
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

ZE
 W

EE
K:

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Ad Verhappen 
straalt 
muziek uit

Een nieuw seizoen...
een nieuwe 
‘Schuif eens 
aan tafel bij...’
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Inspirerende 
teken- en 
schilderlessen 
voor elke leeftijd!

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com

Wereldmarkt in het Park

Wat kunt u verwachten? 
In de eerste plaats is het een gezellige 
markt verspreid over het Park met 
veel kramen, waarin veel informatie 
over diverse ontwikkelingsprojecten. 
De goede doelen die zich presenteren, 
zijn allemaal initiatieven van organisa-
ties uit Nuenen en directe omgeving. 
Zij zetten zich in voor projecten er-
gens in de wereld. U zult verrast zijn 
wat wij in Nuenen wereldwijd met el-
kaar realiseren. 
Behalve informatie zorgen de diverse 
goede doelen dat u van alles te zien, te 
proeven en te doen krijgt. Ook wor-

den er prachtige, originele artikelen te 
koop aangeboden. Alle opbrengst is 
voor het goede doel!
Er is een gezellig terras met uitzicht op 
het podium met fantastische optre-
dens, zoals van Jocanto, de Indonesi-
sche dansgroep Mentari, Keskedee, 
Djembee van Matana Ya Mbua en Sa-
bar. En wat dacht u van de groep Ang-
klung Eindhoven. Zij treden niet al-
leen voor u op, maar geven ook een 
workshop. 
Ook de kinderen komen aan hun trek-
ken. Speciaal voor hen komen er Afri-
clowns, er zijn spelletjes en ze kunnen 

Verloren
Een klem van de fietsendrager om de 
fiets recht op de drager te houden. 
Deze is verloren op woensdag 7 sep-
tember op de kruising Maatschappij-
weg - Hoogland in Nuenen. Graag 
contact opnemen met C. Braet, 06-
363 562 37.

Commissie Demmers adviseert 
fusie met Son en Breugel
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen donderdag 8 september werden de Nuenense bestuurders uit-
genodigd op het Provinciehuis in Den Bosch voor de uitslag van het onder-
zoek dat de Commissie Demmers instelde naar de bestuurlijke toekomst 
van de gemeente Nuenen. De conclusie was overduidelijk: Nuenen gaat 
fuseren met Son en Breugel. Letterlijk zegt het advies: ‘Kom tot een bestuur-
lijke fusie van de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel en draag taken, 
bevoegdheden en middelen op de terreinen van regionale economie, 
mobiliteit, wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen over 
aan de stad Eindhoven’. 

Bevoegdheden overdragen aan  
Eindhoven
Vooral dat laatste deel van het advies 
om bevoegdheden over te dragen aan 
Eindhoven doet veel wenkbrauwen 
fronsen. Het democratisch gehalte 
hiervan en wat er eigenlijk nog over-
blijft voor de nieuw te vormen gemeen-
te is nog lang niet duidelijk. En waarom 
juist gekozen is voor Son en Breugel is 
ook niet duidelijk. Waarschijnlijk om-
dat het inwonersaantal van beide ge-
meenten samen een kleine 40.000 be-
draagt en dat is iets toekomstbestendiger 
om zelfstandig te blijven. 

De eerste stappen die beide gemeen-
ten eerder zetten in combinatie met 
Geldrop-Mierlo voor samenwerking 
in de Dienst Dommelvallei zijn niet zo 
veelbelovend.
Samenvoegen bij Eindhoven is een 
veel gehoorde wens als je het oor te 
luister legt op straat. 
Het rapport stelt nadrukkelijk dat 
Eindhoven in de metropoolregio Zuid-
oost-Brabant en zelfs daar buiten een 
centrale plaats inneemt.

Op 30 juni j.l. is de regio Eindhoven 
geselecteerd als een van de zes geko-
zen proeftuinen. Ze zijn bedoeld om 
meer inzicht te krijgen in regionale sa-
menwerking die moet leiden tot meer 

economische groei. Verder is ook een 
belangrijk facet de vaardigheden die 
publieke professionals nodig hebben 
om in een regio te opereren. 
Onder het kopje meervoudige demo-
cratie pleit het rapport voor een radi-
cale omkering van het democratisch 
en bestuurlijke inrichting. 
Een onafhankelijke positie van de bur-
gemeester, op afstand van de politiek, 
is cruciaal en moet het uitgangspunt 
zijn bij de verdere vormgeving van het 
lokaal bestuurlijk stelsel van de toe-
komst.

Het onderzoek dat gedaan is in de 
Nuenense raad geeft aan dat het hui-
dig functioneren niet toekomstbe-
stendig is. Een deel wil intensivering 
van de Dommelvallei samenwerking. 
Andere fracties willen gebiedsover-
stijgende zaken afstoten of een be-
stuurlijke of ambtelijke fusie.

De gemeenteraad van Nuenen is nu 
aan zet als het hoogste orgaan in de 
gemeente. Zij beslist over het advies 
van de Commissie Demmers. Dat doet 
zij op 6 oktober in de gemeenteraads-
vergadering. Daarvoor op dinsdag 4 
oktober is er een extra vergadering 
over de toekomst van Nuenen en op 
22 september een informatieve verga-
dering over de toekomst van Nuenen.

Een geschikte cursus voor wie graag in cursusverband naar model wil werken. Er wordt gewerkt aan snelle korte schetsen, maar ook aan langere standen. U leert goed te kijken en gaat de houding van het lichaam zien, verhoudingen begrijpen en meten. Allerlei verschillende teken- en schildermaterialen komen aan bod. 

Modeltekenen en  
-schilderen

Portrettekenen en  
-schilderen 

Tekenen en schilderen  

Code 240 - 16 lessen - Prijs € 260,- Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: 21 september 2016 

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een gezicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende invalshoeken en ma-nieren van aanpak komt u geleidelijk tot een goed lijkend portret. Iedereen wordt persoonlijk begeleid en er kan desgewenst ook geschilderd worden.  En wat is er nu mooier dan een portret van een geliefde, vriend(in) of familielid te  maken en als cadeau te geven.  
Code 250 - 10 lessen - Prijs € 140,- Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: 1 februari 2017

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- Donderdag 9.15 - 11.45 
Docent: Jan de Koning 
Start: 29 september 2016 

Deze cursus is voor mensen die al enige of veel schilderservaring hebben. Doel is om het werk naar een hoger niveau te brengen. We werken naar aanleiding van een onderwerp/thema en soms naar de waarneming. Idee-ontwikkeling is een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het altijd mogelijk om apart, aan je onderwerp of je eigen idee te werken.     

Kindercursus tekenen, schilderen en drukwerk  (groep 5,6,7,8) 

Basiscursus fotografie

In deze cursus schilderen we o.a. portret-ten, landschappen, fantasiedieren en nog veel meer. Je leert veel over dieptewer-king, het zogenaamde 3D tekenen, maar ook hoe je diepte krijgt door kleurgebruik. Kleurenleer en compositie is heel be-langrijk, maar natuurlijk is de fantasie en het plezier in tekenen en schilderen het allerbelangrijkst. Het is niet erg als iets mislukt, het is alleen erg als je het niet probeert! We proberen allerlei materia-len uit zoals; pastelkrijt, conté, oliekrijt, ecoline, inkt, plakkaatverf, aquarel verf, aquarel potlood, houtskool, blokprint. We leren dan welke materialen we sa-men of over elkaar kunnen gebruiken. En natuurlijk gaan we tegen kerst onze  eigen kerstkaarten drukken.
Code 43 - 24 lessen - Prijs € 150,- Woensdag 15.30 - 17.00 uur Docent: Ellis Renders 
Start: 28 september 2016

Kindercursus tekenen, schilderen en drukwerk  (groep 3,4,5)

Je leert tekenen en schilderen met ver-schillende materialen zoals: pastelkrijt, oliekrijt, ecoline, houtskool en plakkaat-verf. We werken vaak vanuit je fantasie of naar een sprookje en maken ook portret-ten of dieren. Je leert om kleuren tot nieuwe kleuren te mengen. Aan het eind van elke les mogen je ouders natuurlijk  komen kijken! 
Code 42 - 24 lessen - Prijs € 150,- Woensdag 13.30 - 15.00 uur Docent: Ellis Renders 
Start: 28 september 2016

Vervolgcursus fotografie

Code 505 - 15 lessen - Prijs € 240,- Zaterdag 10.00 - 12.00 
Docent: Maurits van Hout 
Start groep 1: 3 september 2016 Start groep 2: 17 september 2016

www.ateliervangogh.nl

Voor het volgen van de cursus is een spie-gelreflexcamera een voorwaarde. Er zijn twee groepen. 

Aan de hand van voorbeelden telkens een theorieles gevolgd door 1 of 2 praktijkles-sen waarin veel aandacht voor vragen.  Je bezit een spiegelreflexcamera en wil graag alle mogelijkheden beter gaan be-nutten. Uiteindelijk is het doel: de auto-matische functie van de camera niet meer te benutten. Aanbod komen o.a.: - werking van de spiegelreflexcamera - juiste camera instellingen 
- maken van een goed portret - de compositieleer 
- een introductie in beeldbewerking
Code 501 - 15 lessen - Prijs € 240,- Zaterdag 12.30 - 14.30 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 17 september 2016 

Ga mee op avontuur!

aanmelden

Schilderen in lagen 
We maken eerst afdrukken op papier met behulp van water, olie en verf. Dit levert al mooie en verassende resultaten op. Vervolgens bewerken we de afdrukken. Uiteindelijk ontstaan werken die opge-bouwd zijn uit verschillende lagen.Er wordt gewerkt n.a.v. een thema / onderwerp. Geschikt voor beginners en zeker ook voor vergevorderden. Code 236 - 5 lessen - Prijs € 80,- Woensdag 9.15 - 11.45 uur 

Docent: Jan de Koning 
Start: 28 september 2016

Programma 2016-2017

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educa-tie. Het Atelier Van Gogh biedt u een breed scala aan kwaliteitscursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst. Docenten van het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  hebben het Atelier in 2015 Nuenen opgericht. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie, zijn actief als  autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie  atelierruimte in Het Klooster.

Het avontuur is belangrijk en uit-dagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal.  Je start met het leren van basis- beginselen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleur-gebruik, plasticiteit en perspectief.  Zaken die al eeuwen fundamenten vormen van de beeldende kunst.  

Laat je begeleiden door 
professioneel opgeleide 
docenten die allemaal 
als zelfstandig kunste-
naar actief zijn. 

Ga op avontuur! Tentoonstelling
Gedurende de 

maand september 
wordt werk van  

cursisten van het 
Atelier Van Gogh 
in Het  Klooster 

in Nuenen 
 tentoongesteld. 
Laat je inspireren 

en kies een cursus!

www.ateliervangogh.nl

Gratis cursus? Meld je aan voor een van onze cursussen en maak kans op een gratis  Atelier Van Gogh cursus naar keuze.

Programma van 
Atelier Van Gogh
Deze week is Rond de Linde het pro-
gramma 2016-2017 van Atelier Van 
Gogh toegevoegd.

Uitreiking Peeltrofee:

Cultuur Overdag Nuenen 2e prijs
Door Karin Aarts-Janssen

“De publieksjury gaf ons al de 1e prijs en vrijdag 8 september kregen we 
de 2e prijs van de professionele jury!! € 1000,- mochten we mee naar 
huis nemen.”

De Peeltrofee is een prijs die het 
Peelnetwerk ieder jaar uitreikt aan 
organisatie of inwoner met het beste 
idee dat een unieke bijdrage kan le-
veren aan de kwaliteit van leven in 
de Peel. Door de peeltrofee worden 
deze projecten in het zonnetje gezet 
en dienen als stimulans voor ande-
ren om ook met verbetering van hun 
omgeving om te gaan. 
Het Peelnetwerk stelt ieder jaar 3 
geldprijzen beschikbaar voor de win-
naar van de Peeltrofee om zo het idee 
ook echt tot uitvoering te brengen.

Dit jaar stond het thema cultuur en 
erfgoed centraal. In 2015 was het 
thema leefbaarheid en werd in no-

vember 2015 de prijs uitgereikt aan 
Mistero - Brabantse volksopera.
Dit jaar ging de 1e prijs naar Speur-
tocht voor kinderen langs Helmond-
se monumenten. De 2e prijs was voor 
Cultuur Overdag en ze zijn heel blij 
met deze 2e plaats. Dit geeft hen de 
mogelijkheid door te gaan op de inge-
slagen weg, het aanbieden van cultu-
rele activiteiten voor iedereen. En de 
3e prijs naar Het Koordekanaal uit 
de vergetelheid.

Blijf hen volgen op www.cultuurover-
dag.wordpress.com. Via de website 
kunt u zich inschrijven voor de nieuws-
brief. Zo blijft u op de hoogte van hun 
activiteiten nu en in de toekomst.

Zondag 18 september is het WERELDMARKT! Het Park in het centrum van 
Nuenen verandert in een prachtig festijn! Een mooi slotstuk van een heer-
lijke zomer. Deze zondagmiddag kan jong en oud werelds genieten. 

zich laten schminken of een lekkere pan-
nenkoek eten. Maar er is nog veel meer. 
Om 13.00 uur is de feestelijke ope-
ning. Kom dus, want dan hebt u zeker 
een leuke en interessante middag wel-

ke is georganiseerd door de werkgroe-
pen ontwikkelingssamenwerking van 
de katholieke en protestantse kerken 
in Nuenen. U bent van harte welkom!
www.wereldmarkt-nuenen.nl 

Stichting Sun   
op wereldmarkt
Op 18 september is in Nuenen de we-
reldmarkt. Op deze markt kunt u ons 
ook vinden. Wij zijn de stichting Sun in 
Ghana. Een kleine stichting die in Ghana 
ziekenhuizen en hun omliggende dorpen 
probeert te helpen. Op dit moment steu-
nen wij een zuster die onze hulp heeft 
gevraagd om een aantal kinderen naar 
school te laten gaan. Hiervoor zamelen 
wij geld in. Op de wereldmarkt vindt u 
ons in een stand met een loterij en ver-
koop van sieraden. Daarnaast natuurlijk 
volop informatie over ons project en 
onze stichting. Hopelijk mogen wij u 
verwelkomen bij onze stand.
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

COLLECTE
In de week van 18 tot 24 september wordt gecollecteerd door Nier-
stichting Nederland.

BELEVINGSROUTE APP
Aankomende weken volgen een aantal nieuwe fiets- en wandelrou-
tes in de belevingsroute app genaamd “Van Gogh’s Streken”. Deze 
app is sinds twee maanden live en gratis te downloaden in de App 
Store of Google Play Store. Maak op een innovatieve manier kennis 
met deze prachtige Van Gogh omgeving. Door middel van filmpjes, 
geluidfragmenten en augmented reality is een route echt te beleven. 
Ontdek zo de mooie dorpen in de gemeenten Nuenen, Geldrop-
Mierlo en Heeze-Leende.

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie,
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning.

Tip van de week:
Zit u in de tuin? Sluit uw voordeur goed af zodat een inbreker niet 
zomaar via de voorkant kan binnenkomen. Doe uw deuren op slot 
als u boven bent. Een inbreker heeft weinig tijd nodig.

Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.
nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 9	september	2016	 	 Vincent	van	Goghplein	97,	5671	DV	–	het	
    plaatsen van reclame (RECLAME).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Sint	Nicolaas	Activiteiten	Gerwen	voor	het	

organiseren van de jaarlijkse intocht van de Sint in Gerwen op 
20	november	2016;

spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-

heffingen verleend voor het organiseren van een bevrijdingsfeest 
in	het	Park	op	vrijdag	23	september	2016	aansluitend	aan	de	
Bevrijdingsherdenking ter hoogte van het Klooster (verzendda-
tum	12	september	2016);

•	 aan	de	heer	M.T.J.	van	Bergen	is	een	vergunning	verleend	voor	
de uitoefening van het horecabedrijf in het Klooster, Park 1 
(verzenddatum	12	september	2016);

•	 aan	 drumfanfare	 Jong	 Leven	 zijn	 vergunning	 en	 ontheffingen	
verleend voor het organiseren van het evenement “Das Große 
Musikfest”, bestaande uit een muzikale rondwandeling door 
centrum van Gerwen een taptoe op het Heuvelplein en een mu-
ziekfeest	in	gemeenschapshuis	d’n	Heuvel	op	24	september	2016	
(verzenddatum	13	september	2016):

•	 aan	Wandel	Sport	Vereniging	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een wandeling onder de naam Vin-
centwandeling	op	25	september	2016,	waarbij	gestart	wordt	
vanaf	M.F.A.	De	Koppelaar	aan	Koppel	5	in	Nederwetten	(ver-
zenddatum	13	september	2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	
GA Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

•	 Aanvrager:	Aannemingsbedrijf	Ban	Bouw	voor	het	plaatsen	van	
een tweetal tenten aan de achterzijde van het bedrijf aan Coll-
seweg	23	i.v.m.	de	uitreiking	van	Ir.	Noordhofprijs	2016	op	24	
november	2016	respectievelijk	een	feestavond	ter	inleiding	van	
het	90-jarig	jubileum	van	Ban	Bouw	op	25	november	2016;	

•	 Aanvrager:	Honk-	en	softbalclub	Nuenen	voor	het	organiseren	
van diverse meerdaagse toernooien inclusief overnachtingen op 
het	terrein	van	voornoemde	club	aan	Lissevoort	6	in	de	week-
enden	van	7	tot	en	met	9	oktober	2016,	15	en	16	oktober	2016	
en	op	22	oktober	2016;

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	
een tent i.v.m. de volgende activiteiten: 

	 	 •	Opening	van	het	wildseizoen	op	16	oktober	2016;
	 	 •	Galadiner	John	de	Bever	op	5	november	2016;
•	 Aanvrager:	De	heer	J.	Remmig	(café	Schafrath)	voor	het	uitbrei-

den van het reguliere terras en het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken op het uitgebreide terras alsmede het plaat-
sen	van	een	partytentje	in	het	Park	t.o.	zijn	café	ten	behoeve	van	
de	Van	Goghrit	op	zondag	2	oktober	2016.

 
Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 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 
gemeentehuis	(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	
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen,	15	september	2016

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis	van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	
met	6	weken	verlengd:
•	 Sportlaan	8,	5671	GR	 het	verbouwen	en	uitbreiden	van	
   het Pleincollege Nuenen, 
	 	 	 verlengd	tot	27	oktober	2016.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
•	 12	september	2016		 Egelantierlaan	31,	5672	XJ	–	het	uitbreiden	
	 	 	 	 van	de	woning	(BOUW	en	RO,	afwijken	
    van de bestemming).
  
De vergunning is vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-

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 vol-
gende 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 man-
telzorg?	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:	ma.	t/m	don.	8.30-16.00	uur	en	vrij.	08.30-12.30	uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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•

•
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AFVALWEETJE

Nog 3 x is de milieustraat op woensdagavond  
tot 20.00 uur open.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 
Kwaliteit maakt het verschil!

4 Runder
Hamburgers
"uit eigen keuken" ......................5,00
Amore
100 gram ..........................................1,85
Braadstukje Fricandeau
500 gram ..........................................5,95 
100 gr. Gebr. Gehakt + 
100 gr. Snijworst, samen  .....2,25
Quiche Lorraine
per stuk ............................................1,50 
Italiaanse Cacciatore
per stuk ............................................4,95 
Voor de best belegde broodjes!!

Bospeen
 per bos 0,99
Tastytom tomaat     
pan klaar   1/2 kilo  0,99
Physalis    

per bakje 1,99

Waldorf salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 september

Conferance peren   
   hele kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Voor de beste
Service én Kwaliteit! Acties week 37: geldig maandag 12 sept. t/m zaterdag 17 sept. 2016

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Tijgerbruin
2x halve € 1,95 heel € 189
_____________________________________________________

3 Tompouce
Ouderwets lekker 
  nu € 400
_____________________________________________________

Boerencake
 nu € 300
_____________________________________________________

Broodchips
Verantwoord snoepen. Rijkelijk gevuld 
met sesamzaad, zonnepitten en
pompoenpitten. Boordevol vezels.
 nu € 275
_____________________________________________________

Koffiebroodjes

  3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag!!
4 hele broden +
12 broodjes
 samen voor € 950

ZATERDAG 17 
SEPTEMBER

Fashion Street Parade Woensel

Kom en laat je verrassen door de winkels van Winkelcentrum Woensel. De nieuwe 
najaarscollecties worden op spectaculaire wijze gepresenteerd door het lopen van een 
street parade in het gehele winkelcentrum en een dubbele catwalkshow op 2 locaties 
in het centrum.
Live muziek, DJ, meer dan 50 modellen. De deelnemende winkels voorzien u ook graag 
van advies op het gebied kleur en stijl in hun eigen winkels. In diverse zaken wordt zelfs 
gezorgd voor een hapje en een drankje terwijl u rustig rondsnuffelt.
Start street parade om 13.00 en 15.00 uur, mis het niet!!

WWW.WOENSXL.NL

FASHION STREET PARADE WOENSEL

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen
040-2831774  |  www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch
Scotch whisky 1lt. €14,95

Bols
Jonge Jenever 1lt.€12,50

Old Captain rum
Wit of bruin 1lt. €12,50
EEF, Premium Pils

Van de Heidebrouwerij, nu met bon   

4+1 gratis, per stuk €1,00
Monte Mayor, Spanje
Macabeo of Tempranillo

4+2 gratis per stuk €6,25
Acties geldig van 15 sept. t/m  6 okt.

Van de Heidebrouwerij, nu tegen inlevering van deze
advertentie, krijgt u bij aankoop van 4 flesjes er 1 gratis bij
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Sunny Blues Nuenen presenteert:

Ramblin’ Dog
Zondag 18 sept start het Nuenens blues seizoen weer. Op het terras van café 
Schafrath speelt de 4-mans akoestische bluesband Ramblin’ Dog.

Toneelvereniging Mariahout: 
Hotel Dracula
Door Gia de Nooy

Het prachtige decor nodigt ons meteen uit in hotel DRACULA. De première 
op zaterdag 10 september van dit theaterstuk, om bij te griezelen, is een 
wervelende show, geschreven door Michelle van Daalhoff en geregisseerd 
door Mark van Amelsvoort en Henny Gevers.

Deze band verrast door hun ingetogen 
én swingende repertoire van eigen 
nummers en bewerkte blues songs. Met 
passie en plezier maken zij hun muziek 
en dat zorgt voor kippenvel én lossen 
heupen! Een bluesy stem, een blues-
harp, gitaren, bas en percussie zijn de 
ingrediënten voor een gevarieerde 
sound en een mix van blues en more.
Over de kwaliteit twijfelen hoef niet, 

want deze band staat in oktober in de 
finale van de Dutch Blues Challenge 
2016. Ramblin’ Dog komt uit Nuenens 
en Eindhovense en bestaat uit: Frank 
Reemers, Joep de Greef, Markus Trum 
en Hans F. Marijnissen.
Datum: 18 september. Aanvang: 16.00 
uur. Entree gratis. Locatie: Cafe Schaf-
rath, Park 35 te Nuenen. 
www.sunnybluesnuenen.nl
 

‘Zijn we der klaar voor?’ Zo nodigt 
Graaf Dracula weerwolven, spoken en 
heksen en andere griezels uit om va-
kantie te vieren in zijn hotel. Op de to-
nen van Carmina Burana komen alle 
spoken en zombies te voorschijn. Fa-
milie Weerwolf: vader Wolfgang (Arie 
Gevers) moeder Vivalda (Anne van 
Deursen) komt met dochter Ludwiga 
(Debbie Segboer) om de verjaardag 
van Carina, de dochter van de graaf te 
vieren. Ze zijn erg trots op hun doch-
ter, die ‘Hoog Begraven’ is. De 3 hek-
sen, het trieste spook Anton en ook 
Frankenstein met zijn vrouw Sharona 
arriveren op originele wijze.
Madie van de Ven (Peter van der 
Burgt) de haarstylist helpt Carina om 

er prachtig uit te zien voor het verjaar-
dagsfeest. Carina wil de wereld zien. 
Haar taak is het om minstens één mens 
te bijten, dan is ze als spook volwassen, 
volgens haar oude oma. Plotseling ver-
schijnt er een echt mens: Bo. Zijn 
komst verandert alles op dit verjaar-
dagsfeest. Is Carina verliefd op hem? 
Gaat het zien, griezel mee en geniet 
van de spectaculaire eindshow! 

Griezelen in het openluchttheater Ma-
riahout kunt u nog op 18 en 24 sep-
tember2016.

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.olmt.nl en www.toneelver-
enigingmariahout.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 18-09 in het programma Nuenen Nú: 
•	 Andere	locatie	voor	Kindcentrum	‘De	Nieuwe	Linde’
•	 Primeur:	zonne-energie	opwekken	van	andermans	dak
•	 Tijdelijke	beheer	van	Het	Klooster
•	 Voortgang	HOV-2
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	‘’t	is	ok	noit	goe’
•	 IVN	Natuurwandeling	4
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Facebook.

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

Country dansen in Lieshout
Komend weekend organiseert The Black Longhorn alweer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. Dit gebeurt op zaterdagavond 17 
september. 

Carat-Concerten 
Op de zondagen tot en met eind sep-
tember vinden er op het Carat-Pavil-
joen, in stadswandelpark de Warande, 
Carat-Concerten plaats. Diverse mu-
ziekstijlen passeren de revue, van jazz 
tot pop en van klassiek tot blaasmu-
ziek. De vaste aanvangstijd is 12.00 
uur en het programma is rond 15.00 
uur afgelopen. Alle concerten zijn gra-
tis toegankelijk. Daarnaast zijn er in 
het park horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig. 
 
Programma 
Zondag 18 september 2016
12.00 u: Seniorenorkest Rick Weert. 
www.ricknet.nl. 13.00 u. Seniorenor-
kest Groot Someren. www.seniorenor-
kestgrootsomeren.nl. 14.00 u: Accor-
deon- en mandolineorkest ‘Echo van 
het Zuiden’, Eindhoven. www.echovan-
hetzuiden.nl www.caratconcerten.nl

Jongerenkoor Jocanto is   
op zoek naar een fluitist/violist
Speel jij dwarsfluit of viool en zoek jij mensen om mee samen te spelen? Dan 
is het Combo iets voor jou!

Het Combo is een onderdeel van Jocan-
to, een vierstemmig jongerenkoor met 
leden tussen de 14 en 35 jaar oud. De 
muzikanten van het Combo spelen pia-
no, gitaar, basgitaar en drums. Als aan-
vulling op deze basisinstrumenten zijn 
wij op zoek naar een fluitist of violist 
voor het spelen van solo’s en melodieën.

Van een fluitist vragen we minimaal 
het niveau van een B-diploma en van 
een violist minimaal het niveau van 
een C-diploma.

We repeteren elke vrijdag om 19.30 
uur aan de Geldropsedijk 50a in Nue-
nen. Gemiddeld zijn er tien uitvoerin-
gen per jaar. Deze vinden meestal op 
zondagochtend
plaats. Naast deze uitvoeringen orga-
niseren wij natuurlijk ook een hoop 

gezellige activiteiten zoals koorcarna-
val, koorweekend en een supergezellig 
kerstonbijt. Daarnaast ontmoeten de 
koorleden elkaar regelmatig buiten de 
repetitietijden voor bijvoorbeeld een 
drankje of een spelletjesmiddag.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vra-
gen?	 Kijk	 dan	 op	 jocanto.nl	 of	 face-
book.com/jongerenkoorjocanto en 
stuur een mailtje naar martijnj.t@hot-
mail.com zodat we je op één van onze 
repetities kunnen verwelkomen.

We dansen in de mooie grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
Dit is weer de eerste dansavond na de 
zomerstop dus we hopen weer op een 
grote opkomst op zaterdag 17 septem-

ber en ook de komende maanden bij 
The Black Longhorn: Dorpshuis-Lies-
hout, Grotenhof 2, Lieshout. Telefoni-
sche info: 0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.
nl. Enjoy the good things in life and 
keep it country !!
The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.

Jongerenkoor 
Jocanto tijdens  
de vredesdienst en 
de wereldmarkt
Vrede, een kwetsbaar begrip. Luistert u 
naar de vrede in uzelf en durft u deze 
vrede door te geven? Tijdens de vredes-
dienst van zondag 18 september in de 
H. Clemenskerk in Nuenen, aanvang 
10.30 uur, kunt u samen met Jongeren-
koor Jocanto klank geven aan de ver-
bindende kracht van vrede. Na de vie-
ring zal Jocanto om 13.10 uur een op-
treden geven tijdens de Wereldmakrt in 
het park. U bent van harte welkom.

IVN-Nuenen gaat 
met de jeugd 
zoeken naar 
beestjes
 
Zondagmorgen 18 september gaat 
het IVN op de Papenvoortseheide 
kijken welke diertjes daar leven. We 
struinen en zoeken met elkaar in 
bos, heide en rond het Bosven. 

De excursie is geschikt voor kinderen 
met hun (groot)ouders. Vertrek per 
fiets om 10.00 uur vanaf het Gemeen-
tehuis aan de Papenvoort in Nuenen.
De wandeling start 10.15 uur bij de 
slagboom op het bospad Buijsmansven 
en duurt tot 11.30 uur. Automobilisten 
volgen Beekstraat la. Prinsenweier, 
rechtdoor Buijsmansven in. Informa-
tie 040-2833954
 

Scholenactie Jantje Beton 
Loterij 14 september van start
Vanaf 14 september komen ruim 45.000 kinderen van 480 basisscholen in 
Nederland in actie voor buitenspelen. Dan start de lotenverkoop voor de 
Jantje Beton Loterij. Deelnemende scholen mogen de helft van de op-
brengst zelf besteden aan spelen en bewegen op en rondom het school-
plein. Met de andere helft ondersteunen deelnemende scholen buiten-
speelprojecten van Jantje Beton.

De leerlingen verkopen van 14 tot en 
met 28 september loten voor Jantje 
Beton. Iedereen die een Jantje Beton 
lot koopt, stimuleert daarmee buiten-
spelen en bewegen tijdens en na 
schooltijd. En dat is hard nodig. Juist in 
een tijd waarin 80 procent van de kin-
deren onvoldoende beweegt, kan er 
niet voldoende aandacht aan buiten-
spelen worden besteed. Zo houden 
Jantje Beton en deelnemende scholen 
kinderen spelenderwijs in beweging, 
ook na schooltijd. Het schoolplein 
staat namelijk in de top 3 van favoriete 
buitenspeelplekken van kinderen en 
biedt kinderen goede mogelijkheden 
om tijdens en na schooltijd actief te 
zijn en hun batterij op te laden.

In de afgelopen 20 jaar hebben duizen-
den scholen met de opbrengst hun 
buitenspeelmaterialen aangeschaft, 
speeltoestellen op kunnen knappen en 
extra voorzieningen op het plein aan-
gebracht. 
Buitenspelen is essentieel voor een ge-
zonde ontwikkeling van kinderen. Het 
maakt ze blij, gezond en sterk. Ook 
heeft buitenspelen een positief effect 
op	het	concentratievermogen.	Kinde-
ren die veel (buiten)spelen hebben een 
betere hersenontwikkeling en een be-
ter leervermogen dan kinderen die 
weinig en /of binnen spelen. Helaas is 
vrij buitenspelen niet meer vanzelf-
sprekend voor elk kind. Een vijfde van 

de kinderen speelt niet of slechts een 
keer per week vrij buiten. Jantje Beton 
helpt kinderen om spelen in hun eigen 
buurt (en op hun schoolplein) leuker 
te maken. Want als het buiten leuk is, 
blijven kinderen niet binnen.

Nationaal Schoolontbijt steunt Jan-
tje Beton
Ook Het Nationaal School Ontbijt on-
derschrijft het belang van buitenspe-
len en bewegen. Tijdens de 14e editie 
van dit educatieve ontbijtevenement, 
dat plaatsvindt van 7 tot en met 11 no-
vember, ontbijten veel burgemeesters 
met een schoolklas uit hun gemeente, 
waarbij ze Jantje Beton kunnen steu-
nen met een symbolische bijdrage. 
Binnen gezond ontbijten en daarna 
lekker buiten bewegen: dat is een goed 
begin van de dag!

Wintercursus
Deze winter organiseert de Walburg 
weer een cursus met als thema de re-
latie tussen de Natuur en de wereld 
van de Kunst. Als kunstdocent en 
tuinfanaat verenigt Jacqueline Be-
daux-Nas twee belangrijke interesse-
gebieden: Kunst & Natuur, hoe moe-
ten we dat zien? Als tegenpool of als 
verwant aan elkaar? In deze cursus 
worden indringende vragen gesteld 
over de diepe relatie tussen Kunst & 
Natuur. Over de manier waarop kun-
stenaars hun verbondenheid met de 
natuur uitdrukken en de onmisken-
bare invloed van de tijdgeest.

