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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

www.nuenensmannenkoor.nl

Als je kunt praten, 

kun je ook zingen, 

als je maar wilt....

word lid!

NMK
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Voor altijd jong! 
Nuenense 
activiteiten in 
kader van Kinder-
boekenweek

Wereldmarkt 
Nuenen 2016
Delen is 
verbinden

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Gulbergen24: 
grens-
verleggend 
bezig! 

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Glasvezeldag: 

Een kennismaking met nieuwe      
providers en toepassingen

Graag brengen wij u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen rondom 
glasvezel in Nuenen en laten wij u 
kennis maken met de providers. Hier-
voor organiseren wij, samen met onze 
partners, op 24 september een inspi-
rerende en informatieve glasvezeldag 
in Het Klooster in Nuenen.

Dit kunt u tijdens de glasvezeldag zoal 
verwachten:

•	 Ontmoet de onderwijsrobot. 
Met deze hypermoderne robot 
leren Nuenense kinderen op 
school programmeren en om-
gaan met robotica. Een uniek 
project, mogelijk gemaakt door 
de CONN.

•	 Praat	mee	over	de	zorg-app	die	de	
CONN dit jaar gaat introduceren 
in Nuenen voor mantelzorgers en 
mensen met een hulpvraag.

•	 Ontvang	 gratis	 advies	 over	 opti-
maal Wifi bereik bij u thuis.

•	 Ontdek	waar	in	Nuenen	de	CONN,	
in	 samenwerking	 met	 IT	 Pro	 en	
Ons Brabant Net, voor gratis Wifi 
heeft gezorgd en waar we gaan uit-
breiden.

•	 Neem een kijkje achter de schermen 
van de Lokale Omroep Nuenen.

•	 Ontdek	 SmartLife	 van	 KPN	 en	
maak uw huis slim en alert.

•	 Maak	 kennis	met	 de	 andere	 pro-
jecten en de plannen voor het net-
werk.

•	 Ontvang	 informatie	 over	 de	 uit-
breidingsplannen voor glasvezel in 
Nuenen.

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

Vlooienmarkt    
Scouting Panta Rhei
Afgelopen twee zaterdagen zijn er weer flink wat vlooien opgehaald, allemaal 
voor onze jaarlijkse vlooienmarkt aankomend weekend. Met hulp van vrijwil-
ligers zijn er al heel wat vlooien uitgezocht, maar ook komende week zullen 
we met alle handjes die we hebben de vlooien uitzoeken. Dit om ze netjes 
gesorteerd op een kraam aan te kunnen bieden aan al onze bezoekers. 

We hebben weer een berg aan boeken, 
dit onder andere met dank aan u en het 
Weverkeshof, maar ook de aanvoer van 
spelletjes en buitenspeelgoed hebt u als 
bewoner in Nuenen ons gegund. Zoals 
al eerder vermeld, is de opbrengst van 
de vlooienmarkt voor ons als vereniging 
van cruciaal belang en willen wij de be-
woners van Nuenen nu alvast bedanken 
voor de aanlevering van vlooien.

Net als andere jaren willen wij graag 
rekenen op uw aanwezigheid. U bent 
welkom in én rond onze blokhut aan 
de	 Pastoorsmast	 12	 in	 Nuenen.	 De	
vlooienmarkt is komend weekend op 
beide dagen voor alle kooplustigen 
open	van	12.00	uur	tot	16.00	uur.	

Er	staan	50	goed	gesorteerde	kramen,	
van speelgoed tot boeken, van kleding 
tot computers en van fietsen tot glas-

werk en servies. En natuurlijk is er het 
onmisbare ‘opbod’ waar geboden kan 
worden op de beste vlooien. Daar-
naast kunt u ook weer terecht voor 
een hapje en een drankje in de gezelli-
ge tent en op het terras genieten van 
de gezellige sfeer! 
Zet 24 & 25 september in uw agenda en 
kom naar deze gezellige happening!!!
www.scoutingpantarhei.nl

Het programma    
voor de bevrijdingsherdenking:  
De bevrijdingsherdenking wordt ge-
vierd	aan	Het	Park,	Het	Klooster.

18.30	uur	 Bezinningsdienst	 in	 de	
Heilige Clemenskerk.

19.20	uur	 Aansteken	 van	 het	 vuur	
door burgemeester Maar-
ten Houben en jeugdbur-
gemeester	Aafke	van	Hol-
ten. Het vuur wordt 
opgehaald door Wheels en 
ToerClub Nuenen.

19.25	uur	 Het leggen van de kransen, 
aangereikt door de scouting.

19.45	uur	 Uitgeven van de kaarten 
voor de Historische Rit 
door Nuenen.

20.00	uur	 Bevrijdingsspeech van bur-
gemeester Maarten Houben.

20.10	uur		 Bevrijdingswoord	 van	
jeugdburgemeester	 Aafke	
van Holten.

20.15	uur		 Voordracht	 gedicht	 door	
Sjoerd	en	Jarno	van	basis-
school De Dassenburcht.

20.17	uur		 Vendelgroet	door	de	gildes	
van Nuenen.

20.20	uur		 Historische	 Rit	 Nuenen,	
gereden door Wheels.

20.30	uur		 Start	Parkfeest	in	Het	Park.

Historische Ritten 
Vanaf	19.45	uur	vindt	de	uitgifte	plaats	
van de opstapkaarten voor de twee 
Historische Ritten door Nuenen die 
worden verreden in de oude militaire 

voertuigen van Wheels. Dit jaar wor-
den door de vrijwilligers van Wheels 
wederom twee verschillende routes 
gereden, onder andere historische 
punten in Gerwen en Nederwetten. 
Battlefield Discovery zorgde voor de 
historische uitwerking van de routes 
en de teksten. De eerste rit is een kor-
te,	 deze	 vertrekt	 om	 20.45	 uur,	 rijdt	
door Nuenen en duurt ongeveer een 
half uur. De tweede rit van ongeveer 
een	uur	vertrekt	om	21.30	uur	en	voert	
mede langs Gerwen en Nederwetten.

Bevrijdingsfeest
Dezelfde	avond	zet	de	7-koppige	Nue-
nense coverband ‘In Flow’ de toon voor 
een knallend bevrijdingsfeest. Deze 
swingende band speelt soul en disco, 
rock en Nederlandstalige covers, veel 
uit	de	jaren	’80	en	’90	met	een	knipoog	
naar	 heden	 en	 verleden.	 Vier	 blokken	
live 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	in	Het	Park	Nuenen.

Ruim 11 jaar beschikt een groot deel van Nuenen over een uniek en super-
snel glasvezelnetwerk. De Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) behartigt de 
belangen van haar leden, de gebruikers van het glasvezelnetwerk. We zijn 
verheugd u te kunnen melden dat sinds kort ons netwerk volledig open is. 
U kunt dus vrij kiezen uit het aanbod van verschillende providers die dien-
sten aanbieden via ons glasvezelnetwerk. Op de website van Reggefiber, 
www.eindelijkglasvezel.nl/keuzehulp, kunt u zien welke providers dien-
sten aanbieden op uw adres. Ook kunt u een vergelijking maken en kiezen 
welke provider het beste aansluit bij uw wensen en budget.

Programma 
zaterdag 24 september:
•	 10.30	uur.	Opening	van	de	glasve-

zeldag.
•	 11.00	uur.	Interactieve	presentatie	

door de voorzitter van de Coöpe-
ratie OnsNet Nuenen (Willem Lig-
tvoet) over de ontwikkelingen en 
toekomst van de Coöperatie.

	 Aansluitend	presentatie	door	Kees	
Rovers:	 De	 Verbonden	 samenle-
ving in de praktijk

 Glasvezel kan mensen met elkaar 
in contact brengen. Met elkaar 
verbinden. Dit wil nog niet zeg-
gen dat mensen zich met elkaar 
verbonden voelen. Doel van een 
project slimme wijken is om niet 
alleen telecommunicatieverbin-
dingen tot stand te brengen maar 
een gevoel van verbondenheid te 
creëren. Een buurtapp is daar een 
goed voorbeeld van. Er kan nog 
zoveel meer met nieuwe techno-
logieën om de leefbaarheid van 
de wijk te bevorderen. 

•	 14.30	 uur.	 Herhaling	 presentatie	
Willem Ligtvoet en Kees Rovers.

