
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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Laat Nuenen 
  het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 

dat Nuenen moet weten. Plaats 
GRATIS uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Gerwen Kermis: 
volop vertier 
voor 
jong en oud

De nieuwste 
theatershow van 
Ernst en Bobbie 
voor het hele gezin

KunsTvonk kiest 
fonkelende 
kunstenaars 
Carlijn en Bram 
voor extra expositie

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

25 oktober

Open dag De Luistruik
Alle gebruikers van de voormalige kantine van sportpark De Luistruik pre-
senteren zich tijdens een open dag op zaterdag 24 oktober van 12.00 tot 
16.00 uur. Bij een hapje en een drankje laten Vrouwencentrum De Vlinder, 
het jongerenwerk, de Soos en het Werkcafé zien wat ze doen en waarom ze 
dat doen. Met veel enthousiasme. 

Waarom is het leuk voor alle vrouwen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
om aan de wekelijkse activiteiten van 
De Vlinder mee te doen? 
Hebt u daar bijvoorbeeld wel eens 
tweedehandskleding gebracht of ge-
kocht? Of exotisch gekookt?

Welke activiteiten worden elke don-
derdagavond georganiseerd voor en 
met mensen vanaf 16 jaar met een ver-
standelijke beperking in de Soos?

Waarom is het belangrijk voor uw 
kind om leeftijdsgenoten te ontmoe-
ten en mee te doen met sport en spel 
bij de jongerenwerkers?

Hoeveel mensen hebben een baan ge-
vonden via het Werkcafé dat al sinds 
maart 2013 de ontmoetingsplek is 
voor werkzoekenden?

De Luistruik zet de deuren voor u 
open om te laten zien hoe er wordt sa-
mengewerkt in een goede sfeer. Er zijn 
talloze inspirerende voorbeelden van 
goed burgerinitiatief, leren van elkaar, 
zelfredzaam worden, in je kracht ko-
men, leven en verbinden. Kortom: je 
plek vinden en deel uitmaken van de 
maatschappij. 

De Wereldwinkel is aanwezig, er is een 
breakdance demonstratie, kinderen 
kunnen zich uitleven op een spring-
kussen en je kunt je laten schminken. 

Deze levendige plek voor sociale acti-
vering is succesvol mede dankzij de 
vrijwilligers. Omdat een aantal vrij-
willigers is uitgestroomd naar een 
baan, worden er nieuwe vrijwilligers 
gezocht. U kunt u tijdens deze open 
dag aanmelden. 

U bent van harte welkom aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen, voorbij 
zwembad De Drietip, naast Plein Col-
lege Nuenen. 

In memoriam Bert Verhagen
Afgelopen Zaterdag 17 oktober overleed op 77-jarige leeftijd Dhr. Bert Ver-
hagen uit Gerwen. Bert was de oprichter en grote animator van ‘De Ger-
wense Dorpsmuzikanten’. Bert maakte al zijn hele leven muziek.

Op jonge leeftijd speelde hij naast zijn 
baan als timmerman ook in het orkest 
‘The Music Boys’ waar hij menig vrij 
uurtje in stopte om bij veel feesten en 
partijen te spelen als toetsenist. In de 
jaren ’80 is Bert begonnen om te spe-
len op de bariton wat hij tot voor kort 
nog heeft gedaan.
In 1981 is hij begonnen bij de Gerwen-
se muziekkapel (nu GMK) en in de 
toenmalige carnavalsorkesten die hof-
kapel waren bij c.v. ‘De Narre-kappen’.
Begin jaren ’80 waren er de ‘Oelewap-
pers’ waar Bert muzikaal leider van was.
In 1984 besloot Bert om niet alleen 
met carnaval muziek te willen maken 
buiten de harmonie maar ook met een 
volwaardig blaasorkest.
De oprichting vanuit ‘De Oelewap-
pers’ naar ‘De Gerwense Dorpsmuzi-
kanten’ was zo een feit. Bert is jaren-
lang hier de muzikaal leider en 
voorzitter van geweest.
Hij maakte van het orkest een mooie 
gezellige vereniging waar we nu nog 
steeds de vruchten van plukken. Bert 
zorgde voor een diversiteit aan optre-
dens met vele hoogtepunten op festi-
vals in Aarle-Rixtel en natuurlijk zijn 
grote passie: de optredens op de wijn-
feesten in Duitsland. Hier heeft de 
blaaskapel minimaal 15 keer optre-

dens verzorgd en mede door Bert zijn 
inzet een graag geziene gast.
Bert was een erg actieve verenigings-
man voor Gerwen ,hij was nog lang 
bestuurslid en organist bij jeugdkoor 
‘Faya’ en is in 1991 nog prins carnaval 
geweest in Gerwen als prins ‘Domufa’. 
Ook speelde hij de laatste jaren nog 
bij het KBO orkest in Nuenen.

Niks was hem teveel.
In 2004 werd Bert getroffen door een 
herseninfarct en het waren spannende 
tijden voor de familie en de verenigin-
gen of het wel goed zou komen met hem.
Zijn wilskracht heeft hem nog heel 
ver terug gebracht en zijn grote hob-
by, het bespelen van de bariton, was al 
snel weer terug in zijn leven.

Hij had moeite met communiceren 
maar muziek spelen kon hij als de beste. 
Hij werd benoemd tot Ere-voorzitter 
van ‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’.
De laatste jaren moest hij beetje bij 
beetje inleveren en had hij al afscheid 
genomen van het KBO orkest en het 
GMK. ‘De Gerwense Dorpsmuzikan-
ten’ is hij tot het laatst blijven steunen, 
ook al kon hij niet meer meeblazen. 
”Het kaarsje is opgebrand”, zoals hij 
zelf nog zei. Bert Verhagen op de bariton.

Als grote dank voor al zijn enthousias-
me willen ‘De Gerwense Dorpsmuzi-
kanten’ de uitvaartdienst opluisteren 
met een muzikaal eerbetoon. De uit-
vaartdienst voor Bert is vrijdag om 
11.00 uur in de St. Clemenskerk in 
Gerwen.

Ook hebben we helaas afscheid moe-
ten nemen van Alt-saxofonist Wim 
Schreurs.
Hij is vrij plotseling overleden.
We zullen hen beiden enorm missen en 
wensen beide families veel sterkte toe!

Expositie 
‘Vluchtelingen in 
beeld’, schilderijen 
en gedichten
Van 5 oktober 2015 tot 8 januari 
2016 exposeren vier Nuenense 
kunstenaars hun werk in een co-
productie van dicht- en schilder-
kunst: Marianne Schellekens, Ca-
tharina Boer, Klaas de Graaff en 
Helma Michielsen. De expositie 
omvat belangrijke thema’s rondom 
het huidige vluchtelingenprobleem 
en is te bezichtigen op de begane 
grond van het Gezondheidscen-
trum Brandevoort, De Plaetse 90 
in Helmond, dagelijks op werkda-
gen van 09.00 tot 17.00 uur.

Een vluchtelingetje uit syrie van 
Marianne Schellekens.

Kledingdiscounter KiK   
komt naar Nuenen
 
‘KiK biedt veel waar voor uw geld’ is de sleutel tot succes voor KiK. De tex-
tieldiscounter opent het 18e filiaal in Nederland. Vanaf 30 oktober 2015 
kunnen koopjesjagers bij KiK in het winkelcentrum Kernkwartier in Nue-
nen hun hart ophalen. Als textieldiscounter biedt KiK complete, modieuze 
outfits voor het hele gezin. Ook dames en heren met een maatje meer, kun-
nen bij KiK een groot aanbod tegen een scherpe prijs verwachten.

KiK heeft naast een uitgebreid assorti-
ment van trendy  dames-,  heren- 
en  kinderkleding een ruim aanbod 
huistextiel, huishoudelijke artikelen, 
decoratie en tuinartikelen. Bij KiK 
vindt iedereen gegarandeerd iets leuks.

 
KiK – Klant is Koning
De eerste vestiging van KiK Textilien 
& Non-Food GmbH opende in 1994 
de deuren in Duitsland en vormde 
daarmee het beginpunt van het succes 
van het bedrijf. Intussen hebben onze 
klanten in meer dan 3200 vestigingen 
in Europa de beschikking over actuele 
modetrends en een ruim assortiment 
artikelen voor huis, dier en tuin tegen 
niet te overtreffen lage prijzen.
In 2013 opende KiK Textiel & Non-
Food B.V. de eerste winkel in Neder-
land.
KiK ziet volop groeimogelijkheden 
voor het aantal filialen op de Neder-
landse markt in de komende jaren. 
Eind 2015 verwachten wij al 24 filialen 
te hebben.
 
KiK – Groei met ons mee!
De textieldiscounter KiK biedt meer 
dan 22.000 werknemers in Europa een 
veilige werkplek met de kans zichzelf 
verder te ontwikkelen.
Geïnteresseerde sollicitanten die op 
zoek zijn naar een uitdagende nieuwe 
baan met veel kansen en doorgroei-
mogelijkheden in de detailhandel 
kunnen contact opnemen via de web-
site www.kik-textilien.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

VERVOLG OP PAGINA 5

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.

UITNODIGING THEMA-AVOND  
VOOR OUDERS
5 november thema-avond “Pubers en de verleidingen van nu”
Het is niet mogelijk uw kind weg te houden van verleidingen. Maar 
wat kunt u wél doen als ouder? Meer dan u denkt! Kom op 5 novem-
ber naar de thema-avond met als onderwerp “Pubers en de verleidin-
gen van nu”. Samen met Helder Theater gaan we tijdens deze thema-
avond in op de verleidingen van smartphonegebruik (internet en so-
cial media), alcohol en drugs (groepsdruk en erbij horen) en seksua-
liteit. In principe is deze avond gericht op de ouders van groep 8, maar 
iedereen is van harte welkom van 19.30 uur–ca. 21.30 uur. De locatie 
is het Klooster in Nuenen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 13	oktober	2015	 Van Veldekestraat 32, 5671 VD - het uitbreiden 
   van de woning (BOUW en RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 13	oktober	2015	 Egelantierlaan	5,	5672	XJ	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning  
   (BOUW);
•	 14	oktober	2015	 De	Vroente	188,	5672	TS	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het realiseren 
   van een schoonheidssalon  (RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 16	oktober	2015	 Langlaar	4A,	5674	SK	–	het	uitbreiden	van	
   de woning (BOUW en RO, afwijken van de 
   bestemming).

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

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	15	oktober		2015	staat	bij	Aangevraagde	Om-
gevingsvergunningen:
•	 5	oktober	2015	 Weverstraat,	5671	BE	–	het	plaatsen	van	een	
   erker en stalen balk (BOUW).
Dit moet zijn:
•	 5	oktober	2015	 Weverstraat	104,	5671	BE	–	het	plaatsen	van	
   een erker en stalen balk (BOUW).

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:	Skn	Weverkeshof	voor	het	organiseren	van	een	kerstspel	

in de vorm van een wandeltocht op zaterdag 19 december 2015 
op het terrein van Weverkeshof;

•	 Aanvrager:	De	heer	Evers	voor	het	organiseren	van	de	activiteiten	
“prinsenwissel” op 15 november 2015 en “tonpraotavond” op  12 
december 2015 in een tent aan de achterzijde van restaurant Goes-
ting, Park 61;

•	 Aanvrager:	De	heer	Evers	voor	het	organiseren	van	carnavalsacti-
viteiten in de periode van 5 tot en met 9 februari 2016 in een tent 
aan de achterzijde van restaurant Goesting, Park 61;

•	 Aanvrager:	Visspecialiteiten	Marc	en	Dave	de	Beer	voor	het	inne-
men van een standplaats voor de verkoop van vis bij W.C. Kern-
kwartier op elke woensdag met ingang van 11 november 2015;  

•	 Aanvrager:	Wijk	C	voor	de	organisatie	van	de	intocht	van	de	Sint	
op het Eeneind op zaterdag 28 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, 22 oktober 2015

PUBLICATIE
Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben verleend aan:

•	 Huisman	Non-Ferro	Metaal,	Collse	Hoefdijk	29-31	te	Nuenen.	
 Zaaknummer N-HZ-2015-0005.

Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor 
een oprichtingsvergunning voor een aluminiumgieterij.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2015 
tot	en	met	3	december	2015	ter	inzage	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf tele-
fonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden die eerder zienswijzen naar voren hebben gebracht 
over het ontwerp van het besluit, belanghebbenden die het niet eens 
zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van het besluit 
en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp 
van het besluit.

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij 
gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voor-
lopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de rechtbank Oost-
Brabant te 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA 's-Hertogenbosch. Een verzoek om een voorlopige voorzien-
ing moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

AFVALWEETJE

Op woensdag 28 oktober kunt u (tegen gering tarief) uw 
snoeihout door de gemeente laten ophalen. Interesse? Kijk op 
uw afvalkalender voor de spelregels (kopje ‘overig’) .

Gratis fietsverlichtingscontrole 
bij winkelcentrum Parkhof 
Verlichte fiets een bittere noodzaak! Onder dit motto houdt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Nuenen in samenwerking met de Fietsersbond gratis 
fietsverlichtingscontroles tussen 10.00 uur en 17.00 uur op zaterdag 31 ok-
tober bij het winkelcentrum Parkhof. Naast deze controle en voorlichting 
zullen zo mogelijk ook kleine reparaties ter plaatse worden uitgevoerd. 

Met deze actie brengt VVN Nuenen in 
dit donkere jaargetijde het gebruik van 
fietsverlichting onder de aandacht van 
het publiek. Goed gedrag wordt be-
loond. Elke gecontroleerde fietser met 
goede fietsverlichting en reflectie 
krijgt een attentie aangeboden.

Verdere acties:
Op 9 november zal op het Plein Colle-
ge Nuenen een fietsverlichtingscon-
trole plaatsvinden, ook vinden er 
binnenkort controles plaats op de di-
verse Nuenense basisscholen.

Boetes: Rijden zonder voor- en/of 
achterlicht kost € 55,-. Geen reflectie 
op achterzijde, trappers of wielen kost 
min. € 35,-. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee! VVN afdeling Nuenen: 
Tel: 040 2833810 / 0651309194, 
Email:VVN.Nuenen@onsnet.nu.

Open Tuin Van Nature
Precies twee jaar geleden is er een begin gemaakt met de aanleg van de 
tuin gelegen bij de kwekerij. Een jaar aan ontwerpen is eraan vooraf ge-
gaan. Uiteindelijk zijn er 40 verschillende beplantingsplannen in verwerkt 
die samen een tuin vormen. Er staan ongeveer 15000 planten in de tuin en 
zo’n 300 soorten waaronder ook nieuwe soorten die eerst worden 
uitgetest.

Een tuin groeit het hele jaar door en is 
elke dag weer anders. Elk seizoen 
heeft iets speciaals, maar toch is de 
herfst wel heel bijzonder. De siergras-
sen zijn op zijn mooist evenals alle 
verkleuringen naar het rood en bruin 
van uitgebloeide planten en zaaddo-
zen. De asters bloeien nog en de heli-
anthus is pas vorige week begonnen. 