De cursus bestaat uit 8 opeenvolgende 
bijeenkomsten en wordt afgesloten 
met een bezoek aan het van Abbemu-
seum in Eindhoven.

Wanneer? Deze wintercursus start op 
zaterdag 29 oktober en duurt tot 17 
december. Van 11.00 uur tot 12.30 uur.
Waar? Het Tuincafé van de Walburg 
aan de Boord 64, 5674 NE Nuenen.
Wat kost het? € 120,-.
Er geldt een maximum aantal deelne-
mers! Voor aanmelding en het toezen-
ding van het programma: jacq.nas@
kpnmail.nl.



Rond de Linde  Nr. 37 Donderdag 15 september  2016

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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 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.

© 2016 - “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.”

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.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 
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Gemeente Nuenen 

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 12 september 
2016 besloten medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevings-
vergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ (arti-
kel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen van 23 woningen in be-
stemmingsplannen ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’ en ‘Uitbreidingsplan 
Nuenen-West, uitwerkingsplan 1’. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer N-HZ-2016-0054.

Voorafgaand aan de omgevingsvergunning 2e fase is op 9 juni 2016 een om-
gevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, lid 1, onder-
deel a, onder 3° Wabo) verleend. De omgevingsvergunning 1e fase is geregis-
treerd onder nummer N-HZ-2016-0004. De aanvraag omgevingsvergunning 
2e fase is niet gewijzigd ten opzichte van de omgevingsvergunning 1e fase. 

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 16 september 2016 voor een-
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het gemeentehuis. 
U kunt de omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2016-0054 (Bakertdreef 18 
t/m 38, Ligtsedreef 42 t/m 49 en Jozefsveld 14 t/m 20) inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. 

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen 
het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergun-
ning beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsver-

gunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	

zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar 
te hebben gemaakt.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het be-
roepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-
Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroep-
schrift is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omge-
vingsvergunning niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de 
omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het 
verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van de omgevingsvergunning 2e fase voor de 
activiteit bouwen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing (artikel 1.1 Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage 1 Chw), 
omdat binnen bouwveld A medewerking wordt verleend aan de bouw van 
meer dan 11 woningen. Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt 
striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee 
dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. 
Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer worden aangevuld.

Nuenen, 15 september 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Berg 24
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 15 september 2016 
besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag om omge-
vingsvergunning voor de activiteit ‘het wijzigen van een monument’ (artikel 
2.1 lid 1 onderdeel f Wabo) voor het restaureren van de woning op de loca-
tie Berg 24.De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2016-007.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 16 september 2016 
voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis. U kunt de onderstaande ontwerp omgevingsvergunning inzien 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning N-HZ-2015-0071 (Berg 24).

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schrif-
telijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden 
aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft. 

Nuenen, 15 september 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

Herfstconcert op 25 september in Stad van Gerwen 9 A

Ad Verhappen straalt muziek uit
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen jaar deed Ad ruim 100 optredens en dat is gelet op zijn leeftijd 
(ruim 70) best veel. Hij loopt al 55 jaar mee in de wereld van opera- en ope-
rette liederen met daarnaast Brabantse liedjes en gezellige meezingers. Hij 
kan niet zonder muziek en regelmatig struint hij tijdens ons gesprek naar 
zijn piano om een aria uit La Traviata aan te heffen met een stem als een 
klok, die hij zelf begeleidt op zijn piano.

De lijst met koren waar hij bij zong, is 
onafzienbaar waarop onder meer 
voorkomen: de Brabantse Zonnekan-
ters, Melodiakoor, Brabant zangers, 
Stratums Mannenkoor en het Nue-
nens Mannenkoor.
Ook optredens met de regionaal be-
kende Rianne Vogten, waarbij een op-
treden voor een volle zaal in de Vank 
in 1985, hem nog steeds bijstaat.
Ad Verhappen kent alle grote con-
certzalen in Nederland. Hij is een 
graag geziene gast en hij heeft een 

vast contract met Gagelbosch waar 
hij elke woensdag voor de middag te 
vinden is met liedjes en sketches.
Hij vertelt: “Ge moet die mensen niet 
vragen hoeveel pillen ze op een dag 
slikken. Ik probeer met mijn liedjes en 
enkele anekdotes van vruuger die men-
sen mee te nemen naar een andere we-
reld. Ge moet eens zien hoe ze genie-
ten en liedjes meezingen van vruuger. 
Voor die dankbaarheid doe ik het”.
Het herfstconcert op 25 september in 
de boerderij van Piet en Paula Maas 
kent een mooie voorgeschiedenis,
Op bezoek bij het tweetal kwam ter 
sprake dat ze eens op een kienavond 
een orgel gewonnen hadden. Het 
tweetal wist niet wat ze er mee moes-
ten doen.
Ad ging mee naar de zolder waar het 
ding nog in de doos zat. Bij nader on-
derzoek bleek dat het orgeltje nog een 
redelijke klank voorbracht. Meteen 
zag Ad de combinatie: Een herfstcon-
cert in intieme sfeer op deze zolder, 
dat zou wat zijn.
Zo dit jaar voor de tweede keer het 
herfstconcert op 25 september in de 
Stad van Gerwen 9 A, aanvang 14.30 
uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Ad Verhappen, de zanger entertainer, 
vult nog aan: “Graag op tijd aanwezig, 
vol is vol. De ruimte heeft slechts een 
beperkt aantal zitplaatsen.

Ad Verhappen in zijn element zich bege-
leidend op de piano.

SeniorWeb gaat vernieuwend 
het nieuwe seizoen in!
Het nieuwe seizoen van SeniorWeb zal naast het vertouwde programma in 
het teken gaan staan van twee nieuwe zaken: ‘Workshops op maat’ en ‘Wer-
ken met de DigiD’.

Workshops op maat
Geheel volgens de landelijke trend 
neemt ook in Nuenen de behoefte aan 
langdurige cursussen af, er ontstaat 
meer behoefte aan korte specifieke 
workshops. Dit seizoen gaat Senior-
Web Nuenen daarom naast de lopende 
cursussen ook starten met ‘Workshops 
op maat’. Dit zijn kleinschalige work-
shops, volledig gericht op de persoon-

lijke vragen van de deelnemers, indivi-
dueel of in een groepje van mensen 
met de zelfde vragen.
Uiteraard start men met een inventari-
satie van de behoeften. 
Allereerst wordt gedacht aan tablet-
workshops over specifieke onderwer-
pen zoals email, foto’s en andere toe-
passingen, zowel voor iPad als voor 
Android tablets. Binnen Windows 10 
denken we aan het werken met diverse 
e-mail programma’s als Windows Live 
Mail, Outlook, Windows 10 Mail en 
Firefox.

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf 
te willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 35 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Nieuwe voorzitter Rotary 

De nieuwe  voorzitter voor het Rotary 
jaar 2016/2017 is Inge Frimout-Hei.  
In Nuenen zeker geen onbekende. 
In het dagelijkse leven is zij harpiste 
en harpdocente.  Nuenen kent haar 
ongetwijfeld ook als dirigente  van het 
Blue Planet Harp Ensemble.  Op 3 juli 
speelde het Ensemble het door haar 
gecomponeerde werk SpaceWalk bij 
John Geven Studios. John en Nicole 
Geven zijn beiden lid van Rotary Nue-
nen en hadden  hun studio aange-
boden en omgebouwd  tot een echt 
ruimteschip. Inge’s eerste daad als 
voorzitter was om tijdens het concert 
SpaceWalk aan de bezoekers  een bij-
drage te vragen voor het wereldwijde  
Rotary Project Polio End Now.  Deze 
vreselijke ziekte is bijna de wereld uit!   
Een fantastisch initiatief met een op-
brengst van € 250,-- . Een mooi begin 
van het Rotary jaar. 

Bevrijding 2016
Op vrijdag 23 september wordt gevierd dat Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten 72 jaar geleden werden bevrijd. Dan wordt herdacht dat geallieerde mi-
litairen in en om Nuenen hun leven lieten en dat Nuenense burgers en mili-
tairen bij gevechtshandelingen zijn omgekomen.

Het programma voor    
de bevrijdingsherdenking: 
Als op vrijdagmiddag de genodigden, 
voornamelijk veteranen, zich verza-
melen in Het Klooster, wordt in Eind-
hoven het bevrijdingsvuur opgehaald 
door onder andere wethouder Joep 
Pernot en de Nuenense jeugdburge-
meester Aafke van Holten. De terug-
tocht zal worden uitgevoerd door 
vrijwilligers in de historische militaire 
voertuigen van Wheels. De tocht te-
rug naar Nuenen vertrekt rond 18.30 
uur vanaf het gemeentehuis van Eind-
hoven. Aan de rand van Nuenen 
wachten de historische auto’s op el-
kaar en wordt gehergroepeerd. 

Eveneens om 18.30 uur vindt er in de 
Clemenskerk een herdenkings-/be-
zinningsbijeenkomst plaats dat wordt 
verzorgd door leerlingen van de Das-
senburcht. Hier zullen de veteranen 
en genodigden bij aanwezig zijn. Zij 
zullen onder een erehaag van de Nue-

nense Scouting Rudyard Kipling de 
kerk binnentreden en verlaten. De 
dienst wordt muzikaal begeleid door 
Brassband De Vooruitgang. 

Om 19.30 uur vindt bij Het Klooster de 
bevrijdingsceremonie plaats. Om-
streeks 19.15 uur ontmoeten ‘vuur’ en 
veteranen elkaar op het bordes van Het 
Klooster. Bij dit officiële moment 
wordt de fakkel met het vuur vanuit de 
militaire auto overgedragen aan burge-
meester Maarten Houben en de jeugd-
burgemeester. Zij zullen het bevrij-
dingsvuur ontsteken. Daarna volgen de 
kransleggingen en 1 minuut stilte 
waarna de ‘Last Post’ ten gehore wordt 
gebracht, gevolgd door het Wilhelmus. 
De burgemeester houdt vervolgens de 
bevrijdingsspeech. Representanten 
van de Nuenense gilden brengen 
daaropvolgend een vendelgroet. De 
jeugdburgemeester zal speechen na-
mens de jeugd onder het motto ‘vrij-
heid geef je door’. 

Werken met de DigiD
Hierin wordt geleerd hoe u een DigiD 
aan kunt vragen en wat u er allemaal 
mee kunt (en moet) doen op overheid 
sites als Belastingdienst.nl, Mijn-
Overheid.nl, Mijn toeslagen.nl en Ge-
meente.
Voor deze door de landelijke overheid 
gepromote cursus zijn inmiddels 6 do-
centen van SeniorWeb Nuenen gecer-
tificeerd. De uitvoering gebeurt in sa-
menwerking met de bibliotheek.

Open Dag
U kunt alles te weten komen over de-
ze nieuwe (en de oude) zaken op za-
terdag 17 september van 10.00 tot 
15.00 tijdens de jaarlijkse Open Dag 
in de bibliotheek aan de Jhr. Hugo van 
Berckellaan.
Uiteraard kunt u meteen inschrijven 
voor cursussen, die dag zelfs met 10% 
korting op de cursusprijzen!
Voor diegenen die zaterdag verhin-
derd zijn is er op woensdag 21 septem-
ber van 19.00 tot 20.00 alsnog gelegen-
heid om in te schrijven.

Vanaf 20.30 uur vindt de uitgifte 
plaats van de opstapkaarten voor de 
twee Historische Ritten door Nue-
nen die worden verreden in de oude 
militaire voertuigen van Wheels. Dit 
jaar wordt door de vrijwilligers van 
Wheels wederom twee verschillende 
routes gereden, waaronder histori-
sche punten in Gerwen en Neder-
wetten. Battlefield Discovery zorgde 
voor de historische uitwerking van 
de routes en de teksten. De eerste rit 
is een korte, deze vertrekt om 20.45 
uur, rijdt door Nuenen en duurt on-
geveer een half uur. De tweede rit 
van ongeveer een uur vertrekt om 

21.30 uur en voert mede langs Ger-
wen en Nederwetten.

Bevrijdingsfeest
Dezelfde avond zet de 7-koppige 
Nuenense coverband ‘In Flow’ de 
toon voor een knallend bevrijdings-
feest. Deze swingende band speelt 
soul en disco, rock en Nederlands-
talige covers, veel uit de jaren ’80 en 
’90 met een knipoog naar heden en 
verleden. Vier blokken life muziek 
worden afgewisseld met muziek van 
Esta Loca. ‘In Flow’ start met hun 
muziek om 20.30 uur en gaat door 
tot 01.00 uur.



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: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

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.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) STALLING IN 
GERWEN. Nog enkele 
plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dis-
sel. Tel. 040-2834498.

TUINAANLEG EN RE-
NOVATIE. Klein machinaal 
grondwerk. www.lapagonda-
tuinen.nl Tel: 06-19702668.

TE KOOP: IN NEDER-
WETTEN SNIJMAÏS. 
Inlichtingen: 040-2837329.

WIE HEEFT MIJN ORAN-
JE PLASTIC HONDEN-
FLUITJE MET BLAUW 
KOORDJE GEVONDEN? 
Verloren omgeving Kabou-
terpad. Tel. 040-2838670.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure: Dia-
betes/reuma Ik kom ook 
bij u thuis! (ook in de 
avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

 PUZZELHOEKWeek 37

6 7 1 8
9 7

2 8 5
4 5

7 1 6 8
6 8 3

9 2
4 6

5 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 verkeer 6 vorstendom 12 uitstraling 13 graanpakhuis 
15 kamerverhuurster 18 groente 20 zwaardwalvis 21 stremsel 23 op grote 
afstand 24 soort hond 26 scheepsschade 28 vaststaande gebeurtenis 
29 Spaanse wijnsoort 31 riv. in Frankrijk 33 thans 34 bladgroente 36 toverkunst 
38 dwaasheid 41 brievensnoer 43 deel v.d. buik 45 ar 47 domoor 49 gemalin 
van Aegir 51 naaldboom 52 balspel 55 projectiel 58 leuk kind 59 toegang 
60 kwetsuur 61 gelijkspel.

Verticaal: 2 mom 3 aquariumvis 4 zangstuk 5 vochtig 7 pl. in Noord-Brabant 
8 opiniepeilingsinstituut 9 Engels bier 10 wisseldienst 11 deel v.e. auto 
14 interval 16 vreemde munt 17 Spaans landvoogd 18 wachthuisje 
19 scheepstouw 22 water in Friesland 25 frisdrank 26 ui 27 Ned. rivier 
28 nuk 30 deel v.e. naald 32 ieder 35 ineens 36 rijschool 37 Engelse titel 
38 pl. in België 39 ergens anders 40 Spaanse titel 42 Europeaan 44 vanaf 
46 plechtige gelofte 48 Nijlreiger 50 struik 53 energie 54 onheilsgodin 
56 loflied 57 voorgevel.

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

D R E V E L S P A T E L

K U N D I G B A D O N I S

O B E L E G A N T I E A A

R I P L L A S O K A T

P O E M A P R E S A O N E

S T A L A N G S Z M R

B U I D E L A B R U P T

U N N K E B A B U R S

I B I Z A T I L B R E S T

V L A R E E U E S L A

E O M E D E L Y D E N U T

R E T I N A S E L E G I E

I N N A M E A N D E R S

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

Oplossingen wk 36
H U S K Y L E K A T V R

R J A T T E N A E E P I

P P N E L O M E L L A M

N A L C T D R D I A G B

P E G W O K S A N O A O

X L I G L L T S D L N E

P L F E A B L I B M I I

G A B A O U N E A O N R

R U E B I R Z R G T I O

J R K T U I T H O E K N

E N E E T S T O O G T D

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

R A P P O RT E R E N

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.

BELASTING
BLAUW
COMPETITIE
DROMENLAND
DUBIO
FREGAT
GEBOUW
GEELBLOND
HELER
HIAAT
KEUEN
KORDAAT
KRENKING
LELIE
LIBERAAL
LUNET
MIXAGE
NAIEF
OVERHEMD
POLKA
POLYVALENT
RACKET
RADAR
SLUIS
TOEVAL
TORPEDO
VISIOEN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 35, Dhr. J. van Oosterhout, Nuenen.