Tussen	 10.30	 en	 16.00	 zijn	 er	 op	 de	
glasvezelmarkt doorlopend demon-
straties en informatie sessies. Uiter-
aard kunt u ook persoonlijk in gesprek 
of uw vraag stellen met het bestuur, de 
ledenraad, de providers en partners 
van het Nuenense Glasvezelnetwerk. 
De Coöperatie OnsNet Nuenen heet u 
van harte welkom.
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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 

VRIJWILLIGERSPRIJS 2016
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 jaarlijks een vrijwilli-
gersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging 
van alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers 
in de gemeente Nuenen. Vrijwilligers die in het afgelopen jaar inspi-
rerende activiteiten en/of bijzondere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. We nodigen organisaties nadrukkelijk uit om 
ook jonge vrijwilligers voor te dragen voor deze vrijwilligersprijs.

De prijs bestaat uit een bedrag van €1000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. De vrijwilliger ontvangt het 
bronzen waterleliebeeld en een oorkonde.

Aanmelden vóór 31 oktober
Via een aanmeldingsformulier kunt u vrijwilligers opgegeven voor 
de nominatie tot Vrijwilliger van het jaar 2016. Dit formulier is per 
post verstuurd aan organisaties in Nuenen en is ook te verkrijgen 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen. Het volledig ingevulde formulier moet vóór 31 oktober 2016 
binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De commissie Vrijwilligersprijs
De commissie Vrijwilligersprijs toetst de nominaties aan de criteria 
en adviseert het college van burgemeester en wethouders over de 
ontvangen nominaties. De commissie Vrijwilligersprijs bestaat uit een 
aantal personen die betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk. Het col-
lege van burgemeester en wethouders maakt uiteindelijk de keuze. 

Zet uw vrijwilliger in het zonnetje!
De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt aan dé Vrijwilliger 2016 tijdens 
de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting in Het Klooster, Park 1 
Nuenen, op nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2017 tussen 16.00 uur 
en 18.00 uur.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen telefoon: 040 2831675. Het 
Steunpunt is onderdeel van het CMD en is bereikbaar op ma t/m 
do van 8.30-16.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur. 
U kunt ook een mail sturen naar: ismene.borger@levgroep.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 11	september	2016	De	Koppel	1,	5674	NW	-	het	wijzigen	van	het	

gebruik ten behoeve van het realiseren van een buitenruimte 
voor een kinderdagverblijf (RO, afwijken van de bestemming).

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:	De	heer	T.L.F.M.	Woudstra	voor	het	 innemen	van	

een standplaats voor de verkoop van burgers en wedges elke 
donderdagmiddag op het Vincent van Goghplein;

•	 Aanvrager:	De	heer	M.	Cornelis	(Restaurant	New	Oriental)	i.s.m.	
de collega-horecaondernemers van De Bengel, De Griek en Mes-
sina voor het organiseren van een roze zaterdag tijdens Nuenen 
kermis op 8 juli 2017 op het Vincent van Goghplein;

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Second	 Chance	 Foundation	 Nederland	
(SCF)	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	Animal	in	Need	dag	
op 9 oktober a.s. op de locatie aan Papenvoortse Heide 4a.

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, 22 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:
•	 Meidoornstraat	23,			 het	vervangen	van	een	raamkozijn	aan
 5671 AC  de voorzijde van de woning, verlengd tot 
    30 oktober 2016.

VERLEENDE      
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 13	september	2016		 Beth	van	de	Rijtlaan	14,	5673	AB	-	het	
    vervangen van een garagedeur door een 
    kozijn. (BOUW);

COLLECTE
In de week van 25 september tot 1 oktober wordt gecollecteerd door 
Fonds	verstandelijk	gehandicapten.

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen in september en oktober werkzaamheden uitvoeren aan de 
volgende wegen:
•	 Papenvoortsedijk	(vanaf	Smits	van	Oyenlaan	tot	Laan	ter	Cat-

ten) van 26 september t/m 3 oktober
•	 Papenvoortsedijk	(parallelweg)	van	26	september	t/m	5	oktober
•	 Peellandlaan	(vanaf	Brabantring	tot	Schietbergen)	van	29	sep-

tember t/m 5 oktober
•	 Wederikdreef	(vanaf	Vallestap	tot	Lyndakkers)	van	28	september	

t/m 5 oktober
•	 Weg	Son	-	Lieshout	van	3	t/m	17	oktober
•	 Hool	(vanaf	Laar	tot	einde	verharding)	van	3	t/m	10	oktober	
•	 Fietspaden	Nuenen-Oost	(Donkervoort,	Kremerspad,	Schevel-

densepad en Varenpad) 19 september t/m 5 oktober
•	 Verder	worden	op	verschillende	locaties	in	Nuenen	kleine	repa-

raties	uitgevoerd	(o.a.	Boord	en	Laan	ter	Catten).	Hierbij	is	de	
overlast voor het verkeer beperkt tot enkele uren.

Hierdoor zijn bovenstaande wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. 
Omleidingen worden met borden aangegeven. Bovenstaande plan-
ning is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

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

MANTELZORG
Dag van de Mantelzorg en Mantelzorgcompliment
Wij hebben veel waardering voor iedereen die zich inzet om (lang-
durig) een familielid, vriend(in), kennis of buur met een chronische 
ziekte, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of psy-
chiatrische problematiek te ondersteunen!

Om dit respect te onderstrepen stellen wij ook dit jaar weer een zgn. 
'Mantelzorgcompliment' ter beschikking aan elke mantelzorger in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Om in aanmerking te komen 
moet u zich wel vóór 1 november registreren. Elke ochtend van 8.30 
tot 12.30 uur bij het CMD, Berg 22 te Nuenen, of in overleg op een 
ander tijdstip.
Staat u al geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg, dan hoeft u 
zich	niet	opnieuw	aan	te	melden.	Let	op:	u	moet	het	Mantelzorg-
compliment aanvragen in de gemeente waar uw zorgontvanger 
woont! Ofwel: als degene voor wie u zorgt niet in Nuenen woont, 
dan moet u voor het Mantelzorgcompliment in die gemeente zijn 
waar de persoon die u verzorgt woont.
 
U kunt een zgn. 'Goodybag' met daarin allerlei presentjes en het 
mantelzorgcompliment ophalen op zaterdag 5 november op de Dag 
van de Mantelzorg, zaterdag	5	november	a.s.	Op	deze	door	de	LEV-
groep en de gemeente georganiseerde bijeenkomst in Het Klooster, 
Park 1 in Nuenen, zijn er tussen 12.00 uur en 16.00 uur allerlei ac-
tiviteiten voor actieve mantelzorgers en belangstellenden. Er is een 
informatiemarkt over mantelzorg, o.a. een rouwtherapeut en een 
geriater. En wilt u even op een andere manier denken over al dat 
zorgen, dan kunt u meedoen met een workshop yoga, mindfulness 
en/of muziektherapie. 
 
Contactgegevens: e-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl 
Bezoekadres:	CMD,	Berg	22c	Nuenen.	Tel:	040-2831675	en	vraag	naar	
Aline Perdaen.

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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 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
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•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
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•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
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•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.
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•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
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•  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  
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Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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AFVALWEETJE

Let op: a.s. woensdagavond 28 september is de milieu-
straat voor het laatst tot 20.00 uur open. Tijdens het 
herfst/ winterseizoen gelden de normale openingstijden.
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•	 14	september	2016		 Ruiterweg	5,	5674	XA	-	het	uitbreiden	
    van de woning en het wijzigen van de 
    voorgevel (BOUW).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken 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 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum 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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	bewoners	Europalaan	102	t/m	144,	Hondsdrafstraat,	Ake-

leihof en Dalkruiddreef is vergunning verleend voor het organi-
seren van een burendag t.g.v. de landelijke Nationale Burendag 
op 24 september 2016 op het voorste weggedeelte van de 
Hondsdrafstraat (verzenddatum14 september 2016);

•	 aan	de	Coovelse	Menners	zijn	toestemming,	vergunning	en	ont-
heffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Vincent 
van Goghrit op 2 oktober 2016 (verzenddatum 19 september 
2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes 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. 

PUBLICATIE
Ontwerp wijzigingsplan ‘Nieuwe Dijk 4’

Het ontwerp wijzigingsplan
Met dit wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwblok ter plaatse 
van Nieuwe Dijk 4 te Nuenen vergroot tot 1,5 ha. Deze vergroting 
is noodzakelijk voor de bouw van een machineloods en de aanleg 
van 2 sleufsilo’s. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2008’. Dit bestemmingsplan bevat een wijzigingsbe-
voegdheid in artikel 5.6.1 van de bestemmingsplanvoorschriften, 
die deze wijziging mogelijk maakt. De vergroting van het bouwblok 
gaat gepaard met een landschappelijke inpassing ter plaatse.

Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Nieuwe Dijk 4’ ligt met ingang van 23 
september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site: 
www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerp wijzigingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPWNieuwedijk4-C001

Reactie
Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke ziens-
wijze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Een reactie kan ook mondeling worden ingediend bij de heer A. Ras 
van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 22 september 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



  

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 Duitse
Biefstukken
met gratis saus ..............................5,50
4 Duitse
Braadworsten ...............5,95
Beierse frikandel
100 gram ..........................................1,25 
Bij 150 gr. Tiroler spek 
100 gr. Eier salade  ............. gratis
Berliner Bol
per stuk ............................................1,75 

Extra Grote!!!
Nünentaler Schnitzels

met gratis champignons

Sperziebonen
 1/2 kilo 0,69
Muskaat druiven     
pan klaar   hele kilo  2,49
Kiwibes    

125 gram 1,99

Cabbage salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 september

Spitskool panklaar    
   1/2 kilo 0,89

KOOPJE

KOOPJE

TOP!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Duitse weken!!! Acties week 38: geldig maandag 19 sept. t/m zaterdag 24 sept. 2016
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Godfried's 
meergranenbrood
2x halve € 1,95 
 heel € 189
_____________________________________________________

Chocolade 
hazelnootschuim vlaai
Harde wener bodem, banketbakkersroom
en lekkere chocoladebavaroise. 
Halve vlaai € 6,95 
  hele vlaai € 1350
_____________________________________________________

Koffiebroodjes
  
 3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag

4 hele broden naar keuze
+ 12 zachte broodjes

 samen voor € 950

Bent u uw
droomhuis al tegen
gekomen? Ik help u

graag met de
financiering

hiervan.

Op 1 oktober vindt de NVM
Open Huizendag plaats.

Wellicht bent u oriënterend, heeft
u uw droomhuis al op het oog of

misschien heeft u zelfs al een
bod uitgebracht. Wij bekijken
graag met u de mogelijkheden

van financiering.

Bij het afsluiten van uw
hypotheek ontvangt u een

interieurscheque
t.w.v. 250 van

'Van Hoogstraten Wonen'
te Nuenen

Speciaal
voor

u geopend
29 september en 5 oktober

08:30 uur - 20:00uur

In samenwerking met:

De Pinckart 11 te Nuenen

Jens Stinnissen l Hypotheekadviseur
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‘Gekust door de eeuwigheid’, nieuwe programma van Lenny Kuhr

Bruisend vervolg op ‘Wie ben je?’ 
en haar gelijknamige boek…
Door Nannie van den Eijnden

Lenny volgt krachtig haar hart en eigen, unieke weg. Met de nieuwe gipsy-
jazzgitarist Reinier Voet en haar vertrouwde begeleider Mischa Kool op bas-
gitaar is een inspirerende samenwerking en een bruisend programma 
ontstaan. 

De troubadour met de melancholieke 
stem is nog meer thuis bij zichzelf. Ze 
is de levendige betekenis van haar 
voornamen, Helena Hubertina Johan-
na: ‘de stralende’. Haar energie stroomt 
als nooit tevoren. En ze straalt als ze 
over haar nieuwe programma vertelt. 

Om haar 31e album ‘Gekust door de 
eeuwigheid’ mogelijk te maken doet ze 
een beroep op iedereen die zich ver-
bonden voelt met haar en haar zang-
kunst om haar daarbij te helpen. Sa-
men met haar manager en partner Rob 
Frank heeft ze een ‘crowdfunding’ op-
gezet die loopt tot 15 oktober.

Als het project slaagt, presenteert ze 
haar nieuwe album op haar verjaardag 
op 22 februari in Jan van Besouw in 
Goirle. Een cd-presentatie, concert en 

verjaardagsfeestje in een! Hoe je kunt 
bijdragen aan de ‘crowdfunding’ en 
wat de tegenprestaties zijn, lees je op:
www.voordekunst.nl/projecten/4759

PS: Lenny geeft twee concerten in de 
regio:
6 november Theater Hofdael, Geldrop, 
bestellen: www.hofdael.nl
27 november Van Goghkerkje Nue-
nen, bestellen: lenny@lennykuhr.com

Cultuur Overdag draait ‘Dheepan’
Extra gestimuleerd door het ontvangen van de tweede prijs bij de Peeltro-
fee 2016 gaat Cultuur Overdag door met het vertonen van mooie films. Op 
donderdag 29 september zal de film ‘Dheepan’ worden vertoond.

Deze Franse film uit 2015 is een span-
nend drama van regisseur Jacques Au-
diard. Op het filmfestival van Cannes 
2015 won de film de felbegeerde Gou-
den Palm.
Om de burgeroorlog in Sri Lanka te 
ontvluchten, doen een ex-Tamiltijger, 
een vrouw en een meisje zich voor als 
een gezin om als vluchtelingen erkend 
te worden en asiel te krijgen in Frank-
rijk. Ze komen terecht in een voorstad 
van Parijs. Ze kennen elkaar nauwe-
lijks, maar proberen samen een leven 
op te bouwen.

De film begint om 10.30 uur; de foyer is 
open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee of 
koffie) is € 6,50. Kaartjes zijn te koop aan 
de receptie van Het Klooster (Park 1), ie-
dere werkdag van 8.30 tot 17.30 uur. 
Na afloop van de film biedt Het Kloos-
ter de mogelijkheid om te lunchen. 
Voor € 8,00 krijgt u een kop soep, 2 be-
legde broodjes, een gekookt ei, een 
kroket en onbeperkt thee/koffie. Inte-
resse? Koop dan uiterlijk 23 september 
aan de receptie van Het Klooster ook 
een kaartje voor de lunch. 

Expositie atelier 
Julienne Warrink
Al tientallen jaren doceert en bege-
leidt de Nuenense kunstschilder Ju-
lienne Warrink (www.juliennewar-
rink.nl ) amateurschilders in haar 
atelier aan huis. Ze werkt met een 
groot aantal relatief kleine groepen 
van zo’n 4 leerlingen per groep. 

Met veel passie en enthousiasme geeft 
ze aanwijzingen en doet suggesties om 
de werkstukken van haar leerlingen 
verder te verbeteren in een ontspan-
nen en informele sfeer. Er wordt uit-
sluitend gewerkt met olieverf op lin-
nen. Olieverf kent een zeer uitgebreid 
kleurenspectrum omdat deze verf-
soort zich bij uitstek leent om te men-
gen tot vele kleurnuances.
Op zondag 25 september houdt Julienne, 
samen met een aantal van haar cursisten, 
een expositie in het gemeenschapshuis 
Enode, Eeuw Driessestraat 1 op het Een-
eind te Nuenen van 14.00 tot 17.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd hun werk 
te bekijken onder het genot van een 
drankje. De toegang is gratis.

Voor altijd jong!    
Nuenense activiteiten in kader 
van Kinderboekenweek
Opa’s en oma’s staan centraal in de Kinderboekenweek! Want Voor altijd jong! 
is dit jaar het thema. De Kinderboekenweek vindt plaats van 5 tot 16 oktober 
2016. Cultuur Overdag organiseert in deze week, samen met Bibliotheek 
Dommeldal, een tweetal activiteiten in Het Klooster (Park 3, Nuenen). 

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 5 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur is er een voorleeswedstrijd 
voor opa’s en oma’s. Wie van de 8 gese-
lecteerde opa’s en oma’s wordt de Beste 
voorlees opa/oma van Nuenen? Een 
kinderjury o.l.v. de Nuenense schrijf-
ster Anja Vereijken gaat dat die middag 
bepalen. Bram Soetendal, van de Lin-
despelers, presenteert de hele middag. 
Boekhandel van Grinsven is aanwezig 
met kinderboeken (ook van Anja Ver-
eijken). En Anja blijft zelf naderhand 
nog even aanwezig om te signeren.
Jij kunt er ook bij zijn. De toegang is 
gratis maar het is slim om van tevoren 
een kaartje te reserveren, via de web-
site van Bibliotheek Dommeldal. Klik 
op Agenda.

Clowns Kado
Dan is er de week daarna, op woensdag 
12 oktober, van 14.00 tot 15.00 uur een 
voorstelling van de internationaal be-
kende clown Arno Huibers. Hij speelt 
de mimevoorstelling Clowns Kado. 
Een bijzondere voorstelling, over hu-
mor en vriendschap. Voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar én volwassenen. 
Na afloop vragen we je om -als je zin 
hebt en graag schrijft- thuis zelf een 
(voorlees)verhaal te schrijven. Een ver-
haal over wat je gezien hebt in de voor-
stelling van Clowns Kado. Tot een 

week na de voorstelling kun je jouw 
verhaal insturen, naar: info@cultuur-
overdag.nl. 
Cultuur Overdag bundelt daarna al die 
verhalen en maakt er een digitaal 
boekje van. En dat kun je dan weer gra-
tis downloaden, vanaf de website van 
Cultuur Overdag. Zo kunnen ook opa’s 
en oma’s het verhaal van Clowns Kado 
later nog eens voorlezen aan hun 
kleinkinderen. De schrijver of schrijf-
ster van het meest bijzondere verhaal 
wordt beloond met een leuke prijs.