Dit maakt dat er in de herfst veel 
mooie structuren te zien zijn.
Een mooi moment om de poorten 
voor een dag te openen, iedereen is 
welkom om een kijkje te komen ne-
men aanstaande zaterdag 24 oktober 
van 10.00-16.00 uur. Ze ontvangen 
jullie graag, koffie en thee staan klaar! 
Adres Eeneind 32 in Nuenen.

Landschaps-
wandeling  
in Nuenen met  
IVN Geldrop
Begeleid wandelen over de Refe-
lingse Heide en Enode, dat kan 
op 27 oktober met natuurgidsen 
van IVN Geldrop. Startplaats om 
13.30 uur is de parkeerplaats bij 
het zwembad, Enodedreef 3 in 
Nuenen.

IVN Geldrop organiseert iedere 
maand een wandeling door een in-
teressant natuurgebied in de regio. 
Daarbij gaat de aandacht vooral uit 
naar de landschappelijke kenmer-
ken en waarden van het gebied. De 
wandeling (zonder honden) is van 
13.30 tot 16.30 uur en deelname is 
voor iedereen gratis. Onderweg 
vertellen de natuurgidsen enkele 
interessante wetenswaardigheden. 
Halverwege is een pauze in de na-
tuur. Bij regen gaat de wandeling in 
principe gewoon door, of het moet 
erg slecht weer worden. In het ge-
bied Enode/Refelingse Heide liggen 
waterpartijen, naald- en loofbos, 
hei en grasland dicht bij elkaar. 

Voor verdere inlichtingen kunt u 
bellen naar Lucy van den Berg, tel. 
040 285 7086, of Mariet Vissers, 
285 6622.

Rommelmarkt 
Klassieke 
Landbouw 
Werktuigen 
Vereniging
Op zondag 25 oktober organiseert 
de KLV weer haar najaars ruilbeurs/
rommelmarkt.

De rommelmarkt/ruilbeurs vindt 
plaats op Ginderdoor 55 tussen Lies-
hout en Mariahout. De aanvang is om 
08.00 uur en het duurt tot 14.00 uur.
Meer info Jos Heijmans, Tel: 0413-
476619 of www.klw-vereniging.nl



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Voor de beste service
en kwaliteit!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hachee pakket
500 gram vlees, uien
en kruiden .......................................6,95
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenham salade ...gratis

Portobello met Kip
per stuk ............................................2,75
"Hamburgers"
...................................iedere 4e gratis
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45
Haas in 't Groen
Roerbakgerecht 
met varkenshaas, 100 gram .....2,45

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE
Hollandse spruitjes
   1/2 kilo 0,59
Spaanse zoete aardappel

1/2 kilo 0,99
Hollandse kanzi appel

hele kilo 1,99

Broccoli salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 oktober

Hollandse boerenkool  
panklaar  per zak 1,49

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

100% Ambachtelijk

 

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

Acties week 43: geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
een heerlijk donker meergranenbrood
met diverse zaden en pitten 

  € 189
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
       5+1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstcake
heerlijke vanillecake met een laagje
melkchocolade afgewerkt met 
chocoladekrullen en paddenstoeltjes 

     € 450
_____________________________________________________

Herfstvlaai
hazelnootbavarois op een roombodem 
en 'n topping van chocoladekrullen

   € 1350

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.

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen
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Hulpmiddelen in 
Macula-café
Dinsdag 27 oktober is er weer het 
maandelijkse Macula-café (voorheen 
MD-café) voor mensen met de oog-
aandoening MaculaDegeneratie. Deze 
middag komt de firma slechtziend.nl 
(http://www.slechtziend.nl) een aan-
tal hulpmiddelen uit hun collectie to-
nen en demonstreren, waaronder: low 
visionproducten, o.a loeps; audio pro-
ducten o.a voorleesapparatuur; tele-
foons zowel draadloos als mobiel; 
computerhulpmiddelen o.a toetsen-
borden. Dit is slechts een greep uit de 
hulpmiddelen die in het café getoond 
zullen worden. Kijkt u alvast eens op 
de website van slechtziend.nl.
Locatie : Ontmoetingscentrum Het 
Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 
GM Eindhoven (Strijp). Van 14.00-
16.00 uur. De toegang is gratis. Infor-
matie: Ada van Dam tel. 040-2520650.OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

INLOOPAVOND donderdag 22 oktober   
18.00 - 19.00 u. op beide locaties
meer info derietpluim.nl/nieuws          
volg ons op
facebook.com/OBSderietpluim

Samen voor de voedselbank
Na de succesvolle editie vorig jaar van ‘Samen voor de voedselbank’ slaan 
alle regionale omroepen van Nederland de handen weer ineen. Ook Om-
roep Brabant gaat zich samen met haar online bezoekers, kijkers en luiste-
raars inzetten om eten in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van 
de voedselbank. De actie is van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 
december. Omroep Brabant roept iedereen met een geschikte locatie op 
om een inzamelpunt te worden. Zo kunnen er overal in Brabant producten 
ingezameld worden. 

Steeds vaker komt het voor dat mensen 
aan moeten kloppen bij de voedselban-
ken. Meer dan 5.000 Brabantse gezin-
nen en in totaal 13.000 Brabanders zijn 
’klant’ bij de voedselbank.* Daarom 
komt Omroep Brabant voor deze men-
sen voor het tweede jaar in actie.

Omroep Brabant roept Brabanders op 
om tussen maandag 7 en vrijdag 18 de-
cember 2015 iets te geven uit de lijst 
van acht lang houdbare producten. Het 
doel is om zoveel mogelijk producten 
in te zamelen voor Brabanders die het 
hard nodig hebben. Het zijn producten 
waar zij gedurende een langere periode 
iets aan hebben. De lijst bestaat uit 
pakken koffie, thee, blikken soep, rijst, 
pasta, pastasaus, zoet beleg en lang-
houdbare melk. André Verschoor van 
de Brabantse voedselbanken: “Pasta, 

rijst, en andere langhoudbare produc-
ten ontbreken vaak in het pakket maar 
zijn broodnodig om een gezond voed-
selpakket te kunnen verstrekken. Daar-
om zijn wij blij met deze geweldige 
inzet van Omroep Brabant.”

Inzamelpunten
Om het inleveren van de producten 
dit jaar makkelijk te maken roept Om-
roep Brabant iedereen met een ge-
schikte locatie op om inzamelpunt te 
worden. Een (sport)school, winkel, of 
kantoor, elke locatie kan een inzamel-
punt worden. Het inzamelpunt zet op 
(vooraf afgesproken) eigen tijden de 
deur open. De producten die ingeza-
meld worden hoeven niet in een koe-
ling bewaard te worden. 

Hoe meer inzamelpunten, hoe beter. 
Dan is er altijd een inzamelpunt in de 
buurt. Naast de inzamelpunten die 
over de regio verspreid zijn kunnen 
producten ook ingeleverd worden bij 
de studio van Omroep Brabant in Son. 
Daarnaast rijdt Omroep Brabant met 
de bekende defensietruck ‘Samen voor 
de voedselbank On Tour’ in de provin-
cie rond. Elke dag doet de truck twee 
plaatsen in Brabant aan en worden de 
producten in ontvangst genomen.

Meehelpen met acties
Naast een inzamelpunt worden is het 
ook mogelijk om een actie te beden-
ken en uit te voeren. Met vrienden, 
schoolgenoten, ouders, collega’s of in 
de buurt. Dit draagt bij aan het doel 
om zoveel mogelijk producten in te 
zamelen. Tijdens de actieperiode gaan 
de radio- en tv-verslaggevers van Om-
roep Brabant erop uit om aandacht te 
besteden aan de leukste acties.

Een inzamelpunt worden of meehel-
pen met de actie? Neem dan contact 
op met Gabrina Kikkert via voedsel-
bank@omroepbrabant.nl. Op www.
omroepbrabant.nl/voedselbank is de 
komende periode meer informatie te-
rug te vinden over de inleverpunten 
en de data van de truck.

Alimentatie omhoog bij kindgebonden budget?
Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan 
over kinderalimentatie bij kindgebonden budget. Het kan daardoor zijn 
dat uw alimentatie nu te laag is. In dit artikel wordt de uitspraak toegelicht 
zodat u kunt nagaan of er in uw geval reden is de alimentatie te wijzigen.

We gaan uit van een veel voorkomende situatie waarbij na echtscheiding de kind(-
eren) bij moeder blijven en de vader kinderalimentatie aan de moeder betaalt. We 
gaan er verder van uit dat de hoogte van de alimentatie door de rechter is be-
paald. (Als de alimentatie tussen partijen is afgesproken en in een convenant is 
vastgelegd, hangt het af van de uitgangspunten of onderstaande van toepassing 
is). Tenslotte gaan we er van uit dat de moeder kindgebonden budget ontvangt.

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door de behoefte (kosten) van de 
kinderen en de draagkracht van partijen. De behoefte van de kinderen is afhanke-
lijk van het inkomen van beide partijen vlak voor de echtscheiding. De draag-
kracht van partijen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen op het moment 
van berekenen van de alimentatie. Het minimum van de behoefte en draagkracht 
is de alimentatie. Vader betaalt dus niet meer dan er nodig is (behoefte) en niet 
meer dan hij kán betalen (draagkracht).

In de uitspraak d.d. 9 oktober 2015 van de Hoge Raad gaat het om de rol van het 
kindgebonden budget. Met het kindgebonden budget wordt ook de zogenoem-
de alleenstaande ouderkop bedoeld. Sinds de Wet Hervorming Kindregelingen 
van 1 januari 2015 bestaan de alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ou-
derkorting niet meer en zijn vervangen door de ‘alleenstaande ouderkop’. 

Tot vóór de uitspraak van de Hoge Raad werd het kindgebonden budget afge-
trokken van de behoefte van de kinderen. Volgens de Hoge Raad is dat niet juist 
en moet het kindgebonden budget opgeteld worden bij het inkomen van moe-
der waardoor de draagkracht van moeder toeneemt. Aangezien het kindge-
bonden budget niet meer wordt afgetrokken van de behoefte, kan de alimenta-
tie omhoog of kan het zijn dat u nu wel recht heeft op alimentatie. Hoeveel 
omhoog of hoeveel alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van vader en 
de (toegenomen) draagkracht van moeder. Er kan zodoende reden zijn om de 
alimentatie opnieuw te berekenen. 

De bepaling van de alimentatie volgens de uitspraak van de Hoge Raad gaat in 
vanaf 9 oktober 2015. Op de huidige alimentatie heeft de uitspraak geen in-
vloed. Als u de huidige alimentatie aan de uitspraak van de Hoge Raad wilt laten 
voldoen zult u alimentatieberekeningen dienen uit te voeren en met de weder-
partij afspraken dienen te maken over wijzigingen. Indien overleg niet mogelijk 
is of niet tot een resultaat leidt, kunt u de zaak aan de rechtbank voorleggen.

Bovenstaande is bedoeld om u meer inzicht te geven in de juridische positie 
waarin u zich bevindt. Voor informatie of alimentatieberekeningen kunt u 
zich wenden tot advocaat In ’t Veld, tel. 040-263 12 00. 
www.advocatenkantoorintveld.nl

Advocatuur

Donderdag 29 oktober,  
20.00 uur Vincentre

Lezing Herman 
Pleij over Van Gogh
Hij is een van de beste sprekers van 
Nederland en vaak te zien op TV bij 
De Wereld Draait Door. Herman 
Pleij maakt een breed publiek en-
thousiast voor cultuurhistorische 
onderwerpen en geeft inzicht in de 
historische achtergrond van de hui-
dige maatschappij en van wat wij 
als 'typisch Nederlands' beschou-
wen. Kort geleden schreef hij het 
boek ‘Moet kunnen. Op zoek naar 
een Nederlandse identiteit’.

Brabantse identiteiten en Van Gogh.
Geboren in Brabant leek Van Gogh er 
alles aan te doen om niet te beantwoor-
den aan de toenmalige beeldvorming 
van Brabanders. Overal en altijd bleef 
hij de excentrieke buitenstaander, of het 
nu om zijn familie ging, zijn kunste-
naarschap of de Nuenense samenleving. 
Mocht hij zelf die positie kiezen, dan 
was er een minstens zo sterke tegenbe-
weging van zijn kant. Die werd zicht-
baar als hij zich als het ware opdrong 
aan de dorpsbewoners met voor hen 
moeilijk te volgen sociale bewogenheid, 
vrijdenkerij en bovenal de bezetenheid 
van schilderkunst. Was het een zegen 
voor zijn kunstenaarschap om als dwar-
se domineeszoon met ongewone talen-
ten binnen een katholiek boerenmilieu 
te mogen opereren of werd zijn latere 
ontwikkeling eerder hierdoor geremd?

Herman Pleij spreekt op donderdag 29 
oktober in het Vincentre. Aanvang is 
20.00 uur. Kosten € 15,- per persoon, 
inclusief pauzedrankje. Reserveren: 
www.thevincentaffair.nl, Programma 
& Tickets.

Gerwen Kermis:     
volop vertier voor jong en oud
Gerwen Kermis is maandag 19 oktober afgesloten met een optreden van de 
Nuenense zanger Ronnie van Berlo. Omdat de herfstvakantie pas vrijdag in-
gaat, maakten de kinderen van de basisscholen uit Gerwen en Nederwetten 
maandagmiddag na schooltijd een uitstapje naar Gerwen Kermis. De orga-
nisatoren van de kermis boden de kinderen gratis ritjes in de attracties aan.   

Vrijdagmiddag werd het traditionele 
dorpsfeest geopend met een ballon-
nenwedstrijd met als hoofdprijs een 
kinderfiets aangeboden door Rooijak-
kers Tweewielers Gerwen. Die avond 
werd de kermis muzikaal geopend 
door het Gerwens Muziekkorps en 
het Heilig Kruisgilde. Het gilde heeft 
vervolgens de kermis officieel aange-
zegd aan Rob Appelhof, voorzitter van 
de dorpsraad Gerwen. Er traden tij-
dens het vierdaagse evenement in de 
feesttent en in café de Stam diverse ar-
tiesten op.

Kermisrikken
Het rikconcours op kermismaandag 
in de tent bij café De Stam trok zo’n 
zestig kaarters. 

Na drie rondes van 15 spellen werd 
de eindstand opgemaakt en werden 
de prijzen uitgereikt. De uitslag: 1. 
Henk Verspeek 143 pnt. 2. Wim Raa-
ijmakers 133 pnt. 3. Sander Vanhees 
125 pnt. 4. Bets van den Boogaard 
109 pnt. 5. Marion Smulders 108 
pnt. 6. Hennie van Keulen 106 pnt. 
en 7. Peer Bastiaans 99 pnt.

Foto Cees van Keulen.