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.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue  |  Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl  |  www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 150 kramen. 
9 oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel en op 16 oktober: 
Bongerd in Breugel. 11.00-
14.00 uur. kijk ook op www.
kinderkledingbeurs.net

 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 
vrijblijvend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • 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!

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 
www.seniorwebnuenen.nl 

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Magriet- en Nassaustraat

(± 260 kranten) 
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

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)

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreiniging 
- Schoorsteenrenovatie - 
Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.
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Een nieuw seizoen.…een nieuwe 
‘Schuif eens aan tafel bij…’
Donderdagmorgen 22 september is het weer zover. De eerste KBO ‘Schuif’-
lezing van het nieuwe seizoen 2016-2017 gaat weer van start. Zoals gebrui-
kelijk begint de bijeenkomst in de zaal het Trefpunt van Het Klooster om 
09.30 uur en eindigt rond 11.30 uur. De presentatie is gratis toegankelijk 
voor iedereen, wel of geen KBO lid speelt geen rol. Alleen het kopje koffie of 
thee in de pauze mag u zelf afrekenen.

‘Tussen Kunst en Curiosa’   
bij Archipel - Jo van Dijkhof
Laat u uw antieke voorwerpen graag taxeren? Dat kunt u doen bij Archipel 
- Jo van Dijkhof op zondag 25 september 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur; 
Jo van Dijkhof 110, 5672 DA Nuenen. Op deze middag staat onze locatie in 
het teken van het Kunst & Curiosa Evenement dat Kunsthandel Art Dumay 
uit Nuenen organiseert. 

Het thema dat we dit keer voor u ko-
zen, gaat over de boeiende en aimabele 
Bisschop Bekkers. Omdat het dit jaar 
50 jaar geleden is dat de innemende 
priester overleed, vroeg de KBO Nue-
nen aan de Sint-Oedenrodenaar Wim 
van Kreij (77) om zijn interessante le-
zing over Bekkers te willen brengen in 
de Nuenense ‘Schuif ’. 
De presentatie zal, naast een mooi ver-
haal over het leven en werken van Bek-
kers, bestaan uit dia’s, foto’s en filmfrag-
menten over zijn installatie, zijn tv optre-
dens onder meer in Brandpunt en bij 
Mies Bouman en van zijn uitvaart en be-
grafenis in 1966, die een emotioneel mo-
ment voor heel Nederland betekende.

Marinus Bekkers wordt ook 50 jaar na 
zijn overlijden op 9 mei 1966 nog 
steeds door heel veel mensen op han-
den gedragen. Hij werd in 2000 geko-
zen tot De Katholiek van de 20e eeuw, 
vooral om zijn inzet voor de zwakke-
ren in onze samenleving en zijn bijdra-
ge aan de oecumenische gedachte.
Beroemd werd hij door zijn moderne 
opvattingen in morele kwesties als ge-
zinsplanning en anticonceptie, tegen 
de heersende opvattingen in van zijn 
kerk in die tijd.
Deze bisschop uit onze regio, met zijn 
warme en innemende uitstraling, is 
van zeer grote betekenis geweest. Niet 
alleen voor Brabant, maar voor heel 
Nederland en ver daarbuiten.
Kom 22 september naar de ‘Schuif ’ 
voor meer details over zijn fascinerend 
bestaan.

Tijdens het Kunst & Curiosa Evene-
ment kunt u gratis (max. 4 items per 
persoon) waardevolle voorwerpen la-
ten taxeren zoals, schilderijen, werken 
op papier, zilver, munten, juwelen en 
antieke (kleine) voorwerpen. De aan-
wezige taxateurs vertellen u wat de 
waarde is van uw antieke voorwerp en 
wat de achtergronden en historie daar-
van zijn. De taxateurs zijn Paul Dumay, 
eigenaar van Kunsthandel Art Dumay 
en Eric Rijnders, kunsthistoricus. 
 
Wat is mijn kunstobject waard?
U krijgt van de taxateurs de achter-
gronden van uw kunstvoorwerp of an-
tiquiteit maar ook de waarde. Zo komt 
u er achter wat uw kunstobject waard 
is. Deze waarde wordt mondeling af-
gegeven. Een schriftelijke taxatie voor 
boedelverdeling of scheiding of verze-
kering behoort ook tot de mogelijkhe-
den die de kunsthandel u kan bieden. 

Over Kunsthandel Art Dumay
Kunsthandel Art Dumay in Nuenen 
gevestigd aan het Park 75, bestaat uit 
een kunsthandel voor klassieke kunst 
(19e en 20e eeuw) en een galerie voor 
moderne kunst. Tevens beschikt Art 

Dumay over een gespecialiseerd res-
tauratie - en inlijstatelier (sinds 1937).
De beide zaken zijn gevestigd aan het 
Park 75 in Nuenen. Het lijstenatelier - 
Foederer - voorheen gevestigd in Hel-
mond - is sinds 1937 gespecialiseerd in 
bijzondere inlijstingen. U kunt aan het 
Park terecht voor alle soorten kunst; 
de klassiekers, de modernen, restaura-
ties en inlijstingen.

Verrassingen en herinneringen
Tijdens de diverse ‘Kunst & Curiosa 
Dagen’ die Art Dumay organiseert 
worden zij regelmatig verrast met 
mooie ontdekkingen, trouvailles zoals 
zij ze graag noemen. Art Dumay ver-
zorgt al jaren meerdere taxatiedagen 
op verschillende locaties gedurende 
het jaar. Gemiddeld worden er 20 bij-
eenkomsten per jaar georganiseerd. 
Ofwel op aanvraag en besloten voor 
bedrijven of stichtingen/verenigingen 
ofwel openbaar. Voor meer informatie 
bezoekt u www.artdumay.nl

Klezmajeur speelt ‘Klezz la vie’

Klezmer met een kwinkslag
Vier dat je van de wereld mag en kunt genieten, samen en in vrijheid, zodat 
niemand te kort komt. Vier dat je lot is verweven met dat van je medemen-
sen, ondanks de uitdagingen en tegenslagen die het leven biedt. Dat is de 
aloude klezmer-thematiek.

We reizen langs lotgevallen van men-
sen, lachen en huilen, wikken en wegen, 
zuchten en kiezen en spelen daar aan-
stekelijke muziek bij. Op de klanken van 
prachtige klezmer uit Oost- Europa, 
met invloeden uit de Balkan, Turkije, 
Rusland, Oekraïne, Roemenië en Ame-
rika. Voorzien van anekdotes en cultu-
rele achtergronden. Humoristisch, me-

lancholisch, uitbundig, ingetogen en ... 
vol levenswijsheid.
Klezmajeur bestaat sinds 2006 uit: Er-
win Engelsma: klarinet en zang, Onno 
van Hagen: contrabas, Cora van den 
Berg: viool/zang, Heleen ’t Hart: accordeon.
Toegang gratis / vrijwillige bijdrage. 
Zondag 18 sept. 14.00 uur. Weverkens-
hof Nuenen. www.klezmajeur.nl

 

Twee nieuwe 
Schutsbroeders 
ingeboond bij St. 
Anna Gilde
Afgelopen vrijdag 9 september kon 
het Gilde St. Anna uit Nederwetten 
twee nieuwe Gildebroeders verwel-
komen bij de vereniging. Giel van 
Korven (27jaar) en Koen van Gorp 
(30 jaar) hebben zich na lang beraad 
bij de kapitein als aspirant lid opge-
geven door middel van het gebrui-
kelijke één euro stuk geven. 

Bij de najaarsvergadering van vrijdag-
avond is geboond voor het toelaten 
van hun lidmaatschap. Na het tellen 
van de bonen bleek dat ze alle twee 
ruimschoots aan de limiet voldeden. 
Alle stemgerechtigde leden hadden 
een witte boon voor hen over. Giel en 
Koen zijn geen onbekenden voor het 
Gilde, regelmatig zijn er open schiet- 
en buurtavonden en het dorpschieten 
van afgelopen keer heeft hun interesse 
en die van hun vriendenkring gewekt. 
De spreuk is dan als er één schaap over 
de dam is……….. Na de felicitaties van 
de 17 aanwezige schutsbroeders volg-
de er een speciale digitale sfeer die on-
getwijfeld te maken had met de verjon-
ging van het broederschap.

Wij als Gilde hebben al geruime tijd di-
verse dorpsgenoten gepolst voor onze 
vereniging. Men hoeft geen scherp-
schutter te zijn, bij ons staat gezellig-
heid voorop. 

‘Bart in de Knop’ verrast met 
bijzondere gast: Elizabeth Simonian
Door Nannie van den Eijnden

Het tweede optreden van onze Nuenense Bart de Win in Café ‘t Rozenknopje 
in Eindhoven afgelopen zondag raakte hart en ziel. Hij introduceerde ‘sin-
ger-songwriter’ Elizabeth Simonian als één van zijn voormalige leerlingen 
aan het conservatorium in Rotterdam en als iemand van wie hij nu zelf wel 
les zou willen krijgen. Haar cd’s zijn uitverkocht. 

Sinds 2009 bracht ze twee albums uit 
met eigen werk, dat doet denken aan 
folk, jazz en americana. Ook was ze als 
zangeres betrokken bij een project met 
Zweedse, Griekse en Armeense volks-
muziek. Elizabeth, afkomstig van een 
Armeense vader en een Noors/Zweed-
se moeder vluchtte vanwege de poli-
tieke situatie uit Irak en groeide op in 
Cyprus. Ze trouwde met een Sloween-
se man, hun zoontje werd een jaar ge-
leden in Rotterdam geboren. 

“Ik was 23 en kwam in 2003 naar Ne-
derland voor een auditie bij het con-
servatorium in Rotterdam. Bart bege-
leidde me op de piano en zei niks. La-
ter bleek dat ik hem als docent kreeg 
toegewezen, ik moest hem bellen voor 
een afspraak. ‘Je zingt te mooi’ zei hij 
tegen me. ‘Zo mooi dat het saai wordt. 
Ik wil meer van je zien’. Hij liet me op 
een stoel staan en op allerlei manieren 
zingen en zelfs schreeuwen. Zo heb ik 
mijn eigen klank en kleur gevonden.” 
Elisabeth schrijft en zingt pas over 
emoties en gevoelens als ze ze heeft 
doorleefd, dan kan ze ze met meer 
diepgang brengen.  

Verrassend was haar zelf geschreven 
liedje geïnspireerd op de film ‘Bridges 
of Madison County’ waarin de ge-
trouwde huisvrouw Francesca (Meryl 
Streep) en fotograaf Robert (Clint Ea-
stwood) in vier dagen de liefde van hun 
leven beleven. Francesca bloeit hele-
maal op, gooit haar haren los, haar 
schoenen uit en koopt een  sexy jurk. 
De rode draad van Elizabeth’s liedje is 
dat je als vrouw niet per se het beste af 
bent met een echtgenoot die als het 

ware in slaap is gevallen en die je le-
vensenergie niet doet stromen. Een 
verrassend perspectief, omdat het voor 
de hand zou hebben gelegen de span-
nende chemie van de liefde tussen 
Francesca en Robert te bezingen, die 
beide acteurs zo treffend neerzetten.

De chemie tussen Bart en Elizabeth 
was ook goed. “Ik vind het leuk om 
met jou te spelen” bekenden ze tegen-
over elkaar. Een mooi voorbeeld van 
die chemie was hun vertolking van het 
nummer “Something so right” van 
Paul Simon, ontroerend. “Bart is een 
goede muzikale begeleider” vertelde 
Elizabeth na afloop. “Hij speelt in heel 
veel kleuren waardoor ik zelf kan kie-
zen hoe ik zing”. Wat veel mensen ove-
rigens niet weten, is dat hij ook een 
heel goede docent is, die het beste in 
zijn studenten naar boven haalt, op 
een positieve manier. Een natuurtalent 
in didactiek en pedagogiek. 

Bart luisterde zijn optreden op met 
leuke verhalen en anekdotes. Op ver-
zoek van Elizabeth zong zijn vrouw 
Arianne ook een nummer mee. Na af-
loop was het mogelijk om gezellig sa-
men te eten. Café-eigenaar Niek van 
de Klundert en zijn team serveerden 
een heerlijk driegangenmenu aan band 
en publiek voor slechts € 12,50 met 
voor elk wat wils; vlees, vis en vegeta-
risch. Wat een inspirerende zondag-
middag!

Zondag 23 oktober om 16.00 uur is er 
weer een ‘Bart in de Knop’. Het is nog 
niet bekend welke gast hij dan zal ont-
vangen. 

www.bartdewin.nl
www.elizabethsimonian.com
www.rozenknopje.nl

Nuenenaar in ‘Brabant Wereldwijd’
Het programma Brabant Wereldwijd is zondag 18 september gewijd aan 
Nuenenaar Antonio Coolen die werkzaam is in Guatemala.

Martijn en Rob van Omroep Brabant reizen af naar Guatemala. In deze aflevering 
riskeren Martijn en Rob hun leven in de krottenwijken van het gevaarlijke Guate-
mala-Stad. Hier bezoeken zij de Nuenense Antonio Coolen die zijn leven wijdt 
aan het helpen van kansarme jongeren.

Uitzending op Omroep Brabant op 18 september om 09.04 / 10.24 / 12.40 / 
14.40 / 16.40 uur. Vervolgens vanaf 18.45 uur iedere twee uur herhaald.

Tal van nieuwe activiteiten bij    
Laco sportcentrum Nuenen
Laco Nuenen legt op dit moment de laatste hand aan een grote metamor-
fose van het sportcentrum. Er is de afgelopen weken flink geschilderd, de 
horeca is vernieuwd en de receptie heeft ook een flinke opknapbeurt gehad. 
Naast het feit dat het centrum zelf in een nieuw jasje is gestoken, zijn er ook 
nieuwe activiteiten aan het programma van Laco toegevoegd.

Zo is het vanaf september mogelijk, 
voor startende zwemlessers, om op za-
terdag zwemles te volgen. Een groot 
pluspunt voor iedereen die door de 
weeks hiervoor geen tijd heeft. 
Voor iedereen die wil sporten en geen 
opvang voor de kinderen heeft is ook 
een oplossing gevonden. Laco Nuenen 
heeft namelijk de Laco Kidsclub geïn-
troduceerd. Een speciale ruimte inge-
richt voor kinderen van 3 maanden tot 7 
jaar. Kinderen mogen hier 1,5 komen 
spelen onder toeziend oog van de Laco 
oppas. Zo kunnen ouders hun energie 
kwijt tijdens een groepsles of fitness 
work-out en de kinderen in de Kidsclub.
Een gezonde leefstijl is op dit moment 
een ‘hot’ onderwerp. Om goed te weten 
waar het lichaam behoefte aan heeft (of 
waaraan juist niet) is de Body Analizer 

in het leven geroepen. Een analyse-in-
strument waarmee binnen een paar mi-
nuten een rapport wordt samengesteld. 
Er wordt onder andere naar het exacte 
vet- en spierpercentage in verschillende 
lichaamsdelen gekeken. 
Als laatste zijn er twee activiteiten toe-
gevoegd die het sporten makkelijker en 
leuker moeten maken. Een groepsles 
die wordt gegeven middels een gepro-
jecteerde instructrice en een circuit 
training waarvan de het trainingsvolu-
me automatisch geregistreerd worden. 
Met alle veranderingen en nieuwe acti-
viteiten gaat Laco sportcentrum Nue-
nen fris het nieuwe sportseizoen in!

Meer informatie over de nieuwe acti-
viteiten staan op de website van Laco 
Nuenen, www.laco.eu/nuenen
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Start nieuw seizoen bij Atelier Van Gogh, aanmelden kan nu

Inspirerende teken- en 
schilderlessen voor elke leeftijd!
Trots op Nuenense kunstenaartjes
Ze zijn goed, de kinderen uit Nuenen 
die afgelopen jaar bij Ellis Renders de 
cursus tekenen en schilderen hebben 
gevolgd. Ze is zo verschrikkelijk trots 
op ze! En op hun talent. 
Hun schilderijen zitten boordevol 
kleuren. Niet zo maar kleuren uit een 
potje, maar kleuren die ze zelf hebben 
gemengd uit de drie basiskleuren. Ze 
maken er meer dan honderd kleur-
nuances mee. En de in lino-snede uit-
gevoerde kerstkaarten die de kinderen 
elk jaar in december maken, zijn zo 
mooi dat ze op Facebook komen of dat 
er kaarten van worden gedrukt. Soms 
organiseert Ellis een tentoonstelling 
van hun kunst.