Kaartjes 
Voor de voorstelling en de wedstrijd 
zijn de kaartjes te bestellen via de web-
site van Bibliotheek Dommeldal. De 
toegangsprijs voor de Mimevoorstel-
ling is: € 8,50, voor 1 volwassene met 1 
kind. Kom je met meer kinderen dan 
betaal je € 8,50 per kind. Per volwasse-
ne mag er dus één kind gratis mee. Le-
den van Bibliotheek Dommeldal, KBO 
en PVGE krijgen € 1,00 korting. Neem 
dan wel je ledenpas mee naar de voor-
stelling. 

Stoptober:      
samen 28 dagen niet roken
Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel Nederland zullen rokers én niet-
rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. Dankzij 
de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van stoppers on-
derling, hebben de afgelopen twee jaar 120.000 mensen meegedaan aan 
Stoptober. Wil jij ook stoppen? Schrijf je dan nu in op www.stoptober.nl! 

Samen stoppen, samen sterk
Stoppen met roken doe je niet alleen, 
maar met elkaar: dat is het geheim van 
Stoptober. Er is altijd iemand bereid 
om te helpen. De steun van Stoptober 
bestaat onder meer uit de gratis Stop-
tober-app die elke dag berichten stuurt 
en tips en advies geeft. Daarnaast de-
len deelnemers lief en leed met elkaar 
op de Facebookpagina StoptoberNL. 
Ook bekende Nederlanders als Gijs 
Staverman en Gordon steunen de ac-
tie. En Wendy van Dijk gaat dit jaar zelf 
de uitdaging aan: “Graag wil ik andere 
rokers ondersteunen tijdens Stoptober 
zodat ze een rookvrij en dus gezonder 
leven kunnen leiden”.
 
Regionale steun
In onze regio steekt Wim Daniëls de 
deelnemers een hart onder de riem. 
Via social media moedigt hij deelne-
mers aan om de 28 dagen vol te hou-
den. Want wie eenmaal door die lasti-
ge eerste fase heen is, heeft daarna vijf 
keer meer kans om blijvend te stop-
pen! Daarnaast komt de Stoptober 
Camper ook naar onze regio: op 20 
september staat hij bij het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop. En op 27 sep-
tember is de camper te vinden bij Het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 
 

Stoptober voor bedrijven
Naast ondersteuning voor individuele 
deelnemers, heeft Stoptober, net als 
vorig jaar, een speciaal aanbod voor 
bedrijven en organisaties die stoppen 
met roken bij hun medewerkers onder 
de aandacht willen brengen. Bedrijven 
kunnen op bedrijven.stoptober.nl pro-
motiematerialen bestellen en aanvul-
lende trainingen aanvragen.

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, 
de Hartstichting, het Longfonds, het 
Trimbos-instituut, GGD GHOR Neder-
land en de Alliantie Nederland Rookvrij. 
Stoptober begon in Engeland. Ook daar 
is de campagne al jaren een succes.

Expositie over dorpsbestuur en 
gemeentehuizen in Nuenen c.a.
Het thema van de afgelopen Open Monumentendag, iconen en symbolen, 
heeft heemkundekring De Drijehornick er toe gebracht om het locale be-
stuur en de gemeentehuizen in Nuenen c.a. centraal te stellen in een exposi-
tie in het Heemhuis. De gemeentehuizen staan immers symbool voor het 
lokale bestuur. Er is informatie over alle (voormalige) gemeentehuizen maar 
ook aandacht voor het raadhuis van de voormalige gemeente Nederwetten 
en voor het Slotje van Opwetten, eertijds bewoond door jonker Rutger van 
Berckel, heer van Nuenen-Gerwen, Nederwetten en Tongelre. 

Pronkstuk van de tentoonstelling is de 
late 18e of begin 19e eeuwse sta-
schrijftafel van de gemeentesecretaris 
die zeer waarschijnlijk uit het raad-
huisje aan de Beekstraat komt. Verder 
zijn originele documenten te zien van 
de voormalige gemeente Nederwet-
ten-Eckart waarin de inwoners zich 
uitspreken tegen de ontvlechting van 

de gemeente bij Nuenen-Gerwen en 
Woensel.
De tentoonstelling is te zien in het 
Heemhuis van De Drijehornick aan de 
Papenvoort 15A, geopend op dinsda-
gen van 9.30 uur tot 12.30 uur en 
woensdagen van 19.00 tot 21.30 uur. 
Voor bezoekers ligt een bijbehorend 
boekje klaar.

Aan deze sta-schrijftafel stond eens de gemeentesecretaris van Nuenen c.a.   
(foto: Roland van Pareren).

Geen lunch, maar gewoon nog even 
napraten onder het genot van een 
drankje? Ook dat kan natuurlijk. 
Alle informatie over de film en kaart-
verkoop vindt u op de website cultuur-
overdag.wordpress.com. Informatie  
over Cultuur Overdag vindt u ook via 
www.facebook.com/cultuuroverdag

11de Kofferbak-
verkoop in Gerwen
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 uur en 15.30 uur. 
Entree € 2,- per persoon (dit is inclu-
sief een kop koffie of thee aan de bar 
op vertoon van uw entreebewijs), 
voor kinderen tot en met 12 jaar is 
het gratis toegang. Er is ruim vol-
doende parkeergelegenheid en par-
keren is gratis. Op het terrein zijn 
toiletten aanwezig. U kunt er ook te-
recht voor een hapje of een drankje.

Waar: Terrein van het Heilig Kruisgil-
de, Lankveld 10, 5674 PA Gerwen.

Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen te veel op op te noemen. Alles kan, 
spullen zó vanuit de kofferbak van een 
auto of aanhanger of busje.

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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PUBLICATIE
Bekendmaking anterieure overeenkomst Bloemhoeve 22 te Nederwetten 
(Nuenen)
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente Nuenen c.a. enerzijds en de heer P.J.M. Smael en mevrouw H.M.M. 
Scheepens, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van twee 
vrijstaande woningen aan Bloemhoeve 22 te Nederwetten door de heer 
Smael en mevrouw Scheepens, die wordt gecombineerd met de voorgeno-
men realisatie van een calamiteitenpad door de gemeente. 

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
ligt vanaf 23 september een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Binnen genoemde 
termijn kan tijdens openingstijden kennis worden genomen van de zakelijke 
beschrijving bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. Dit kan tevens ge-
raadpleegd worden via de gemeentelijke website: www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren wor-
den ingediend.

Nuenen, 22 september 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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:

Milieustraat Nuenen    
is vernieuwd
Op vrijdag 16 september heeft wethouder Pero de vernieuwde heropend. De 
milieustraat zit sinds jaren aan De Huufkes 48 te Nuenen. De locatie is prima, 
maar de inrichting was nodig aan vernieuwing toe. Het laatste half jaar is hier 
hard aan gewerkt. De laatste werkzaamheden zijn onlangs afgerond. 

Culinair, muzikaal en cultureel aanbod tijdens Oosters Weekend

PASAR MALAM in 
Winkelcentrum Woensel
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: De Pasar Malam of wel Oosterse Markt 
in winkelcentrum Woensel. Tijdens dit gratis toegankelijke evenement op 24 
en 25 september, vind je veel leuke hebbedingetjes en dit weekend kunnen 
bezoekers weer genieten van Aziatische sferen boordevol culinaire, muzi-
kale en culturele verwennerij.

De milieustraat is voorzien van een 
nieuwe kantoorunit voor de medewer-
kers. Er is aandacht geschonken aan de 
veiligheid van de bezoekers en de me-
dewerkers, in de vorm van camerabe-
waking en valbeveiliging. Er is een 
compleet nieuw KGA depot volgens 
de laatste veiligheidsnormen. KGA 
staat voor Klein Gevaarlijk Afval. Zo-
als batterijen, bestrijdingsmiddelen, tl-
buizen, lampen, accu’s, benzine, (afge-
werkte) motorolie, olie-/brandstoffil-
ters en remvloeistof. Ook is er een 
nieuwe werk unit gerealiseerd. 

24-uurs brenghoek
De gemeente Nuenen is trots op de 
nieuwe 24-uurs brenghoek op de mi-
lieustraat. Er is een extra poort ge-

maakt waarbij een klein gedeelte van 
de milieustraat altijd bereikbaar is voor 
diverse gratis afvalstromen, zoals klei-
ne elektrische apparaten, batterijen/
accu's, lampen, vetten en oliën (max. 
10 liter), glas, papier/karton, Plastic, 
Metaal en Drankkartons (PMD), textiel 
en schoeisel, luiers en incontinentie-
materiaal, oud ijzer en tempex.

