gehouden te 
worden. Drentse heideschapen zijn 
sober en hebben een grote overle-
vingsdrang. Ze zijn rank en relatief 
klein van stuk. Typisch zijn de horens, 
hoewel ooien ook ongehoornd kun-
nen zijn. Ze komen in vrijwel alle 
kleurslagen voor, maar de voskleurige 
variëteiten zijn het meest voorko-
mend. De ooi wordt gemakkelijk 
drachtig, lammert vrijwel altijd zon-
der problemen af en is een goede moe-
der voor haar doorgaans 1 tot 2 
lammeren. Drentse Heideschapen zijn 
levendig, attent en nieuwsgierig van 
aard. Er zit relatief veel ‘natuur’ in. Het 
karakter is prettig, en vertrouwd naar 
hun bekende verzorger.

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 14 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trek-
ken tijdens carnaval 2015 en de scepter over nemen van Prins Peer en zijn 
adjudanten KoMIES en PlezHANt.

Op die avond zullen eerst door alle 
Prinsen en adjudanten van de zuster-
verenigingen afscheid worden geno-
men van dit geweldige Trio. Daarna 
zullen ‘De Wetters’ op passende wijze 
afscheid nemen van deze kanjers die 
van carnaval 2015 een ongekend ge-
zellig feest hebben gemaakt. Ook zul-
len de Spetters van de Wetters nog één 
keer speciaal voor hen, hun huidige 
dans opvoeren.

Om ongeveer 11 over 11 zal de nieuwe 
Prins(es) en gevolg op spectaculaire 
wijze gepresenteerd worden. Er zijn al 
diverse speculaties over wie dat zullen 
zijn. 

Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raad wie de nieuwe 

Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we dit jaar weer aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen. In totaal zul-
len we 11 afbeeldingen vrijgeven. Aan 
u om de juiste naam te koppelen aan 
de juiste naam van de nieuwe Prins(es). 
U mag zo vaak raden als u wilt.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.dewetters.nl

Voor deze week de eerste 3 afbeeldin-
gen:
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Jumbo start actie   
voor minderbedeelden, 
vluchtelingen en eenzamen
Over drie maanden gaat Nederland weer massaal aan tafel om samen met 
familie, vrienden en geliefden te genieten van een kerstlunch of kerstdiner. 
Helaas is dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend, omdat sommige 
mensen weinig te besteden hebben of in een sociaal isolement verkeren. 
Om deze en andere mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken een hart onder de riem te steken, wil Jumbo hen tijdens de feestdagen 
een kerstdiner aanbieden. De supermarkt slaat hiervoor opnieuw de han-
den ineen met maatschappelijke organisaties - waaronder Voedselbanken 
Nederland, Het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland, het Natio-
naal Ouderenfonds en Nationale Vereniging de Zonnebloem.

Klanten van Jumbo kunnen sinds 
woensdag 30 september vier weken 
lang meedoen aan de actie ‘Doe mee 
en doneer een diner‘. Door tijdens het 
boodschappen doen een speciale cou-
pon af te rekenen, doneren klanten 
eenvoudig een paddenstoelensoep als 
voorgerecht of pasta met zalm als 
hoofdgerecht of een feestelijk dessert. 
Jumbo vult bovendien elke twee aan-
gekochte gerechten aan met een derde 
gerecht. Samen met de maatschappe-
lijke organisaties zorgt zij ervoor dat 
deze gerechten een goede bestem-
ming krijgen in de vorm van kerstdi-
ners en kerstpakketten. De speciale 

donatiecoupons ter waarde van € 1,50, 
€ 2,50 of € 4,50 zijn ook te bestellen via 
www.jumbo.com.

Steuntje in de rug
In Nederland zijn zo’n 94.000 mensen 
wekelijks afhankelijk van de voedsel-
bank en leven meer dan één miljoen 
ouderen maar ook jongeren in een-
zaamheid. Nederland telt daarnaast 
35.000 daklozen en 1,4 miljoen men-
sen met een lichamelijke beperking 
waarvan een deel wel wat hulp kan ge-
bruiken. Jumbo wil met deze actie een 
positief en sympathiek gebaar maken 
naar deze mensen. www.jumbo.com

Opmars naar het 
Prinsenbal (1)
Met het korter worden van de dagen 
komen er weer andere tijden aan.
Herfst, winter en natuurlijk Carnaval. 
De commissies draaien alweer op vol-
le kracht en zijn al ver gevorderd met 
de voorbereidingen voor een nieuw 
Carnavalsseizoen 2016. Zo ook De 
Narre-Kappen in Gerwen.
De huidige prinses La Quinta zal haar 
stokje over gaan dragen aan haar 
opvolger(s) (M/V). Na een geweldig 
carnavalsjaar van de prinses met haar 
drie adjudanten zal men op 21 novem-
ber te zien krijgen wie de scepter zal 
gaan zwaaien over het Narregat.
Komend weekend is het weer kermis 
in Gerwen en zullen weer vele kelen 
gesmeerd worden maar ook zal de ge-
ruchtenstroom rondom de prins(es)
enwisseling goed op gang komen. Na-
tuurlijk wil de prinsenkeuzecommissie 
de opmars geven met de eerste 2 aan-
wijzingen voor de nieuwe prins(es):

1. Vier is meer als een 
getal.
2. Het heden en verle-
den kunnen prima sa-
men.

De komende 5 weken 
volgen de rest van de 
aanwijzingen tot aan 
het prinsenbal.

Brandweerfeest Nuenen met    
3 jubilarissen en 5 afscheidnemers
Afgelopen zaterdagavond heeft Brandweer Nuenen op de jaarlijkse feest-
avond stil gestaan bij de 12,5 jarige jubilea van Mark Swinkels, Wilfred Cler-
monts en Jan van Kemenade en het afscheid van Frans Visser, Thijs Verheul, 
Ton Schellens, Johan Roggeband en Paul van Liempt.

Tijdens de gezellige avond in de sfeer-
vol ingerichte Brandweerkazerne wer-
den er mooie woorden gesproken 
door Burgemeester Maarten Houben, 
die alle brandweermensen bedankte 
voor hun inzet om 24-7 klaar te staan 
voor onze Nuenense gemeenschap. 
Hij stond stil bij het jaarlijkse spuitbal 
in speeltuin De Kievit en de landelijke 
oefening met de Tank die een pand 
was binnen gereden aan Het Park jl. 
juni.
Hij benadrukte dat ondanks de Brand-
weer sinds 1 januari 2014 regionaal 
georganiseerd is en niet meer gemeen-
telijk, het voor hem nog steeds ‘onze 
Nuenense Brandweer’ is.

Postcommandant Eric Kuijten memo-
reerde in zijn toespraak dat er met het 
afscheid van 5 leden, 75 jaar brand-
weerervaring de deur uit liep.

Mensen krijgen het steeds drukker en 
de druk op de vrijwilliger neemt toe, 
waardoor mensen keuzes gaan maken. 

Hij benadrukte om het vooral intern 
leuk en uitdagend te houden en min-
der energie te verliezen in de proces-
sen waar we geen/nauwelijks invloed 
op uit kunnen oefenen. Er gebeurt op 
Brandweer gebied zo ontzettend veel 
dat het nauwelijks bij te houden is.
Voorzitter van de personeelsvereni-
ging Eelco Riet verwoorde daarna dat 
het Brandweerlandschap in rap tempo 
aan het veranderen is en dat er andere 
dingen verwacht worden als 25 jaar 
geleden. Ook het feit dat mensen voor 
het leven bij de Brandweer zitten is 
niet meer een gegeven. Eelco gaf aan 
dat de personeelsvereniging springle-
vend is en dat er tal van activiteiten 
plaatsvinden.
Daarna werden de oorkondes, bloe-
men, certificaten en diploma`s uitge-
reikt.

Na het officiële gedeelte begon een ge-
zellige en sfeervolle feestavond, en na-
tuurlijk was er een brandweerteam 
(colaploeg) stand-by.
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Inloopspreekuur 

Vragen zonder 
afspraak! 
Per 15 oktober kunt u elke donder-
dagochtend tussen 09.00-12.00 uur 
terecht bij het inloopspreekuur van 
LEVgroep Nuenen aan de Berg 22c. 

U kunt hier onder andere terecht voor 
ondersteuning bij het invullen van for-
mulieren, het lezen van lastige brieven, 
bij het zoeken naar woning en werk, 
informatie verstrekken over inko-
mensvoorzieningen binnen de ge-
meente Nuenen, hulp bij het aanvragen 
van uitkeringen, etc. 
Als u het spreekuur bezoekt, neem 
dan alle benodigde papieren mee die u 
denkt nodig te hebben! Sommige for-
mulieren kunnen via de computer in-
gevuld worden. Ook hierbij kunt u 
door de medewerkers geholpen wor-
den. U kunt hen telefonisch bereiken 
op het nummer 040-283 16 75. Vraag 
dan aan de telefoniste naar een van de 
medewerkers van het inloopspreek-
uur. Als u inwoner bent van de ge-
meente Nuenen dan kunt u gratis van 
deze dienst gebruik maken.

Zsa Zsa Zsoe 
bedankt jullie!
Na vier weken heel veel campagne 
voeren op internet, in de Jan Linders 
supermarkt, bij vrienden, familie en 
volslagen vreemden is nu de Club 
Spaaractie voorbij! Moe maar voldaan 
kan de band terugkijken. Want wat 
hebben ze veel munten gekregen. Ze 
zijn niet alleen erg trots op alle leden 
van de band (die zich met hart en ziel 
hebben ingezet), maar ook op ieder-
een die heeft meegeholpen en munten 
heeft gegeven. Daarom zegt Zsa Zsa 
Zsoe volmondig: bedankt! Bedankt 
voor alle munten, bedankt voor alle 
leuke reacties, bedankt voor alle 'likes' 
op Facebook. 

Hopelijk ziet Zsa Zsa Zsoe u snel er-
gens in Nuenen tijdens één van de 
kleurrijke optredens!

Heuvelrijk volgt de dieren 
terug in de tijd
Sinds de vakantie dompelt groep 6/7 van brede school Heuvelrijk in Ger-
wen zich onder in het dierenrijk. Ze duiken steeds dieper terug in de tijd. 