Allerzielenconcert in Clemenskerk o.l.v. Tom Suters 
Na het behalen van zijn bachelorsdiploma koordirectie (november 2014) 
met een indrukwekkend examenconcert - in de H. Clemenskerk aan het 
Park te Nuenen - heeft Tom Suters het plan opgevat om elk jaar rond dezelf-
de tijd een dergelijk klassiek concert te geven rond het thema Allerzielen. 
De eerste editie, van wat een jaarlijkse traditie van Allerzielenconcerten 
moet gaan worden in Nuenen, zal plaatsvinden op zaterdag 7 november, 
wederom in de H. Clemenskerk te Nuenen. Het concert begint om 20.00 uur.

Enthousiast geworden door de vele po-
sitieve reacties n.a.v. zijn examencon-
cert én de grote vraag om ‘zoiets’ nog 
eens te doen, besloot Suters om dit in 
de vorm te gieten van een jaarlijks te-

rugkerend november-concert, en wel 
in het weekend direct na Allerzielen. 
Op het programma staan het wereld-
beroemde Requiem van Gabriel Fauré 
in de versie voor klein orkest, het Mag-
nificat van Antonio Vivaldi en diverse a 
capella Marialiederen van Edvard 
Grieg, Anton Bruckner, Ingvar Lid-
holm, Henrijk Górecki en Ola Gjeilo.

Waarom een jaarlijks Allerzielencon-
cert? Ieder jaar tijdens Allerzielen (2 
november) worden de overledenen 
van het afgelopen jaar herdacht. Her-
denken kan op vele manieren; kaars-
jes opsteken, bidden, samen praten….. 
of juist zwijgen, bloemetjes bij zijn en/
of haar foto zetten. Ook samen naar 
mooie muziek luisteren kan een 
prachtige en respectvolle manier zijn 
om in gedachten één te zijn met onze 
dierbaren en/of deze zo te herdenken! 
Na Allerzielen begint eind november 
de Advent, de start van een nieuw 
kerkelijk jaar, een tijd van nieuw licht 
en nieuwe hoop, gesymboliseerd in de 
geboorte van het kerstkind. Deze 
overgang van donker naar licht, van 
verdriet naar hoop, heeft Tom willen 
verklanken in de samenstelling van 
het programma van zijn eerste Aller-
zielenconcert.

Het Projectkoor
Voor ‘Tom’s Projectkoor’ dat speciaal 
is samengesteld voor dit project, heb-
ben zich maar liefst 100 zangers aan-
gemeld; niet alleen uit Nuenen en 
omgeving maar ook van vér buiten 
Brabant. In het koor zingen zowel be-
ginnende als ervaren amateurs en se-
mi-professionele zangers. Tom hoopt 
door deze mix en het enthousiasme 
waarmee men elkaar motiveert ook 
beginnende zangers of zangers met 
een niet klassieke achtergrond in 
slechts enkele repetitiedagen te laten 
ervaren hoe mooi en inspirerend het 
kan zijn om samen deze muziek in te 
studeren en op niveau uit te voeren. 
De repetities worden op piano onder-

steund door Ton Toirkens. Ton is af-
komstig uit Nuenen en de vaste 
pianist/organist van de Clemenskerk. 
Net als in 2014 wordt het concert be-
geleid door Symfonie Orkest Eindho-
ven. Het is fantastisch dat zij ook 
ditmaal weer hun muzikale medewer-
king willen verlenen. 

Dirigent Tom Suters
Momenteel is hij dirigent van het Vo-
caal Ensemble Marcando, het paro-
chiekoor van de H. Clemenskerk in 
Nuenen en dirigeert hij het Gerwens 
Gemengd Koor St. Caecilia. Zijn mu-
zikale interesse en kennis bestrijkt 
een breed scala aan klassieke en lichte 
muziek, uit kerkelijk en wereldlijk re-
pertoire uit alle stijlperioden. Naast 
dirigeren geeft Tom ook prive-zang-
lessen. Ook geeft hij leiding geven aan 
projecten en muzikale producties in 
een professionele werkomgeving. 
Vooral projecten en producties met 
een educatief karakter, gericht op kin-
deren of jong volwassenen hebben 
zijn speciale belangstelling. 

Kaarten á € 15,- zijn te reserveren/be-
stellen via: projectinfopunt@gmail.
com, tevens in de (voor)verkoop bij 
kantoorboekhandel Risjamo (winkel-
centrum Kernkwartier) en boekhan-
del Bruna (Parkstraat 13) te Nuenen. 
Tenslotte op 7 november aan de kerk, 
vanaf 19.00 uur. Tom Suters is te be-
reiken op tel. nr. 06-54974744 of via e-
mail: tom.suters@onsnet.nu.

Inloopavond BS de Rietpluim

Kijkje in de klas
Vandaag van 18.00 tot 19.00 uur is er een 
inloopavond op beide locaties. Kijk voor 
meer info op: derietpluim.nl/nieuws
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Prins(es) der Dwèrsklippels Nuenen
Bij veel mensen beginnen er in de maand oktober zo langzaam aan toch 
weer die carnaval kriebels op te spelen. Achter de schermen zijn vele vrij-
willigers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten echt al weer maanden bezig 
om ook het komende Carnavalsseizoen weer knallend, succesvol en veilig 
te laten verlopen, zo ook bij CV de Dwèrsklippels.

PKC 
De PKC (drie wijze mannen) van car-
navalsvereniging De Dwèrsklippels 
heeft een nieuwe Prins(es) uitgekozen 
om Carnaval in 2016 weer te laten sla-
gen zoals alle andere jaren. Maar zo’n 
keuze wordt niet zomaar bekend ge-
maakt. Het gonst al van de geruchten 
in Nuenen. De één denkt nog beter 
dan de ander te weten wie de nieuwe 
Prins of Prinses zal worden. Het blijft 
nog even gissen...

Er zijn wel enkele aanwijzingen waar-
door de Nuenenaar te weten kan ko-
men wie het zal zijn. 

Hierbij de eerste 3 punten:
1. Ze staan dicht bij het vuur
2. Hij heeft een uiltje gevangen
3. Ze hebben het allemaal in de vingers
 
Hierna treft u nog twee keer 4 nieuwe 
aanwijzingen in de Rond de Linde aan 

en op woensdag 11 november 2015 
wordt om 22.11 uur Witte Rook ver-
wacht in het Park van Nuenen bij het 
Dwèrsklippel monumentje. Daar krijgt 
u ook de laatste hint. 

Op zaterdag 28 november is dan de 
onthulling in Het Klooster van diege-
nen die de kar gaan trekken voor het 
carnavals jaar 2015/2016. Het belooft 
een hele happening te worden. 
Noteer deze datum alvast in uw agen-
da. ’s Middags wordt dan de nieuwe 
jeugdprins/prinses verwelkomd en ’s 
avonds is natuurlijk Het Dwèrsde-
buut. Ook de Prins(es)receptie en de 4 
fantastische Pronkzittingsavonden 
kunt u in Het Klooster gaan bezoeken. 
Kijk voor alle activiteiten/programma 
en datums op de site: 
www.dwersklippels.nl

ALAAF!

Herfststukjes 
maken DOEN!
Geniet jij ook van de herfst? En wil je 
de herfst in huis halen? Heb je zelf 
geen inspiratie hoe dit te doen? Of ben 
je gewoon op zoek naar een gezellig 
avondje uit? Kom dan naar de herfst-
knutsel-workshop op woensdagavond 
4 november. Ze beginnen om 20.00 
uur in de Koppelaar in Nederwetten. 
Iedereen is van harte welkom, maar 
graag opgeven voor 25 oktober 2015 
door een mailtje te sturen naar: info@
doennederwetten.nl. Tot dan!

Gezellige Gerwen Kermis
Vier dagen kermis in Gerwen. Een feestelijk evenement voor jong en oud. 
Met veel vertier op dit traditioneel festijn. Volksvermaak dat de leefbaar-
heid in het dorp ten goede komt. Veel blije kinderen die plezier hebben. 
Met steun van de dorpsgemeenschap, de dorpsraad, verenigingen en dank-
zij mensen die hun handen uit de mouwen steken, lukt het toch weer om dit 
jaarlijkse feest te vieren.  

Waar kun je een Koning tegenkomen? 
En dan bedoel ik niet Koning Willem-
Alexander, maar zijn collega Koning 
Theo. Juist ja, dat kan op de kermis in 
Gerwen. En Theo is niet alleen Koning 
van de Bogerd, maar van heel Gerwen 
en omstreken….. Koning Theo zit niet 
op een troon, hij viert als een gewone 
Gerwenaar ook gewoon en gezellig 
Gerwen kermis. 

De band speelt in de feesttent en ie-
dereen zingt luidkeels mee: 

Het dondert en het bliksemt en het re-
gent meters bier,
het wordt dus pompen of verzuipen da's 
de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind 
in onze rug,
geniet met volle teugen, zulke tijd komt 
nooit terug.
Behoed je voor het ergste, wees zeer 
goed voorbereid.
Hou het hoofd maar boven water,
in dees turbulente tijd.
Straks gaat het gebeuren het is eens en 
dan nooit meer,
de hemel breekt pas open en dan gaat 
het hier tekeer.
 

Jong en oud geniet met volle teugen, 
het lijkt wel kermis in de hel….
Het feest begint op vrijdagmiddag met 
al die vrolijke gezichten van de kinde-
ren die een ballon mogen oplaten. Ie-
dereen kijkt omhoog en de kleurrijke 
ballonnen worden klein stipjes aan de 
hemel. De kaartjes aan de ballon zijn 
allemaal geadresseerd aan café de 
Stam. De afzender op het kaartje van 
de ballon die de meeste kilometers af-
legt krijgt een kinderfiets, aangeboden 
door Rooijakkers Tweewielers.  

En dan op maandagmorgen, dan vult 
de tent bij café de Stam zich langzaam 
maar zeker met de deelnemers aan het 
kermis-rikken. Fanatieke kaarters, men-
sen met jarenlange ervaring en ook be-
ginnelingen die het kaartspel niet tot in 
alle finesses beheersen. En het mooie 
van rikken is dat alle deelnemers, rijp en 
groen, elkaar nodig hebben om een 
paar uurtjes vrolijk te kunnen genieten 
van dit kaartspel. Niemand laat zich in 
de kaart kijken, de een troeft de ander 
af. Soms wint de slimste, dan weer de 
gelukkigste.  Een paar mensen waren 
van de kaart en die kwamen van een 
koude kermis thuis.    

Tekst en foto: Cees van Keulen

CeesKunsTvonk kiest fonkelende kunstenaars 
Carlijn en Bram voor extra expositie
Door Nannie van den Eijnden

Tijdens de feestelijke officiële opening 
begin oktober stelde de organisatie de 
kunstenaars voor aan het publiek, 
waarna zij zichzelf presenteerden. Het 
organisatiecomité selecteerde het 
werk van Bram, omdat het zo bijzon-
der van vorm en kleurrijk is en doet 
fantaseren. 

Zijn met de soldeerbout gebrande en 
beschilderde houten panelen zijn ge-
inspireerd op de Japanse Mangakunst 
(stripverhalenfiguurtjes, die op pop-
pen lijken) en de Franse Art Nouveau. 
Zijn werk ‘Bird Woman’ riep verschil-
lende reacties op bij de bezoekers, die 
ieder hun eigen interpretatie hadden 
over wat de vrouw in het schilderij uit 
haar hand laat vallen. 

De techniek die Bram toepast heet py-
rografie. Met een soldeerbout en ver-
schillende opzetstukjes brandt hij de 
afbeelding in het hout en brandt hij 
stukken hout weg. De nerven in de pa-
nelen vallen vaak mooi samen met de 
geschilderde haren van de vrouwenfi-
guren. Zijn panelen koopt hij bij hout-
handels en Praxis. 

Het werk van Carlijn is door de organi-
satie gekozen, omdat het verstillend, 

ingetogen en sober is en daarmee een 
mooie tegenhanger van het werk van 
Bram. Kijkend naar haar foto’s vraag je 
je af hoe ze heeft waargenomen, wat ze 
heeft gezien en wat je zelf waarneemt. 

Carlijn heeft een fascinatie voor de na-
tuur en hoe ze die beleeft. Ze speelt met 
de vormen en details in de natuur om zo 
tot een nieuw beeld te komen. Met haar 
camera tekent en schetst ze als het ware, 
waarbij ze zich niet aan de vaste regels 
voor fotografie houdt. In Nuenen heeft 
ze o.a. de visvijver bij Enode gefotogra-
feerd en in Göteborg (Zweden) het fort 
Skansen Kronan. Door het gebruik van 
filters en een prisma wordt dat wat ze 
heeft gefotografeerd heel abstract en 
ontstaat er een bijzonder effect. 

Bram heeft aan het Grafisch Lyceum in 
Eindhoven en aan de Design Academy 
gestudeerd en maakt behalve schilde-
rijen ook grafisch werk, zoals illustra-
ties, websites en drukwerk. Carlijn 
heeft haar opleiding aan de kunstaca-

www.carlijnrenders.com

Een jaar na de expositie voor amateurkunstenaars kiest het comité van de 
Stichting ’Kunst met 'n grote T' uit de lijst van deelnemers enkele veelbelo-
vende talenten. Zij krijgen de gelegenheid om hun werk in een eigen exposi-
tie een maand lang te laten zien, onder de naam ‘KunsTvonk’. Omdat hun werk 
opvalt. Fonkelt. Dit jaar zijn dat: Carlijn Renders en Bram van Vijfeijken.

demie in Groningen gevolgd en werkt 
als fotograaf en docent in het basison-
derwijs. 

Hun werk is nog tot 30 oktober a.s. te 
zien in Het Klooster tijdens openingstij-
den: maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 23.00 uur (in het weekend alleen 
tijdens evenementen en festiviteiten).

Opmars naar het 
prinsenbal (2)
Gerwen kermis zit er weer op. Altijd 
weer een gezellig dorpsfeest waar 
veel Gerwenaren en oud Gerwena-
ren bij elkaar komen om onder het 
genot van een lekker drankje lekker 
bij te kletsen. Natuurlijk komt ook 
hier carnaval ter sprake wat het vol-
gend Gerwens dorpsfeest is. Zal de 
nieuwe prins(es) van ‘De Narre-kap-
pen’ er gewoon tussen hebben ge-
staan of durft hij/zij zich niet te 
vertonen tussen al dit nieuwsgieri-
ge publiek?

Voor iedereen die denkt iets ontdekt 
te hebben willen wij als PKC natuur-
lijk een handje helpen door 2 nieuwe 
aanwijzingen in de Rond de Linde te 
zetten om de puzzeltocht weer voort 
te zetten. De nieuwe hoogheden zijn 
klaar voor de opmars maar proberen 
zich natuurlijk zo lang mogelijk schuil 
te houden tot aan het prinsenbal op 
21 november.

Dit zijn tot nu toe de eerste 2 tips:
1. Vier is meer als een getal
2. Het heden en verleden kunnen 

prima samen

En de 2 nieuwe aanwijzingen:
3. Een goede buur EN een verre vriend
4 Het is al jaren dezelfde klok die in 

Gerwen slaat

Suc6 met de zoektocht!!!