De avondopenstelling op woensdag 
tot 20.00 uur. 
Tijdens de zomermaanden heeft de 
milieustraat een avondopenstelling op 
woensdagavond tot 20.00 uur. Zo kunt 
u ook doordeweeks na uw werk nog 
een bezoekje aan de milieustraat bren-
gen. En zo voorkomt u de lange wacht-
rij van de zaterdag.

Bezoekers wanen zich in het weekend 
van 24 en 25 september in Oosterse 
sferen. Verscheidene kramen presen-
teren een scala van producten uit In-
donesië, China, Afrika en Zuid Ame-
rika. Op de Pasar Malam is eten uit het 
verre Oosten nooit ver weg. In het 
winkelcentrum staan kramen met de 
heerlijkste gerechten. 

Tijdens verschillende optredens maken 
bezoekers kennis met de cultuur, show 
en muziek uit verre landen. Kleurrijk en 
vol passie wordt er gedanst en demon-
straties gegeven. Het hoofdpodium 
staat nabij Mc. Donalds. In de straat 
Zuid (nabij Frituur Dillens) en Noord 
(nabij C&A) staan kleine podia:

Zaterdag
Hoofdpodium: Huisband: Be Proud. 
Gevechtsport demonstratie/dans Pent-
jak Cilat, Chaka Lele (dans met zwaar-
den). Dansgroep.
Zuid: Duo Promis. Dansgroep Oerip 
Batik. Wayang Kulit (schimmenspel 
theater). Batik workshop
Noord: Duo Basic. Dansgroep Sukar 
Aju. Kameel rijden. Kinderanimatie 
Cathrine White.

Zondag
Hoofdpodium: Huisband: Xanur. 
Dansgroep Hawaian Treasure. Pentjak 
Silat (Gevechtssport demonstratie / 
dans). Nagine vuur en slangen show.
Zuid: Duo Unity. Dansgroep Sukar 

Aju. Wayang Kulit (schimmenspel the-
ater). Batik workshop
Noord: Duo Promis. Dansgroep Oerip 
Batik. Kameel rijden. Kinderanimatie 
Cathrine White.

De Pasar Malam vindt plaats op zater-
dag 24 september tussen 10.00 en 
17.00 uur en op zondag 25 september 
tussen 11.30 en 17.00 uur. (de winkels 
zijn open vanaf 12.00 uur).
De Pasar Malam is een ontmoetings-
plek voor mensen van alle leeftijden, 
waarbij Oost en West elkaar ontmoe-
ten bij gezellige muziek, lekkere hapjes 
en leuke shows.
Kortom een ervaring die u niet mag 
missen. GRATIS TOEGANG.

CMD organiseert ouderavond over belang van bewegen  
en motorische ontwikkeling van kinderen. 

Bewegen als basis voor leren
Op woensdag 5 oktober organiseert het CMD Nuenen een ouderavond over 
de motorische ontwikkeling van kinderen en het belang van bewegen. Kin-
derfysiotherapeute en remedial teacher Hanneke Poot geeft een presenta-
tie over bewegen als basis voor alles wat een kind leert. De avond is bedoeld 
voor ouders van kinderen tot 12 jaar en vindt plaats in basisschool Wentel-
wiek in Nuenen. 

Bewegen is de basis
Bewegen en ervaren zijn de grondleg-
gers van de hele ontwikkeling van een 
kind. Het zorgt voor de rijping van de 
hersenen en aan de motorische ont-
wikkeling kun je mee zien of een kind 
schoolrijp is of niet. Waarom is buiten-
spelen zo belangrijk? Hoe maak je bui-
tenspelen leuk voor je kind? Welke be-
wegingservaringen zijn nodig om beter 
te kunnen lezen, schrijven, reke-
nen…...? Welke sporten kun je je kind 
aanbieden op welke leeftijd? Deze en 
meer vragen komen aan bod tijdens de 
interactieve ouderavond. Deelnemers 
zullen ook eigen jeugdherinneringen 
kunnen ophalen. 

De ouderavond wordt gegeven door 
Hanneke Poot. Zij is kinderfysiothera-
peute, psychomotorisch remedial tea-
cher en docente. 

Info en aanmelden
De ouderavond vindt plaats op 5 okto-
ber van 20.00 tot 22.00 uur in basis-
school Wentelwiek, Jacobushoek 5, 
Nuenen. U bent welkom vanaf 19.45 
uur. Graag aanmelden via Marieke van 
Goch, m.van.goch@ggdbzo.nl.

“Ongeveer anderhalf jaar geleden bood 
het bestuur van de St.-Jan de parochie 
aan de kathedraal voor één dag te ge-
bruiken als parochiekerk voor Nue-
nen,” aldus Paul. “Gaandeweg groeide 
het idee er een echt uitstapje van te 
maken, dus een viering en daarnaast de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te 
leren kennen. De dag start om 11.45 
uur met een bijzondere Nederlandse 
St.-Jansmis geschreven door Kees 
Schoonenbeek, gezongen door de drie 
Nuenense parochiekoren. Ook jonge-
renkoor Jocanto en het kinderkoor zul-
len zingen. De viering vindt plaats ge-
heel in Nuenens beheer met eigen 
voorgangers, kosters, lectoren, orga-
nist en dirigent.”

Na de viering, om ongeveer 13.15 uur, 
starten een viertal activiteiten waar-
van men tevoren een keuze heeft aan-
gegeven. Elke activiteit duurt ongeveer 
1 uur en start in of nabij de St.-Jan: 

•	 Onder	begeleiding	van	een	gids	be-
klimmen van de toren van de St.-
Jan

•	 Stadswandeling	met	een	gids
•	 Bezoek	met	gids	aan	museum	Zwa-

nenbroedershuis
•	 Met	een	gids	bezoeken	van	het	mu-

seum ‘De Bouwloods’
•	 Het	 is	echter	ook	mogelijk	zelf	 in-

vulling te geven aan deze middag.

Paul: “Alle nevenactiviteiten worden in 
samenwerking met De Kring Vrienden 
van Den Bosch uitgevoerd. Natuurlijk 
mag een traktatie op koffie met DE 
Bossche Bol niet uitblijven. Kortom 
voor iedereen een feestelijke mis, kof-
fie met een Bossche Bol en desgewenst 
een leuke nevenactiviteit. 

Het zal dus een mooie dag worden 
voor jong en oud, elkaar ontmoeten en 
inspireren. De dag is bedoeld voor al 
diegenen die zich verbonden voelen of 
affiniteit hebben met de parochie en 
dus nadrukkelijk niet alleen voor kerk-
gangers. Uiteraard hopen we dat deze 
dag een bijdrage levert aan de vitaliteit 
van onze parochie.”

De bus vertrekt om 10.00 uur uit Ne-
derwetten, om 10.15 uur uit Gerwen 
en een kwartier later uit Nuenen. Om 
ongeveer 15.30 uur vertrekken de bus-
sen weer huiswaarts. 
Belangstellenden mogen natuurlijk 
ook met eigen vervoer komen.

Aanmelden kan tot 1 oktober. Een aan-
meldformulier ligt achterin de kerk 
maar is ook te downloaden via de web-
site: parochienuenen.nl 

Kosten: 5 euro per persoon, te voldoen 
met het inleveren van het formulier bij 
het Parochiesecretariaat, Park 55, Nue-
nen. ’s Ochtends tot 12.00 uur geopend!Paul de Witte.

Dat gaat naar Den Bosch toe…
Onder die titel organiseert de pastoraatsgroep van de Parochie Heilig Kruis 
Nuenen de zondagsviering in de Sint-Jan in Den Bosch en aansluitend een 
‘voor elk wat wils’ programma. Op 27 november is het zover, dan vertrekken 
enkele dubbeldeksbussen en een rolstoelbus en zal de kathedraal in ‘s-Her-
togenbosch Nuenens kleuren. We spreken met Paul de Witte, een van de 
organisatoren.

Ondersteunings-
groep bij dementie
Wie de zorg heeft voor een demente-
rende kampt regelmatig met vragen en 
twijfels. Bij de ondersteuningsgroep 
voor familieleden en mantelzorgers 
van dementerende ouderen worden er-
varingen gedeeld, wordt informatie 
over dementie verstrekt en worden tips 
en handvatten gegeven voor het om-
gaan met dementerenden.
  
Er start een ondersteuningsgroep in 
het najaar. U kunt u nu al aanmelden. 
De ondersteuningsgroep komt 8 keer 
bij elkaar in bijeenkomsten van 2 uur. 
Er zijn maximaal 10 deelnemers. Er 
wordt een beperkte eigen bijdrage ge-
vraagd.
De bijeenkomsten worden geleid door 
een in dementie gespecialiseerde ver-
pleegkundige en een maatschappelijk 
werker van de LEV Groep.
Voor vragen of aanmelding kunt u 
contact opnemen met:
Aline Perdaen, aline.perdaen@levgroep.
nl, 040-2831675. Joost Douwes, joost.
douwes@levgroep.nl, 06-41037632.