Ze zien eerst de dieren van nu, maar 
even verderop staan al mammoeten 
en nog een stuk verder een wereld vol 
dinosaurussen. En nog verder gaat 
het, terug naar de eerste vissen, de on-
gewervelde dieren, en ten slotte tot bij 
de allereerste eenvoudige levensvor-
men. Tijdens de reis leren de kinderen 
over de kenmerken van al die dier-
soorten, over wat het verschil is tussen 
amfibieën en reptielen, en hoe de vo-
gels en de zoogdieren ontstaan zijn. 
Op 6 oktober werd de grote tijdreis 
nog eens nagespeeld in het Oertijdmu-
seum in Boxtel. Yenthe Schaap en 
Luuk Boersma doen verslag. “Op 6 ok-
tober is groep 6/7van brede school 

Heuvelrijk, naar het Oertijdmuseum 
in Boxtel geweest. Er stonden heel veel 
opgezette dinosaurussen. Er zijn ook 
heel veel fossielen. Je kunt ook buiten 
lopen, daar zie je ook echte kippen en 
ganzen, in het bos zijn ook veel nage-
maakte dinosaurussen en anderen die-
ren. Buiten in het bos kan je ook het 
skelet van een dinosaurus opgraven. Je 
kunt er ook veel dingen kopen. Het is 
echt een heel leuk uitje om met je ge-
zin naar toe te gaan of met iemand an-
ders.” U ziet het, leerzaam en leuk gaan 
prima samen in het Oertijdmuseum. 

Dit was andere tijden, terug naar de 
onze. 

Opening Kinderboekenweek 
Kindcentrum De Nieuwe Linde
Op donderdag 8 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op 
Kindcentrum De Nieuwe Linde. Alle kinderen en medewerkers van het kind-
centrum verzamelden zich ‘sochtends in de aula in zwart en witte kleding.

Professor Ruige Rodin bleek daar een 
Mad Science show te geven van Vuur 
en IJs. Hij begon bij Vuur. En dat wa-
ren papiertjes die veel sneller opbran-
den dan gewone papiertjes, dat kwam 
door allerlei chemicaliën. Vervolgens 
vertelde hij dat zijn vriend Tijn ’t Ei 
niet meer in zijn huis paste, alle kinde-
ren mochten meedenken hoe je dat nu 
toch kunt oplossen. Gelukkig wist ie-
mand het en kwam Tijn weer in zijn 
huis terecht. Maar ja, toen hij in zijn 
huis was, kon hij er niet meer uit. 
Maar ook daar bleek een oplossing 
voor te zijn. Na verschillende kleuren 
vuur en zelfs knettervuur kwam het 
onderdeel IJs aan bod. De professor 
legde uit wat droog ijs is en hoe koud 
dat is (-78,8˚C). Ook leerden de kinde-
ren wat sublimeren is, namelijk van 
vast naar gas zonder tussenstation.
De kinderen keken ademloos toe hoe 

de professor droog ijs bij kokend 
blauw water deed en wat er dan ont-
staat. Na enkele wasbeurten en scho-
ne haren grappen met de kinderen, 
maakte Ruige Rodin nog een rookma-
chine.
Aan het einde van de show verrasten 
de kinderen van het Kindcentrum de 
professor met het liedje Raar maar 
Waar van Kinderen voor Kinderen. Ie-
dereen in de aula zong en danste volop 
mee met dank aan Casper die het hele 
liedje op het podium mee kon zingen. 
In alle klassen waren ouders of opa’s 
en oma’s om ook nog proefjes te doen 
samen met de kinderen. En op toer-
beurt mochten alle groepen naar het 
laboratorium van professor Ruige Ro-
din om een kneedgum te maken.
Al met al was het een leuke en leerza-
me opening van de Kinderboeken-
week.

Gouden Nederwetten     
tegen groenwit Gerwen
RKVV Nederwetten speelde afgelopen zondag de gouden jubileumwed-
strijd tegen voetbalclub RKGSV uit Gerwen. De blauwwitten van gouden 
Nederwetten tegen de groenwitten van RKGSV. Een vriendschappelijke 
ontmoeting op een zonnige zondagmiddag. Aan doelpunten geen gebrek. 
Ondanks het feit dat de thuisploeg met Peer Thoonen en Piet Renders over 
twee ervaren keepers beschikte, vloog de bal vier keer tegen het Nederwet-
tense net. Omdat de Gerwense goalie Nick de Loo slechts twee keer de bal 
uit de netten viste, verloor de 50-jarige Nederwettense voetbalclub deze 
jubileummatch met 2-4. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

De kleinste man op het veld, scheids 
Frits van den Nieuwenhof, wees na 
ruim een half uur resoluut naar de 
middenstip, want Michel Klaassen 
had uit een vrije trap de fraaie ope-
ningstreffer gescoord: 0-1 (zie foto). 
De 67-jarige Toon de Brouwer, als wis-
selspeler bij de blauwwitten in het 
veld gekomen, bracht niet alleen de 
gemiddelde leeftijd van het Wettens 
team omhoog, hij bracht ook veel er-
varing tussen de witte lijnen, waar-
door zijn team met de stand 0-1 aan 
de thee ging. 

RKGSV was niet op de fiets naar Ne-
derwetten gekomen om cadeautjes 
uit te delen. Gerwen bleef aanvallen 
en Klaas van Krieken bracht de 0-2 op 
het scorebord. Nadat Tom Raaijma-
kers de Gerwense doelman Nick de 
Loo passeerde (1-2), voerden Menno 
Vos en Rainer van Bergen de voor-
sprong weer op: 1-4. De wedstrijd 
werd afgesloten met een mooie tref-
fer van de thuisspelende Willem van 
Rooij: 2-4. Deze eindstand geeft de 
verhoudingen in het veld juist weer 

en biedt hoop voor de RKVV Neder-
wetten. De belangrijkste man op het 
veld, scheidsrechter Frits van den 
Nieuwenhof, hield alle kaarten op zak. 
Een sportieve jubileumwedstrijd dus 
met een spannende derde helft, die 
door de jubilerende thuisclub met 
neuslengte werd gewonnen.

Terwijl in de kantine het jubileum 
feestend werd afgesloten, ging bui-
ten de loterij ‘Waar schijt de geit’ van 
start. De geit heeft gescheten en ie-
mand is vierhonderd euro rijk. De geit 
schijt je rijk! 

In de competitie staat Nederwetten na 
vijf wedstrijden met nul punten onder-
aan in de vijfde klasse H. Nu het jubile-
umfeest gevierd is gaat de focus in Ne-
derwetten op de competitie. En gezien 
de gescoorde doelpunten tegen Ger-
wen moet dat punten gaan opleveren. 
Van de totaal 24 wedstrijden zijn er pas 
5 gespeeld. En RKGSV heeft in dezelfde 
klasse na 5 wedstrijden 9 punten bij el-
kaar gespeeld. Nederwetten gaat ook 
punten pakken, vroeg of laat….

Feestelijke opening    
van Kinderboekenweek   
op de Crijnsschool!
Woensdag 7 oktober was het dan zover; de start van de Kinderboekenweek. 
Omdat de Crijnsschool lezen hoog in het vaandel heeft staan, kon een fees-
telijke opening natuurlijk niet ontbreken. De aftrap werd genomen door een 
aantal leerlingen welke samen met juffrouw Sanne een dans hadden inge-
studeerd op het lied van de Kinderboekenweek van Kinderen voor Kinderen 
‘Raar maar waar’. Dit zorgde al meteen voor een gezellige en muzikale sfeer. 

Daarna verschenen ook nog de beken-
de professor Raar en Waar op het po-
dium. Gebaseerd op het programma 
studio Snugger, voerden zij enkele ge-
durfde proefjes uit. Aan de kinderen de 
vraag, snugger of kletspraat? De be-
trokkenheid van het publiek, alle kin-
deren en heel veel ouders, was hierdoor 
natuurlijk groot. Met een laatste proef 
onthulden zij het logo van de Kinder-
boekenweek met als thema Raar maar 
waar. Gelukkig hebben professor Raar 

en Waar de komende weken ook tijd 
om in alle klassen voor te komen lezen 
en een leuk proefje te doen. In alle klas-
sen wordt er deze weken extra veel tijd 
besteed aan boeken en (voor)lezen 
rond het thema Raar maar waar. Maar 
ook buiten de Kinderboekenweek om 
wordt er natuurlijk heel veel gelezen op 
de Crijnsschool! Op 22 oktober wordt 
de Kinderboekenweek op de Crijns-
school in stijl afgesloten met een boe-
kenbal tijdens de kijkavond. 

D66-afdelingen  
in Dommelvallei 
gaan fuseren
De lokale afdelingen van D66 in 
Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son 
en Breugel gaan fuseren. Op woens-
dag 21 oktober aanstaande is de op-
richtingsvergadering van de nieuwe 
afdeling D66 Dommelvallei. 

Door deze fusie is het mogelijk om ge-
zamenlijk beter aandacht te schenken 
aan zaken als: ledenwerving, talent-
ontwikkeling, opleidingen voor kader 
en het organiseren van thema bijeen-
komsten. 
De afzonderlijke gemeenteraadsfrac-
ties van D66 blijven zelfstandig in hun 
gemeenteraad functioneren. De afde-
ling faciliteert de fractie door het bie-
den van onderling contact tussen de 
fracties over gemeenschappelijke on-
derwerpen, bundeling van deskundig-
heid en inbedding in de regio en 
landelijke organisatie. 

Expositie 
schilderijen in  
de Gasterij van  
de Jo van Dijkhof
Van 20 oktober tot en met 4 november 
zijn onze schilderijen te bekijken in de 
Gasterij. We hebben een kleine leuke 
schilderclub en schilderen iedere dins-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kom gerust binnen lopen, De Gasterij 
is iedere dag open, behalve zaterdag. 
Begeleiding: Tiny Knaap.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Nuenen
Op 23 oktober start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonder-
zoek borstkanker in Nuenen.
 