In de teken- en schilderlessen van Ellis 
leren jonge (levens)kunstenaars in spé 
behalve kleuren mengen ook hoe je 
diepte maakt in een tekening of schil-
derij en hoe je kunt werken met veel 
verschillende materialen. Ze is kunste-
naar van beroep en docent bij Atelier 
Van Gogh. Op woensdagmiddag geeft 
ze cursussen tekenen/schilderen en 
druktechnieken aan kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. Daarbij vertelt ze 
verhalen over andere kunstenaars en 
kunststromingen. De soms gekke din-
gen die zij maakten zijn vaak de inspi-
ratie om nieuwe dingen uit te probe-
ren. Ellis kan ervan genieten als kinde-
ren met plezier hun fantasie uitleven 
en er een blauwe olifant op rolschaat-
sen in een schilderij opduikt, of als er 
een vliegende vis met een hoge hoed 
op in een paarse boom neerstrijkt. 
Het uitleven en blijven prikkelen van je 
fantasie is zo belangrijk, omdat je daar-
door je probleemoplossend vermogen 
ontwikkelt. Je leert anders kijken en 
denken, wat je in je leven als volwasse-
ne goed van pas komt. 
Ben je tussen 7 en 12 jaar (groep 3 tot 
en met 8) dan kun je je aanmelden voor 
de cursus tekenen/schilderen/druk-
techniek bij Ellis via de website. Aan-
melden kan tot 21 september.
De cursus start op 28 september, het 
zijn 24 lessen van 1,5 uur. Deze is dit 
jaar veel goedkoper geworden dankzij 
een financiële bijdrage van de Gemeen-

te Nuenen en kost nu slechts € 150,- in-
clusief materialen! Alle informatie is te-
rug te vinden op de website: www.ate-
liervangogh.nl 

Modeltekenen/-schilderen voor be-
ginners en gevorderden en Tekenen 
voor beginners
José Jansen start het nieuwe seizoen 
met twee cursussen. Bijzonder voor ie-
dereen die graag tekent en schildert is 
de cursus Modeltekenen, omdat het 
een heel goede manier is om het kijken 
te oefenen. Als je nog niet zo lang schil-
dert, leer je je in deze lessen portret- en 
modeltekenen gevoel te ontwikkelen 
voor verhoudingen, ook als je andere 
schilderijen maakt. 

____________________________________

“Het is gewoon 
gezellig bij juf Ellis.”
____________________________________

____________________________________

“Ik volg al jaren enthousiast de cur-
sus Modeltekenen en -schilderen bij 
José. Omdat ik nog steeds veel leer, 
vooral opnieuw en anders kijken.  
De verhoudingen in mijn tekeningen 
worden beter. Ze bouwt de lessen 
goed op en zorgt voor een prettige 
sfeer, waarin je je in je eigen tijd en 
tempo kunt ontwikkelen.”
____________________________________

Voor ervaren tekenaars en schilders is 
het een goede oefening om telkens 
weer open en opnieuw te kijken en het 
oog te trainen, wat een positieve in-
vloed heeft op je vrije werk. De cursus 
is geschikt voor beginners en gevor-
derden. Iedereen wordt op zijn eigen 
niveau begeleid.
Als je nog nooit getekend of geschil-
derd hebt, leer je in de cursus Tekenen 
en Schilderen voor Beginners vanuit 
verschillende invalshoeken de vaardig-
heden van het tekenen en later het 
schilderen. Ook in deze inspirerende 
lessen ligt het accent op kijken en zien. 
Dit zal ook buiten de lessen om je  we-
reld vergroten. Het is ontspannend om 
te doen en het haalt je uit de dagelijkse 
beslommeringen. In de cursus komen 
alle beeldelementen aan de orde en 
wordt met verschillende materialen 
gewerkt.
De cursus Modeltekenen en -schilde-
ren start op 21 september a.s.. Als je 
wilt beginnen met tekenen kun je star-
ten op 3 oktober 2016. Informatie is te 
vinden op de website. Daar kun je je 
ook aanmelden bij José.
www.ateliervangogh.nl

17 september v.a. 19.30 uur

MUSEUM
NACHT 
in Vincentre

Bouw waar de consument 
wil wonen!
Dankzij het voorspoedige herstel van de woningmarkt, groeit ook de noodzaak 
om snel nieuwe woningen te bouwen. Er is sprake van uitgestelde behoefte en 
een flinke inhaalvraag. Maar waar gaan we bouwen? De wereld is al weer een 
beetje veranderd sinds 2008 en dus kun je niet zomaar oude plannen ongewij-
zigd uit de kast te trekken. De grote stad is populairder geworden. Daar - of zo 
dicht mogelijk in de nabijheid ervan - willen veel mensen wonen. 

Afspraken om in omliggende gemeenten de woningen te bouwen die de stad 
Eindhoven in het verleden niet kon of wilde bouwen, moeten op de helling. 
Want Eindhoven wil plotseling wel groeien binnen de huidige gemeentegren-
zen en maakt vaart met het ombouwen van kantoren tot wooneenheden. Op 
basis van de oude afspraken over de verdeling van het aantal te bouwen wonin-
gen in de regio zou Eindhoven nu het plafond al bereikt hebben. En dat terwijl 
er - naast de huisvesting voor jongeren en alleenstaanden - ook veel behoefte is 
aan grondgebonden nieuwbouw in de stad. 

Het is dus goed om met een nieuwe blik naar oude afspraken te kijken. De Hel-
mondse wethouder Frans Stienen - portefeuillehouder op dit gebied in Metro-
poolregio Eindhoven - stelt voor om gemeenten die financieel getroffen wor-
den door het schrappen van bouwplannen financieel te compenseren vanuit 
een fonds. Die gemeenten hebben immers in het verleden grond aangekocht 
om bouw in de toekomst mogelijk te maken. Als dat niet doorgaat, is te ver-
wachten dat de vaak toch al armzalige financiële positie van hun grondbedrijf 
verder achteruitgaat.

Met zo’n fonds zouden de gemeenten gemakkelijker sa-
men knopen kunnen doorhakken. Ik hoop mét wet-
houder Stienen dat dit gaat lukken. Het is belangrijk 
dat niet de financiële staat van grondbedrijven gaat 
bepalen waar nieuwe woningen worden gebouwd. 
Tegelijkertijd denk ik: wie gaat dan projectontwikke-
laars compenseren die op basis van oude afspraken 
grond hebben gekocht? Het is hoe dan ook te hopen 

dat uiteindelijk de woningbehoefte van de consument de 
doorslag geeft bij het maken van nieuwe afspraken. Enig 

kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek is gewenst 
en zou wel eens ander licht kunnen werpen op de 
aannames die overheden nu hanteren. Laat de 
markt zijn werk doen! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nuenens MannenKoor op 
Gouds Korenfestival
Het Nuenens MannenKoor nam op 10 en 11 september deel aan het Korenfes-
tival in Gouda, dat die dagen volgestroomd was met bezoekers en toeristen. 
Reden: Open Monumentendag, Nationale Orgeldag en het Korenfestival.

Fantastisch gezongen
Waarlijk een overvol progamma voor 
het NMK, dat met een vijftal optre-
dens op hoog niveau veel indruk heeft 
gemaakt. Dirigent Paul Hotterbeekx 
prees nadien zijn mannen met de kwa-
lificatie: “Fantastisch goed gezongen 
ondanks de pittige belasting van de 
stemmen.” In SCC ‘De Garenspinnerij’ 
vond het eerste optreden plaats en 2 
uur later het concert in de Gouwse 
Kerk en wederom kort daarna het ge-
zamenlijke optreden met alle 30 koren 
in de St. Janskerk. Zondagochtend 
zong het koor de mis van Joseph Gru-
ber, aangevuld met enkele passende 
muziekwerken. De vele kerkgangers in 
de Johannes de Doperkerk toonden 
blije én ontroerde reacties. NMK toch 

even iets anders dan een kerkkoor! La-
ter die middag werd het publiek op het 
imposante marktplein verrast met een 
kort optreden vanaf de trappen van 
het oude raadhuis.

Zó Bourgondisch
Menig lid van de Korenfestivalorgani-
satie stond verbaasd, toen men geraakt 
werd door de uitstraling van het NMK. 
Zó Brabants, zó Bourgondisch. Inder-
daad, het NMK zong op hoog niveau, 
maar bleef spontaan en gezellig. Geen 
kramp, gewoon blij zingen. Dat terras-
jes-bezoek geen afbreuk deed aan die 
sfeer, mag duidelijk zijn. Zelfs bij de 
Italiaan waar het Italiaans bier Peroni 
rijkelijk vloeide, kreeg men de smaak 
steeds meer te pakken.

Een groot deel van het NMK tevreden bij het oude raadhuis.

Schoolvakantie Heuvelrijk is 
toch echt afgelopen
Zes weken schoolvakantie. Aan het begin lijkt het alsof er aan die heerlijke 
tijd geen einde gaat komen. Maar als Kindervakantieweek eenmaal achter 
de rug is, dan weten de kinderen van brede school Heuvelrijk in Gerwen het 
al: de school begint binnenkort weer. En eigenlijk hebben de meesten er ook 
wel zin in. Veel kinderen krijgen een andere juf of meester voor de klas dan 
vorig jaar, maar er is weer dezelfde fijne sfeer als altijd. Op de eerste school-
dag wordt er dan ook vrolijk gekletst en gespeeld op het schoolplein. 

Om half negen gaat de schoolbel en de 
kinderen stormen op de deur af. Maar 
de deur blijft op slot. De leerkrachten 
zijn nog niet gearriveerd. Alleen direc-
trice Mascha Stikvoort en conciërge 
Wim van Kerkhof zijn er, maar zij heb-
ben geen sleutel. Om kwart voor ne-
gen komen de juffen en meesters geza-
menlijk onder gejuich van de kinderen 
het schoolplein opgewandeld, gekleed 
in kleurige vakantiekleding, met de 
zonnebrillen op hun hoofd en de kof-
fers nog bij zich. Waarom zijn ze nou 

zo laat? “Ooo, we dachten dat de 
school volgende week pas zou begin-
nen!” Nog meer gejoel en gelach van 
de kinderen natuurlijk. Ze kunnen de 
grap wel waarderen. 
Maar gelukkig zijn de leerkrachten er 
klaar voor. Ze schudden de vakantie 
van zich af, de deuren gaan open, de 
klassen stromen vol en voor je het 
weet wordt er op Heuvelrijk Gerwen 
weer geluisterd, gerekend, geschreven 
en door de kleintjes getekend en ge-
knutseld. We zijn weer begonnen!

Geslaagd
Saskia Koch, oud-leerlinge van basis-
school De Wentelwiek en van het 
Strabrechtcollege te Geldrop, is op 8 
september gepromoveerd tot doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam.

De titel van haar proefschrift luidt: 
Boosting oxytocin after trauma. Voor 
haar onderzoek heeft ze de neurale ef-
fecten van het ‘knuffelhormoon’ oxy-
tocine bij politieagenten met een 
posttraumatische stress stoornis 
(PTSS) in beeld gebracht.
Momenteel vervolgt ze haar carrière 
als neurowetenschapper aan de Rad-
boud Universiteit te Nijmegen.

Saskia Koch bij de uitreiking van haar bul.

Nieuw in Nuenen   
Daphne Plantaz Bootcamp!
Wij stellen ons graag aan u voor: Wij zijn Daphne Plantaz en Luuk Metsema-
kers en sinds kort hebben wij Daphne Plantaz Training en Coaching opge-
richt waarbij we Outdoor Trainingen verzorgen voor Bedrijven, Verenigin-
gen en Particulieren.

Daphne Plantaz Bootcamp
Daphne: “Door mijn jaren lange erva-
ring als Beroeps Militair en de daarbij 
behorende outdoor trainingen heb ik 
de perfecte tools om een effectief 
bootcamp programma te verzorgen. Ik 
zie het daarnaast als mijn taak dat 
mensen enthousiast en gemotiveerd 
blijven om hun doelen te behalen. Sa-
men met mijn vriend Luuk (fanatiek 
wielrenner) bieden wij steeds een uit-
dagende en effectieve training aan 
waarbij conditie en kracht worden ver-
beterd. We hebben gemerkt dat er veel 
vraag is naar buiten sport en mensen 
die graag een gezonde lifestyle willen. 
Wij motiveren mensen die graag bui-
ten willen sporten in een enthousiaste 
groep en hierbij werken aan persoon-
lijke doelen. Of je nou graag wilt afval-
len, je conditie wil verbeteren, spieren 
wil opbouwen of gewoon lekker bezig 
wilt zijn, dat kan allemaal”. 

Daphne Plantaz Bootcamp laat zien 
dat buiten sporten in een groep met ge-
motiveerde mensen echt leuk is! Boot-
camp is voor iedereen en met de gratis 
proefles kun jij deze uitdaging eens 
proberen. Voor een gratis proefles of 
vragen neem contact op met: Daphne 
Plantaz 06-19454400 Like ons op Face-
book: Daphne Plantaz Bootcamp.
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HAARKAZERNE!

Nieuwe look, nieuwe naam,      
nieuw hoofdstuk!
Door Karin Aarts-Janssen

Iedereen in Nuenen kent wel ‘Harry Goede Haarmode’, de kapsalon in de voor-
malige brandweerkazerne aan het Park in Nuenen. Op 1 mei 2016 heropende 
Dagmar Goede de kapsalon onder een nieuwe naam: ‘Haarkazerne’.

Dagmar die op haar 20ste een studie 
moest kiezen maar niet wist wat ze 
wilde. Ze wist wel wat ze niet wilde nl. 
kapper worden; "Je gaat toch niet het-
zelfde doen als je vader?" Nu zegt ze 
vol overtuiging dat het tegenoverge-
stelde van die gedachte de allerbeste 
keuze bleek. Ze raakte verslingerd aan 
het kappersvak. 
Haar passie voor het vak kreeg ze niet 
alleen van haar vader en van het knip-
pen, Ze beschouwt het als een voor-
recht dat mensen haar kapsalon waar-
deren en steunen op haar vakman-
schap, dat ze lief en leed met haar en 
haar team delen.
Harry Goede heeft in de afgelopen 28 
jaar een reputatie opgebouwd waar 
niemand omheen kon, in een salon 
waar hoogwaardige kwaliteit en ser-
vice centraal stonden. Voor Dagmar 
werd dit ook de basis voor haar nieuwe 
concept van ‘Haarkazerne’. In 2015 
heeft zij het familiebedrijf overgeno-
men en kon zij gaan werken aan de 
toekomst van (inmiddels) haar salon. 
Voor de interne verbouwing en het in-
terieur wilde ze geen typische kapsa-
lon, maar een salon waarmee je een ge-
voel over kon brengen, zoals die van 
een high-end salon in de grote stad. 
Rondlopend door Londen, Parijs en 
New York kregen haar ideeën steeds 

meer vorm en samen met ontwerper 
Francois Hannes uit Nuenen zaten ze 
al snel samen op een lijn. Omdat ze al-
les lokaal wilde houden werd een team 
van vakmensen uit Nuenen samenge-
steld die alle werkzaamheden in elke 
discipline op elkaar afstemden. Ze 
mochten er 4 weken over doen en dat 
lukte! 
Een nieuw concept in een nieuwe jas, 
nog meer gericht op de individuele 
wensen van de klant. Waar ruim de tijd 
wordt genomen voor advies en maat-
werk, voor een nieuwe coupe of prach-
tige make-up. Wilt u compleet iets an-
ders, de mogelijkheden zijn enorm.
Wat niet is veranderd is het vakman-
schap, de service en natuurlijk ook de 
onontbeerlijke gezelligheid. Daar blin-
ken ze in uit!
Een team van ervaren haarstylisten en 
kleurspecialisten, die in kunnen spelen 
op de individuele behoeften van de 
klanten en ze daarbij van het beste ad-
vies kunnen dienen.
Samen blijven ze elkaar motiveren. 
Creatief zijn, jezelf blijven uitdagen en 
het beste uit jezelf halen. Dat heb je 
nodig. Je kunt niet stil blijven staan.
In de afgelopen jaren heeft Dagmar de 
kans gekregen om zoveel mogelijk er-
varing op te doen en alle facetten van 
het vak te leren kennen. Ze werd ge-

vraagd voor het Essential Looks Team 
van Schwarzkopf Professional dat elk 
jaar een nieuwe collectie lanceert om 
andere collega's te blijven inspireren. 
Met dat creatieve team bezoekt ze we-
reldsteden zoals Hamburg, Athene, 
Praag en andere steden om mensen te 
ontmoeten die dezelfde passie delen, 
nl. mensen mooi maken.
Over uitdagingen gesproken, ieder 
jaar doet haar eigen team mee aan de 
Coiffure Award. Deze onderscheiding 
wordt binnen de kappersbranche ge-
zien als de erkenning voor kwaliteit, 
creativiteit en inzet. Het werkt ontzet-
tend motiverend om je te mogen me-
ten met grote namen binnen de Ne-
derlandse kapperswereld. Zo haalden 
ze de laatste jaren de ene prijs na de 
andere binnen. 
In 2015 zijn 3 teamleden genomineerd 
voor een Coiffure Award, Dagmar, 
Liesbeth en Laura. En dat was niet de 
eerste keer dat het nominaties regende 
in Nuenen. Dagmar heeft al 8 nomina-
ties op haar naam staan en in 2014 en 
2015 ging het team van ‘Haarkazerne’ 
met de winst naar huis. Ook in 2016 
heeft team ‘Haarkazerne’ al 4 nomina-
ties in de wacht gesleept. Dat zegt weer 
eens dat je met hard werken en met 
passie veel kunt bereiken.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 19 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een ken-
nismaking met Piet Kuijten die met gevaar voor eigen leven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan vele onderduikers en piloten. Hij 
ontving daarvoor van de Amerikaanse president Eisenhower het verzetskruis, 
een eer die niet velen te beurt viel. Hij woonde in een boerderij aan het Wet-
tenseind 12. Op de foto hieronder poseert hij met Schreinemachers, een van de 
verzetsstrijders waarmee hij samenwerkte. Van links naar rechts: Marie en Ria 
Kuijten, Nel Martens, Piet Kuijten, ing. W.J.H. Schreinemachers en vooraan Ton-
nie en Leo Kuijten. Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 201 en 202.