De Walburg Tuinen 
Juist in het najaar zijn de Walburg Tuinen heel verrassend met felgekleurde 
asters, zwierige grassen en bijzondere bladverkleuringen aan bomen en 
struiken. Omdat de herfst een ideaal moment is om oude planten aan te 
pakken en nieuwe planten in de grond te zetten heeft de plantenwinkel van 
de Walburg momenteel het hoogste aanbod. Bovendien is er weer een uit-
gebreid aanbod van bloembollen voor vermeerdering en de oogst 2016 van 
appels, noten en peren is inmiddels binnen!
 
De HERFSTPLANTENDAGEN van 
de Walburg Tuinen zijn een niet te 
missen evenement voor de ware tuin- 
en natuurliefhebber! Op zaterdag 24 
september vanaf 15.00 uur vindt er een 
wijnproeverij plaats van de beste bio-
logische wijnen uit het assortiment 
van Rossano Wijnimport uit Nuenen. 
Dat wil zeggen: prachtige smaken in 
een prachtige omgeving! (Wél graag 
even aanmelden via dewalburg@het-
net.nl).
En op zondag 25 september houdt 
Willem Doreleijers om 11.30 in het 
Tuincafé een voordracht over zijn per-
soonlijke ontwikkeling van bouwkun-
dige naar tuinkundige met als kernthe-
ma bewustwording van de relatie tus-
sen Natuur en Tuincultuur: “Ons 
hoofd is rond zodat het denken van 
richting kan veranderen” (F. Picabia). 
Deze lezing voor de Vrienden van de 
Walburg Tuinen en hun introducés 
kan op deze bijzondere Tuindag bijge-
woond worden door iedereen met in-
teresse. Graag even aanmelden via de-
walburg@hetnet.nl.

Verder worden er op deze zondag 
meerdere rondleidingen gehouden 
door de tuinen. Het Tuincafé serveert 
sapjes en hapjes en de toegang is gratis!
Een bijdrage t.b.v. de instandhouding 
van de inmiddels historische tuinen 
wordt zeer op prijs gesteld!



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.

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.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreiniging 
- Schoorsteenrenovatie - 
Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.

HBO ENGENEERING  STUDENT 
4E JAARS WIL GRAAG WIS-
KUNDE BIJLES GEVEN AAN 
LEERLINGEN VAN VMBO, HAVO 
EN VWO. Interesse? Bel 
Nino van den Broek. 040-
2845454 of 06-37476584.

TE HUUR: VAKANTIE 
IN SPANJE?  Prachtig 
vakantieappartement met 
Wifi, TV en zwembad in 
omgeving Benidorm/Altea. 
Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl 
of 06-51282715.

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

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

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

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

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

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 SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

CONTACT
Website: 
www.compleetwonen.nu
Mail: 
info@compleetwonen.nu

P A R T N E R S

www.margry-arts.nl

www.vanrijswijck.nlwww.sfeerhaardendekempen.nl

www.audiotvcentrum.nl

www.lineo.nl

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT
REALISEER NU UW EIGEN DROOMWONING

Altijd al gedroomd van een woning waarbij alle 
ruimtes naadloos in elkaar overlopen, kleuren op 
elkaar zijn afgestemd en uw tuin een verlengstuk 
is van uw woonkamer? DAT IS NU MOGELIJK.

De samenwerkende partners van Compleet 
Wonen werken ook echt SAMEN; voor u betekent 

dit dat u bij de afzonderlijke partners het 
gesprek aangaat en u uw persoonlijke voor-
keuren kenbaar maakt. Om het uiteindelijk 
gewenste resultaat te bereiken maken part-
ners gebruik van elkaars expertise en onder-
steuning. 

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

www.nieuwatlantis.nl

* PRIMEUR!! WERELD-
WIJD EEN SUCCES 
PLEXR SOFT SURGERY. 
HET ALTERNATIEF VOOR 
PLASTISCHE CHIRUR-
GIE, zonder snijden. 
Ooglidcorrectie, Halslift, 
Rimpel-eliminatie, Wenk-
brauw-mondhoeklift met 
direct en blijvend resultaat. 
Uitgevoerd door medische 
specialist in ons instituut. 
Bel voor informatie en maak 
een afspraak op MAAN-
DAG 10 OKT. Beperkt 
aantal plaatsen, directe 
behandeling mogelijk. Ook 
voor Botox en Fillers.

    
* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN (3D 
Hairstrokes) ook Micro-
blading, mesjestech-
niek, EYELINERS, LIPLI-
NERS (Full Lips) MAKEN 
UW GEZICHT SPREKEN-
DER EN GEEFT EEN 
JONGER VERZORGD 
UITERLIJK. Met Perma-
nent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag 
komen zonder moeite. Al 
18 jaar ervaringen GGd 
gecertificeerd. Maak een 
afspraak voor een vrijblij-
vend advies.

    
* LAST VAN STORENDE 
HAARTJES? SPECIA-
LIST IN ONTHAREN, 
30 JAAR ERVARING, 
nieuwste technieken, bes-
te resultaten, Diodelaser, 
Electrisch ontharen, 
harsen. Erkend door zorg-
verzekeraar!! Aarzel niet, 
bel voor gratis consult!

   

* ACNE WEG ERMEE!! 
Diverse vakkundige behan-
delingen om acne te behan-
delen. Tijdig behandelen 
voorkomt het ontstaan van 
littekens. NIEUW NEO-
DERMA CHINESE KRUI-
DENPEELING. Erkend 
door zorgverzekeraars. Te-
vens thuisverzorgings- en 
voedingsadviezen. Puistjes 
weg met GLADSKIN, bij 
ons verkrijgbaar!!

   
* AFSLANKEN NA DE 
ZOMER? Cellulitis, Love-
handles, Maag- en Buik-
vetrolletjes. Met bindweef-
selmassage, Ultrageluid 
en Endermologie; ons 
nieuwe apparaat is bin-
nen!! Nieuwe generatie 
LPG Integral. Nu ook 
korte express behande-
lingen voor één zone, bv. 
boven armen of buik. Gra-
tis vetmeting en voedings-
advies en Bel voor een 
vrijblijvende intake.

WELLNESS

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

BEWUST BETER BEWEGEN
Doe mee en ervaar 

hoe plezierig bewegen is!
Een cursus gericht op het aanleren van 7 oefeningen 
(de zg. 3B -stretch) die je thuis kunt uitvoeren om ervoor te 
zorgen dat je lichaam soepel kan bewegen. Door het oefenen 
vergroot je je beweeglijkheid en je rompstabiliteit  Hierdoor 
beweeg je met minder inspanning en met meer plezier!

Cursusinformatie: 
De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven op 
donderdag om 13.00 uur (voor 50 plus) en op woensdag om 
19.30 uur (voor sporters). De les duurt 60 min.en de kosten zijn 
€ 65,- per cursus incl. cursusboekje met de oefeningen.

Wil je meer informatie
Bel dan Gea Smit 
op nummer 06-21613077
of stuur een mail naar 
info@fysiotherapiehetkoetshuis.nl

TE KOOP: openhaard- 
en kachelhout. Eiken € 75,- 
per m3. Splinters € 20,- 
per m3. Aanmaakhoutjes 3 
zakjes € 10,-. Volle kruiwa-
gen hout voor € 10,-. Aard-
appels, verse eieren, zon-
nebloemen. Fam. van Ba-
ren, Boord 30 Nuenen. Tel: 
040-2836270.
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Wereldmarkt Nuenen 2016

Delen is verbinden
Een druk bezochte wereldmarkt, afgelopen zondag. In de kramen rondom 
het Park presenteerden zich goede doelen met veel informatie over ontwik-
kelingsprojecten. De markt werd georganiseerd door de werkgroepen ont-
wikkelingssamenwerking van de katholieke en protestantse kerken in Nue-
nen in samenwerking met verschillende Nuenense organisaties.

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Beddenspecialist sinds 1997!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

De Wereldmarkt biedt een podium 
aan Nuenenaren die actief betrokken 
zijn bij ontwikkelingsprojecten in de 
wereld. Meer dan dertig particuliere 
organisaties presenteerden hun pro-

ject en informeerden de bezoekers 
over hun inzet in ontwikkelingslan-
den.
India, Pakistan, Kameroen, Afghani-
stan, Indonesië, Midden-Afrika, 

Mongolië, Thailand, Antillen, teveel 
om ze allemaal op te noemen, kwa-
men in een modeshow voorbij.
Dans, workshops, kinderactiviteiten, 
live muziek van o.a. het jongerenkoor 
Jocanto met combo en wereldmu-
ziekkoor Keskedee zorgden voor een 
gezellige sfeer. Ook waren er optre-
dens van de Indonesische dansgroep 
Mentari en Djembee. 