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgeno-
digd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. 
Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie 
mogelijk. 
U vindt het onderzoekscentrum op een vaste locatie op het Larixplein 5, 5616 
VB in Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
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Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

Herinneringsconcert ‘Op het ritme 
van het leven’
We beginnen onze herdenkingsacti-
viteiten met ons hoog gewaardeerde 
jaarlijkse herinneringsconcert, dat 
op zondag 18 oktober plaatsvindt 
om 14.00 uur in de H. Brigidakerk in 
het centrum van Geldrop. Het thema  
van dit jaar is ‘Op het ritme van 
het leven’. Met het noemen van de  
namen van de dierbare overledenen 
van het afgelopen jaar, het luisteren 
naar sfeervolle muziek, mooie teksten  
en persoonlijke overdenkingen zullen  
we tijdens het concert in gedachten 
bij onze overleden dierbaren zijn.

Persoonlijke uitnodiging
Ons herinneringsconcert wordt altijd 
zeer gewaardeerd door de aanwezi-
gen en de opkomst van genodigden 
is hoog. De nabestaanden die het 
afgelopen jaar een dierbare hebben  
verloren voor wie wij de uitvaart 
mochten verzorgen, worden persoon-
lijk door ons uitgenodigd voor dit 
sfeervolle, onvergetelijke herinnerings-
concert. 

Herdenken op begraafplaatsen
Tijdens het weekend voorafgaand 
aan Allerzielen herdenken we op 
zaterdag 31 oktober tussen 19.00 
en 21.00 uur onze dierbare over-
ledenen op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Grootschoterweg te 
Budel tijdens Allerzielen Allicht. Op 
zondag 1 november tussen 13.30 en 
16.30 uur herdenken we onze dier-
bare overledenen op Begraafplaats 
’t Zand aan de Aragorn te Geldrop. 

U bent van harte uitgenodigd om 
hier samen met ons uw dierbaren te 
herdenken en te gedenken. 

Herdenken houdt de herinnering 
levend
Veel nabestaanden vinden het fijn 
en waardevol om samen te herden-
ken. In alle rust in gedachten bij 
dierbaren te zijn waarbij bepaalde 
geliefde momenten worden terug-
gehaald; die speciale blik of lieve 
lach, de glinsterende pretoogjes... 
Hierdoor blijft uw dierbare dichtbij, 
voor altijd in uw herinnering.

Houvast
Met de volgende woorden in gedach-
ten streven we er ernaar u met onze 
herdenkingsactiviteiten een beetje 
houvast te bieden bij de verwerking  
van uw verdriet.

“Verwerken is nooit vergeten!
Wel anders leren vasthouden:

in uw herinnering 
in plaats van

in de werkelijkheid.”

A D V E R T O R I A L

Van der Stappen Uitvaartverzorging 
organiseert diverse herdenkingsactiviteiten 
voorafgaand aan Allerzielen 
Rondom Allerzielen op 2 november a.s. worden er door diverse partijen 
verschillende herdenkingsactiviteiten georganiseerd. Zo verzorgt de 
Katholieke kerk diverse herdenkingsdiensten voor alle overledenen. In 
een aantal parochies ontvangen de nabestaanden de herdenkingskruisjes, 
die eerder dat jaar tijdens de uitvaart achterin de kerk zijn geplaatst. 
Veel nabestaanden bezoeken op deze dag ook kerkhoven, uitstrooi- en 
gedenkplaatsen om hun geliefden te herdenken en een kaarsje te branden 
of bloemen te brengen. In voorbereiding op Allerzielen organiseert Van 
der Stappen Uitvaartverzorging de komende weken een aantal sfeervolle, 
niet religie gebonden activiteiten voor alle nabestaanden en andere 
geïnteresseerden.

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 21 oktober weer 
het maandelijks Repair Café. In het 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 5737 
CB Lieshout, draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 uur en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt is 
welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel men-
sen niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen we met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

in het kader van de Nationale Brandpreventieweken

BOA Informatieavond over brandveiligheid 
in en om het huis
Voor bewoners in de wijk Omgeving Andriesplein wordt op donderdag 22 
oktober om 19.30 uur in De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, een infor-
matieavond over brandveiligheid in en om het huis georganiseerd. 

Een uitvaartcentrum in het hart   
van Nuenen (liever niet)
In het tijdschrift ‘zonuenen’ las ik dat Nuenen een uitvaarthuis gaat krijgen
Als dat doorgaat mag men mij voortaan ‘doodzwijgen’
Ik vind het geen goed idee
Ik zit er echt mee
De beoogde lokatie
Lijkt me rijp voor een crematie
Hier wil ik niet worden opgebaard
Niet met kerstmis en ook niet met Maria Hemelvaart

Joke van Overbruggen, Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen

Nuenen en bestuurlijke competentie
De provincie verwacht een rapport over bestuurlijke competentie van elke gemeente in 
Brabant. Dit zal voor Nuenen niet zo moeilijk zijn:
In Nuenen gebeuren alleen positieve dingen, aldus onze burgemeester in een markant in-
terview op LON-TV. Het had er alle schijn van dat hij net een cursus van Emile Ratelband 
achter de rug had, Tjakka.
Het seniorenconvent, een geheime overlegorgaan tussen fractievoorzitters, wil lekkende 
leden nu democratisch weren. Al weer een positief bericht, onder het mom eenmaal lek-
ker altijd lekker, aldus de VVD (de D staat toch voor Democratie?). Mijn advies is, stop er 
mee want geheim overleg is per definitie niet democratisch. Wat wensen de fractievoor-
zitters voor ons geheim te houden, wat kan het burgerdaglicht niet verdragen.
De FTE’s van 2 wethouders worden verhoogd, een goede zaak, zo is er meer tijd om alle 
meerkosten inzake de vele juridische zaken en de daaruit voortvloeiende schadeclaims op 
correcte wijze te administreren en af te wikkelen op de burger, want we zijn er nog lang niet.
Vererving bracht grootste partij W70 een nieuwe leider, politieke verjonging dus. Wie kan 
daar tegen zijn, dat zouden meer partijen moeten doen. Oma moest steeds meer oppassen, 
en hopelijk beseft de jonge vader ook zijn politieke verantwoordelijkheid voor het verleden.
Ondanks zware juridische tegenslagen geeft ons college niet op. Gelukkig wordt onder 
aanvoering van de huisadvocaat beroep tegen de uitspraak bestudeerd. Doorgaan tot 
het Europese hof zou ik zeggen, wat denken die Nederlandse rechters wel niet. En ook 
vooral het rapport geheim houden, stel dat het ons schaadt, dan gaat het ook nog extra 
geld kosten. Dat weegt toch niet op tegen transparantie.
Zo zal er in Den Bosch niet worden getwijfeld aan de bestuurlijke kwaliteit binnen onze 
gemeente.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, 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

Gezellige 
Ameezing avond  
in Het Klooster
Zaterdag 24 oktober organiseert 
het Gerwens Muziekkorps met me-
dewerking van Popkoor Parkstreet 
een gezellige Ameezing avond in 
Het Klooster.

Naast het harmonieorkest verleent 
een combo met drie solisten en Pop-
koor Parkstreet hun muzikale mede-
werking. Samen met de maximaal 300 
gasten wordt het een dolle avond om 
mee te zingen met bekende Top-40 
nummers zoals van Adele, Pharrall 
Williams, Abba, Michel Sardou, Tom 
Jones, Delanoé, Doe Maar en anderen. 
De zaal is op deze  avond verdeeld in 
een sta- en een zitgedeelte. De bar is de 
hele avond open. Aanvang 20.00 uur, 
toegangskaarten à € 10,- te reserveren 
via www.hetklooster.org of telefonisch 
via (040)2843399 op werkdagen tussen 
13.30 uur en 17.30 uur.

Maand van de klantbeleving 
in St. Anna Ziekenhuis
Van 15 oktober tot 15 december worden patiënten van alle poliklinieken, 
onderzoeks- en ondersteunende afdelingen van het St. Anna Ziekenhuis 
uitgenodigd deel te nemen aan de maand van de klantbeleving. Door het 
invullen van een digitale vragenlijst kunnen patiënten anoniem aangeven 
hoe zij de dienstverlening in het St. Anna Ziekenhuis hebben ervaren. De 
antwoorden bieden een actueel inzicht in de klantbeleving en helpen het 
ziekenhuis de zorgverlening en service aan patiënten verder te verbeteren. 
De maand van de klantbeleving is een aanvulling op het continue klantbe-
levingsonderzoek van de klinieken. 

Het St. Anna Ziekenhuis wil zich onder-
scheiden door haar betrokkenheid bij 
haar patiënten. Om patiënten zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, is het van be-
lang te weten hoe patiënten hun bezoek 
aan het ziekenhuis ervaren hebben. 

Patiënten die in de maand van de klant-
beleving een polikliniek, onderzoeks- 
of ondersteunende afdeling bezoeken, 
ontvangen een uitnodigingskaartje om 

de vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt 
gefaseerd, in de eerste maand worden 
de kaartjes uitgereikt op de poliklinie-
ken, in de tweede maand op de onder-
zoeks- en ondersteunende afdelingen. 
De vragenlijst betreft een gevalideerd 
meetinstrument van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
en heeft betrekking op verschillende 
aspecten van de poliklinische zorg.
www.st-anna.nl

Swingend optreden zang-
groepen New Balance en Xango
De aula van De Wentelwiek was afgelopen zondag het podium voor de ko-
ren New Balance uit Nuenen en Xango uit Helmond. In een afwisselend pro-
gramma brachten beide koren een veelzijdig en vergelijkbaar repertoire 
ten gehore, dat goed op elkaar aansloot. Onder leiding van de enthousias-
te dirigenten Peter en Jack kwamen er oude en nieuwe popnummers voor-
bij, begeleid op de piano. Xango werd tevens muzikaal ondersteund door 
basgitarist Kees en slagwerker Harrie. 