Rechtzetting 
Onder het artikel ‘Agnes Leijen presenteert haar wandeldoosje’ in De Nuenense Krant van 
vorige week staat wat mij betreft ten onrechte dat Rond de Linde had aangekondigd het 
bericht over de presentatie te weigeren als er verwijzingen naar De Nuenense Krant in 
zouden staan. Het betreffende artikel in Rond de Linde heb ik aangeleverd en het accent 
gelegd op de verschijning van het wandeldoosje Blokje Om van Agnes Leijen dat door 
heemkundekring De Drijehornick is uitgegeven. 

Roland van Pareren, voorzitter heemkundekring De Drijehornick 

Kwaliteit van besturen?
Begin dit jaar stond in Rond-de-Linde en DeNuenseKrant bij de Gemeentelijke informatie een 
klein stukje, dat de Gemeente Nuenen van plan is om een verbindingsweg aan te leggen tus-
sen de Meierijlaan en de Spegelt, met een afslag naar het bedrijventerrein, de ‘Verbindings-
boog Meierijlaan’. In plaats van dat de Gemeente de gezinnen van het Keizershof uitnodigde 
voor een informatiebespreking, waarop men commentaar kon leveren op het Ontwerp Be-
stemmingsplan, werd in eerste instantie volstaan met de bovengenoemde publicatie.
Bij de Kijk-in-de-Wijk dag Keizershof kreeg een bewoonster door wat er aan de hand was 
en vroeg mij om de pers in te schakelen. Die heeft uitstekend werk geleverd, waardoor ook 
duidelijk werd dat de betreffende wethouder misleidende informatie aanleverde over de 
te verwachten toename van de verkeersintensiteit, factoren afwijkend van die van zijn 
ambtenaren, totaal whishful thinking dus. 
Het is interessant je af te vragen waarop die gebaseerd is en met welk doel.
Ook werd duidelijk dat de Gemeenteraad heeft zitten slapen en pas wakker werd toen het 
ED met achtergrondinformatie kwam.
Op 8 september heeft de Provinciale Staten haar advies gegeven over de toekomst van Nue-
nen. Ik vraag me af of daarin rekening gehouden wordt met het gebrek aan bestuurskwali-
teit van zowel B&W als van de Gemeenteraad zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt.
Als de kwaliteit van het gemeentebestuur niet drastisch verbetert, heeft welke verande-
ring van bestuurssamenstelling dan ook geen zin.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

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

Ingezonden brieven

Reflexintegratie in 
Nuenen
Gabriëlle Verouden van IK KAN HET 
OOK! geeft al sinds 2010 begelei-
ding aan kinderen met leerproble-
men en heeft hiervoor inmiddels 
een uitgebreid arsenaal aan metho-
des tot haar beschikking. Sinds 
2014 is daar de reflexintegratieme-
thode van Masgutova bij gekomen, 
kortweg MNRI©. 

Deze wordt ingezet bij:
•	 dyslexie	of	dyscalculie	
•	 ADHD/ADD	of	autisme
•	 hoogbegaafdheid
•	 prikkelgevoeligheid	
•	 concentratieproblemen
•	 bewegingsonrust	
•	 een	krampachtige	pengreep	en/of	

 slecht leesbaar handschrift
•	 problemen	bij	leren	fietsen,		

zwemmen of zindelijk worden
•	 combinaties	van	bovenstaande	

Wat is reflexintegratie?
Bij de geboorte kan iedere baby al re-
flexmatige	bewegingen	maken	die	de	
basis vormen voor de ontwikkeling 
van onze hersenen. In het begin zijn 
deze	 reflexen	 nodig	 om	 te	 kunnen	
overleven.	 De	 zuigreflex	 is	 hiervan	
een bekend voorbeeld. 
Gaandeweg leert de baby deze bewe-
gingen doelgericht te maken. Zijn 
handelen wordt bewust en deze vaar-
digheid maakt weer verdere stappen 
in de ontwikkeling mogelijk. Zo leert 
een baby omrollen, zitten, kruipen, 
speelgoed oppakken enzovoorts. Het 
kind leert spelenderwijs zijn lichaam 
controleren. 
Het kan zijn dat door problemen tij-
dens de zwangerschap, bij de geboorte, 
door een ongeluk of door ziekte de re-
flexen	 zich	 niet	 goed	 ontwikkelen	 en	
actief blijven. Dit kan gevolgen hebben 
voor leren, concentreren of gedrag. 
Nog	actieve	reflexen	zijn	dan	onzicht-
bare stoorzenders waardoor thuis en 
op school niet begrepen wordt waar-
om stilzitten, opletten of fietsen niet 
lukt. Ook bij volwassenen kunnen re-
flexen	door	bijvoorbeeld	een	ongeluk	
of traumatische ervaring weer actief 
worden. Gelukkig is er door middel 
van	reflexintegratie	iets	aan	te	doen!	
Voor meer informatie: bel Gabriëlle 
Verouden (06-2505 1539) of kijk op 
www.ikkanhetook.nl

Wijkvereniging ‘Panakkers’
Zaterdag 24 september zal er een kennismakingsbijeenkomst worden gehouden 
voor de op te richten Wijkvereniging Panakkers. Deze vereniging omvat de Con-
stantijn-,	Frederik-,	Friso-,	Sophia-	en	Willem-Alexanderstraat	en	de	Maurits-
gaarde. De bijeenkomst vindt plaats op het grasveld aan de Sophiastraat en is 
gepland tussen 14.00 en 17.00 uur. Alle bewoners hebben middels mail of brief 
een uitnodiging ontvangen en we gaan uit van een goede opkomst van positieve 
buurtbewoners	met	mogelijk	al	ideeën,	vragen	en/of	initiatieven.
Namens de organisatie: tot de 24e.

Leren met LEV,       
het ‘oppasdiploma’                                                                     
LEV Groep is een organisatie voor welzijn en zorg. We bieden informatie, 
advies, begeleiding en ondersteuning aan mensen met vragen op maat-
schappelijk, psychosociaal en welzijnsgebied. We werken in de gemeenten 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nue-
nen, Son en Breugel en Someren.

Meer zelf doen, meer eigen regie, 
meer gebruik maken van het eigen 
netwerk, minder dure hulp, korter, 
sneller en met eigen kracht……Bij 
LEV Groep zijn we volop bezig met de 
ontwikkeling en vernieuwing van on-
ze dienstverlening, bijvoorbeeld door 
een ruim aanbod van trainingen, 
workshops en cursussen. Onder de 
vlag ‘Leren met LEV’ ontwikkelen we 
meer collectief aanbod voor klanten 
(volwassenen en kinderen), vrijwilli-
gers en netwerkpartners. Passend bij 
de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 
brengen we individuele hulp en col-
lectieve hulp meer in balans.

Oppascursus
Oppassen, veel meisjes -en natuurlijk 
ook jongens- rollen er eigenlijk vanzelf 
in. Toevallig, omdat ze jongere nicht-
jes, neefjes, buurjongens en -meisjes of 
andere kinderen kennen. Het is ook 
een leuk bijbaantje, maar het is wel 
handig om ook wat meer te weten. 
Daarom kun je nu in vier bijeenkom-
sten een echt oppasdiploma halen!

De cursus is bedoeld voor jongeren 
vanaf de brugklas tot 16 jaar uit de ge-
meenten Helmond en Nuenen. Door 
deel te nemen aan deze cursus hebben 
zij een streepje voor op andere jonge-
ren die willen gaan oppassen. In vier 
bijeenkomsten wordt uitleg gegeven 
over verschillende onderwerpen zoals 
kennismaken en positief omgaan met 

kinderen, verwachtingen van ouders, 
veiligheid, spelen, eten en bedtijd en 
wat te doen als kinderen niet luiste-
ren. Verder worden er veel handige 
tips gegeven. De oppascursus wordt 
verzorgd door de GGD, Zorgboog en 
LEV Groep, onderdeel van het Cen-
trum Jeugd en Gezin Helmond.
 De cursus begint in Helmond op 10 
oktober en in Nuenen op 12 oktober 
2016. Aanmelden kan via de  website 
www.lerenmetlev.nl/zinzicht	 (klik	
daarna op jongeren). Je ontvangt een 
bevestiging voor je deelname.
Na afloop van de cursus ontvangen de 
deelnemers een ‘diploma’ waarop 
staat dat ze aan deze cursus hebben 
meegedaan en wat ze allemaal geleerd 
hebben. Dat komt goed van pas als ze 
een bijbaantje zoeken en ouders wil-
len laten zien dat ze aan hen een goe-
de oppas hebben.
Er zijn geen kosten verbonden aan de-
ze cursus, deelname is gratis. Er geldt 
echter	 een	maximum	 aantal	 deelne-
mers, dus geef je snel op!

Centraal kantoor: Penningstraat 55 
Helmond, telefoon 0492 - 59 89 89
www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep

Gevonden
Autosleutel, merk Volvo bij de Meije-
rijlaan, Nuenen. Info bij Gemeentehuis 
Nuenen.



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

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

wijk Gerwen
(± 240 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

17 september v.a. 19.30 uur

MUSEUM
NACHT 
in Vincentre

Sportlaan 4-6
040 - 283 2970

 www.laco.eu/nuenen 

Laco sportcentrum Nuenen

E-Gym

Body 
Analizer

Virtual 
Training

Kidsclub

Bij Laco sportcentrum Nuenen

NIEUWE 
ACTIVITEITEN
Bij Laco sportcentrum Nuenen

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.

VOLVO 340 1.4 CVT WINNER
benzine  |  automaat  |  kilometerstand: 138.190 km
afgiftedatum: 18 augustus 1989  |  prijs op aanvraag
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Maand september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
ingang van de tennisvelden op 

Sportpark De Lissevoort

Levgroep, Berg 22c Nuenen
Vluchtelingenwerk: dinsdag 12.00-14.00 uur

Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 19.00-
21.00 uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: donderdag 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en laatste 
zondag v.d. maand

t/m 30 september
10.00-17.00 uur Expositie Atelier Van Gogh 

Het Klooster

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m 16 september
Lieshout viert 100 jaar Wilhelminakanaal
 bij Sluis V in het Achterbosch in Lieshout

t/m 17 september 
Collecteweek voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds

Donderdag 15 september
10.30 uur Cultuur Overdag: Film: 

‘De 100-jarige
man die uit het raam klom’

Het Klooster

Donderdag 15 september
19.30-22:00 uur Workshop 

‘gezichtsverzorging’ Dr. Hauschka
Lunchroom Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3F Nuenen

Vrijdag 16 september
10.00-12.00 uur Inloopochtend 
Kinderopvang Kids Society Erica 

Gerwen

Vrijdag 16 september
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 17 september 
10.00-15.00 uur Open Dag 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zaterdag 17 september
10.00 uur ´Doe gezellig mee dag’ 

bij Nuenense Korfbal Vereniging NKV 

Zaterdag 17 september 
19.30 uur Bourgondische Mosselavond 

bij Café Ons Dorp

Zaterdag 17 september 
19.30 tot 23.00 uur Museumnacht Vincentre

Van Gogh Village Nuenen

Zaterdag 17 september 
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 17 en zondag 18 september
Teerdag bij het Heilig Kruisgilde Gerwen
D’n Schutsherd, Lankveld 10 Gerwen

18 t/m 24 september
Nierstichting collecte

Zondag 18 september 
10.15 uur IVN-Nuenen gaat met de jeugd 

zoeken naar beestjes
10.00 uur Vertrek per fiets vanaf 

Gemeentehuis, Papenvoort Nuenen

Zondag 18 september 
12.30-17.00 uur Wereldmarkt 

Park Nuenen

Zondag 18 september 
14.00 uur Klezmerband - Klezmajeur

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 18 september 
14.30 uur Hotel Dracula

in het Openluchttheater Mariahout

Zondag 18 september
16.00 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Ramblin’ Dog
Cafe Schafrath, Park 35 te Nuenen

Maandag 19 september
14.00 uur WLG kinderactiviteit 

papier-mozaïek maken 
Den Heuvel, Gerwen

Maandag 19 september
20.00 uur Informatieavond over 

de bestuurlijke toekomst van Nuenen
Het Klooster

Maandag 19, 26 september en 3 oktober
14.00 uur driedelige schilderworkshop

Den Heuvel, Gerwen

Dinsdag 20 september
13.30 uur Opening Beweegtuin Lieshout

Franciscushof te Lieshout

Woensdag 21 september 
19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 22 september
09.30 uur KBO ‘Schuif eens aan tafel bij…’  

zaal het Trefpunt van het Klooster

Donderdag 22 september
14.30-16.30 uur KBO Lieshout 

Schrijfgroep het Zonnehof
vvan Franciscushof Lieshout

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, vele kaarten die wij mochten ontvangen 
na het  overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa. 

Gerard Donkers
 
Het vele bezoek en betrokkenheid hebben ons heel goed gedaan.
 

Riek Donkers-Geven
Anton, Sandra en kinderen
Bart, Joyce en kinderen

Christian Science
Aanstaande zondag, 18 september, 
is het onderwerp van onze dienst: 
‘De stof’.

In de uitwerking van dit thema komt 
o.a. een Bijbeltekst uit Jesaja naar voren:
“Alle vlees is als gras, en al zijn goeder-
tierenheid als een bloem des velds. Het 
gras verdort, de bloem valt af; maar 
het woord van onze God bestaat in 
eeuwigheid.”
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BtB)
U bent hartelijk welkom. 
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Zondag 18 september 10.30 uur: Oe-
cumenische vredesdienst, jongeren-
koor Jocanto, voorgangers pastores 
van beide kerken.
 
Misintenties
Zaterdag 17 september 18.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Johannes Deelen; 
Antonia Deelen-Giebels; overleden fa-
milie van de Meulen; Rini Bunthof.
Zondag 18 september 10.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Gertrude Smeul-
ders-Sanders, Wout Smeulders en 
Margo Smeulders; Berta Raaijmakers-
van der Steen; Harrie en Tonia Reijn-
ders-Smulders; overleden ouders Jan 
en Miet Dijstelbloem-Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Catharina Bollen-Coolen; Riky 
van Rooij-Schellekens; Frits van der 
Sanden; Marie Odiel Aarts Le Neubau-
er; Jef van Nuenen; Dina van Nuenen-
Verberne; Jan en Gusta Swinkels-Veld-
kamp en schoonzoon Hans Strijbosch; 
Nel Schoenmakers-Bressers; overle-
den familie van Rooswinkel-van Swaa-
ij; Gertrude van Laarhoven-Dacus en 
Cees van Laarhoven; overleden ouders 
Stan en Corrie Verheijden-Saris en 
Corrie van der Crommert-Verheijden.
Uit dankbaarheid bij een bijzondere 
gelegenheid!