Voor meer info kijk op 
Facebook of op:
www.narre-kappen.nl

Wie wordt   
de nieuw   
Prins(es) in   
Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vori-
ge week zijn de eerste 3 aanwijzingen 
vrijgegeven. Dit zijn de volgende 3.
Door mee te raden maakt u, net als an-
dere jaren, weer kans op een super 
mooie prijs.

Kijk voor meer informatie ook op 
www.dewetters.nl

Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen:
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Oud-Nuenenaar opent 
Personal Training Studio 
Aan de Stratumsedijk 67H in Eindhoven opende zaterdag 17 oktober de 
deuren van District-S, een Personal Training Studio. De 27-jarige oud-Nue-
nenaar Frank Bax wil met zijn studio onderscheidend zijn ten opzichte van 
de vele sportscholen in Eindhoven. District-S is een plek waar alles op het 
gebied van gezond leven samenkomt. “Ons team biedt naast personal trai-
ning en small group training ook voedingsadvies en mental coaching aan”.

Daarbij vindt Frank het ‘personal’ ge-
deelte erg belangrijk. “Ik wil graag een 
omgeving creëren waarin iedereen zich 
her- en erkend voelt. Bij ons kun je dus in 
een luxe en vertrouwde omgeving op af-
spraak trainen, alleen of in een groepje”.
Vol vertrouwen en gretigheid kijkt 
Frank uit naar de toekomst. “Een eigen 
studio openen is al sinds ik zelf sport 
een droom van me. Nu dat deze is uit-
gekomen heb ik de smaak te pakken 
en denk ik zelfs stiekem al aan een 
tweede vestiging”.

www.5oaks.nl
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Eendaagse behandeltrajecten voor galblaas en liesbreuk bij ‘t Anna

Onderzoek, diagnose en 
behandeling, zonder tijdsverlies

Galblaasbehandeling in 1 dag.
bijzonder sterk.
“Wat geeft een galsteenaanval een pijn zeg. Ik kon 
echt helemaal niks meer. Mijn huisarts wees me op 
het eendaagse traject van het St. Anna Ziekenhuis. 
Ik was zo blij. Onderzoek, diagnose en operatie 
allemaal op één en dezelfde dag. En ik kon er 
ook nog eens heel snel voor terecht. Ik werd goed 
geïnformeerd over wat ging gebeuren. Dat was fijn. 
Zeker omdat het allemaal zo snel ging. De arts die 
mij onderzocht en de diagnose stelde, opereerde 
mij diezelfde middag. Dat geeft vertrouwen! Pas ben 

ik langs geweest voor een controle-afspraak op de 
polikliniek. Het personeel herkende me en vroeg 
hoe het met me ging. Heel prettig! Ik voel me weer 
goed, het herstel verloopt voorspoedig en ik draai 
al weer lekker mee op het werk en thuis.” 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen in staat 
stellen zonder pijn weer volop mee te doen in het 
leven. Anna. Liefde voor leven.   

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

Heeft u klachten aan de galblaas of een liesbreuk? Het St. Anna Ziekenhuis 
in Geldrop biedt u de mogelijkheid om deze klachten in één bezoek te laten 
behandelen. Concreet betekent dit dat onderzoek, diagnose, opname en 
operatie op één dag plaatsvinden. Dit scheelt patiënten veel wachttijd en 
‘geregel’. 

Veel voordelen voor de patiënt
Deze eendaagse trajecten bieden pa-
tiënten veel voordelen. Het voorkomt 
tijdsverlies, op en neer reizen en het 
inplannen van allerlei verschillende 
afspraken. “Het scheelt patiënten 
soms 2 tot 4 afspraken. We maken het 
met deze trajecten een stuk aangena-
mer en gemakkelijker voor mensen”, 
aldus chirurg Piet Hoek.

Werkwijze
De werkwijze van de eendaagse trajec-
ten ziet er in het kort als volgt uit. In 
de ochtend vinden onderzoek en diag-
nose plaats. ’s Middags de operatie. 
Patiënten geopereerd aan een lies-
breuk kunnen vaak diezelfde dag nog 
naar huis. Mensen geopereerd aan 
hun galblaas moeten een nachtje blij-
ven. De behandeling vindt plaats op 

een vrijdag. Op de maandag hierna 
vindt een telefonische controle-af-
spraak plaats. Indien gewenst of nood-
zakelijk volgt daarna nog een controle 
afspraak op de polikliniek.

Doelgroep
De behandeling is geschikt voor ge-
zonde mensen tussen de 18 en 65 jaar, 
die geen of beperkt medicijnen ge-
bruiken en de afgelopen twee maan-
den niet in een buitenlands ziekenhuis 
opgenomen zijn geweest.

Ervaringen vergelijkbaar  
eendaags traject
Eerder (november 2014) startte het St. 
Anna Ziekenhuis in samenwerking 
met medisch sportgezondheidscen-
trum TopSupport de meniscusbehan-
deling-in-1-dag. Een vergelijkbaar 
eendaags behandeltraject. De reacties 
van patiënten hierop zijn positief. Het 
speelt duidelijk in op een behoefte: 
snelle, kwalitatief hoogwaardige zorg, 
gericht op het gemak van de patiënt.

Meer informatie
Meer informatie over de liesbreuk-be-
handeling-in-1-dag en de galblaas-be-
handeling-in-1-dag vindt u op:
www.st-anna.nl/liesbreukbehandeling 
of www.st-anna.nl/galblaasbehandeling 
of kunt u opvragen bij polikliniek 
chirurgie, telefoonnr: 040-286 48 72.
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Wensambulance 
bij Inloop WLG
Tijdens de inloop van maandag 26 ok-
tober zal in het kort toegelicht worden 
wat ‘wensambulance’ inhoudt. WLG 
heeft daarvoor Giel van Genugten uit-
genodigd. Giel is gepokt en gemazeld 
in de ziekenverzorging tijdens vervoer. 
Hij reist de laatste jaren naar alle uit-
hoeken van de wereld om mensen on-
der derskundige begeleiding thuis te 
brengen. Ook is hij verbonden als vrij-
williger aan de wensambulance. Zie 
ook www.wensambulancebrabant.nl.
Aanvang 14.00, open vanaf 13.30 uur 
in Den Heuvel in Gerwen.

JUMBO Ton 
Grimberg voegt 
verse sushi toe   
aan assortiment
Bij Jumbo winkel in het centrum 
van Nuenen kunnen klanten nu ook 
terecht voor verse sushi. Het gaat 
om een assortiment bestaande uit 
verschillende soorten maki, nigiri 
en Aziatische tapas. De producten 
worden elke dag ter plekke in de 
winkels bereid. 

Doordat de Japanse lekkernijen dage-
lijks in de winkel worden bereid, krij-
gen klanten de garantie dat vers ook 
echt vers is. Naast verse sushi kunnen 
klanten bij Jumbo nu ook terecht voor 
heerlijke wakame, sojaboontjes en an-
dere Aziatische tapas. Wie het avond-
je Japans tafelen compleet wil maken, 
kan uiteraard ook voor een fles sake 
bij Jumbo terecht.

Grootste assortiment
De introductie van verse sushi sluit 
aan bij het grootste assortiment dat 
Jumbo garandeert. Klanten kunnen bij 
Jumbo kiezen uit maar liefst ruim 
32.000 verschillende artikelen tegen 
de laagste prijs. Als klanten iets mis-
sen, zorgen medewerkers ervoor dat 
het betreffende artikel binnen twee 
weken in het assortiment wordt opge-
nomen.www.jumbo.com

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Expositie: Cursisten in beeld
Op een inspirerende locatie tussen het dommeldal en de uitbreiding Nuenen-
West exposeren op zaterdag 24 en zondag 25 oktober de cursisten van het ate-
lier ‘Ruimte in beeld’. Naast een tiental schilders zullen niet minder dan 65 -min 
of meer ervaren- beeldhouwers er met gepaste trots hun werk tentoonstellen. 

Een deel van de expositie vindt plaats 
in diverse binnenruimtes en een ander 
deel in de prachtig gelegen beelden-
tuin. Deze tuin, waarin gedurende het 
seizoen wisselende exposities plaats-
vinden, is voor deze gelegenheid ge-
heel vrijgemaakt voor de cursisten. De 
200 beelden, die u er kunt gaan bekij-
ken zijn zeer divers; zowel abstract als 
figuratief en met zeer uiteenlopende 
stijlen en gebruikte steensoorten. 
Kortom voor elk wat wils. Zowel de 
exposerende cursisten als hun docen-
ten zijn tijdens de expositie aanwezig 
en aanspreekbaar. Evenals tijdens de 
voorgaande expositie van cursisten 
-zo’n 1,5 jaar geleden- zult u sommi-
gen hakkend of schurend aantreffen; 
hun enthousiasme kan aanstekelijk 

werken voor degenen die interesse 
hebben in beeldhouwen als hobby!
Als bezoeker wordt u ook gevraagd 
om uw favoriete beeld op de tentoon-
stelling te kiezen om daarmee te bepa-
len wie van de exposanten met de 
‘publieksprijs’ gaat strijken. Op zon-
dag laat in de middag wordt deze pu-
blieksprijs bekend gemaakt en 
uitgereikt.
Een kopje koffie of thee staat uiteraard 
voor u klaar en de toegang is gratis. 
Parkeerruimte is ruim aanwezig op 
het terrein, maar de locatie is ook uit-
stekend per fiets bereikbaar.
De expositie is op beide dagen ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. Adres: 
Dubbestraat 9a te Nuenen.
www.ruimteinbeeld.nl

KBO Korenmiddag
Op zondag 1 november organiseert de 60-jarige KBO afdeling Nuenen voor 
iedereen een feestelijke muzikale middag in de theaterzaal van Het Kloos-
ter. Het programma is in handen van het eigen groot KBO-koor De Vrolijke 
Samenzang die voor deze gelegenheid wordt ondersteund door musical-
groep Kapsones het Kinderkoor. De Vrolijke Samenzang, onder voorzitter-
schap van Arie Verhaegh, staat onder leiding van dirigente Natalia 
Tretiakova, terwijl Ton Toirkens achter de toetsen zal plaatsnemen.

Het KBO jubileum kreeg als motto 
mee: Oud en jong, samen in bewe-
ging. Daarom is er gekozen voor een 
afwisseling van optredens van het 
KBO seniorenkoor met opvoeringen 
van de jeugdige theatermensen van 
musicalgroep Kapsones en met de 
jonge kinderen van het Kinderkoor.
Het kinderkoor zal liedjes zingen als 

Een wereld vol kleuren en Never give 
up. Kapsones brengt onder meer het 
Padvinderslied en het Pantoffelheld-
lied, terwijl DVS een medley van Wim 
Sonneveld brengt en gevoelig terug-
kijkt op de jeugd die voorbij gevlogen 
is in Salavjoom Zaljootnim.
De Korenmiddag is van 14.00 uur tot 
16.45 uur. Entree gratis.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Twee minuten
Door Elwien Bibbe
 
Door het oog van de naald ging ie. Optimaal gebruik gemaakt van de zieken-
huislogistiek. Van de huisartsenpost in het Anna in Geldrop met de ambulance 
naar het Catrien in Eindhoven en weer terug en dat alles binnen vierenenhalf 
uur: drie stents rijker. En een week later doet hij zijn verhaal op het terras... 
En dan moeten wij luisteren, want hij moet van zich afpraten.... En dat doen wij 
graag. En hij bedankte ons daarvoor en dat vonden wij best wel fijn. Wij luiste-
ren wel vaker, want wij staan tot nu toe altijd aan de luisterende kant. We zeggen 
dat eigenlijk nooit hardop, we kijken mekaar alleen maar aan. A second life. 
Soms duurt van zich afpraten een beetje lang, en wordt de vriendelijke verple-
ger ook in al zijn behulpzaamheid uitgebreid beschreven, en aan iedere nieuwe 
bezoeker opnieuw..... De echtgenote van een kennis van een kennis van ons 
heeft daar iets op gevonden: de twee minutenregel..... Twee minuten voor heup, 
knie of hart....
En daarna gaat het gesprek weer over op leuke dingen....
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GEZOCHT: 
cultuurliefhebbers! 
We willen het mogelijk maken dat ie-
dereen die houdt van theater of film 
maar ’s avonds de deur niet uit wil of 
kan, toch kan genieten van een mooie 
voorstelling. Het is de bedoeling in 
onze gemeente één keer per maand 
overdag iets te organiseren. Wie wil 
helpen om dit mee mogelijk te maken? 
Voor dit leuke project zoeken we een 
aantal enthousiaste vrijwilligers, zo-
wel denkers als doeners. 
Neem voor meer informatie contact 
op met Marian Vissers (marian.vis-
sers@onsnet.nu; 06-50681222).

Komt dat zien  
in Nederwetten!
Hooggeëerd publiek! Wij hebben voor 
u een hele leuke en gezellige voorstel-
ling in petto! Alle leerlingen van Een-
bes basisschool Sint Jozef presenteren 
allerlei vrolijke en grappige toneel-
stukjes, dansjes en liedjes. Deze bij-
zondere voorstelling zal te zien zijn op 
vrijdag 23 oktober om 11.00 uur in de 
speciale theaterzaal bij de Sint Jozef-
school in Nederwetten. Iedereen, jong 
en oud, is van harte welkom! Komt dat 
zien! Toegang is gratis!

30 oktober in het Cultureel Centrum Het Klooster in Nuenen!

De nieuwste theatershow van  
Ernst en Bobbie voor het hele gezin 
 
De show Wij Willen Water van Ernst en Bobbie is een vrolijke, interactieve 
voorstelling voor het hele gezin, waarin onophoudelijk kan worden gela-
chen en meegezongen met de twee grootste soepkippen van Nederland. 
 
Dit doldwaze avontuur van de twee 
kinderhelden heeft alle vertrouwde 
ingrediënten in zich die het publiek 
van Ernst en Bobbie gewend is: een 
spannend avontuur, heel veel bekende 
liedjes en veel, heel veel grappen. Niet 
alleen voor de kinderen, maar ook 
voor de volwassenen. Op een Ernst en 
Bobbie-manier behandelt de voor-
stelling daarnaast een daadwerkelijk 
probleem van het tekort aan schoon 
drinkwater in de wereld.
 
Het verhaal
In deze show draait het allemaal om 
schoon drinkwater; Ernst en Bobbie 
doen per ongeluk mee aan een tv-ac-
tie voor schoon drinkwater. Zonder 
dat ze dat doorhebben beloven ze per 
ongeluk 200.000 euro aan de actie 
maar… Ernst en Bobbie hebben dat 
geld helemaal niet. Uiteindelijk be-
sluiten ze om dan maar stiekem zelf 
naar Afrika te gaan om de bevolking 
van NBUKU te voorzien van schoon 
drinkwater. Maar daar mag niemand 
weten dat ze er zijn. En of het dan nog 
allemaal goed komt…?