New Balance zong een Beatles-med-
ley en vertolkte ‘Zing, vecht, huil, bid’ 
van Ramses Shaffy met enkele solis-
ten. Xango - de naam van een Afri-
kaanse vuurgod en een muzieksoort 
- bracht een Afrikaans lied ten gehore 
en sloot af met het nummer ‘Brabant’ 

van Guus Meeuwis, zwaaiend met 
Brabantse vlaggen. Bij beide koren 
gaat het om gezellig samen zingen. Als 
je zingen leuk vindt, ben je van harte 
welkom om een repetitie bij te wonen: 
www.newbalancenuenen.eu
www.zanggroepxango.nl

New balance 

Xango

Open Tuin Van Nature
Van Nature is een kwekerij van vaste 
planten en siergrassen, het team be-
staat uit; Frank Heiligers, Frank van 
der Linde en Caroline van Heeswijk. 
Bij de kwekerij is een tuin gelegen van 
6000 m2 met 15000 planten. Heel veel 
nieuwe soorten worden in de tuin uit-
geprobeerd.
Zaterdag 24 oktober van 10.00 uur tot 
16.00 uur hebben ze een ‘Open tuin’ 
aan het Eeneind 32 in Nuenen. De tuin 
heeft nu zeer mooie verkleuringen van 
de herfst en het siergras is nu op zijn 
mooist. Van veel mensen uit de buurt 
en uit het dorp hebben ze de vraag ge-
kregen of ze een keer mochten komen 
kijken. Via deze open dag willen ze dat 
realiseren. Ze hebben geen commerci-
ele intentie maar willen graag aan de 
mensen de tuin laten zien.

Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein (BOA) heeft voor die gelegen-
heid enkele gastsprekers uitgenodigd, 
waaronder mevrouw Inge Mikkers, 
medewerkster Objectadvisering Vei-
ligheidsregio Brabant Zuidoost (sa-
menwerkingsverband waarin o.a. de 
Brandweer participeert) en de heren 
Paul Sluyter en Jan Bekkers van het 
project Nuenen Brandveilig (‘brand-
melderprojec’)
Zij zullen, mede in het kader van de 
Nationale Brandpreventieweken, in-
gaan op brandveiligheid en - preventie 
in en om de woonomgeving, waarbij 
specifieke aandacht voor:
Het voorkomen van brand en het 
voorkomen van brandwonden;

Het voorkomen van de uitbreiding 
van een brand (rookmelders, blusmid-
delen);
Het voorkomen van de gevolgen van 
brand, ofwel tijdig kunnen vluchten  
(vluchtroutes, vluchtmiddelen).

Zij geven advies over welke maatrege-
len bewoners kunnen nemen ter be-
veiliging van huis en inboedel tegen 
brand. 

Deze informatieavond is de tweede in 
een serie van vier en is toegankelijk 
voor zowel leden van de BOA, alsmede 
niet-leden / wijkbewoners. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij de secretaris 
van de BOA: jidesmit@onsnet.nu.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 18-10 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Afscheid	Jos	Deckers
•	 Stichting	Spek
•	 Van	Goghrit
•	 RKVV	Nederwetten	50	jaar
•	 Kennismaking	Zorgrobot	bij	De	Akkers
•	 Symposium	armoede	en	de	gevolgen	voor	kinderen
•	 Oproep	vrijwilligers	en	sponsors	Sinterklaasintocht
•	 Een	bijzondere	hobby
•	 LON	door	de	jaren	heen,	aflvering	5

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actue-
le nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle repor-
tages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ? 
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen 
gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 uur en 
12.00 uur.



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.

INTERIEURVERZORG-
STER GEZOCHT voor ± 
5 uur in de week. Brief/E-mail 
onder nummer 42-15.

VERKLEDEN, ALTIJD 
LEUK! “De Lindespelers” 
verhuren kleding van alle 
tijden, ook gelegenheidskle-
ding. Elke dinsdag van 19.00 
tot 20.00 uur. “De Speel-
vloer”, Geldropsedijk 50A.

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

ARTHUR KOELEWIJN 
VISSPECIALIST zoekt 
gemotiveerde collega’s voor 
de zaterdagen. Zoek je 
een afwisselende en leuke 
baan? Ben je graag onder 
de mensen en ben je klant-
gericht? Dan is dit misschien 
iets voor jou!!  Kijk voor meer 
info op koelewijnvis.nl

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

COMPLETE
WONINGINRICHTING

MODERN en LANDELIJK GORDIJNEN, VITRAGES 
EN BINNENZONWERING

ACTIES

HOEKBANKEN

EETKAMERS

VLOERBEKLEDING, 
TAPIJT en KARPETTEN

2e Norma 
matras gratis 
t.w.v. € 895,--

€ 500,- voordeel*
op een elektrisch verstelbare 
Pullman boxspringcombinatie

Nu 20% voordeel 
op alle Auping matrassen

RELAXFAUTEUILS
(ook met opsta 
functie)

GRATIS*
SmartCord ®
of LiteRise ®
bediening
t.w.v. € 50,-

GRATIS*
PowerRise ®
bediening
t.w.v. € 179,-

SALONTAFELS
WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

BARKRUKKEN

Zondag 18 oktober  
geopend 11.00 - 17.00 uur

Op alle jassen en jacks 20 euro korting

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

e gebruikte m
odebeelden zijn alleen ter inspiratie

t/m 24 oktober
JACK ACTIE

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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 PUZZELHOEKWeek 42

4 8
5 6

7
9 1 6 8

2 8 5
8 4 2
1 2 4 7 9

7 9
7 2 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 loopstok 5 vrouwelijk dier 10 vogel 12 windrichting 14 heden 
15 bui 18 rondhout 20 pl. in Gelderland 21 mopperaar 22 vangwerktuig 
23 en dergelijke 25 en omstreken 26 in opdracht 28 gereed 29 keerzang 
32 land in Afrika 35 voordat 36 papegaai 37 nutteloze last 41 lijdzaam 
45 maanstand 46 dierengeluid 47 deel v.d. bijbel 48 blijkens de akten 
49 grote bijl 50 propaganda 52 wandversiering 53 lidwoord 55 brede sjaal 
57 vogelproduct 58 ongebogen 61 nauwelijks 64 stang 65 Europees gebergte.

Verticaal: 1 de oudste 2 hoeveelheid 3 en andere 4 soort uniform 
6 voetbalterm 7 numero 8 fraaie kleding 9 bijwoord 10 groep dieren 
11 computergeheugen 13 wending 14 draaikolk 16 inkomen 17 vrouwelijk dier 
19 Griekse letter 24 fijngebouwd 27 Russisch gebergte 30 heftig 31 jaartelling 
33 bitterheid 34 knaagdier 37 deel v.e. boom 38 bouwland 39 middagslaapje 
40 diplomatie 41 doelpunt 42 deel v.e. week 43 wondvocht 44 Chinees gerecht 
51 roem 54 optreden 56 pl. in Gelderland 59 boom 60 hectare 
62 Militaire Politie 63 voegwoord.

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

B E S T E K S L A L O M

M V E R E T C U I T A

A S T U T U H E L D O L

R A D C O L L E G A M E I

G R O T T E L E B Y N A

E S A L O N P L E I N S

R E D D

S Z W E E D O D E O N E

T H E E E E E U N E R F

R E E E S K A D E R G I F

I N E R T S E T U I B E

K M E E E N E N E E N

K E N N E L M A D R I D

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

Oplossingen wk 41
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

KROONGETUIGE

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.

AANRECHT
ACHTERBALKON
BITTER
BREIEN
CANADA
CEDER
CLAIM
COMFORT
EIROND
EMBRYO
EUREKA
FRAME
HANDCREME
HAVIK
HEETHOOFD
HETZE
INSIDER
INTEGREREN
LOGISCH
MESJE
NAJAAR
NUANCE
SNERT
TEPEL
THEMA
VITESSE
VOLUME

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

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 40, Mw. K. Smulders.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Welpen van Scouting Lieshout-
Mariahout genieten van Jungledag 2015
Shanti en Mowgli ontdekken vreemde spulletjes en een enorm spinnenweb 
in de Emaarate ruïne. Vanaf dat moment gebeuren er rare dingen in de jun-
gle. De spin Anansi houdt de dieren voor de gek en eet vervolgens hun 
voedsel op. Maar dan probeert hij Shere Khan voor de gek te houden... Lukt 
het de welpen om Anansi op tijd terug naar Ghana te sturen?

De ruim 300 welpen hadden tijdens de 
Jungledag 2015 bij ’t Wolfsven in 
Mierlo de taak om Anansi op tijd naar 
Ghana terug te sturen. Ook de welpen 
van Scouting Lieshout - Mariahout 
hebben met veel enthousiasme aan dit 
avontuur deelgenomen. De spin 
Anansi liet zich natuurlijk niet zomaar 
terug sturen naar Ghana. Maar liefst 8 
proeven moesten succesvol afgelegd 
worden, waarbij men iedere keer een 
puzzelstuk kon verdienen. 
Bij één van proeven werd de kennis 
over de dieren in het Jungle-boek op 
de proef gesteld. Hierbij moest op het 
zandstrand de juiste locatie van een 
schat gevonden worden door het be-
antwoorden van vragen over deze die-
ren. Een moeilijke opgave, maar 
uiteindelijk wisten de welpen de schat 
en daarmee een puzzelstuk voor 
Anansi te bemachtigen.
Een proef met de nadruk op samen-
werking was een variant op een dool-
hof. Een route door een, met touwen 
op de grond gespannen, spinnenweb 

afleggen lijkt misschien makkelijk. 
Een heel ander verhaal wordt het als je 
dit geblinddoekt moet doen en je de 
draden van het web niet mag aanra-
ken. Aanraken van de draden beteken-
de vastgeplakt worden en opnieuw 
beginnen. Aan de welpen de opdracht 
om hierbij goed samen te werken en 
door middel van oerwoudgeluiden, 
aanwijzingen te geven aan diegene die 
blind door het web moest navigeren. 
Uiteindelijk bereikten voldoende wel-
pen het einde van het web en konden 
daarmee het puzzelstuk in ontvangst 
nemen.
Een andere proef was om het eiland 
van ’t Wolfsven te bereiken via een ka-
belbaan over het water en daarna weer 
terug te keren via een vlot of een rub-
berboot. Na een spannende tocht 
werd de overkant bereikt en het vlot 
direct uit het water gehaald. Het be-
zoek aan het eiland leverde maar liefst 
twee puzzelstukken op.
Nadat alle puzzelstukken verzameld 
waren, kon de puzzel opgelost worden 
waarmee Anansi terug gestuurd werd 
naar Ghana. Hierna was het tijd voor 
ontspanning en mochten de welpen 
genieten van de faciliteiten van het 
zwembad op het park. Tijdens de te-
rugreis naar Laarbeek konden de wel-
pen terugkijken op een leuke en 
geslaagde Jungledag 2015.