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Lies 
Peeters, Pieter Dekkerstraat 84, Seel 
Smeulders, Sint Annagildelaan 44, en 
Leo Vermeulen, Voirt 39. Wij wensen 
de families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Krystle 
Verberne, de Beethof 3 en Zoё van 
Maasakkers, Spierkensdreef 13. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

In onze parochie zijn getrouwd Pieter 
Bartholomeus en Kim Sanders, Lijs-
terbesstraat 8 én Barbara Hartskeert 
en Joost Duchateau, Tweerijten 13. 
Wij wensen hen van harte proficiat en 
veel geluk.

De collecte voor de MIVA van eind au-
gustus heeft € 309,78 opgebracht. Har-
telijk dank hiervoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 18 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foederer; 
Kees en Annie Verhagen-Scheepers; 
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-
da Jansen-Huurdeman; Riet van Mook; 
Martina van Heugten-Swinkels; Lena 
Joosten-van Haandel; Cor Verhagen.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA op zondag 28 augustus 
heeft € 50,05 opgeleverd. Met dank 
aan de gevers. 

In onze parochie is Cor Verhagen over-
leden. Nieuw Ervensestraat. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 september 11.00 uur: gilde-
viering, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar. 

Misintenties
Thecla Daniëls-Aarts; Gerard Don-
kers; Theo Knoops, vanwege sterfdag; 
Sjaak Roijakkers en overleden ouders, 
broers en zussen; Martje van Lierop-
van der Maat; Diny Geraets-Zwegers; 
Overleden ouders vd Ven-Sengers; 
Piet vd Ven; Tonnie vd Ven-Verijken; 
Huub van Lieshout; Mien de Hoon; 
Piet en Lena Raaijmakers-Van de San-
de en zoontje Antoon.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA op zondag 28 augustus 

heeft € 111,45 opgeleverd. Met dank 
aan de gevers. 

A.s. zondag is er een extra collecte 
voor de Vredesorganisatie PAX. We 
kunnen deze collecte van harte bij u 
aanbevelen. 

Vorige week is mevrouw Thecla Dani-
els-Aarts op 91 jarige leeftijd overle-
den. Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte toe bij verwerken 
van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 18 september is er geen 
dienst in De Regenboog. Om 11.30 uur 
wordt een oecumenische viering van 
Vredeszondag gehouden in de H. Cle-
menskerk. De opbrengst van de collec-
te gaat naar PAX. Na de dienst is er in 
het Park de Wereldmarkt, waar Nue-
nense organisaties op het gebied van 
ontwikkelings- en vredesprojecten zich 
presenteren. De Wereldmarkt wordt 
georganiseerd door de beide Nuenense 
kerken. Elke donderdag is er in De Re-
genboog een Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt zo binnenlopen. Elke dins-
dag is er inloopspreekuur van de beide 
pastores tussen 16.00 en 17.30 uur.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 15 september. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Feest van Onze 
Lieve Vrouw-van-Zeven-Smarten; ge-
dachtenis van H. Nicodemes, marte-
laar. 
Vrijdag 16 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Cornelius, paus, en Cyprianus, 
bisschop en martelaar; gedachtenis 
van H. Eufemia, Lucia en Geminianus, 
martelaren.
Zaterdag 17 september. 08.30 uur H. 
Mis, H. Lambertus, bisschop en mar-
telaar; gedachtenis. H. Kruiswonden 
van de H. Franciscus, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 18 september. Achttiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 19 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Januarius, bisschop, en zijn ge-
zellen, martelaren. 

Dinsdag 20 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Eustachius en 
gezellen, martelaren. 
Woensdag 21 sept. 07.15 uur H. Mis, 
H.Mattheüs, apostel en evangelist. 
Quatertemperdag

Teerdag bij het Heilig Kruisgilde
Bij de meeste Brabantse gilden is het een traditie dat de patroonsdag van 
hun gilde gevierd wordt. Bij het Gerwense Heilig Kruisgilde is de patroons-
dag de dag van de kruisverheffing op 14 september. Deze teerdag wordt 
gevierd op de zaterdag het dichtst bij deze datum. Een aantal jaar geleden 
is de teerdag bij het Gerwense gilde aangepast van één naar twee dagen.

 

Op dag één, op 17 september ziet het 
programma er als volgt uit. Vanaf 09.00 
komen de gildebroeder en -zusters bij-
een in gildehuis D’n Schutsherd waar 
door Gideheer pastoor Vossenaar om 
10.00 uur de dag geopend wordt met een 
gebed. Hierna volgt de traditionele kof-
fietafel. Na deze koffietafel worden er 
door de schietcommissie de nodige 
voorbereidingen getroffen om de schuts-
boom gereed te maken. Er staan wel tus-
sen de vijftien á twintig gildebroeders en 
- zusters klaar die allen zeker weten dat 
zij de nieuwe koning zijn. Om 13.00 uur 
begint het koning schieten. Als het laat-
ste stukje koningsvogel naar beneden 
valt is de nieuwe koning bekend en kan 
de inauguratie plaatsvinden. 
Het gilde trekt naar Gerwen om via de 
horeca daar de nieuwe koning te pre-
senteren. 

Op dag twee, zondag 18 september is 
er ook een programma. Om 10.30 uur 
wordt er verzameld op de Gerwense-
weg bij een lid van het Heilig Kruisgil-
de en haalt het gilde de nieuwe koning 
op om gezamenlijk de Eucharistievie-
ring bij te wonen. Vanaf 13.00 uur is er 
een receptie om de nieuwe koning te 
feliciteren. Zij die de koning iets willen 
geven kunnen een geldelijke bijdrage 
in de hoed doen die de koning dan be-
schikbaar stelt aan een door hem be-
stemd goed doel.

Het gilde biedt belangstellenden een 
mooie gelegenheid om wat meer te 
weten te komen over het gilde. U bent 
van harte welkom tijdens het koning 
schieten en op zondag bij het Gerwen-
se gilde. D’n Schutsherd is te vinden 
aan het Lankveld 10 te Gerwen.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').
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Dynamic Tennis 
KBO weer gestart
Afgelopen vrijdag 9 september is 
het nieuwe seizoen van de Dynamic 
Tennis club van de KBO weer van 
start gegaan. Dynamic Tennis is een 
combinatie van diverse sporten.

Het wordt gespeeld in de zaal op het 
badmintonveld, met een klein tennis-
racket, een ‘softballetje’ en de regels 
van het tafeltennis. Iedereen kan het 
leren. Maar als je al ooit een van boven-
genoemde sporten hebt beoefend is dat 
natuurlijk een voordeel. Dynamic Ten-
nis wordt gespeeld elke vrijdagmiddag/
avond van 17.00 tot 19.00 uur in de 
gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan. 
Er zijn daar 2 velden beschikbaar. Op 
het ene veld speelt een interne competi-
tie, op het andere veld is het vrij spelen.
Meer informatie zie de website van de 
KBO Nuenen onder Activiteiten en 
Dynamic Tennis, of bel Arie Verhaegh 
040-2834457 of Sjef Kouwenberg 040-
2833323.

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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Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

Toine van de Leest en Richard 
Vermeltfoort winnen de P&T cup
Vorige week dinsdag vond volgens traditie in Nederwetten het Jaarlijkse 
P&T tafeltennistoernooi plaats als opening van het nieuwe seizoen. ‘P&T’ 
staat voor Piet vd Moosdijk en Theo Beks, beiden oprichters van Tafeltennis 
Vereniging Nuenen. 

De opkomst van het dubbeltoernooi 
was groot, er werd gespeeld met wis-
selende partners. Om 23.00 uur wa-
ren de finalisten bekend. Toine van de 
Leest en Richard Vermeltfoort speel-
den in de finale tegen Jac Schuurmans 
en Jaap Lintermans. Het ontketende 
duo van de Leest - Vermeltfoort won 
uiteindelijk de finale met grote over-
macht: het werd 3-0.

Uitnodiging! 
Zin gekregen om eens een balletje te 
slaan? Kom dan gerust een paar keer 
vrijblijvend kijken en spelen (!) in on-
ze zaal aan de Koppele 5 te Nederwet-
ten. Elke dinsdagavond vanaf 19.45 
uur. Wij zij een gezellige recreanten 
vereniging maar met ook de mogelijk-
heid om competitie te spelen. Voor 
meer info: Bel Richard Vermeltfoort 
06-55806385. Richard Vermeltfoort & Toine van de Leest

Nuenense tenniskampioenen 
gehuldigd bij TV de Lissevoort
Vorige week, van 5 t/m 11 september, werden de Nuenense tenniskam-
pioenschappen gespeeld bij TV de Lissevoort. Na een heerlijke tennisweek 
met veel spannende tennispartijen werden afgelopen zondag de nieuwe 
tenniskampioenen van Nuenen in de diverse categorieën gehuldigd door 
wethouder Joep Pernot.

Gelukkig was het dit jaar voor de se-
nioren weer gelukt genoeg deelnemers 
aan te trekken voor het Nuenense ten-
niskampioenschap om er een leuk 
toernooi van te kunnen maken bij TV 
de Lissevoort, in samenwerking met 
de andere Nuenense tennisverenigin-
gen: TV Wettenseind, TV de Goud-
hoek en TV Nederwetten. Bij de junio-
ren was de deelname helaas te gering 
om er een toernooi van te maken, ho-
pelijk gaat dit volgend jaar wel lukken!
De weergoden waren ons goed gezind: 
alle wedstrijden in de diverse catego-
rieën konden bij goed weer gespeeld 
worden. Fijn voor de tennissers, maar 
ook voor de toeschouwers! Het was 
aangenaam vertoeven op het terras of 
langs de baan om van deze prachtige 
wedstrijden te genieten en de deelne-
mers aan te moedigen. Na de wedstrij-
den werd er op het terras nog gezellig 
nageborreld. Daarbij werden er nog 
wat extra activiteiten georganiseerd. 
Zo was er in het weekend een spring-
kussen en airhockeytafel voor de 

jeugd, sponsor Sported uit Mierlo was 
aanwezig om rackets te bespannen, 
sponsor André van Lieshout was een 
avond aanwezig met heerlijke prosec-
co-mixdrankjes, Evento Food verkocht 
zondag lekkere, gezonde smoothies. 

De tweehonderdtwintig deelnemers 
werden in poules ingedeeld in de di-
verse categorieën van voornamelijk 
dubbelspel, waardoor alle deelnemers 
minimaal twee wedstrijden konden 
spelen. De beste spelers uit de poules 
mochten zaterdag de halve finales spe-
len. Op deze zonnige, warme dag werd 
er fanatiek gestreden om de winst. Em-
mers water met sponzen zorgden 
daarbij voor de nodige afkoeling. De 
winnaars speelden zondag spannende 
finalewedstrijden, aangemoedigd door 
veel publiek. 
Joep Pernot, wethouder Sportzaken, 
kwam zondag de prijzen uitreiken. In 
de Dames Dubbel Open categorie wer-
den Danielle van Erp en Karlijn van 
Megen kampioenen (zie foto). De kam-
pioenen in de categorie Heren Dubbel 
Open zijn geworden: Bart Beks en Fol-
kert Franssen (zie foto). De kampioe-
nen in alle categorieën en meer foto’s 
van dit gezellige Nuenens toernooi zijn 
te vinden op de website (www.tvdelis-
sevoort.nl) en Facebookpagina (www.
facebook.com/Lissevoort) van TV de 
Lissevoort. 

Tennis

Kampioenen Dames Dubbel Open categorie: 
Danielle van Erp en Karlijn van Megen.

Eerste en tweede plaats in de Open categorie Heren Dubbel, vlnr: Folkert Franssen (1e), 
Kjel Beks (2e), Bart Beks (1e) en Jeroen Theeuwen (2e).

Uitreiking van de prijzen door wethouder 
Joep Pernot.

Trainingen Nuvo’68 zijn begonnen!
Altijd al eens willen volleyballen? Dan is dit het moment om uit je luie stoel 
op te staan en 3 proeftrainingen te volgen. In verschillende teams is er nog 
ruimte om aan te sluiten. Nuvo’68 is een volleybalvereniging die voor ieder-
een wat in huis heeft.

Z&PV Nuenen Heren 1   
nog niet goed genoeg 
Zondag stond de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma; een 
bekerwedstrijd tegen Westland. Zij waren de kampioen van de 3e bonds-
klasse waar Nuenen nu in gaat spelen.

Dit seizoen kent een bijzondere onge-
lukkige start. Afgelopen zondag stond 
de eerste wedstrijd op het programma 
en omdat de zomervakantie in Zuid 
lang duurde en het Pieter van de Hoog-
enband zwembad niet beschikbaar 
was vanwege redding zwemwedstrij-
den had Nuenen nog geen echte trai-
ning achter de rug. Zonder aanvoerder 
Dirk Bothof, die door een blessure niet 
kon meedoen, ging Nuenen met 9 spe-
lers toch de strijd aan met het sterke 
Westland. Tot ieder verbazing speelde 
Nuenen de eerste twee partjes prima. 
Voor ongeveer 50 enthousiaste sup-
porters scoorde Nuenen er lustig op 
los en zette de verdediging Westland 

helemaal klem. Nuenen speelde zoals 
het graag wil spelen na 2 x 7 minuten 
stond het 6-2 voor Nuenen. 
En toen was het voorbij. Westland 
schroefde het tempo omhoog, Nuenen 
kon het niet meer bijhouden en ging 
overtredingen maken. Scoren lukte 
niet meer en drie spelers van Nuenen 
moesten vanwege overtredingen of 
commentaar op de leiding voortijdig 
het zwembad verlaten. Met 1 speler 
minder dan de tegenstander was er 
geen eer meer te behalen en Westland 
won verdiend met 7-12. Komende 
week is er veel werk aan de winkel voor 
de trainer om as zondag de wedstrijd 
beter af te sluiten.

Keeper Eddy Wielders hield de schade voor Nuenen nog beperkt.

Voor iedereen vanaf 18 jaar. Wil je 
voor je ontspanning 1x in de week 
een balletje komen slaan. Vind je het 
leuk om in competitie verband 1x 1-2 
weken, op een doordeweekse avond, 
een wedstrijdje te spelen, dan ben je 
van harte welkom bij onze midweek-
competitie. De dames trainen op 
maandagavond en de heren op 
woensdagavond. Aanmelden kan via 
mwc@nuvo68.nl. Heb je andere am-
bities dan zijn onze Nevobo teams 
wellicht een uitdaging voor je. De 
trainingsavonden zijn op maandag 
en woensdag en de competitie vind 
op zaterdag plaats. Voor meer info: 
tc@nuvo68.nl

Maar ook voor de jeugd is er van alles 
te beleven. Vanaf 12 jaar doe je al mee 
met de Nevobocompetitie. We hebben 
2 jongensteams en 4 meidenteams, er 
is dus altijd wel een geschikt team voor 
je te vinden. De jeugd traint ook 2x per 
week op maandag en woensdag. De 
jeugd vanaf 6 jaar traint 1x per week op 
woensdagmiddag van 17.00-18.30 uur 
1x per maand doen zij mee aan toer-
nooien in de regio. Hen wordt op 
speelse manier alle technieken van vol-
leybal aangeleerd. Dit gebeurt veelal op 
basis van leeftijd. Wil je meer info over 
een van de mogelijkheden of gewoon 
opgeven voor 3 proeftrainingen, stuur 
dan een mailtje naar tc@nuvo68.nl

Waterpolo

Nuenen in Beweging!
Doe jij mee aan 
onze Challenge??
Zoals iedereen wel weet, is het niet 
alleen de voeding die zorgt voor 
het fitter voelen van onszelf. Nee 
ook bewegen en sporten dragen bij 
aan ons welzijn. Daarom ga ik (Afke 
van Koesveld) samenwerken met 
Anja, zij geeft bootcamp trainin-
gen. Heerlijk in de buitenlucht 
SPORTEN en SAMEN met anderen 
het beste uit je lichaam halen. Zij 
heeft al een vaste club die elke za-
terdag bootcampen, geeft daar-
naast diverse groepslessen bij een 
sportschool in Nuenen en is een po-
sitief persoon. 