 
Samenwerking met 
Wandelen voor Water
Ernst en Bobbie hebben zich met hun 
nieuwe show verbonden aan Wande-
len voor Water. Wandelen voor Water 
is een kindgerichte campagne die elk 
jaar plaatsvindt in de weken rondom 
de VN World Water Day, op 22 maart. 
Kinderen helpen hun leeftijdsgenoot-
jes in ontwikkelingslanden aan veilig 
drinkwater.

PRIJSVRAAG:
Hoe heten Ernst en Bobbie 

in het echt?
Mail de uitslag je naam, adres 

en telefoonnummer naar: 
ernstenbobbie@ronddelinde.nl

En win een van 
de 4 vrijkaartje 
voor deze show

Ernst en Bobbie
Het mateloos populaire kinderhelden 
duo wordt gevormd door Erik van 
Trommel (als de serieuze Ernst) en 
Gert-Jan van den Ende (als de impul-
sieve en een beetje ondeugende Bob-
bie) die al meer dan 25 jaar met hart 
en ziel bezig zijn met het maken en 
spelen van kinderprogramma’s en 
kindervoorstellingen. Voor hun crea-
ties Ernst en Bobbie schrijven ze alle 
teksten en liedjes zelf. Net als Ernst en 
Bobbie zijn Erik en Gert-Jan ook in 
het dagelijks leven goede vrienden, 
wat je terug ziet in het speelplezier dat 
van het podium spat tijdens de Ernst 
en Bobbie shows.

Waar & wanneer
Aanvang voorstellingen om 13.30 uur 
en 16.15 uur. Toegangskaarten à € 15,00 
te reserveren via www.hetklooster.org 
of telefonisch via 040-2843399 op werk-
dagen tussen 13.30 uur en 17.30 uur.
www.ernstbobbie.nl

Wat een ophef….. over goede zorg.
Wat zijn wij geschrokken over de ingezonden brief en bezwaren omtrent het uitvaarthuis 
van Raaijmakers.
Wij zelf hebben mogen ervaren hoe de persoonlijke zorg en aandacht is van de familie 
Raaijmakers in een moeilijke periode.
Ze nemen ruim de tijd en aandacht voor de nabestaanden, zodat het afscheid heel per-
soonlijk en gedenkwaardig wordt. Dit alles in een huiselijke warme omgeving.
Voor de familie Raaijmakers niets dan lof, zij hebben er mede voor gezorgd dat wij van 
het afscheid van mijn man en vader een warme herinnering hebben kunnen maken. 
Wat zou het voor ons fijn zijn geweest als dit ook nog in ons eigen dorp was geweest, dat 
maakt de drempel nog wat lager.
Waar zijn de mensen dan zo bang voor…. Die ene keer dat mensen een lijkwagen zien 
langs komen (als een overledene gebracht en gehaald wordt) of voor het ‘vele’ bezoek 
(hoe vaak denken de mensen dat er een avondwake is?)… of het idee dat er iemand ge-
storven is?

Mensen toch…. Kijk eens wat verder. Er wordt een service in het dorp aangeboden, waar 
je heel blij mee bent als je zo’n moeilijke periode doormaakt.
En dan niet door een bedrijf die alleen maar kijkt naar aantallen en uren, maar een bedrijf 
met oog voor mensen! Daar moet je als dorp juist enorm gelukkig mee zijn!
Wij hopen echt dat een stel mensen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is, 
het niet voor elkaar krijgt om deze toegevoegde waarde te verhinderen.

Fam. Roijakkers, Populierenhof 9, 5671 BH Nuenen

Gelukkig toch nog eerlijke mensen
Ik wil de mevrouw die donderdag 8 oktober zo eerlijk was om het geld dat in de pinkast 
buiten zag zitten, het eruit haalde en naar binnen bracht. Na speurwerk van de bank 
kreeg ik een telefoontje.
Ik moest wel uitleg geven, maar was wel heel blij.           

Dank je wel, Mevr. Van Rooij

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

Kiekeboe
Komende dinsdag, 27 oktober, is er geen inloopochtend van Kiekeboe in verband 
met de herfstvakantie. Kiekeboe is een inloopochtend op dinsdag van 9.30 uur-
11.00 uur waar kindjes van 0-4 jaar met elkaar kunnen spelen in het bijzijn van hun 
papa, mama, opa, oma of de oppas op de hoofdlocatie van basisschool De Riet-
pluim aan de Van Duynhovenlaan 15. Er wordt gezorgd voor een stukje fruit en een 
glaasje ranja. Ook de koffie en thee staan klaar. Kiekeboe is de eerste keer gratis 
daarna is het 1 euro per gezin. Zie ook www.kiekeboenuenen.blogspot.com

Liederentafel 
Schafrath
Iedereen die van zingen en gezellig-
heid houdt, kan iedere maand aan-
schuiven bij de Liederentafel in Café 
Schafrath aan het Park in Nuenen. Het 
Nuenens vrouwenvisserskoor deed 
dat de vorige keer ook. Op zondag 25 
oktober is om 20.30 uur de volgende.

KBO geniet van Nuenen op het randje
Wegens ziekte van Yvonne Henderson moest afgelopen donderdagmorgen 
auteur Tonny van den Boomen zonder haar hulp zijn verhaal doen over hun 
boek Nuenen op het randje. De Nuenense KBO had het schrijverskoppel 
uitgenodigd om in de maandelijkse lezing Schuif even aan tafel bij… over 
hun lijvige verhalen - en fotoboek van Boord, Opwetten, Wettenseind, Een-
eind, Vaarle en Refeling te komen vertellen.

Tonny wist de goed gevulde Trefpunt-
zaal van Het Klooster te trakteren op 
allerlei verrassend nieuws. Zo was 
ooit in het toen nog nietige dorpje 
Nuenen Huize Zoeterbeek het groot-
ste bordeel van heel Brabant. Later, na 
wat vermoedelijk een brandstichting 
was, bouwde er de familie Smits van 
Oyen een nieuw kasteelachtig land-
huis. Smakelijk wist Tonny te vertellen 
dat er veel meer huizen van lichte zede 
nin dit gebied van Nuenen stonden en 
dat het aantal herbergen en kroegen 
onvoorstelbaar groot was. De vader 
van Gonneke van Dam, Antoon van 
Dam, een oud inwoner van wat nu 
wordt aangeduid als Nuenen West, 
was een van de 57 geregistreerde en 
door het hof erkende buitenechtelijke 
kinderen van Koning Willem III. Zijn 

leven lang kreeg Van Dam daarvoor 
een periodieke uitkering vanuit de 
hofkringen.
Hilarisch was het verhaal over de Beek 
en Donkse voerman Jan Engels die 
zich driemaal per week een stuk in zijn 
kraag dronk in een Opwettense kroeg, 
dan stomdronken achter op zijn paar-
denwagen onder de wol kroop om zijn 
roes uit te slapen. Het paard zette rus-
tig zonder voerman de lange tocht 
naar huis alleen voort.
Van den Boomen weet alles over het 
Eeneinds station wat kwam en weer 
ging, brouwerijen die ontstonden en 
weer verdwenen, hele fabrieken die 
werden gebouwd zijn alweer zijn weg-
gevaagd. Mooie verhalen van oud 
Nuenen, waar weer veel mensen van 
kwamen smullen.

TV de Lissevoort voor één dag 
in Oktoberfest-sfeer
In het kader van het jubileumjaar organiseerde TV de Lissevoort afgelopen 
zaterdag een eendaags dubbeltoernooi voor haar leden. Het toernooi pas-
te prima bij de periode van het jaar, het Oktoberfest toernooi.

Het paviljoen werd omgetoverd tot 
een ware Bierstube. Alle 150 deelne-
mers (het toernooi was in heel korte 
tijd helemaal volgeboekt!) werden ge-
durende de dag gefêteerd volgens 
Duitse gebruiken. De gezellige tennis-
dag werd afgesloten met een Duits di-
ner (Schnitzel und Bratwurst), 
gezeten aan, zoals het hoort, lange ta-
fels.  
Na het eten was het tijd voor de prijs-
uitreiking, maar niet nadat de voor-
zitter de Dirndls Laura, Meia, Cindy 
en Katja uitvoerig bedankt had voor 
de perfecte organisatie en hun gewel-
dige enthousiasme. Hij benadrukte 

daarbij het grote belang van gezellig-
heid voor de vereniging. Plezier in, 
met en na tennis moet voorop staan 
en dat krijgt mede vorm in dit soort 
van evenementen.
Een DJ in stijl (mit Lederhose) en de 
Nünentaler Schürzenjäger hebben er 
mede voor gezorgd dat het feest nog 
tot de late uurtjes doorging. Kortom 
het was weer een topfeest!!
Het Oktoberfest was de laatste activi-
teit van het geweldige 50e jubileum-
jaar en het was een waardige afsluiter. 
Het smaakt wel naar meer en ook dit 
evenement zal volgend jaar zeker te-
rugkeren op de activiteitenkalender.

De Dirndls die voor de geweldige organisatie zorgden: vlnr: Katja Moors, Laura van de 
Molengraft, Cindy Kuijten, Meia Maathuis.

Dierenrijk zoekt namen   
voor rode pandatweeling
Dierenrijk is op zoek naar namen voor de twee rode panda’s die deze zomer 
het levenslicht zagen in het Nuenense park.

Bij de geboorte van rode panda’s is het 
niet gebruikelijk dat er verzorgers aan 
te pas komen en dat was ook in Dieren-
rijk het geval op 27 juli. “Zo’n bevalling 
gaat volledig op natuurlijke wijze. 
Daarna laten we de moeder en haar 
jongen enkele maanden met rust. On-
langs hebben we de jongen gechipt en 
een geslachtsbepaling uitgevoerd. Het 
zijn twee meisjes,” aldus hoofd dierver-
zorging Stephan Rijnen van Dierenrijk.

Extreme kou
Dat de temperatuur nu soms al rond 
het vriespunt schommelt, deert de ro-
de panda’s van Dierenrijk geenszins. 
Deze dieren zijn namelijk bestand te-
gen extreme kou dankzij hun dikke 
vacht. In het Himalaya-gebied worden 
ze echter in hun voortbestaan be-
dreigd vanwege hun bont en vooral het 
verdwijnen van geschikt leefgebied. 
Dierenrijk neemt in dat kader ook deel 
aan het EEP-fokprogramma van de sa-
menwerkende Europese dierentuinen.

Namenwedstrijd
Moeder Kim is samen met vader Yogi 
erg trots op de nakomelingen. De meis-
jes hebben echter nog geen namen. Via 
www.dierenrijk.nl/namenwedstrijd 
kan iedereen suggesties doen. De 
winnaar(s) worden uitgenodigd voor 
een bezoek aan Dierenrijk inclusief 
‘meet&greet’ met de rode panda’s.



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.

AANGEBODEN Hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
87903462.

AUTO-, OLDTIMER-, 
MOTORSTALLING Bin-
nen, droog en afgesloten. 
W. Goossens. Vaarle 8. 
Tel. 040-2831509.

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.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

 PUZZELHOEKWeek 43

8 9 2
2 9 7

6 1
5

1 2 5
8 6 4
5 1 8 4

8 7 1
3 9 6 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 blunder 6 kosmos 12 behoeftig mens 13 deel v.h. been 
15 plakband 17 karaat 19 vanaf 20 hoogbouw 22 zangstem 23 pl. in Gelderland 
25 profeet 26 toestand van razernij 28 geeuwen 30 leiding 31 werktuig 
33 jaargetijde 35 lidwoord 36 soort hert 38 bouwmateriaal 40 viseter 43 vesting 
45 staat in Amerika 47 uitroep van vreugde 49 boerenbezit 50 priem 
51 water in Utrecht 52 zangstuk 54 voegwoord 55 water in Friesland 
57 riv. in Spanje 58 dus 60 wreed heerser 62 guitig 63 later.

Verticaal: 2 schootcomputer 3 vlaktemaat 4 tot en met 5 eikenschors 
7 bijbelse figuur 8 en omstreken 9 onverschrokkenheid 10 sportvrouw 11 stang 
14 tekengerei 16 bergweide 18 sportploeg 19 groot aantal 21 op de wijze van 
24 per persoon 27 gil 28 intens genoegen 29 bontsoort 30 handvat 
32 een weinig 34 keurig 37 huisvuil 38 handwerken 39 familielid 
40 vruchtbare plaats 41 mannelijk dier 42 duivel 44 ijzerhoudende grond 
46 grote kledingmaat 48 op grote afstand 53 papegaai 54 eveneens 56 takje 
57 jaartelling 59 bevel 61 bijwoord.

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

S T E L T H I N D E

K R A A I R N O O R D

N U L V L A A G S R A

E D E B R O M P O T V A L

E D F E O I O O A F

R E F R E I N N I G E R I A

E E R A R A

B A L L A S T G E L A T E N

L K E I A O T L T A

A K S R E C L A M E E T S

D E A S T O L A E E I

R E C H T F A M P E R

S T A A F A L P E N

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

Oplossingen wk 42
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

STERRENHEMEL

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.

BEIGE
EDELEN
EICEL
HONINGKOEK
HOOIZOLDER
JASZAK
JETLAG
KABINETSNOTA
KLANT
KLASSE
KOMEET
KRIEK
KROMPRAAT
LEGATOR
NAVEL
NULNUMMER
PAKJE
PARELCOLLIER
PEGEL
PLUKJE
POEMA
PRIMEUR
PRIVE
REIKEN
SPREI
TRITS
VIOOL

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

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 41, Mw. B. Hellings-Arts, Nuenen.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

PURE FACE & BODY 
BEAUTY SALON

in Nuenen 
Schoonheidsbehandeling 
•	 Gezichtsbehandeling	
•	 Epileren	van	gezicht	en	wenk-

brauwen	 met	 een	 touwtje	 of	
d.m.v.	harsen	

•	 Lichaamsmassage	(ayurveda)	
•	 Manicure	en	pedicure.	

BETAALBARE PRIJZEN! 
Ik	werk	met	natuurlijk	product	van	
Lakshmi- Ayurveda	en	Sonya- 

aloë Vera	verzorgingslijn.
Afspraak maken? 
Chandni	Mana	(volledig	bevoegd)	
Tel. 06-49369925	of	E-mail:	
chandnimana@gmail.com

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

GARAGE-SALE ZATER-
DAG 31 OKTOBER van 
11.00 uur tot 15.00 uur 
o.a.  boeken, kleding, elek-
trisch gereedschap, sneeuw-
kettingen, tafelvaatwasser, 
fietsenrek, skeelers, ijshoc-
keyschaatsen, stoelen en 
snuisterijen. De Spijkert 9  
Nuenen (Eeneind). Tel. 06-40 
03 04 72.

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

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

Prachtig resultaat van Eendjes race

Ronde Tafel Nuenen reikt 2 cheques uit
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de bijeenkomst van de Ronde Tafel Nuenen op dinsdag 20 oktober op 
hun vaste adres D’n Kleine Dommel, hadden zij een flinke verrassing voor twee 
Nuenense instellingen in petto.