Welpen van Scouting Lieshout - Maria-
hout wagen de oversteek op het vlot, toen 
het vlot nog volledig in tact was.

Marcando straalde     
in jubileumconcert
Laten we het maar meteen duidelijk stellen. Degenen die afgelopen zon-
dag niet bij het jubileumconcert van het 25-jarige Vocaal Ensemble Mar-
cando waren, hebben echt iets moois gemist. 

Al bij binnenkomst in de Regenboog 
werden de concertgangers feestelijk 
verwelkomd met de klanken van een 
blokfluitensemble. En wat voor een 
ensemble! Blokfluitmuziek heeft over 
het algemeen geen grote reputatie. 
Maar dankzij musici als Erik Bosgraaf, 
van wie de CD’s met virtuoos blok-
fluitspel over de toonbank vliegen, is 
daar de laatste jaren verandering in 
gekomen. En afgelopen zondag heeft 
het Helmondse blokfluitensemble 
BLOKX de harten veroverd van de tal-
rijke bezoekers van het concert van 
Marcando. Het was een gouden greep 
van Marcando om dit blazersensem-
ble, voor deze gelegenheid aangevuld 
met slagwerkers, voor hun jubileum-
concert uit te nodigen. 

Het 25-koppige kamerkoor had alles 
uit de vocale kast gehaald om ook de 
toehoorders in de jubileumstemming 
te brengen. Allereerst door hun prach-
tige programmakeuze, variërend van 
oude tot hedendaagse muziek. Het 
openingslied, het voor het koor ge-
schreven Marcandolied, was de enige 
Nederlandstalige compositie die te ho-

ren was. Want met de start van de Tour 
de France in Nederland nog in gedach-
ten, had het koor een (bijna) volledig 
Frans repertoire samengesteld. Zoals 
voorzitter Peter van Overbruggen in 
zijn welkomswoord vertelde, biedt 
Frankrijk een aantrekkelijk en geva-
rieerd muzikaal landschap. En dat was 
te horen in de serieuze, vrolijke, en 
soms zeer ondeugende liederen die het 
koor presenteerde. Overspelige vrou-
wen, kakelende hennen, een pittige 
klompendans en droevige afscheids-
melodieën wisselden elkaar af. 
Op hun fluiten in allerlei afmetingen 
van hoog tot laag, speelde BLOKX als 
intermezzo een ‘Cascade’ (waterval), 
speciaal voor hen gecomponeerd door 
Rien Snoeren, die ook bij het concert 
aanwezig was. Met golvende lijnen, 
vertragingen en versnellingen, kabbe-
lende deuntjes kwam de waterval 
hoorbaar tot leven. Het publiek rea-
geerde enthousiast met een langdurig 
applaus. Dat gold ook voor de stukken 
die door koor en blokfluitensemble 
samen werden gespeeld: een prachtige 
combinatie met een warme uitstra-
ling. Het spetterende slot van Marcan-

do werd gevormd door een speelse 
variatie op het bekende ‘Sur le Pont 
d’Avignon’, verrassend ondersteund 
door leuke beelden uit Avignon, die op 
de LED-schermen voorbijkwamen op 
de cadans van de muziek. 

Terecht maakte Paul Weijmans, de 
meest muzikale wethouder van Nue-
nen, in zijn dankwoord een groot 
compliment aan het koor en het 
blokfluitensemble. Hij sprak de wens 
uit dat het jonge BLOKX een mooie 
muzikale toekomst tegemoet zou 
gaan. En wat het ‘iets oudere’ Mar-
cando betreft: hij keek al uit naar een 
volgend concert! Dit soort muziekge-
zelschappen verdienen in zijn woor-
den waardering in een tijd, waarin 
cultuuruitingen onder (financiële) 
druk staan. Na afloop van het spran-
kelende concert werd een tiental le-
den van het eerste uur (1990) in de 
bloemetjes gezet voor hun trouwe 
lidmaatschap en veel bezoekers hie-
ven daarna het glas op een zonnige 
toekomst voor het koor.

VVN organiseert 
opfriscursus 
verkeersregels
VVN afdeling Nuenen organiseert op 
vrijdag 13 november van 9.30 tot 12.30 
uur voor de 2de keer een VVN opfris-
cursus van de verkeersregels. Aanmel-
den kan bij voorkeur via e-mail: VVN.
Nuenen@onsnet.nu VVN afdeling 
Nuenen Lindenlaan 10A, tel: 
0402833810 / 0651309194.

  

JamCat live   
in Café Ons Dorp
 
Zaterdag 17 oktober verzorgd de band JamCat een 
optreden in Café Ons Dorp. Deze uit zeven leden be-
staande band, afkomstig uit Eindhoven en Best, speelt 
een breed scala aan covers in alle muziekstijlen: pop, 
rock, disco, funk, van de Rolling Stones tot Bruno Mars 
en van The Trammps tot Pink, alles komt voorbij.

JamCat live in Café Ons Dorp, zaterdag 17 oktober aan-
vang 21.30 uur, toegang is gratis.

Collecte Prinses 
Beatrix Spierfonds
Inwoners van Nuenen, bedankt voor 
uw bijdragen aan onze collecte! In de 
derde week van september haalden 
collectanten enkele duizenden euro’s 
op. Dit geld wordt goed besteed aan 
onderzoek naar oorzaken en behan-
deling van spierziekten. Wij hebben 
nog lang niet heel Nuenen kunnen be-
strijken en hopen volgend jaar op uit-
breiding van het aantal collectanten. 
Nogmaals dank, Ria van de Leur en 
Bauke Sijtsma, organisatoren.
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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   

Maand oktober
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Vijver Gemeentehuis

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m 17 oktober
Collecte voor 

de Nederlandse Brandwonden Stichting

Woensdag 14 oktober
19.00 tot 22.00 uur NAH Café Nuenen

Zorgatelier Nuenen, Den Binnen 5 Nuenen 
(Eeneind)

Woensdag 14 oktober
19.30 uur informatieavond 
Bijna Thuis Huis Latesteyn

Gebouw Zuidzorg, Kloosterstraat 15, Nuenen

Donderdag 15 oktober
09.30 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
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 16 oktober
20.15 uur Wim Daniëls ‘Associëren’

Het Klooster, Park Nuenen

Zaterdag 17 oktober
12.00-16.00 jaarlijkse 

Open Dag Scouting Rudyard Kipling

Zaterdag 17 oktober
20.00 uur Country dansen Lieshout

grote zaal Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 17 oktober
21.30 uur JamCat 

Café Ons Dorp. 

Zondag 18 oktober
10.00 uur 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

Zondag 18 oktober
14.00 uur The Falcon Town Jazzband

Weverkeshof Nuenen

Dinsdag 20 oktober
10.30 uur Informatiebijeenkomst 

Leesgroep Geschiedenis
Bibliotheek Nuenen

Woensdag 21 oktober
Busreis VVD Nuenen

naar Europees Parlement in Brussel

Woensdag 21 oktober
13.30-16.00 uur Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 21 oktober
14.00-17.00 uur Het Grootste Kinderfeest 

door Stichting SPEK!!!!!!!
Het Klooster in Nuenen

Woensdag 21 oktober
19.30 tot 21.30 uur introductie-les tai chi

De Dassenburcht 
aan de Jacob Catsstraat 1, Nuenen

Donderdag 22 oktober
09.30 uur iPad tips

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Donderdag 22 oktober
10.00-12.00 uur KBO info-ochtend

Stijn’s Slaapstudio, 
Opwettenseweg 81 Nuenen

Vrijdag 23 oktober 
20.15 uur Ladies Night met LULverhalen 

Theater Het Klooster

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober
12.00 uur Cursisten in beeld

Dubbestraat 9a, Nuenen

Zaterdag 24 oktober
Open dag Jongerenwerk LEV Groep

De Luistruik Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 oktober 18.30 uur: Abdij-
viering, volkszang, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.
Zondag 18 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 17 oktober 18.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels (vanwege sterf-
dag); Nico van Mulken; Ernest, Gerard 
en Lenard de Haas.
Zondag 18 oktober 11.00 uur: Voor een 
bijzondere intentie bij een 60-jarig hu-
welijk. Pastoor Carel Swinkels (vanwe-
ge sterfdag); Cato en Lowie de 
Brouwer-Bartels (verjaardag Cato); 
Noud van Rooij en Marie van Rooij-van 
de Kam; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Karel Smits; Hub Verhoeven; 
Gertruda Smeulders-Sanders, Wout 
Smeulders en Margo Smeulders; Theo 
Kuijpers; Nell Schoenmakers-Bressers; 
Leo Verhappen; Ries Meulendijk en 
Anneke Meulendijk-Biemans; Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Mevrouw Schef-
fers-Hesen (vanwege verjaardag); Ineke 
Hilberink (vanwege verjaardag); Tinus 
van Gils (vanwege sterfdag); Johan Sle-
gers; Eduard Tonneijk en Harrie Vinke; 
Wilhelmina Janssen-Moerenhout en 
Gerard Janssen; Louis van der Linden.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Feodora 
von Franz en Charles Petit. Wij wensen 
hen van harte proficiat en veel geluk.

In het weekend van 17 en 18 oktober is er 
een extra collecte voor Missio, de Pause-
lijke Missiewerken. Onder het motto 
Geef hoop aan Christenen in Pakistan, is 
de collecte voor de kerkelijke werkers in 

dat land en in andere ontwikkelingslan-
den. Achter in de kerk ligt een folder 
waarop u meer hierover kunt lezen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 oktober 11.00 uur: viering, 
Wereldkoor Keskedee, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Mien van Moorsel-de Louw; Theo 
Knoops; Thea Maas-Köhnen; Overle-
den ouders Twan en Mien Stoop-van 
Berkel; Adri van der Wielen-Frerick-
sen; Sjef en Lena Saris-Swinkels; Har-
rie en Jo Raaijmakers-Keijzers.