De Wereldmarkt Nuenen is een eve-
nement met een niet-commercieel 
karakter en de gehele opbrengst is be-
stemd voor de zich presenterende 
projecten in ontwikkelingslanden.

Uniek optreden kinderkoor 
Mwangaza uit Uganda
Eens in de drie jaar vindt er een tournee door Nederland plaats met dit koor 
van ongeveer 20 (wees)kinderen uit Uganda. Een optreden van dit koor is 
een belevenis waarbij de combinatie van zang, dans, Afrikaanse drums en 
kleding een onuitwisbare indruk achter laat.

Het woord ‘Mwangaza komt uit het 
Swahili en betekent: ‘stralend licht’. En 
dat doen ze, de kinderen van het koor! 
En dat is bijzonder als je de verhalen 
van de kinderen uit Oeganda leert ken-
nen. In Oeganda leven namelijk veel 
gezinnen in grote armoede. Kinderen 
zijn vaak op zichzelf aangewezen zon-
der hoop op een toekomst. Naar school 
gaan, toegang tot medicijnen, kleding 
en basislevensbehoeften als eten zijn 
helaas een luxe die voor veel kinderen, 
zonder hulp, onbereikbaar is.
De Uganda Child Care Foundation 
heeft ze de afgelopen jaren al 4 keer 
naar Nederland gehaald voor een on-
vergetelijke tournee. Elk tournee krijgt 

een nieuwe groep kinderen de gele-
genheid om in onze cultuur het ver-
schil te maken d.m.v. hun muziek en 
dans. Kijk in de foto- en filmgalerij op 
de website om nog even na te genieten.

Wilt u dit grandioze optreden meema-
ken? Dat kan op vrijdag 23 september in 
gebouw De Bron, Elburglaan 51 in Eind-
hoven. Aanvang: 19.00 uur. Entree voor 
een volwassene: € 1,- en voor een kind € 
0,50 , inclusief een consumptie. Het zou 
fijn zijn als u zich aanmeldt, zodat we 
weten hoeveel mensen er komen. Dat 
kan bij kinderkoor@debroneindhoven.
nl , o.v.v. naam en aantal bezoekers.
Meer informatie: www.uccf.nl 

Buitenplaatsen gezocht  
voor schuwe katjes
De Dierenbescherming is in Noord-Brabant dringend op zoek naar opvangplek-
ken voor katten die niet geschikt zijn om in een gezin te wonen. Regelmatig zitten 
er in de opvangcentra van de Dierenbescherming schuwe katten. Dit zijn vaak die-
ren die buiten geboren zijn of lange tijd ergens rondgezworven hebben.
 

Onveilige seks gehad in de vakantie of tijdens de intro? 

Doe een soa-test!
Tijdens vakantie of de intro seks gehad zonder condoom? En ben je bang 
voor een soa? Loop dan niet te lang rond met twijfels en kom donderdag 29 
september naar het speciale soa-inloopspreekuur van de GGD Brabant-
Zuidoost in Eindhoven.

Tijdens de zomervakantie en introduc-
ties vrijen jongeren vaker onveilig, wat 
de kans op een soa (seksueel overdraag-
bare aandoening) vergroot. Daarom or-
ganiseert de GGD Brabant-Zuidoost 
een soa-inloopspreekuur waar jonge-
ren t/m 24 jaar zich kunnen laten testen 
op soa’s. Gratis en anoniem. En een af-
spraak maken is niet nodig.
Ook een gratis soa-test? Kom donder-
dag 29 september tussen 14.00 en 
17.30 uur naar het inloopspreekuur bij 
de GGD Brabant-Zuidoost in Eindho-
ven, in de Witte Dame aan het Claus-
plein 10. Voor meer informatie kijk op 
www.ggdbzo.nl.
Om goed op soa’s te kunnen testen is 
het belangrijk dat er minstens twee 
weken zit tussen het laatste onveilige 
sekscontact en het onderzoek. Jongens 

kunnen ter plekke urine inleveren, 
meiden kunnen ter plekke een zelftest 
uitvoeren. Binnen 10 dagen volgt de 
uitslag via een sms-bericht. Als een 
soa is vastgesteld, neemt de GGD con-
tact op om een afspraak te maken voor 
behandeling. 

Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jongeren 
t/m 24 jaar met vragen over liefde en 
relaties, veilig vrijen of soa terecht bij 
de GGD Brabant-Zuidoost. Dat kan 
door het maken van een afspraak voor 
het Sense-jongerenspreekuur via 
0900-369 69 69 (€0,10 per minuut). In-
formatie over liefde, relaties, anticon-
ceptie, fijn en veilig vrijen is ook te vin-
den op www.sense.info, hier kun je ook 
chatten of telefonisch advies inwinnen.
 

Geschikte plekken zijn bijvoorbeeld 
op een boerderij, camping of bij mane-
ges. Ook voor mensen die buiten wo-
nen en een schuur of loods hebben die 
men muisvrij wil houden, zijn deze 
katten erg geschikt, zegt de Dierenbe-
scherming.
De katten hebben niet veel nodig; 
naast hun vrijheid, hebben ze genoeg 
aan een plek om te schuilen en te sla-
pen. Ook moeten ze bijgevoerd wor-
den. Sommige van deze dieren hebben 
in de toekomst zelfs nog wel kans om 

iets tammer te worden, maar zullen 
ook dan nooit echte huiskatten wor-
den. Volgens de Dierenbescherming 
geldt voor veel van deze katten dat ze 
altijd vrij schuw zullen blijven.
De boerderijkatten zijn allemaal gevacci-
neerd en gechipt. Ook zijn ze gecastreerd 
of gesteriliseerd. Mensen die een ge-
schikte buitenplaats voor een buitenkat 
hebben, kunnen contact opnemen met 
het regiokantoor van de Dierenbescher-
ming Zuid: Tel. 088-8113500. E-mail: 
regiozuid@dierenbescherming.nl

Uitbreiding verbod onttrekken water   
van Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel breidt verbod op onttrekken water uit beken en 
sloten uit Voor Tongelreep, Beneden-Dommel en Zandleij nog geen verbod. 
Met ingang van afgelopen vrijdag 16 september breidt Waterschap De 
Dommel het verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten uit.

Eerder kondigde het waterschap al een 
verbod af voor het stroomgebied van 
de Reusel en de Beerze. Nu geldt er 
voor bijna het gehele gebied van Wa-
terschap De Dommel een verbod. Al-
leen uit de Tongelreep, de Dommel ten 
noorden van het Wilhelminakanaal en 
de Zandleij mag nog water onttrokken 
worden voor bijvoorbeeld beregening 
van gewassen en graslanden.

Het waterschap kondigt dit verbod af 
om te voorkomen dat er te weinig wa-

ter in de sloten en beken overblijft. Te 
weinig water kan ernstige gevolgen 
hebben voor de waterkwaliteit, de 
grondwaterstand en de flora en fauna. 
Een verdere verlaging van de water-
stand en afname van de stroming wil 
het waterschap met dit verbod zoveel 
mogelijk beperken. Het verbod geldt 
niet alleen voor genoemde beken, 
maar ook voor alle in die beken uitko-
mende zijbeekjes en sloten.
Het verbod geldt voor vaste onttrek-
kingsinstallaties, maar ook voor mo-

biele installaties, zoals zuigwagens en 
giertonnen. Alleen het laten drinken 
van vee en het bestrijden van brand 
met water uit deze beken of sloten in 
dit gebied is wel toegestaan. Op de na-
leving van het verbod om water te ont-
trekken, wordt verscherpte controle 
uitgevoerd.

Het verbod treedt per vrijdag 16 sep-
tember in werking en duurt tot een 
nog nader vast te stellen datum. De 
hoeveelheid neerslag en het herstel 
van de waterstanden zullen die datum 
bepalen. 

Kaart met gebieden met onttrek-
kingsverbod oppervlaktewateren Wa-
terschap De Dommel 2016: http://
dommel.webgispublisher.nl/Vie-
wer.aspx?map=Ontrekkingsverbod
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Vijfde editie Bockbierfestival 
in Café Ons Dorp
We genieten nog volop van een heerlijke nazomer maar op zondag 2 okto-
ber is het toch weer zover; Het Ons Dorp Bockbierfestival, dit jaar al weer 
voor de vijfde keer. Met een leuk programma waarbij natuurlijk de bockbie-
ren centraal staan belooft het weer een gezellige en bourgondische middag 
te worden.