PERFECT GEVORMDE 
WENKBRAUWEN, EYE-
LINERS, LIPLENERS MA-
KEN UW GEZICHT SPREKEN-
DER EN GEEFT EEN JONGER 
VERZORGD UITERLIJK. Met 
Permanent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag ko-
men, zonder moeite. Al 15 jaar 
ervaringen, GGd gecertificeerd.
   
BOTOX EN FILLERS,  vrij-
dagmiddag as. 23 oktober 
komt onze cosmetische arts 
weer. Nieuw nu ook THREAD-
LIFT; lifting gezicht/hals, de-
colleté zonder snijden!! Bel 
voor gratis consult. Maak tij-
dig een afspraak er is een be-
perkt aantal plaatsen! 

   
SPECIALIST IN ONTHA-
REN, 30 JAAR ERVARING, 
nieuwste technieken, beste re-
sultaten, DIODELASER, ELEK-
TRISCH ONTHAREN, HAR-
SEN. Erkend door zorgverze-
keraar! Aarzel niet, bel voor 
een gratis consult!
   
VETROLLETJES BEU? 
PLAATSELIJK AFSLAN-
KEN. Bindweefselmassage 
met ultrageluid en endermo-
logie; het alternatief voor lipo-
suctie. Bel voor proefbehande-
ling met LIPO II.
   
LAST VAN ONTSIEREN-
DE KALK OF SCHIM-
MELNAGELS? Behande-
ling met Lasertherapie. Ge-
zonde nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden een 
mooi resultaat! (mits thuisad-
viezen opgevolgd worden).

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

Beide Nuenense instellingen werd 
een cheque aangeboden van maar liefst 
€ 1500,- elk. Voor de speeltuin werd 
een nieuwe wip beschikbaar gesteld. 
Zijn naam is de Bridge Bumper en kan 
plaats bieden aan 4 personen. Geheel 
vervaardigd volgens de laatste veilig-
heidseisen. De vorige wip is jaren geleden 
al gesloopt omdat die niet veilig genoeg 
was. Namens de Speeltuin de Kievit wa-
ren Wouter, Dennis en Bart aanwezig om 
het cadeau in ontvangst te nemen.
Voor Weverkeshof was Paul aanwezig 
om de cheque in ontvangst te nemen. 
Hij vertelde dat het geld goed gebruikt 
zal worden voor de bouw van een nieu-
we volière, waarmee men inmiddels 
begonnen is.
Voorzitter Coen Scholder van de Ron-
de Tafel vertelde dat het bedrag bijeen 
gebracht was door de inkomsten van 
de Eendjesrace die dit jaar voor de 
tweede keer gehouden werd op het La-
co strandbad in Nuenen.

Vorig jaar was de Stichting De Opkikker 
de gelukkige die een flinke donatie tege-
moet kon zien en dit jaar is de champag-
ne actie al van start gegaan waarvoor  het 
Ronald McDonalds huis gekozen is als 
volgend doel van de actie.   

De Ronde Tafel staat voor Service ont-
wikkeling en Vriendschap. Het is een 
club jonge ondernemers tussen 30 en 40 
jaar die allen een zo breed mogelijk palet 
vormen van allerlei beroepen van 
ICT’ers tot Chirurg. Netwerken tijdens 
hun bijeenkomsten vormt een belang-
rijk onderdeel van hun samenzijn. Na 
hun veertigste moeten ze echt de club 
gaan verlaten.

Remco Sanders, gastheer, lid en mede-ei-
genaar van D’n Kleine Dommel, vertelde 
niet zonder trots dat de Ronde Tafel op 
deze avond weer 2 nieuwe aspirant leden 
zou gaan inschrijven. Het totaal komt 
dan op 17 leden.

Vlnr: Paul van de Weverkeshof, Coen Scholder voorzitter RondeTafel en Dennis, Wouter en 
Bart van De Kievit.
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Donateurs- 
concert   
Drumfanfare   
Jong Leven
Om alle donateurs en sponsoren te 
bedanken voor hun financiële en 
materiële steun, wordt er een dona-
teursconcert georganiseerd. 

Zondag 1 november organiseert 
Drumfanfare Jong Leven een dona-
teursconcert om alle donateurs en 
sponsoren te bedanken voor hun 
steun. Naast dat ze hun sponsoren en 
donateurs willen bedanken, huldigen 
ze op deze dag Paul van Mierlo, een 
wel gewaardeerd lid die door zijn inzet 
en muzikale bijdrage een eervolle hul-
diging meer dan verdiend heeft. Na de 
huldiging vindt er een receptie voor de 
jubilaris plaats.
Het gehele orkest staat onder leiding 
van Jos de Vos en zal op 1 november 
een gevarieerd programma ten gehore 
brengen. De aanvang is om 14.00 uur 
in het gemeenschapshuis 'D'n Heuvel' 
te Gerwen. Toegang is gratis. Het be-
stuur en de leden heten u van harte 
welkom voor dit concert. Graag tot 1 
november!

Leon van der Zanden 
in Ons Tejater 
 
Zaterdag 24 oktober speelt Leon 
van der Zanden een try-out van 
zijn nieuwste cabaretvoorstelling 
‘Supergewoon’ in Ons Tejater te 
Lieshout.

Leon op zijn scherpst! Origineel, 
kwetsbaar, fysiek en met de authentie-
ke publieksinteractie die we van hem 
kennen. Maar inmiddels heeft hij keu-
zes gemaakt om van deze wereld de 
juiste plek voor zijn kinderen te ma-
ken. Weg van de gangbare zekerhe-
den, weg van de onaantastbaarheid 
waar veel publieke personen zich mee 
presenteren. Hij kiest voor openheid, 
om zijn publiek zijn gevoel te tonen en 
daarmee hun gevoel te raken. Eén op 
één. En hij zou Leon niet zijn als hij 
zich daarin niet helemaal liet gaan, hi-
larisch en larger than life.

Leon: "Als je kijkt naar wat de mensen 
echt beweegt, zie je dat jij dat zelf 
bent. Jij beweegt de mensen. En ik, ik 
laat ze schudden." Als je wilt dat co-
medy een hart heeft en je laat schreeu-
wen van het lachen, dan is dit de show 
voor jou! 

Zaterdag 24 oktober, aanvang 20.30 
uur, in de theaterzaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2, Lieshout. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. Re-
serveringen: www.vierbinden.nl/on-
stejater of 0499-422878 (maandag t/m 
donderdag na 13.00 uur en vrijdag-
avond na 18.00 uur).

Fotograaf: Sas Schilten.

Pauline Jansen 
maakt indruk 
tijdens Expositie 
‘Woord in Beeld’ 
Vorige maand heeft de Nuenense 
dichteres Pauline Jansen geëxpo-
seerd in de Kruisgang in Roermond. 
Zij was met haar poëzie een van de 
zeven deelnemers, naast andere 
disciplines zoals glas- en schilder-
kunst, beeldhouwwerk, installaties 
en fotografie.

De samenwerking met de andere kun-
stenaars was inspirerend. Die onder-
linge interactie en de natuur als 
inspiratiebron kwamen tot uiting in de 
gedichten van Pauline. Woord en 
beeld beïnvloedden elkaar. Ze schreef 
o.a. gedichten bij foto’s van haar zus, 
Christine Jansen. Vier gedichten over 
de seizoenen bijvoorbeeld, met mij-
merende gedachten, fragmentarisch 
en verstild, in woorden die haast 
breekbaar zijn:

Lente
steeds langer
wordend avondlicht
weerkaatst
in stilstaand water. 

Zomer
heet klemt de zomer
het leven
roerloos wachtend
op wolken. 

De seizoenen staan voor verandering, 
vernieuwing, en ook voor de levens-
weg en eigenheid. Pauline benoemt in 
haar werk niet louter wat ze waar-
neemt. Ze creëert met haar woorden 
beelden die voorstelbaar en voelbaar 
zijn, tussen droom en werkelijkheid en 
hoop en verlangen. Pauline groeit in 
haar gedichten naar meer beschou-
wen en minder opgaan, naar meer ab-
stractie. Het ‘Woord in Beeld’... Pauline 
Jansen heeft het thema van de exposi-
tie waar gemaakt.

Pauline is lid van Dichterscollectief 
Nuenen. Collega-dichter Helma Mi-
chielsen bezocht de expositie. Over 
het dichterscollectief verschijnt bin-
nenkort meer in de pers. 

Foto’s van Christine Jansen zijn te zien 
op de website: www.christinejansen.nl

Sprankelend pianospel    
van Andrey Nesterenko   
Door Nannie van den Eijnden

Ben van Leeuwen van de School voor Praktische Filosofie in Eindhoven 
opende zondag het eerste Art in Listening concert van het seizoen 
2015/2016 met het thema ‘De vier jaargetijden’. Hij deed dat, zoals gebrui-
kelijk met een hartelijk welkom en een minuut stilte. Het concert was goed 
bezocht, er waren 100 mensen in de grote zaal aanwezig. 

“Die ene minuut stilte helpt om beter 
te luisteren en net dat beetje extra te 
ervaren. Je zet even opzij wat je geest 

bezig houdt, om daarna je bezighe-
den beter en blijer te vervolgen” licht-
te hij toe. Stil werd het. Het woord 
was aan de Russische Andrey. In zijn 
nieuwe programma ‘Muziek door de 
eeuwen heen’ speelde hij voor de pau-
ze muziekstukken uit de 17e en 18e 
eeuw en na de pauze uit de 19e en 20e 
eeuw. Hij heeft naar verschillende 
componisten en stijlen in de historie 
gekeken, in periodes van 50 jaar, en 
onderzocht wat er in een bepaalde 
tijd in de muziek gebeurde, wat ty-
pisch was voor die stijl. Daar heeft hij 
zijn eigen interpretatie aangegeven, 
vertelde hij in goed verstaanbaar Ne-
derlands. “Terwijl hij op de muziek 
studeerde, ontstond er van Bach tot 
en met Liszt een combinatie die hij 
spannend vond, in C en Cis” vertelde 
hij na afloop. Zijn pianospel was 
prachtig en soms zo energiek, dat hij 
van zijn kruk omhoog kwam. 

Al om 08.15 uur werd er geoefend en 
gestemd aan de vleugel door Andrey 
en pianostemmer Albert Wernsen. Foto: Stefan Steven.

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

Dokter Lieveld vertelt...

De midvoor, reuma en acupunctuur
Mijn patiënt Pieter Wijnands (gefingeerde naam) was midvoor bij een niet 
onverdienstelijke amateur voetbalclub. Vooral in de herfst kreeg Pieter 
steeds vaker last van zijn gewrichten. De ene week voetbalde hij de sterren 
van de hemel. De week erna ging het een stuk minder. De pijnen begonnen 
in zijn handen en bovenarmen. Na een tijdje breidde de pijn zich uit naar 
zijn knieën en bovenbenen. Bij Pieter werd reuma geconstateerd: reumato-
ide artritis, ook wel RA genoemd. 
 
Reumatoïde artritis (RA) betekent let-
terlijk: reumatische gewrichtsontste-
king. Het is een  auto-immuunziekte. 
Het afweersysteem keert zich dan te-
gen het eigen lichaam. 
 
Hoe RA ontstaat, weten we nog niet 
precies. De ziekte kan zich ineens 
openbaren, maar ook sluipenderwijs. 
Het is een chronische aandoening, die 
helaas nog steeds niet echt te gene-
zen is. Met RA heb je last van pijnlijke 
gewrichtsontstekingen: de ene keer 
meer dan de andere. 

Vroeger schreven we mensen met 
reuma vaak rust voor, maar uit onder-
zoek blijkt dat het juist belangrijk is 
om in beweging te blijven. Bewegen 
zorgt ervoor dat gewrichten soepel 
blijven en het houdt spieren en bot-
ten sterk. Wat Pieter doet, voetballen, 
is misschien uitzonderlijk, maar niet 
slecht voor hem. Integendeel.
 
Wel kon Pieter pas weer op behoorlijk 
niveau gaan voetballen nadat hij een 
eerste serie acupunctuurbehandelin-
gen had gehad. Acupunctuur heeft 
namelijk een positieve invloed op ons 
afweer-en energiesysteem: niet al-
leen bij reuma, maar bij veel verschil-
lende klachten. Zoals bij hoofdpijn en 
migraine, MS, slaapproblemen, burn-
out en depressie.

Daarnaast stimuleert acupunctuur het 
lichaam om meer lichaamseigen pijn-

stillers en ontstekingsremmers aan te 
maken. Dat heeft Pieter ook gemerkt. 
Zo gauw hij een zwelling of een ont-
steking ontdekt, komt hij langs voor 
een behandeling. Ik behandel hem 
dan niet alleen met enkele superdun-
ne en pijnloze naaldjes, maar ook met 
laseracupunctuur. Daardoor heeft Pie-
ter geen last van vergroeiingen.
 
De World Health Organisation (WHO) 
maakte een analyse van het moderne 
wetenschappelijke onderzoek naar 
acupunctuur. Op basis daarvan advi-
seert de WHO acupunctuur voor meer 
dan 100 (!!!) ziekten, symptomen en 
aandoeningen. Ook voor reumatoïde 
artritis beveelt de WHO acupunctuur 
aan. Evenals voor voor veel andere 
vaak voorkomende klachten: bv. 
hoofdpijn, lage rugpijn, depressie, RSI, 
menstruatiepijn, hoge bloeddruk en 
fibromyalgie.

Kienen in Lieshout
Vrijdag 23 oktober is het weer kienen 
in het dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. Zaal gaat open om 19.00 uur 
en de avond begint om 20.00 uur. Er is 
een jackpot en er zijn mooie vleesprij-
zen in de loterij. Genoeg redenen om 
te komen kienen in Lieshout.

Licht- en geluidtechnicus Frank 
Swinkels was daarbij aanwezig om 
het licht en het geluid af te stemmen. 
“Er wordt vaak gedacht dat je maar 
wat aan de knopjes hoeft te schuiven, 
maar zo werkt het niet” vertelt hij. “Je 
moet het licht qua kleur en sfeer aan-
passen”. Frank heeft gekozen voor een 
warme sfeer, met speciaal een spot op 
de vleugel gericht, zodat je het bin-
nenwerk van de vleugel gespiegeld 
ziet in de omhoogstaande klep. “Het 
gaat om de beleving van de magie van 
het theater” vindt hij en daar draagt 
hij zijn steentje aan bij, vanuit het 
donker. “Hier in Het Klooster zit je 
veel dichterbij en dat versterkt de be-
leving” vult hij aan.

Het concert was gesponsord door Pas-
sion for Flow (Amersfoort), Rooij-
mans Print en Druk, de School voor 
Praktische Filosofie (Eindhoven) en 
Albert Wernsen. Er zijn iedere keer 
ook veel vrijwilligers bij betrokken.