Mededeling
Aanstaande zondag is er een extra col-
lecte voor de Wereld-missiedag. Het 
gaat hierbij om de opbouw van jonge 
kerken waarbij wij een bijdrage kun-
nen leveren aan het uitzenden van 
missionarissen en ontwikkelingswer-
kers en het steunen van allerlei projec-
ten in de derde wereld. Dit jaar staat 
Pakistan centraal.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 oktober 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Piet Coolen; Frans Saris.

Mededeling
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor Missio, de Pauselijke Missie-
werken. Onder het motto Geef hoop 
aan Christenen in Pakistan, is de col-
lecte voor de kerkelijke werkers in dat 
land en in andere ontwikkelingslanden. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 18 oktober, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. In deze dienst wordt een 
Maaltijdviering gehouden en worden 
nieuwe ambtsdragers aanvaard. Er is 
voor de kinderen   nevendienst. De 
collecte is voor Kerk in Actie, wereld-
diaconaat. Na afloop is er, zoals altijd, 
ontmoeting bij koffie of thee. Donder-
dag 15 oktober is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 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 de website.

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 15 oktober 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Teresa van 
Avila, maagd. 
Vrijdag 16 oktober 07.15 uur H. Mis, 
Kerkwijdingsfeest van de kerken waar-
van het wijdingsfeest niet bekend is. 
Zaterdag 17 oktober 08.30 uur H. Mis, 
H. Margaretha Maria Alacoque, maagd. 
10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 18 oktober 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, 21ste zondag na Pink-
steren; gedachtenis Uitbreiding van 
het geloof; Missiezondag. 
Maandag 19 oktober 18.30 uur H. Mis. 
H. Petrus van Alcantara, belijder. 
Dinsdag 20 oktober 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Johannes van 
Kent, belijder. 
Woensdag 21 oktober 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis H. Hilarion, abt en 
H. Ursula en gezellinnen, maagden en 
martelaressen. 

Christian Science
Aanstaande Zondag 18 oktober is het 
onderwerp van onze dienst: de leer 
der verzoening. De leidraad voor dit 
thema is een tekst uit de 1e brief van 
Paulus aan de Korinthiërs:
“. . . wij (hebben) maar één God, de Va-
der, uit Wie alle dingen zijn, en wij tot 
Hem; en maar één Heere, Jezus Chris-
tus, door wie alle dingen zijn, en wij 
door hem.”
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB). U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

Herr: es ist Zeit. 
Der Sommer war sehr groβ.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laβ die Winde los. 
 uit Herbsttag van R. M. Rilke

 
Zij maakte alles zoveel mooier. Nu is ze na een lange periode van ziekte bij ons 
weggegaan. Mijn lieve Puk, onze liefste mama en oma,

Antoinette van der Bolt-van de Wall
Antoinette Maria Catharina

 * Kerkrade, 5 september 1938 † Eindhoven, 10 oktober 2015

Han van der Bolt 

Marc † en Dirk  

Lilian en Guido
 Roos
 Bouke

En overige familie.

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
t.a.v. familie Van der Bolt  
Emopad 56 
5663 PB Geldrop

Op vrijdag 16 oktober om 12.30 uur is de uitvaartdienst in de H. Clemenskerk, Park 55, 
5671 GC Nuenen. De crematieplechtigheid vindt plaats om 14.30 uur in crematorium Heeze, 
Somerenseweg 120, 5591 TN Heeze. Daarna is er een samenkomst en gelegenheid voor 
condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

U kunt afscheid nemen van Antoinette op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in familiekamer 
Lavendel van Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, 5663 PB Geldrop.

Voor Jos en Liesbeth Deckers

Oecumene
Samen op weg
let op elkaars voeten, 
want struikelen over woorden
zijn het opwaaiend stof niet waard.
Stilte stopt het gesprek,
waar de lippen verdrogen
en het water verder draagt
dan de ogen kunnen verstaan.
O, liep Mohammed maar ooit met hen 
mee!

Klaas de Graaff

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 16 oktober om 20.30 uur is 
er weer een Singlecafé Brandevoort in ’t 
Brandpunt, Biezenlaan 29 in Helmond. 
De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: Jan van 
der Sanden, telefoon 06-53 10 52 93.

Muzikanten gezocht
Willie en zijn orkest the Old-timers zijn op zoek naar twee trompet- of bugelspe-
lers en een klarinet speler.
Ze repeteren donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in gebouw LONU, Wet-
tenseind 28. Nuenen. Kom gerust eens luisteren naar hun repetitie waar u hun 
repertoire kunt bekijken. Ze hebben regelmatig optredens overdag en af en toe ’s 
avonds, vooral in zorginstellingen, de Warrande en soms ook in het buitenland. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964. www.the-old-timers.nl
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SPORT Waterpolo

Volleybal

Heren Z&PV - AquAmigos 18-3
Na de eerste 6 minuten stond het 7-1 en wist de tegenstander dat er niets 
te halen was bij Nuenen. Nuenen was door de coach vooraf gewaarschuwd 
om niet mee te gaan in het harde en fysieke spel van tegenstander 
AquAmigos. 

Mart Vermeulen wordt fel belaagd maar is niet te stoppen.

Bedovo - Nuvo’68 3-1
Zaterdag 10 oktober speelde Nuvo’68 dames 1 haar 3e wedstrijd van het 
seizoen in Beek en Donk tegen Bedovo dames 1. Een sterke tegenstander 
die in de competitie nog geen set had afgegeven. Het werd een wedstrijd 
met twee gezichten. 

Het sterk verjongde team van Nuvo’68 
is duidelijk nog zoekende naar de ei-
gen vorm. Door de wedstrijdspanning 
en een gebrek aan overtuiging gingen 
de eerste twee sets in recordtempo 
verloren.
De ommekeer kwam in de 3e set. De 
dames gingen met meer bravoure spe-
len en waar de eerste twee sets niets 
lukte begon het spel in de 3e set te lo-
pen. Bedovo had moeite met de ser-
vicedruk en toen Nuvo’68 ook 
aanvallend weer geloof in eigen kun-
nen kreeg kantelde de wedstrijd. Me-
de door enkele rake klappen van 
diagonaalaanvalster Janneke Sweegers 
(16) die terugkeerde van een kniebles-
sure die haar sinds de zomervakantie 
aan de kant had gehouden werd een 
knappe 25-21 overwinning geboekt.
De goede lijn werd in de vierde set 
voortgezet. Maar ook Bedovo schakelde 
en er ontstond een strijd die lange tijd 
gelijk opging. Uiteindelijk gaf de erva-
ring aan Beek en Donkse kant de door-

slag en met enkele slimme ballen werd 
de setwinst door Bedovo veiliggesteld. 
Ondanks de 3-1 nederlaag hebben de 
dames uit Nuenen in het tweede deel 
van de wedstrijd laten zien over veel 
veerkracht en potentie te beschikken.
Volgende week speelt Nuvo’68 dames 
1 om 14.00 uur thuis in sporthal de 
Hongerman tegen Phoenix uit Zalt-
bommel.

50-jarig Jubileum RKVV 
Nederwetten
Door Leo Evers

De afgelopen week kan het niemand die door Nederwetten is gekomen zijn 
ontgaan dat het 50-jarig jubileum van voetbalvereniging Nederwetten 
werd gevierd. De mooi versierde straten ondersteunden het jubileumpro-
gramma dat op woensdagmiddag van start ging voor de kinderen met al-
lerlei spelletjes die in 50 jaar door menigeen werden gespeeld. Knikkeren, 
tollen hoepelen, steppen en tegen elkaar racen via de Wii spelcomputer om 
er maar eens een aantal te noemen.

En langzaam maar zeker begint het 1e 
heren team van Nuenen dan ook te 
spelen zoals trainer Koen Gevers wil; 
de tegenstander direct vast zetten en 
met snelle aanvallen geheel overrom-
pelen. Door een aantal tactische wijzi-
gingen verliep de wedstrijd in 
tegenstelling tot vorige week minder 
rommelig en speelde Nuenen alsof ze 

al jaren bij elkaar zijn. Halverwege de 
wedstrijd had Nuenen reeds 11 doel-
punten gemaakt tegen 1 voor de gas-
ten uit Waalwijk. Met Mart Vermeulen 
en Danny Raaijmakers in controleren-
de posities en met 6 doelpunten van 
Lars van Raaij en 4 van Arjan Sleegers 
kwam een eindstand van 18-3 op het 
scorebord. 

Bert Manders had een lastige invalbeurt 
bij BCL-1/BouwCenter SwinkelS.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 16 oktober organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Vaandelteam BCL 
boekt wisselde 
resultaten
BCL-1/BouwCenter Swinkels is dit 
jaar gepromoveerd naar de eerste 
klasse, waarin met veren shuttles 
gespeeld wordt. Dat dat een wezen-
lijk verschil maakt, daar komen de 
spelers van het badmintonteam 
langzaam achter. Waren ze in het 
verleden gewend om alles te win-
nen, nu hangt het team door de wis-
selende resultaten net onder de 
middenmoot in de 4de afdeling van 
deze klasse.

BCL-1-BouwCenter Swinkels - BCH-5: 2-6
De tegenstander van BCL-1/Bouw-
Center Swinkels, het vijfde van het 
Bossche BCH, gaat na een aantal goe-
de overwinningen aan kop in deze 
een-na-hoogste regionale klasse. In de 
dubbelpartijen werden de verschillen 
al duidelijk. Zowel het herendubbel-
team als het damesdubbelteam ver-
loor in twee sets. In de singlepartijen 
wisten Luc Musters én Mark van Me-
lick de derde set niet binnen te halen, 
waardoor ze beide verloren. Nienke 
Houët won de derde set in haar partij 
wel: 21-17. Helaas kon Boukje van der 
Werf haar dat niet nadoen, waardoor 
het team met nog twee partijen te spe-
len al op een onoverbrugbare achter-
stand van 1-5 stond. In de afsluitende 
mixpartijen wisten (weer) Nienke 
Houët en Mark van Melick echter één 
partij binnen te halen via de derde set. 
Dat lukte Boukje van der Werf en Luc 
Musters niet, waardoor de Lieshoutse 
badmintonners slechts twee punten 
overhielden aan de confrontatie met 
het sterke BCH-5.