Zoals sommige mensen weten, werk ik 
met de natuurlijke producten van Fo-
rever Living Products en nadat Anja 
dit zelf ervaren heeft is zij ook enthou-
siast geworden. Ik heb veel verschil-
lende natuurlijke producten, maar wij 
gaan ons in eerste instantie focussen 
op de C9 en het vervolg van het ver-
nieuwde FIT programma, echt voor 
iedereen toegankelijk.

De C9 van het Forever FIT programma 
is gebaseerd op Pure Aloë Vera. In 
slechts 9 dagen wordt je lichaam van 
binnenuit gereinigd en worden opge-
slagen gifstoffen (denk hierbij aan uit-
laatgassen die we inademen, medica-
tiegebruik door de jaren heen enz.) 
verwijderd. Dat geeft een heerlijk op-
geruimd gevoel voor lichaam en geest, 
met als voordelen:
•	 Je	verliest	enkele	kilo’s
•	 Je	voelt	je	energieker	en	fitter
•	 Verliest	centimeters	over	je	hele	li-

chaam
•	 Verbeterde	opnamen	van	waarde-

volle voedingstoffen
•	 Je	zoet	en	snaaibehoefte	is	vermin-

derd.

Wat is de bedoeling? 
Je gaat tijdens de 2 weken Challenge, 
onze C9 doen en daarnaast kom je ie-
dere bootcamp training in deze twee 
weken mee trainen. Dit om SAMEN 
met anderen onder BEGELEIDING 
van ons een OPTIMAAL resultaat te 
boeken. Inclusief:
•	 5	bootcamptrainingen	van	een	uur	
•	 Begeleiding
•	 C9	 Pakket	met	 bekertje	 en	 speci-

fieke uitleg 
•	 Extra	*VERRASSING*.

Met andere woorden, een WAARDE-
VOLLE vliegende start naar een GE-
ZONDERE versie van jezelf! Veelal no-
dig na de heerlijke vakantie die we ge-
had hebben! 
Wil je op een andere manier meedoen, 
heb je vragen of DOE je gewoon MEE 
en gaan we ervoor, laat het één van ons 
weten! Deze challenge is voor zowel 
MANNEN als VROUWEN!!

START MAANDAG 19 SEPTEMBER

Voor meer informatie bel: Afke: 06-
41932551 of Anja: 06-52637405. En 
kijk op facebook Afke - ForEver Fit
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 17 september
Nuenen VE1 - RKVVO VE1   .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 18 september
Nuenen 1 - EHC/Heuts   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Baronie 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Acht 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4 - SBC 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Bladella 5 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 .45
Nuenen 6 - Acht 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RPC 5 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
HSE 1 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 9 - Waalre 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - DOSL 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Acht 8 - Nuenen 11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Best Vooruit 8 - Nuenen 12   .  .  .  . 10 .00
Kolping Boys VR1 - Nuenen VR1  14 .00
Nuenen VR2 - Gemert VR1   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR3 - RPC VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

EMK
Zaterdag 17 september
Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1  16 .30
Zondag 18 september 
WODAN 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Tongelre 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
EMK 3 - EFC 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 4 - Best Vooruit 3   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SBC 4 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Pusphaira 6 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK VR1 - Pusphaira VR 3   .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 17 september
vet . RPC - Nederwetten   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 18 september
Nederwetten 1 - Ollandia 1   .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Unitas 8   .  .  .  .  .  . 10 .00
Eindhoven 5 - Nederwetten 3   .  . 10 .30
RPC 9 - Nederwetten 4   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten Da2 - Acht Da1   .  . 10 .00

Algemene leden- 
vergadering RKGSV
 
Op vrijdag 16 september is er een alge-
mene ledenvergadering van voetbal-
vereniging RKGSV. Deze wordt ge-
houden in de kantine en begint om 
20.30 uur. Alle leden zijn hierbij uitge-
nodigd. Tijdens deze vergadering zal 
een openstaand punt uit de jaarverga-
dering behandeld worden, zal het vrij-
willigersbeleid gepresenteerd worden 
en wordt de laatste stand van zaken 
toegelicht met betrekking tot de bouw-
plannen op het terrein van RKGSV.

EMK - Nijnsel 3-1
Door Cor Groenen

Na twee nederlagen afgelopen seizoen tegen Nijnsel begon EMK afgelopen 
zondag met een ander spelsysteem. Vorig seizoen creëerde EMK de kansen 
en ging Nijnsel met de punten lopen. Vanuit een gesloten verdediging ging 
EMK nu de tegenstander bestrijden. 

RKPVV - RKGSV 3-3
Door Sander van Beek

Na de eerste wedstrijd met 0-4 verloren te hebben mochten we op bezoek 
bij RKPVV. Na een goede trainingsweek wisten we wat we moesten doen en 
dat was winnen.

Halsteren - RKSV Nuenen  3-0

In de 13e minuut was er de eerste kans 
voor EMK. Geert-Jan Kemperman zag 
zijn schot echter op de paal belanden. 
Enkele minuten later werd een diepe 
bal vanuit de EMK verdediging te kort 
teruggespeeld door een Nijnsel verde-
diger. EMK spits Tom van Elst was net 
iets eerder bij de bal dan de Nijnsel 
doelman en tikte de bal binnen (1-0). 
EMK kwam in de 35e minuut zelfs op 
een 2-0 voorsprong toen van Elst een 
voorzet van Kemperman bij de eerste 
paal vlamhard binnenschoot. Nijnsel 
kreeg in de 35e minuut een opgelegde 
kans op de aansluitingstreffer, maar 
vrij voor goal werd de bal naast gekopt. 
Na rust was de eerste kans voor Nijn-
sel, maar de voorzet werd voor het 

doel over gekopt. Geklungel in de 
Nijnsel verdediging en goed werk van 
EMK speler Robbie van de Ven stelde 
Geert-Jan Kemperman in staat om 
EMK op een 3-0 voorsprong te bren-
gen. Enkele minuten later kwam Nijn-
sel terug tot 3-1 na een onachtzaam-
heid in de EMK verdediging. Direct 
hierna had EMK speler Giel van Kor-
ven pech dat zijn inzet slechts op de lat 
belandde. Ook EMK kwam nog een 
keer goed weg nadat een Nijnsel aan-
val via de onderkant van de lat terug in 
het veld kwam, en de rebound via de 
lat over het doel verdween. Op basis 
van de teaminzet een prima overwin-
ning en door de supporters werd Rick 
Slaats tot Man of de Match gekozen.

RKGSV begon aardig aan de wedstrijd, 
na 10 minuten stuurde Lars de Groot 
met een mooie steekbal Nick Schuts 
weg maar die werd gevloerd en dat be-
tekende een penalty voor RKGSV. Tom 
v.d. Berk ging achter de bal staan en 
schoof rustig de 0-1 tegen de touwen. 3 
minuten later was het alweer raak voor 
de groen witten uit Gerwen. Thanh 
Nguyen gaf een strakke bal naar voren 
die niet goed werd verwerkt door de 
laatste man van RKPVV en Lars kon al-
leen op de keeper afgaan en er 0-2 van 
maken. Nick Schuts kon niet verder na 
de overtreding die op hem werd ge-
maakt bij de penalty en hij werd in de 
14de minuut vervangen door Tim v.
Gent. Lang konden we niet van de 0-2 
genieten want 2 minuten later gaf de 
scheidsrechter een vrije trap die er erg 
makkelijk in ging. 1-2 en amper was een 
kwartier gespeeld. Hierna werd het spel 
van RKGSV even onrustig en hierdoor 
waren we niet scherp bij de laatste pass.
5 minuten voor rust was het verschil in 
doelpunten weer 2. Lars pakt de bal af 
van hun laatste man en omspeelt 3 
man en vanaf de achterlijn legt hij de 
bal op een presenteerblaadje voor 
Klaas v.Krieken die de 1-3 binnen tikte.
In de rust werd Nick de Loo vervangen 
door Biek Venhorst.

5 minuten na de rust ging het achterin 
fout bij RKGSV. Door verkeerd com-
municeren kon hun linksbuiten mak-
kelijk de 2-3 laten aantekenen. RKPVV 
geloofde er weer in en RKGSV was niet 
koelbloedig genoeg in het vervolg. 
RKPVV schoot in de 65ste minuut nog 
op de paal waar RKGSV meerdere ma-
len gevaarlijk voor de goal van de Hel-
monders kwam maar het net niet kon 
laten bewegen. Tom v.d. Berk moest 
geblesseerd het veld verlaten en Mi-
chel Klaassen kwam voor hem in de 
plaats. Hierna kregen de groen witten 
nog grote kansen via Klaas, Lars en 
Gurkan maar de scherpte ontbrak we-
derom. Nu was het van belang om in 
blessuretijd de 2-3 over de streep te 
trekken maar daar dacht de scheids-
rechter anders over. Een bal die ver-
keerd werd geraakt in de 96ste minuut 
en per ongeluk in de handen kwam van 
keeper Rob v.Hoek werd door de 
scheids gezien als terugspeelbal. Ieder-
een keek hier raar van op zelfs de 
meeste spelers van RKPVV. Waar je 
zelf de bal er niet inkrijgt weet je dat hij 
nog aan de andere kant kan vallen. Dit 
gebeurde dus ook uit deze vrije trap. 
Niet te geloven en erg zuur maar he-
laas is het niet anders. Volgende week 
wacht Fiducia op de polder.

Op een klein maar goed bespeelbaar 
veld trad Nuenen aan zonder de ge-
blesseerde keeper Danilo Verus. Tom-
my van de Gevel was zijn vervanger. 
Voor de rest begon Nuenen met dezelf-
de opstelling als in de eerste drie wed-

strijden. Halsteren begon fel en liet 
zien dat Nuenen het vandaag te vieren 
feestje niet mocht verstoren. De club 
presenteerde vandaag haar nieuwe 
hoofdsponsor waardoor het extra fees-
telijk was op Sportpark de Beek. Het 

Voetbal

In het rustieke Halsteren liep Nuenen afgelopen zondag tegen zijn eerste 
nederlaag aan van dit seizoen. Een terechte nederlaag, Nuenen gaf op te 
veel momenten niet thuis. Uiteindelijk deed twee mooie doelpunten van ex 
prof Matthew Amoah Nuenen de das om. Jurik Zimmerman, in Nuenen ook 
geen onbekende, schoot in de 77e minuut de 3-0 eindstand op het bord.

was dan ook Halsteren die voor het 
eerste gevaar zorgde zonder (nog) de 
Nuenen defensie in de problemen te 
brengen. 
In de 8e minuut had Nuenen op voor-
sprong kunnen komen. Abdul Bangu-
ra, de afgelopen weken goed op dreef 
zijnde spits, werd door het centrum 
gelanceerd en zijn schot kaatste op de 
lat terug in het veld. De inkomende 
Dennis van de Reek kon vrij inkoppen 
maar faalde jammerlijk. Niet veel later 
viel aan de andere kant de 1-0. Het 
Nuenen centrum met Max Verkuyl en 
Yoeri Sijbers konden niet voorkomen 
dat de slimme Mathew Amoah zich 
vrij eenvoudig los maakte en beheerst 
de 1-0 binnen schoot. Nuenen pro-
beerde het wel maar het kwam maar 
moeizaam tot goed voetbal.
In de 21e minuut, net voor de drink-
pauze kon Jorn Sweres uithalen vanaf 
de rechterkant, zijn schot werd geblokt 
door keeper Pietersma. Tot aan de rust 
liet Halsteren Nuenen spartelen. Met 
een aantal dreigende aanvallen liep 
Nuenen te vaak achter de feiten aan.
Op het middenveld verloor Nuenen 
vaak de slag, de 2e bal in het vakjargon. 
Halsteren hanteerde vaak de lange bal 
om snel hun spitsen te bereiken. Nue-
nen kon voor rust nog 1x gevaarlijk 
worden, Abdul Bangura schoot van 
dichtbij net naast.
 
In de 2e helft verving Jamey Raas de ge-
blesseerde Randy Thenu. Helaas een-
zelfde spelbeeld als in de eerste helft. 
Halsteren had Nuenen in de tang dat 

HSCN heren 4     
pakt kampioenschap
Het 4e herenteam van Honk&Softballclub Nuenen heeft afgelopen zondag 
op eigen veld beslag weten te leggen op de titel in de 5e klasse door met 9-1 
te winnen van Gryphons 4 uit Den Bosch.

NKV ‘Doe gezellig mee dag’
A.s. zaterdag 17 September is er bij de Nuenense Korfbal Vereniging NKV 
een ´Doe gezellig mee dag’. Gedurende deze dag worden er (o.a. korfbal) 
spelletjes georganiseerd, kan er losgegaan worden op het springkussen en 
zullen er heerlijke poffertjes voor iedereen zijn.

Lijkt het je leuk om de leukste ge-
mengde sport van de wereld te leren 
kennen en de gezellige sfeer binnen 
NKV te proeven? Of wil jij gewoon 
een leuke dag hebben met je vriendjes 
en vriendinnetjes? Kom dan zaterdag 

17 september tussen 10.00 en 13.00 
naar Wettenseind 20 te Nuenen. We 
hopen jou samen met je ouders, 
broertjes, zusjes, vriendjes en vrien-
dinnetjes te mogen verwelkomen.

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Wat gezien de stand op de ranglijst 
vooraf een makkelijke wedstrijd leek, 
bleek achteraf gezien toch een zware 
dobber voor de Nuenenaren, echter in 
het laatste half uur van de wedstrijd 
wist HSCN de stand toch nog ruim uit 
te breiden naar negen runs tegen een-
tje van de Bosschenaren. HSCN is nu 
niet meer in te halen door directe con-
current Uden Red Sox (het enige team 
waar dit jaar van verloren werd ). Aan-
voerder S. Gilin spreekt van een kam-
pioenschap dat vooral te danken is aan 
een mix van inzet, ervaring en sou-

plesse, waarvan het laatste overigens 
niet (meer) bij iedereen zichtbaar is. 
Of heren 4 volgend seizoen een klasse 
hoger zal uitkomen is nog niet bekend. 
Ook HSCN heren 2 maakt nog een 
kleine kans op het kampioenschap, 
wanneer zij komend weekend kunnen 
winnen van Indians in Weert.
In oktober organiseert HSCN weer 
haar jaarlijkse toernooien, waaronder 
het internationale Missing Ear Euro-
pean Tournament. Kijk op site www.
hscn.nl voor de data en kom gezellig 
kijken.

Het kampioensteam van HSCN 4.

Honkbal

ook in het 2e bedrijf geen vuist kon ma-
ken. Toen in de 55e minuut wederom 
Amoah de diepte in werd gestuurd, was 
zijn lob onhoudbaar voor keeper van de 
Gevel 2-0. Vanaf dat moment leek Nue-
nen verslagen. Nuenen werd nog 1x ge-
vaarlijk, de onzichtbare Yev Marceli 
brak op links door, zijn voorzet bij de 
eerste paal werd weggewerkt door de 
defensie van Halsteren. Sjaak van Eg-
mond verving Jorn Sweres en Nuenen 
ging meer risico gaan nemen. Ook Max 
van de Gevel kwam ten koste van An-
gelo Stoove in het veld om meer aanval-
lende impulsen te brengen. Halsteren 
counterde echter naar hartenlust en het 
was wachten op de 3e treffer. Die viel 
dan ook. In de 77e minuut schoot Jurik 
Zimmerman de 3-0 binnen na een on-
gelukkige actie van Max Verkuyl. De 
wedstrijd was gespeeld en het was dat 
Halsteren het ook wel geloofde bij 3-0, 
wat tevens de eindstand was.

 WLG: Kastelen 
bouwen in mozaïek
WLG organiseert voor jeugd van vijf 
tot negen jaar een creatief knutsel-
uurtje. Met behulp van diverse kleu-
ren papier zal een kasteel gebouwd 
worden in mozaïek. Daarvoor is enig 
voorbereidend tekenen, meten en 
knippen nodig. De bijeenkomst 
vindt plaats in den Heuvel te Ger-
wen, op maandag 19 september. De 
start is om 15.30 uur en de deelne-
mers zullen een uur bezig zijn (met 
een kleine uitloop). Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd van € 2,- 
voor materiaalkosten. Kinderen die 
willen deelnemen kunnen zich daar-
voor aanmelden bij werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of op 
de site: http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl.

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



Ton Grimberg Nuenen, De Smidse 1
Kernkwartier Nuenen, Hoge Brake 36-40

*Kijk voor alle deelnemende winkels, scholen en de complete 
actievoorwaarden op jumbo.com/sparenvoorjeschool
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