Andrey is in 1986 geboren in Rusland 
en woont samen met zijn vrouw Sofia 
Vasheruk, die hier ook al heeft opge-
treden, in Nederland. Ze spelen sa-
men in het kamermuziekensemble 
‘ExtraPiano’. 
www.nesterenko.name

Art in Listening organiseert al drie 
jaar deze concerten om jonge mensen 
een podium te geven. Het volgende 
concert vindt plaats op 24 januari 
2016 om 11.00 uur in Het Klooster.
www.artinlistening.nl

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

Uw hypotheek oversluiten naar de 
Rabobank kan voordelig zijn
De hypotheekrente staat momenteel 
historisch laag, waardoor uw nieuwe 
rente lager kan zijn dan uw huidige. 
Zo kunt u misschien uw maandlasten 
verlagen. Wilt u tijdens het inloop-

spreekuur direct weten of oversluiten 
voor u interessant is, vraag dan vooraf 
de vergoedingsrente op bij uw huidige 
hypotheekverstrekker.

Eerstvolgend inloopspreekuur: 
maandag 26 oktober!
Kom op maandag 26 oktober naar het 
inloopspreekuur en krijg een gratis 
oriëntatiegesprek met een van onze fi-
nancieel adviseurs. Loop 26 oktober 
tussen 15.00 en 20.00 uur zonder 
vooraf een afspraak te maken binnen 
in ons kantoor in Nuenen. Ook kunt u 
tijdens het inloopspreekuur recht-
streeks telefonisch contact opnemen 
met de afdeling Financieel Advies om 
uw inzicht te verkrijgen. Bel hiervoor 
op maandag tussen 15.00 en 20.00 uur 
(040) 280 74 20. 

Buiten het inloopspreekuur is de afde-
ling Financieel Advies bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer van 
Rabobank Dommelstreek: (040) 280 
75 00.

De volgende inloopspreekuren zijn op:
•	 maandag	2	november	15.00	-	20.00	uur	
•	 maandag	9	november	15.00	-	20.00	uur
•	 maandag	16	november	15.00	-	20.00	uur

Verhinderd?
Bent u niet in de gelegenheid om op 
maandag naar het inloopspreekuur te 
komen, of te bellen? Dan bent u van har-
te welkom op een ander moment. Wij 
maken graag een afspraak met u voor 
een gratis oriëntatiegesprek met één van 
onze financieel adviseurs of onze woon-
coach Inge Walstra. Neemt u contact op 
via (040) 280 75 00 of financieelad-
vies@dommelstreek.rabobank.nl
 

Naud Leenders eerste winnaar

Rikken bij de 
supportersclub 
RKSV Nuenen  
weer van start
Vrijdag 16 oktober was het alweer de 
25ste keer dat het rikconcours bij de 
RKSV van start ging. Na een tamme 
eerste ronde met Mark Nijenboer aan 
de leiding, werd de strijd in de tweede 
ronde steeds een beetje opgevoerd en 
het was de al niet zo jonge Naud Leen-
ders die tenslotte met 114 punten en 
met grote voorsprong de hoofdprijs, 
een waardebon, mee naar Gerwen 
mocht nemen wat hij natuurlijk dui-
delijk liet horen. Was de strijd om de 
eerste prijs minder spannend het te-
genovergestelde was zeker de strijd 
om de 2de en 3de plaats, met uiteinde-
lijk Gerard van Orsouw en Mark Nij-
enboer met een gedeelde tweede 
plaats.
De hoofdprijs bij de loterij, ook hier 
een waardebon, werd gewonnen door 
Thea Elbers.

Uitslag Rikken 16 oktober 2015.
 1 Naud Leenders  102 punten
 2 Gerard van Orsouw 76 punten
 3 Mark Nijenboer 76 punten
 4 Jan Elbers  74 punten
 5 Hans de Haas  57 punten
 6 Frits Rooijakkers 55 punten
 7 Harald van Bree 53 punten
 8 Louis Staals  53 punten
 9 Hub Marquenie 44 punten
10 Cor van Lierop 42 punten

Vrijdag 23 oktober is weer de volgen-
de rikavond aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer ieder van harte welkom 
om deel te nemen, zowel ervaren als 
minder ervaren rikkers. Locatie sport-
kantine RKSV Nuenen aan de Pas-
toorsmast Nuenen.

Open Luxemburgse 
Masterkampioen-
schappen
Afgelopen weekend waren twee Nue-
nense zwemdames succesvol in 
Luxemburg op de Open Luxemburg-
se Masterkampioenschappen. Nicole 
Vrijhoeven behaalde zilver op de 200 
meter rug- en vrije slag en brons op 
de 800 meter vrij. Lottie Geurts, die 
aanmerkelijk minder tegenstand had 
in haar leeftijdsgroep, kreeg viermaal 
goud omgehangen: op de 100, 200 en 
800 meter vrije slag en de 200 meter 
rugslag.

Inloopuur   
NL Vereniging  
van Rugpatiënten
Op vrijdag 30 oktober houdt de Ne-
derlandse Vereniging van Rugpatiën-
ten weer het maandelijkse inloopuur 
in het Elkerliek ziekenhuis op locatie 
Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. De inloopuren zijn in princi-
pe elke laatste vrijdag van de maand. U 
kunt zonder afspraak tussen 13.00-
15.00 uur binnenlopen. Meer infor-
matie is te vinden op de website van de 
vereniging: www.ruginfo.nl
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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

Woensdag 21 oktober
14.00-17.00 uur 

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

Woensdag 21 oktober
16.00 uur Controle fietsverlichting

Speelplaats Dassenburcht
Andriesplein 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

Donderdag 22 oktober
18.00-19.00 uur 

Inloopavond OBS De Rietpluim 
Van Duynhovenlaan 15 en Ouwlandsedijk 27

Donderdag 22 oktober
19.30 uur 

BOA Info-avond over brandveiligheid
De Dassenburcht, Andriesplein

Donderdag 22 oktober
20.15 uur 

Vrijdag & Sandifort Löyly (reprise)
Het Klooster

Vrijdag 23 oktober 
11.00 uur Leerlingen presenteren: 
toneelstukjes, dansjes en liedjes 

in de speciale theaterzaal 
Sint Jozefschool in Nederwetten

Vrijdag 23 oktober 
20.00 uur Kienen in Lieshout 

Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

Vrijdag 23 oktober
20.15 uur 

Ladies Night met LULverhalen
Theater Het Klooster

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober
12.00-17.00 uur Cursisten in beeld

Dubbestraat 9a, Nuenen

 Zaterdag 24 oktober
10.00-16.00 uur 

Open Tuin Van Nature
Eeneind 32 in Nuenen

Zaterdag 24 oktober
12.00-16.00 uur open dag LEV Groep; 

Jongerenwerk, De Vlinder, De Soos 
en Werkcafé

De Luistruik, Sportlaan 12 Nuenen

Zaterdag 24 oktober
19.00 uur 

IVN Nacht van de Nacht
Laarbeek

Zaterdag 24 oktober
20.00 uur Ameezing-Theaterconcert: 

Parkstreet met het Gerwens Muziek Korps
Het Klooster

 Zaterdag 24 oktober
20.30 uur Leon van der Zanden 

met ‘Supergewoon’ (try-out)
Ons Tejater, Dorpshuis, Lieshout

Zondag 25 oktober
08.00-14.00 uur 

KLV najaars ruilbeurs/rommelmarkt.
Ginderdoor 55 tussen Lieshout en Mariahout

Zondag 25 oktober
10.00 uur - 12.00 uur 

IVN wandeling Mosbulten
Laarbeek

Zondag 25 oktober
20.30 uur 

Liederentafel
Café Schafrath

Maandag 26 oktober
14.00 uur 

WLG Inloop Gerwen

Dinsdag 27 oktober
13.30 uur Landschapswandeling 

in Nuenen met IVN Geldrop
 parkeerplaats zwembad, 
Enodedreef 3 in Nuenen

Donderdag 29 oktober
20.00 uur Lezing Herman Pleij, 

Brabantse identiteiten en Van Gogh
Vincentre

 Donderdag 29 oktober 
20.15 uur 

Leonie Meijer met ‘Naked’ 
 Het Klooster in Nuenen

30, 31 oktober en 1 november
Tentoonstelling De Nuenense 

vogelvereniging De Bastaarden
kantine Honk en Softbalclub Nuenen

Vrijdag 30 oktober
13.30 en 16.15 uur 

Ernst, Bobbie en de rest
Wij willen water show

Het Klooster

Zaterdag 31 oktober
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontrole 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen

Winkelcentrum Parkhof

Kerkberichten

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit, ‘t is goed zo

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
zorgzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,  
ons mam, oma en omi

Marie Jansen-Raaijmakers
echtgenote van

Noud Jansen

Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd 
van 85 jaar.

Noud Jansen

Mieke 
Ad en Nel, Thea † 
Rini en Herma
Toon †, Anita en Frank
Arno en José
Hanny en Gert

Oma’s klein-en achterkleinkinderen

18 oktober 2015
De Schieven 6, 5674 PN  Gerwen

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 23 oktober 
om 13.30 uur in de Sint Clemenskerk, aan de Heuvel te Gerwen, 
waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid volgt in crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Byzantijnse liturgie in kapel Kronehoef
Op zondag 1 november is er een plechtige Byzantijnse liturgie om 10.30 
uur in de kapel Kronehoef aan de Kloosterdreef 23 te Eindhoven. De katho-
lieke ‘Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja’ draagt zorg 
voor de organisatie. Zij is een vereniging binnen de katholieke kerkprovin-
cie van Nederland. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker M. Feuth.
Zondag 25 oktober 11.00 uur: viering, 
Senioren orkest, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur: over-
leden familie Rooswinkel - van Swaaij.
Zondag 25 oktober 11.00 uur: Een bij-
zondere intentie uit dankbaarheid; Jo-
hannes Donkers (vanwege verjaardag); 
Truus en Herman Campman-Heuijer-
jans; overleden ouders Sanders-Boeijen; 
Barth Roovers; Antoon Noten; Paul Per-
rée; Harrij van Dijk; Henk en Diny Tahe-
ij-van Beek; Machiel van Stokkum; Jan 
van de Ven & Piet en Hanneke van Sant-
voort (vanwege verjaardag); Jac van den 
Bosch; Herman Lutterman.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Antoi-
nette van der Bolt-van de Wall, Piet 
van Wijkgaarde 10.
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 oktober 09.30 uur: viering, 
muziekvereniging Allegretto's, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Sissy Rooijackers-Duijghuisen (na-
mens de buurt); Frans Saris en familie; 
An Versantvoort-Teunisse.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 oktober 11.00 uur: viering, 
Parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties: 
Marie Jansen-Raaijmakers; Bert Ver-
hagen; Toon en Lies van Erp-van de 
Rijt; Frans en Anna de Groot-Vrijal-
denhoven en zoon Henk.

Mededeling:
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Wereld-missiedag van afgelo-
pen zondag heeft € 195,87 opgele-
verd. Met dank aan alle gulle gevers.

Afgelopen weekend zijn in onze paro-
chie overleden:

Bert Verhagen, van de Kerkakkers 2a, 
op 77 jarige leeftijd; avondwake don-
derdagavond om 19.00 uur en uit-
vaart vrijdag 23 oktober om 11.00 uur.
Marie Jansen-Raaijmakers, van de 
Schieven 6, op 85 jarige leeftijd; de 
uitvaart is vrijdag 23 oktober om 
13.30 uur.

Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Zondag 25 oktober, 10.00 uur: ds. G. 
van Dam uit Eindhoven. Er is kinder-
nevendienst en jongerenviering. De 
collecte is voor ZWO in Ghana. Na 
afloop is er, zoals altijd, koffie of thee. 
Dinsdag 27 oktober kunt u eten bij Sa-
men aan Tafel. Aanmelden vóór 24 
oktober via samenaantafel@pgn-nue-
nen.nl. Woensdag 28 oktober: Oecu-
menische thema-avond met als titel 
‘Zingen van verwondering’. Open 
Huis op donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur. Voor de overige activiteiten 
van deze week verwijzen we u naar 
onze 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 22 oktober 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 23 oktober 07.15 uur H. Mis, 
H. Antonius Maria Claret, bisschop 
en belijder. 
Zaterdag 24 oktober Aanbiddingsdag. 
08.30 uur H. Mis, H. Rafaël, aartsen-
gel. 09.30 uur uitstelling en eerste ro-
zenhoedje; 13.00 uur tweede 
rozenhoedje; 15.00 uur H. Kruisweg; 
17.00 uur derde rozenhoedje; 17.45 
uur sluiting met sacramentele zegen. 
Zondag 25 oktober 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, Feest van Christus Ko-
ning; na de Mis H. Lof met toewijding 
van de wereld aan het H. Hart van Je-
zus. 
Maandag 26 oktober 18.30 uur H. 
Mis. Gedachtenis H. Evaristus, paus 
en martelaar.
Dinsdag 27 oktober 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis.
Woensdag 28 oktober 07.15 uur H. 
Mis, H. Simon en Judas, apostelen.

Zich bewust van haar naderende einde en volledige aanvaarding 
hiervan, delen wij u mede dat is overleden onze lieve moeder, 
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Leny Gödde - Tusschenbroek
weduwe van Henk Gödde

* Rotterdam, 23 oktober 1921 † Nuenen, 18 oktober 2015 

  Mieke en Sjef
  Gerda en Harry
  Lenneke en Theo
  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ma is overgebracht naar crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven. U kunt daar afscheid van haar nemen 
op vrijdag 23 oktober van 20.00 tot 20.30 uur.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden in de H. Clemenskerk 
aan het Park te Nuenen op zaterdag 24 oktober om 11.30 uur. 
Aansluitend zal een kort afscheid volgen om 13.45 uur in de 
Lumenzaal van eerdergenoemd crematorium.
Na afloop is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in 
de koffiekamer van het crematorium. Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 

nog de zuivere spiritualiteit van de eerste 
Christenen van het Oost-Romeinse 

Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er in 
de aula koffie en een goed gesprek. 
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Mariahout - 
Nederwetten 4-2
Door Leo Evers
 
Nederwetten speelde afgelopen 
zondag de eerste officiële competi-
tiewedstrijd in de nieuwe tenues 
beschikbaar gesteld door hoofd-
sponsor Tweewielercentrum Paul 
van den Broek. Nederwetten ging 
goed van start. In de 9e en 12e mi-
nuut stelde Ben van der Bruggen 
medespeler Rick van Lieshout in 
staat om te scoren maar de bal ging 
beide malen net voorlangs.