BC Oosterhout-4 - BCL-1/BouwCen-
ter Swinkels: 4-4
In de uitwedstrijd tegen het vierde 
team van BC Oosterhout heeft BCL-
1/BouwCenter Swinkels helaas niet 
meer kunnen halen dan een gelijkspel. 
Samen met invaller Bert Manders, die 
in viel voor Luc Musters, wist Mark 
van Melick de herendubbelpartij niet 
te winnen. Boukje van der Werf en 
Nienke Houët wonnen de damesdub-
belpartij na twee spannende sets wel. 
In de singlepartijen kon Bert Manders 
niet winnen van de sterke Sander Pa-
tijn. Ook Boukje van der Werf kon niet 
winnen, zij verloor met 21-12 en 21-
19. Mark van Melick en Nienke Houët 
konden wél winnen waardoor de tus-
senstand 3-3 werd. In die afsluitende 
mixpartijen wisten Mark van Melick 
en Nienke Houët maar net te ontsnap-
pen aan een verliespartij, die aan het 
einde van de tweede set dreigde. De 
derde set was na die ontsnapping een 
formaliteit: die wonnen ze met 7-21. 
Boukje van der Werf en Bert Manders 
verloren in twee sets. Eindstand: 4-4.

's Avonds was er langs de blauw en wit 
versierde en verlichte route een wan-
deltocht uitgezet en met het opdrach-
tenboekje in de hand moest men de 
antwoorden zien te vinden op de ge-
stelde vragen. Onderweg kon men zich 
onder andere op de kampioenskar even 
kampioen voelen, op het voetbalveld 
wat schietkwaliteit tonen en konden de 
ruim 180 deelnemers aangeven welk 
huis zij het mooist versierd vonden.
Bij terugkomst in de feestzaal werd die 
prijs toegekend aan Paul Sengers. De 
straatprijs werd overtuigend gewon-
nen door ten Hout. De bewoners had-
den er iets bijzonders van gemaakt.
De opdrachten waren het best beant-
woord door de groep ‘de krolse katers’ 
en aanhang.
Donderdagmiddag was er een ludieke 
kienmiddag waarbij de kienballetjes in 
een betonmolen werden gehusseld en 
in opperste concentratie de getallen 
op het kienbriefje werden wegge-
streept.  Er waren veel gelukkige prijs-
winnaars die middag.
Het avondprogramma op 8 oktober, 
de oprichtingsdatum van de club, 
werd in Oktoberfest stijl gevierd sa-
men met DJ deftige Dirk die de fraai 
uitgedoste feestgangers op de bierta-
fels kreeg. 
Vrijdag was het officiële deel van de 
jubileumviering met een receptie, hul-
diging van de 25-, 40- en 50 jarige jubi-
larissen, een reünie en de presentatie 
van de nieuwe tenues waarin de spe-
lers en speelsters van Nederwetten de 
komende jaren gaan spelen. De recep-
tie was gezellig druk en ging later die 
avond over in de reünie waar veel oud 
leden, trainers en supporters samen 
veel herinneringen hebben opgehaald 
bij de foto's, video's en bijzondere 
voorwerpen uit 50 jaar RKVVN. 
De woordvoerster namens de KNVB 
reikte de waarderingsonderscheidin-
gen voor scheidrechters in zilver uit 
aan Maurice Dirckx, Theo den Ouden 
en Frans van Kemenade. De gouden 
scheidrechters onderscheidingen wa-
ren voor Peter Raaijmakers, Sjaak van 
Hoek en Kees Rouwenhorst. Kees werd 
door voorzitter Willy Raaijmakers be-
noemd tot erelid van de vereniging. 
Verder werden er 22 jubilarissen in 
het zonnetje gezet.
25 jaar lid zijn Erwin Renders, Rene 
Foolen, Erik Foolen, Harrie Jacobs, 
Ramon van Keulen, Bart Sengers, 
Mark Spaan, Teun van Stiphout en 
Stefan Verhoeven. 
Johnny van Kemenade is 40 jaar lid en 
50 jaar lid zijn  Toon de Brouwer, Frans 
van Esch, Piet van Genugten, Sjaak 
van Hoek, Theo Hoeks, Piet Migchels, 

Jan Migchels, Harrie Migchels, Willy 
Raaijmakers, Marinus Renders, Jan 
Renders en Louis Sleegers.
Later op de avond werden de nieuwe 
tenues gepresenteerd op de catwalk 
door spelers en speelsters van de 
teams onder aanwezigheid van hun 
sponsoren. 
Zaterdagmiddag werd het programma 
vervolgd met een zeer leuk en alterna-
tief opgezet spellencircuit. Zo moest 
men o.a. proberen om een fietser met 
een bal van z'n fiets te schieten,  de bal 
in de trommel van één van de opgesta-
pelde wasmachines te schieten of met 
curlingvoetbal zoveel mogelijk punten 
verzamelen.
's Avonds stond de feestband ‘LIJN 7’ 
geprogrammeerd. Het werd een fan-
tastische avond. De zaal werd echt plat 
gespeeld met hun zeer gevarieerde 
muziek, de grandioze acts en mooie 
belichting. Een tien voor LIJN 7.
Na al het feestgedruis was het zondag-
morgen het moment van bezinning in 
de Lambertus kerk waar een kerk-
dienst werd verzorgd door (oud)leden 
Tonnie Dekkers, Theo van den Til-
laart, Harrie Migchels en Andre van 
Doorn. Aansluitend aan de dienst ging 
het richting voetbalveld waar de vete-
ranen van Nederwetten en RKGSV in 
een serieuze wedstrijd de strijd aan-
bonden. Veel oud veteranen hadden 
de kicks uit het vet gehaald en zullen 
de inspanningen de volgende dag wel 
gevoeld hebben. Nederwetten trok 
met 4-2 aan het langste eind. In de 
wedstrijd die daarna volgde van de 
oud- en huidige selectiespelers was de 
uitslag precies andersom. Ook bij deze 
wedstrijd werd er serieus gespeeld en 
zodoende had het talrijke publiek on-
der het genot van stralend weer een 
heerlijke middag.
De middag werd afgesloten door de 
geit die bepaalde in welk vak de prijs 
was ‘gevallen’. Wies Sleegers was de 
gelukkige winnaar.
Op zondagavond werd het jubileum 
afgesloten met het theater- en show-
programma ‘GOUD’. 
De toeschouwers konden genieten 
van muziek en dans verzorgd door 
studenten van de Musicalacademy uit 
Tilburg en muziek van de studenten 
van het conservatorium uit Utrecht 
waaronder Luuk ten Hoor uit Neder-
wetten.
Onder leiding van muziektejater 
Vreemd heeft het publiek kunnen ge-
nieten van een geweldige avond.
De jubileumcommissie bedankt ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd aan 
dit schitterende 50-jarig jubileumfeest 
van voetbalvereniging Nederwetten.

Badminton

25e Kinderpretpark
Van 24 oktober t/m 1 november organiseert Heesbeen in samenwerking 
met reclamebureau Simi Helmond bv wederom een groots Kinderfestijn.

De Tennisbanen van Carlton Hotel de Brug in Mierlo worden tijdens deze dagen 
omgetoverd tot een waar kinderparadijs. Ruim twintig speelattracties staan op-
gesteld om uw kinderen een fantastische dag te laten beleven. U kunt lekker re-
laxen op de diverse terrasjes. Dit Kinderpretpark is dagelijks geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Entree bedraagt slechts € 6,- per kind en € 2,- voor volwassenen. 
www.heesbeen.nl
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 SPORT
Programma

KorfbalVoetbal

Dommelen - EMK 2-1
Voor EMK-trainer Toon van der Loo is het telkens een puzzel om een goed 
team op de been te brengen daar een vrijwel volledig elftal in de lappen-
mand zit en er bovendien nog twee onverwachte afmeldingen waren. De 
wedstrijd werd gespeeld onder zonnige weersomstandigheden op het 
kunstgras van Dommelen. 

NKV - PSV 15-13 

NKV sluit eerste deel   
veld af met winst
De laatste wedstrijd van de veldcompetitie voor de voorbereiding op de 
zaalcompetitie. NKV staat op een gedeelde vijfde plaats met vier punten. 
Om afstand te nemen van de onderste twee plaatsen moest er twee punten 
gepakt worden. 

Het is NKV dat de score in deze wed-
strijd opent, hierna weet PSV met 
twee afstand schoten op voorsprong 
te komen. De gehele eerste helft gaat 
de wedstrijd gelijk op. NKV werd ech-
ter steeds sterker door geduldig de 
aanvallen op te zetten. Dit resulteert 
in een voorsprong met de rust van één 
doelpunt, 8-7. Na rust lijkt toch even 
de concentratie weg te zijn waardoor 
er te makkelijk balverlies is en PSV 
kan profiteren door twee doelpunten 

te maken, 8-9. Vrij snel is er herstel en 
kan opnieuw een voorsprong gepakt 
worden 10-9. NKV weet twee doel-
punten los te komen van PSV, 12-10. 
Ongeveer dertien minuten voor tijd is 
de stand inmiddels 14-11 en wordt 
verzuimd om nog verder uit te lopen 
en PSV komt daardoor terug tot 14-
13. Met nog 2 minuten te gaan weet 
NKV nog in de laatste minuut te sco-
ren en zo de overwinning veilig te stel-
len. Eindstand 15-13.

De eerste kans was in de 5e minuut 
voor Dommelen maar de bal ging voor 
langs het doel van Edwin Cuppen. 
Gaandeweg de eerste helft kon Dom-
melen zich niet meer ontworstelen 
aan het pressievoetbal van EMK. Na 
een half uur waren er meerdere kan-
sen voor EMK. EMK kon vervolgens 
niet profiteren van gepruts in de de-
fensie van Dommelen. Op een hoek-
schop kwam de bal in de dertigste 
minuut voor de voeten van Rick Slaats 
net buiten het strafschopgebied: met 
een fantastische volley in de linker bo-
venhoek bleek de keeper van Domme-
len kansloos te zijn (0-1). EMK bleef 
druk uitoefenen. Een voorzet van 
Edwin Sleegers kon net niet omgezet 
worden in een doelpunt. Dommelen 
kwam op het middenveld spelers te-
kort en moest het spel van EMK on-
dergaan. Kort voor rust werd de 
keeper van Dommelen geklopt met 
een mooie lob, echter dit doelpunt 

werd voor buitenspel afgekeurd. Na de 
rustpauze kwam Dommelen beter 
voor de dag en zette EMK onder druk. 
Het gevaar voor EMK kwam vooral uit 
vrije trappen en hoekschoppen. Na 
een kwartiertje kon Dommelen de ge-
lijkmaker scoren uit een geharrewar in 
het strafschopgebied als gevolg van 
een corner (1-1). 
Edwin Cuppen mocht van geluk spre-
ken dat een afgeweerde bal op de bo-
venkant van de lat caramboleerde. 
Beide teams probeerden hierna de 
winst naar zich toe te trekken en daar-
bij was Dommelen fortuinlijker dan 
EMK met een counter over rechts ge-
volgd door een geharrewar voor de 
goal van EMK. Van dichtbij werd 2-1 
gescoord kort voor het einde van de 
officiële tijd. In de blessuretijd pro-
beerde EMK nog een punt te redden 
maar dat lukte niet. Al met al een 
sportieve wedstrijd met teams die aan 
elkaar gewaagd waren. 

EMK
Zaterdag 17 oktober 
RKVVO VE 1 - EMK VE 1  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
Zondag 18 oktober 
EMK 1 - Reusel Sport 1   .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Boxtel 2 - EMK 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
De Valk 3 - EMK 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 4 - SBC 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - Gestel 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - Geldrop 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Boxtel 7 - EMK 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
SBC VR 1 - EMK VR 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 17 oktober
Vet . Nederwetten vrij
Zondag 18 oktober
Mariahout 1 - Nederwetten 1  .  . 14 .30
Nederw .2 - Wilhelmina B . 5  .  .  .  . 10 .00
HSE 4 - Nederwetten 3   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Marvilde 6 - Nederwetten 4  .  .  12 .00
Nederwetten Da1 en Da2   .  .  .  .  .  .  . vrij

RKGSV Gerwen
Zaterdag 17 oktober
RKGSV Vet 1-Wilhelmina B .Vet 2  . 16 .00
Zondag 18 oktober 
RKGSV 1-VOW 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
Wodan VR 1-RKGSV VR 1  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .45

RKSV Nuenen
Zaterdag 17 oktober
Nuenen VE1-Wilhelmina Boys VE1 16 .15
Zondag 18 oktober
Schijndel/DE WIT 1 - Nuenen 1  .  . 14 .30
Geldrop 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .45
Nuenen 3 - Geldrop 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4 - SBC 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
SV Valkenswaard 3 - Nuenen 5  . 10 .00
Unitas’59 4 - Nuenen 6  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - DOSL 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 9 - Nieuw Woensel 7  .  . 14 .00
SV Valkenswaard 9 - Nuenen 10  . 10 .00
SV Valkenswaard 10-Nuenen 11 10 .00
Nuenen VR1 - Victoria Boys VR1 12 .00
Nuenen VR2 - SV Venray VR2  .  .  . 10 .00
Nuenen VR3 - De Valk VR1  .  .  .  .  . 10 .00

VV Moerse Boys -    
RKSV Nuenen 0-4
Als je de uitslag ziet bestaat de indruk dat het een makkie was in Zundert. 
Niets is minder waar, een weliswaar verdiende overwinning, maar met ge-
flatteerde cijfers. De laatste twee doelpunten scoorde RKSV Nuenen vlak 
voor het verstrijken van de officiële tijd. 

NKV E1 najaarskampioen
Normaal gesproken staan er op zaterdagochtend rond 09.00 uur allemaal 
slaperige hoofdjes op het veld, maar deze zaterdag was het anders. Alle 
kinderen waren klaarwakker en gespannen, ze konden namelijk kampioen 
worden.

Al in de 3e minuut werd Yev Marceli 
diep gestuurd. Met een droge uithaal 
in het dak van het doel liet hij Tom 
Magielse kansloos, 0-1. Waarschijnlijk 
heeft de vroege voorsprong Nuenen in 
slaap gesust. 
In plaats van door te drukken werd er 
in de eerste helft voor gekozen om met 
behoudend spel verder te gaan. Moer-
se Boys werd twee maal dreigend bij 
vrije trappen. 
Juist voor de rust werd Nuenen nog 
een keer gevaarlijk. Een als voorzet 
bedoelde bal van Ron Jansen hobbelde 
gevaarlijk door het doelgebied en ein-
digde net naast. 
In de tweede helft kwam Nuenen weer 
goed uit de startblokken, een vlam-
mend schot van Coen Jansen suisde 
net over de lat. Moerse Boys probeer-
de hierna met passie en strijd de stand 
een beter aanzien te geven. Met lange 
ballen hoog voor de pot werden de 
spitsen gezocht. Het werd menigmaal 
dreigend. 
Noël Jansen (liesklachten) werd in de 
68’ minuut vervangen door Pascal 
Loomans. Direct hierna kreeg Nuenen 

een vrij trap te nemen. De afgeslagen 
bal kwam voor de voeten van Davy van 
Bokhoven die met een welgeplaatste 
bal Coen Jansen wist te bereiken. Ge-
heel vrij voor de keeper benutte Coen 
met het hoofd deze buitenkans, 0-2. 
Andre Maas (trainer MB) reageerde 
meteen en bracht Sjoerd Broos voor 
Marvin de Beer. Het mocht niet meer 
baten, het verzet van Moerse Boys was 
gebroken. De wedstrijd leek naar het 
einde te kabbelen tot in de 89ste mi-
nuut Yev tegen de achterlijn een duel 
van Lars Jochems won en Ron Jansen 
een prachtkans bood. Geheel vrij voor 
Tom Magielse schoot hij Nuenen naar 
een 0-3 voorsprong. Direct na de af-
trap kwam de bal weer bij Ron Jansen. 
Op een meter of twaalf mocht hij 
zwaar gehinderd uithalen. De bal plof-
te buiten bereik van de Moerse Boys 
keeper tegen de touwen, 0-4.
Aanstaande zondag gaat het vaandel 
team van RKSV Nuenen op bezoek bij 
het uit de hoofdklasse gedegradeerde 
Schijndel. Voor Nuenen de uitdaging 
de reeks van goede resultaten uit te 
bouwen.

Nuenense aanval op het doel van Moerse Boys (foto John van den Elsen).

NKV E1 speelde deze zaterdag tegen 
DSC E1 uit Eindhoven, de tegenstander 
waar het team het bij de uit wedstrijd 
erg moeilijk mee had. Als NKV kampi-
oen wilde worden moesten de punten in 
Nuenen blijven. Dat die boodschap 
goed was doorgedrongen bij alle kinde-
ren bleek al snel toen de wedstrijd be-
gon, alle neuzen stonden dezelfde kant 
op en NKV kwam al snel op voorsprong. 
DSC wist het bij te houden tot 3-2 maar 
daarna liep NKV verder uit met als re-
sultaat een fraaie ruststand (7-2).

Na de rust wist NKV de voorsprong 
vast te houden tot het bittere eind. On-
danks dat de stand nooit echt span-
nend is geweest, was het voor de 
coaches, spelers, speelsters en toe-
schouwers een ontzettend spannende 
wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal 
kon het feest beginnen. Met een mooie 
teamfoto, felicitaties van het bestuur, 
snoepzakken en taart voor iedereen 
werd het kampioenschap gevierd.

Levi, Guusje, Merel, Rosalia, Hugo, 
Lars, invaller Fin en de coaches Inge 
en Samira gefeliciteerd met de 11-4 
overwinning en het welverdiende 
kampioenschap.

De najaarskampioen E1 bij NKV.

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Nu de herfst is aangebroken en als de 
bladeren weer aan het vallen zijn is het 
weer tijd om de winteravonden op 
vrijdag te vullen met het oer oud en 
gezellige spelletje rikken in de kantine 
van de RKSV Nuenen. Deze avonden, 
die voor iedereen toegankelijk zijn, 
staan bekend om de gemoedelijke 
sfeer en ook zeker door de prachtige 
prijzen die er te winnen zijn. Het afge-
lopen seizoen kon de organisatie met 
een tevreden gevoel afsluiten maar 
ook voor het volgend seizoen zijn de 
verwachtingen goed en ligt de lat weer 
iets hoger.
Naast het rikken is er ook een loterij 
met diverse mooie prijzen. De hoofd-
prijs bij de loterij en het rikken is een 
ruim gevulde levensmiddelenmand.
Iedereen die denkt bij te kunnen dra-
gen om de sfeer binnen onze vereni-
ging te verhogen is van harte welkom 
en degene die denkt: ik heb het rikken 
niet voldoende onder de knie, slaat de 

plank behoorlijk mis. Er is altijd wel 
iemand aanwezig om voldoende steun 
te verlenen, ook familie, vrienden en 
kennissen zijn van harte welkom.

Op vrijdag 16 oktober a.s. gaat de Supportersclub weer van start met de 
wekelijkse rik avonden en deze sluiten deze weer met de finale op vrijdag 
18 maart 2016.

De avonden beginnen om 20.15 uur in 
het clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen aan de Pastoorsmast 
14 Nuenen. Tel 040 2833254.

Voor informatie bellen naar 06-
10289797 of 06-40320419.

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 17 ok-
tober in de grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. Aanvang is 
20.00 uur.
Ze hopen weer op een grote opkomst 
op zaterdag 17 oktober bij The Black 
Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, Gro-
tenhof 2, Lieshout. Telefonische info: 
0499-422088. www.blacklonghorn.nl 



Een aandeel in elkaar

Inloopspreekuur woensdag 21 oktober 10.00-11.00 uur in ons kantoor in Nuenen

Loopt u ergens tegenaan als u via Internet of mobiel bankiert? Of heeft u een vraag
over de veiligheid ervan? Of bent u er nog niet mee aan de slag omdat u nog twijfels
heeft? Kom dan 21 oktober naar het Inloopspreekuur. Wij helpen u graag op weg!

Woensdag 21 oktober: Inloopspreekuur Internetbankieren

en stel al uw vragen. Wij
helpen u graag op weg!

Kom naar het
Inloopspreekuur

Internetbankieren
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