Daarna werd Mariahout aanvallender 
en uit corners ging de bal op de lat en 
werd keeper Thoonen tot een redding 
gedwongen na een prima kopbal. On-
danks dat Mariahout een duidelijk 
veldoverwicht had bleef Nederwetten 
goed overeind. Helaas gaven de 
blauw-witten na slordig uitverdedi-
gen in twee minuten de wedstrijd uit 
handen. Tim Barten en Dennis Veld-
paus zorgden voor de 2-0 voorsprong 
voor Mariahout. 
Direct na de thee kreeg Nederwetten 
een mooie kans om de aansluitingstref-
fer te maken. Willem van Rooij ver-
stuurde een uitstekende pass naar broer 
Toon maar deze zag zijn inzet langs het 
doel gaan. Mariahout nam daarop weer 
het initiatief en Nederwetten liep toen 
achter de feiten aan. Het waren weer   
Dennis Veldpaus en Tim Barten die er-
voor zorgden dat Mariahout verder uit 
kon lopen. In de 49e en 60e minuut 
werd het drie en vier nul.
De laatste twintig minuten van de 
wedstrijd zocht Nederwetten toch 
weer de aanval op ondanks dat Maria-
hout daardoor wel kansen kreeg. In de 
70e en 81e minuut scoorde Tim Bunt-
hof tweemaal. Een schot van Toon van 
Rooij kon Tim via de rebound binnen-
tikken en z'n tweede doelpunt was een 
bekeken lobje over doelman Rick van 
den Heuvel. Nederwetten moest in 
Mariahout terecht haar meerdere er-
kennen maar het toonde veerkracht 
en kon de wedstrijd ondanks het ver-
lies positief afsluiten.
A.s. zondag speelt  Nederwetten thuis 
de inhaalwedstrijd tegen Irene.

 SPORT
Programma

Zwemmen

Hardlopen

Voetbal

RKVV Nederwetten
zaterdag 25 oktober
vet.Nederwetten - Best Vooruit  16.30
zondag 26 oktober
Nederwetten 1 - Irene 1  . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Tongelre 3  . . . 10.00
Gestel 8 - Nederwetten 3  . . . . . 12.00
Nuenen 10 - Nederwetten 4  . . 10.00
Nederwetten Da1 - EFC Da1  . . 12.15
Nederwetten Da2  . . . . . . . . . . . . . . vrij

EMK
Zaterdag 24 oktober
Brabantia 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . 18.00
EMK VE 1 - WODAN VE 1  . . . . . . 15.30
Zondag 25 oktober 
UNA 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
WODAN 4 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . 9.45
PSV 2 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Nieuw Woensel 7  . . . . . 11.00
EMK 7 - Nieuw Woensel 10  . . . . 11.00
Nieuw Woensel VR 1 - EMK VR 1 14.30

RKSV Nuenen 
Zaterdag 24 oktober
Nuenen 1 - Gestel . . . . . . . . . . . . . 18.00
FC Eindhoven AV VE1 - Nuenen VE1 . 15.00
Zondag 25 oktober
Nuenen 5 - Geldrop 5 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - SBC 4 . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira 3 - Nuenen 7 . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - Braakhuizen 4 . . . . . 10.00
HSE 1 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 10 - Nederwetten 4 . . . 10.00
De Valk 9 - Nuenen 11 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Bladella VR1 . . . . . 10.00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 24 oktober 
Wilhelmina Boys Vet 1 - RKGSV Vet 1 16.30 
Zondag 25 oktober
RKGSV 2 - BES 2  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - Pusphaira 4  . . . . . . . . . 11.00
DVS 4 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Unitas’59 VR2 - RKGSV VR1  . . . . 13.00

EMK - Reusel Sport 4-2
Door Cor Groenen

Na het verlies afgelopen week was het zaak voor EMK om de punten weer 
in eigen huis te houden. Ondanks de nodige mutaties wist trainer van der 
Loo weer een team in het veld te brengen. Reusel begon beter aan de wed-
strijd dan EMK. In de 4e minuut was er twijfel in de EMK verdediging, maar 
het schot van de Reusel aanvaller ging voorlangs. 

In de 20e minuut moest Tommie van 
Elst voor het doel voor zijn eigen kans 
gaan omdat er geen medespelers mee 
op gekomen waren. Zijn schot werd 
gestopt door de Reusel doelman. Nog 
geen minuut later kwam Reusel op een 
0-1 voorsprong toen een Reusel speler 
door de EMK achterhoede mocht so-
leren en vrij in mocht schieten. Na de-
ze fase kwam EMK beter in de 
wedstrijd en Reusel kwam goed weg 
toen een schot van Rick Slaats op de 
paal belandde. Toch kwam EMK nog 
voor rust op gelijke hoogte door Tom-
mie van Elst die een vrije trap van Rick 
Slaats binnen liep. Direct na rust wa-
ren er drie kansen voor EMK maar of 
de doelman of de verdedigers van Reu-
sel brachten redding. In de 49e minuut 
was het Tommie van Elst die met een 
kopbal uit een corner van Slaats zijn 2e 
doelpunt binnen kopte. EMK doelman 
Cuppen moest in de 61e minuut red-

ding brengen bij een Reusel aanval. 
Kort daarna kwam EMK goed weg 
toen een kopbal vlak voor het doel 
over de lat verdween. EMK speler 
Guus Lippens won kort daarna een 
duel aan de zijkant van het doel met de 
Reusel keeper, maar zijn inzet uit een 
moeilijke hoek ging net voorlangs het 
doel. De ingevallen Robbie van de Ven 
scoorde met een strak schot in de 80e 
minuut uit een voorzet van Guus Lip-
pens de 3-1. In de 84e minuut werd na 
een inzet van Tommie van Elst het 
laatste tikje door Rick van der Hoeven 
gegeven en stond EMK op een 4-1 
voorsprong. Enkele minuten voor het 
einde van de wedstrijd kwam Reusel 
nog terug tot 4-2, maar daarna stond 
de solide verdediging van EMK als een 
huis om de verdiende 3 punten over de 
tijd te brengen. Een mooi kijkspel on-
der de leiding van een uitstekende 
scheidsrechter.

Tommie van Elst (18) scoort van dichtbij de 1-1.

Duvelscross bij Runnersclub Lieshout
Op zondag 1 november wordt in Lieshout weer de Duvelscross gelopen. Na 
het succes van bijna 100 deelnemers vorig jaar, hoopt Runnersclub Lies-
hout ook dit jaar weer vele lopers naar de Duvelsberg te trekken.

Bij de dames komt hopelijk Anne Rindt 
uit Son haar titel verdedigen. Van de 
RCL-ers zijn Bantita Haeve en Maike 
van Veggel zeker kanshebbers voor een 
podiumplaats. Bij de heren heeft de 
winnaar vorig jaar Hans van Loon uit 
Vucht al toegezegd te zullen starten in 
Lieshout. Misschien volgt er wel een 
mooie wedstrijd met Kevin van Schijn-
del van Runnersclub Lieshout, die vo-
rig jaar verraste met een derde plaats.
Deze wedstrijd is niet alleen voor leden 
van Runnersclub Lieshout, maar uiter-
mate geschikt voor iedere trimmer.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. bij 
de Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. 
De start is om 11.00 uur 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-.
Er zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km en 
voor iedereen op de 8 km is er een her-
innering. Alle deelnemers ontvangen 
een consumptiebon. Een tent voor het 
omkleden is aanwezig.

Voor meer informatie:
www.runnersclublieshout.nl

Veel drukte bij vorige Duvelscross.

Milan Meurs stelt limieten veilig
Bij het Merwestein Zwemgala heeft Milan Meurs op zowel de 100 als 200m 
vrije slag de limiet voor de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioen-
schappen korte baan veilig gesteld. 

RKSV Schijndel/de Wit -   
RKSV Nuenen 0-3
Door John van den Elsen

Spoedig na de aftrap bleek waarom Schijndel, (vorig jaar nog hoofdklasser) 
zo laag op de ranglijst staat. Gedurende de hele wedstrijd hebben we nau-
welijks een goed opgezette aanval mogen aanschouwen van de ‘Geel- Blau-
wen’. Alleen met af en toe een lange bal ontstond dreiging voor het doel van 
de bezoekers.

Het eerste gevaar voor het doel van 
Schijndel doelman Frank Schevers 
komt er na 10 minuten. Tot driemaal 
toe werd een inzet van de doellijn ge-
haald. In de tegenstoot krijgt zowaar 
spits van Eembergen een van de zeld-
zame kansen. Oog in oog met Danilo 
Verus schuift hij de bal langs de ver-
keerde kant van de doelpaal. In een 
(te) laag tempo kabbelt de eerste helft 
voort tot aan de 33ste minuut. Spits 
Ron Jansen uitgeweken naar de linker-
vleugel geeft een prima voorzet op 
aanvoerder Coen Jansen. In twee tij-
den knalt hij de bal voorbij Frank 
Schevers tegen de Schijndelse touwen, 
0-1. Het laatste restje hoop wordt de 
Schijndelse harten in de 41ste minuut 
ontnomen. Een onbezonnen actie van 
Koen Berkelmans die, bijna voor de 
neus van de goed leidende arbiter 
Cock, een beweging van een kopstoot 
jegens Lars van Stipdonk uitvoert. 
Met direct rood mag hij de kleedka-
mer opzoeken zodat Schijndel met 10 
man verder moet. Even later gaan ook 
de overige spelers naar de kleedka-
mers voor de rust. 

In de 2e helft heeft Nuenen nauwelijks 
iets te duchten van de thuisploeg. Vo-
rige week behaalde Schijndel uit bij 
HVCH haar eerste punt maar kon er 
afgelopen zondag geen goed vervolg 
aan geven. In de 55ste minuut geeft 
rechtsback Angelo Stoove een prima 
voorzet die door spits Ron Jansen in 
een doelpunt wordt omgezet 0-2. 
Hierna gunt Miguel van den Dungen 
de wisselspelers Sjaak Egmond en Da-
vy van Bokhoven ook speeltijd. Met 
name Sjaak Egmond is erg gretig. 
Eerst schiet hij een na een combinatie 
met Lars van Stipdonk snoeihard in de 
handen van de Schijndel sluitpost. In 
de 78ste minuut mag hij een vrije trap 
nemen en plaatst die hard voor de goal 
waarna centrale verdediger Ruud Jan-
sen de voorsprong verhoogt naar 0-3.
Vlak voor tijd knalt Sjaak Egmond 
buiten bereik van de keeper ‘oerend 
hard’ tegen de lat.
Aanstaande zaterdag komt hoofdklas-
ser Gestel op bezoek in de volgende 
ronde van de KNVB Beker. De wed-
strijd begint op ‘Oude Landen’ om 
18.00 uur.

Coen Jansen scoort de openingstreffer (foto John van den Elsen).

Hij bleef ruim onder de gestelde li-
miettijden en dus mag hij deze afstan-
den eind januari zwemmen bij de 
NJJK. Tevens leverde het hem een 
bronzen en een zilveren medaille op, 
naast nog een zilveren op de 50rug en 
brons op de 50 en 100schoolslag.
Met die 5 medailles haalde hij er even-
veel als Chris Verhoeven, al waren ze 
voor Chris allemaal van goud. Zonder al 
te veel tegenstand won hij de 50vlinder, 
rug en vrij, de 100school en de 200wis-
selslag. Tweemaal goud was er ook voor 
Robin Goossens (100 en 200school), zil-
ver voor Merel Phaff (200rug en 400wis-
sel) en Silke Voets (50school), plus 
brons voor Silke (100 en 200school) en 
Flore Meulendijks. Op de 50school tikte 
zij als 3e aan in 42.92sec.
Naast deelname aan het zwemgala 
was een groot aantal Z&PV Nuenen 
zwemmers zondag in St. Oedenrode 

te vinden bij de 2e ronde van de solo. 
Vooral bij de jongeren regende het 
daar persoonlijke records. Zo kwam 
Pleun van der Heijden tot PR’s op de 
50vlinder, 100vlinder en 200wissel-
slag, waarbij ze op die laatste afstand 
haar tijd met 19 seconden verbeterde. 
Ook Jan Peter van Irsel, Gijs van Leeu-
wen, Jelmer North, Liselot van der 
Velden (2007), Bram Zwetsloot en 
Emma Vianen kwamen tot 3 PR’s, 
maar Joep Dedding deed daar nog een 
schepje bovenop. Hij wist op de 50 en 
100rug, de 50 en 100vlinder en de 
100vrij zijn eigen tijden te verbeteren.
Alexander Nijst was deze wedstrijd de 
zwemmer met de relatief grootste ver-
betering. Op de 50vlinder bracht hij 
zijn toptijd omlaag van 36.86 naar 
31.85 en pakte daarmee ook nog een 
limiet voor de Regionale Sprint Kam-
pioenschappen eind november.

Milan, Robin, Merel en Silke bij Merwestein Zwemgala.



Uw zoon of dochter gaat over niet al te lange tijd naar de 
brugklas. Pubers ondernemen steeds meer dingen zelfstandig en 
ontmoeten mensen zonder dat u als ouder daarbij aanwezig bent. 
Ze ontwikkelen een eigen identiteit en gaan op zoek naar spanning en 
grenzen. Tijdens die zoektocht komen ze veel verleidingen tegen.

Op vrijdag 6 november bezoekt uw kind samen met school een 
voorstelling van Helder Theater over groepsdruk en verleidingen.

 Het is niet mogelijk uw kind weg te    
 houden van verleidingen. Maar wat kunt   
 u wél doen als ouder? Meer dan u denkt!

    Samen met Helder Theater organiseren   
 wij een thema-avond over de    
 verleidingen van smartphonegebruik   
 (internet en social media), alcohol en   
 drugs (groepsdruk en erbij horen) en   
 seksualiteit.

Laat u verleiden en kom naar de thema-avond op donderdag 
5 november 

 Locatie:       Het Klooster, Park 1, Nuenen
 Tijd:       19.30 uur–ca. 21.30 uur
 
U kunt zich aanmelden via: m.vanonzenoort@nuenen.nl  
onder vermelding van “Avond over Verleidingen”.

Graag zien wij u op donderdag 5 november!

Met vriendelijke groet,
Drs. P.R. Weijmans 
Wethouder 
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Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
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ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober
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op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Speciaal voor u organiseren wij daarom op een aantal 
dagen een inloopspreekuur waar wij u gratis van advies 
voorzien. 

Wij kunnen een second opinion uitvoeren op uw jaarstukken 
en u adviseren op het gebied van salarissen, de financiële 
administratie, fiscale en bedrijfseconomische zaken.

Ook de wettelijke controle van uw jaarrekening kunnen wij 
voor u verzorgen tegen beduidend lager kosten dan de
alom bekende en grotere accountantskantoren.

Bent u toe aan een frisse blik op deze gebieden. Kom dan 
langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek tijdens 
onze inloopdagen. 

T 040 - 280 93 33    F 040 - 280 93 34
E info@dommeldael.nl    I www.dommeldael.nl

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
van maandag 27 t/m 
vrijdag 31 oktober 

tussen 
19.00 en 22.00 uur

en zaterdag 1 november 

tussen
10.00 en 14.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Speciaal voor u organiseren wij daarom op een aantal 
dagen een inloopspreekuur waar wij u gratis van advies 
voorzien. 

Wij kunnen een second opinion uitvoeren op uw jaarstukken 
en u adviseren op het gebied van salarissen, de financiële 
administratie, fiscale en bedrijfseconomische zaken.

Ook de wettelijke controle van uw jaarrekening kunnen wij 
voor u verzorgen tegen beduidend lager kosten dan de
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Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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