Proef, Beleef & Geniet!
Dat is wat Martijn en Sharon van Café 
Ons Dorp deze middag, maar eigenlijk 
het hele jaar door willen uitstralen. 
Met maar liefst 9 bockbieren van de 
tap valt er heel wat te proeven. Naast 
de ‘bekendere’ bocken van Brand, 
Chouffe en La Trappe zijn er nog een 
6-tal bijzondere bockbieren van mi-
crobrouwerijen die samen met Hans 
Walravens van hetbiermoment.nl zijn 
uitgekozen. 
Veel vaste bezoekers van de bierproe-
verijen in Ons Dorp kennen Hans on-
dertussen al en hij zal deze middag ook 

weer aanwezig zijn om de bocken te 
tappen en het één en ander toe te lich-
ten. Sinds afgelopen maand mag Hans 
zich, na dat hij een opleiding heeft af-
gerond waarbij het examen in Oosten-
rijk plaats vond, biersommelier noe-
men.
De bocken van onder andere Brouwe-
rij Pimpelmeesch, Oldskool, Wahalla 
en Brid Brewery zullen van de tap ver-
krijgbaar zijn.

In tegenstelling tot de meeste andere 
‘bockbierfestivals’ is het bij Café Ons 
Dorp vrij toegang en kan men per glas 
bestellen. Er zullen weer formulieren 
klaarliggen voor de enthousiastelingen 
om ieder bier te kunnen beoordelen en 
zijn eigen favoriet te kiezen.

Live entertainment
Bij deze gezellige middag hoort na-
tuurlijk ook passend entertainment, 
dit jaar zal partypianist Tim van de 
Laar hier voor zorgen. Al bij eerdere 
evenementen heeft hij opgetreden in 
Ons Dorp en ook deze middag kunt u 
al uw verzoekjes bij hem aanvragen. 
Deze troubadour op de piano weet 
met zijn brede repertoire er altijd weer 
een feest van te maken. 

De middag bij Café Ons Dorp begint 
zondag 2 oktober om 14.00 uur en de 
toegang is gratis.
Voor meer info, bel 040-8428879 of 
kijk op www.CafeOnsDorp.nl

Seizoensluiting 
Speeltuin de Kievit
We hebben weer 'n heel mooi speel-
seizoen in de Kievit achter de rug en 
zoals ieder jaar komt er weer een 
einde aan het speelseizoen. We 
gaan deze dag, zondag 25 septem-
ber, afsluiten met de wel bekende 
kleedjesdag. 

Op kleedjesdag kunnen kinderen 
speelgoed, dat ze niet meer leuk vin-
den, te oud voor zijn of gewoon weg 
willen doen, verkopen in de speeltuin. 
Het is vooral voor kinderen bedoeld 
(tot circa 12 jaar). Verkoop door ou-
deren is niet toegestaan, hooguit dat 
de ouder er is als begeleider. Uiteraard 
nemen de kinderen zelf hun kleedje 
en eventueel een klein stoeltje mee. 
De spulletjes kunnen worden ver-
kocht vanaf 13.30 uur en om 16.30 
uur dienen de spulletjes te zijn opge-
ruimd. De niet verkochte spulletjes 
neem je weer mee naar huis. En na-
tuurlijk kan er op deze dag ook ge-
woon lekker gespeeld worden. De en-
tree is gratis! Wij zien jullie allemaal 
graag op de laatste dag van het sei-
zoen. Tot speels! Alle vrijwilligers be-
dankt en tot volgend jaar.
www.speeltuin-dekievit.nl

40 jaar De 
Lindespelers:   
4 met ons mee!
Toneelvereniging De Lindespelers 
bestaat 40 jaar en dat is reden voor 
een feestje. We trapten ons feestjaar 
af met de voorstelling ‘Nu even wel 
Nu even niet’ van Maria Goos op di-
verse locaties. En we kunnen dit ju-
bileum niet beter afsluiten door een 
bijzondere voorstelling. Of eigenlijk 
meerdere bijzondere voorstellin-
gen op één dag. 

Wij nemen u graag mee op theatertour 
door Nuenen om op 4 verschillende 
horecalocaties, 4 verschillende eenak-
ters te zien. Na iedere voorstelling is er 
een korte pauze voor een versnapering, 
voor we weer verder wandelen naar het 
volgende plekje. U ziet op één middag 
‘Wagner’ van Bert Kaag, ‘Een lichte 
lunch’ van Peter van Straaten, ‘Hunder-
twasser’ van Toon Brouwers en ‘Tea-
room’ van Guido Verbiest. 4t u met ons 
mee? Kijk voor meer informatie op 
www.lindespelers.nl of kom op dins-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 naar de 
Geldropse Dijk 50A in Nuenen.

Iris Rulkens start 
musicalcursus in Gerwen
Vanaf 24 september start de musicalcursus van i'musicall in d'n Heuvel in Ger-
wen. Elke zaterdag van 11.30 uur tot 12.45 uur kunnen kinderen tussen de 6 en 
16 jaar, die van acteren, dansen en zingen houden, zich uitleven tijdens deze 
leuke theaterlessen. De lessen worden gegeven door Iris Rulkens, bekend van 
onder andere Woontips op RTL 4.
Iets voor jou? Ga naar www.imusicall.nl voor meer informatie en meld je aan 
voor een gratis proefles!

Open dag Showkorps   
O&V | Nuenen
Op de laatste zondag van september is weer de open dag van Showkorps 
O&V | Nuenen. Dit jaar ligt de nadruk op het onderdeel show. Met een erva-
ren muzikant of twirler aan je zijde leer je zelf een stukje van de show Circus 
Spectacular! mee te lopen. Ook zijn er stands te vinden waar de instrumen-
ten en attributen uit de show uitgeprobeerd kunnen worden.

Tijdens de open dag wordt ook kleding 
ingezameld. Voor iedere volle zak kle-
ding ontvangt de vereniging een klein 
bedrag, waarmee zij projecten zoals 
Music Kids kunnen blijven uitvoeren, 
en instrumentarium en uniformen 
kunnen bekostigen. De dag wordt af-
gesloten met een uitvoering van de 
huidige show Circus Spectacular!
Tevens is zondag de opening van het 
nieuwe jaar Music Kids. Kinderen uit 
groep 4, 5 en 6 kunnen dan een jaar 
lang gratis spelenderwijs aan de slag 

met diverse muzikale thema’s, zoals 
dynamiek, ritme, en toonhoogte. In de 
tweede helft van het jaar krijgen ze in 
twee blokken van 5 weken les op een 
instrument naar keuze. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij voor Music Kids 
2016/2017. Stuur voor aanmelding of 
meer informatie een e-mail naar mu-
sickids@showkorpsov.nl.
Open dag Showkorps O&V | Nuenen, 
25 september, 11.00 uur - 15.00 uur op 
het Lonu terrein, Wettenseind 28, 
Nuenen.

Parkblaozers evenement 
Op zondagmiddag 25 september van 14.00-17.00 uur organiseert het blaas-
orkest ‘de Parkblaozers’ hun jaarlijkse najaarsconcert natuurlijk …. op de 
kiosk in het Park. Om kort te zijn: alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor 
een middag met gezellige, onderhoudende en zeker herkenbare muziek op 
een prachtige locatie. 

De Parkblaozers
Muziekgezelschap de Parkblaozers uit 
Nuenen is opgericht in 1982 en heeft 
zich de afgelopen jaren stevig ontwik-
keld qua professionaliteit en muzie-
krepertoire. De Parkblaozers zijn dan 
ook muzikanten met ambitie. Het is 
een gemotiveerde groep van 30 mu-
ziekbeoefenaars die een aantal jaar ge-
leden een nieuwe weg is ingeslagen op 
het gebied van muziek en muziek ma-
ken. Het resultaat is een gevarieerd en 

verrassend breed repertoire, uitda-
gend en aantrekkelijk voor zowel uit-
voerenden als toehoorders.
De Parkblaozers willen dát soort en-
tertainment brengen dat niet alleen 
het samen goede muziek maken be-
vordert, maar ook het publiek aan-
spreekt. De Parkblaozers treden ook 
geregeld op in binnen- en buitenland.
Voor meer info over ‘de Parkblaozers’ en 
voor contact kijkt u gewoon op de web-
site: secretariaat@parkblaozers.nl
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Trans Sumatra Highway
Door Elwien bibbe

Ik kom Marie Louise weer tegen in Balige. Zij zag mij voor het eerst in Simanindo. En 
vroeg toen of ik uit Nuenen kwam en dat was dus zo. Waar ze me van zou kunnen 
kennen? Albert Heijn opper ik, ze woont in de Hendrikstraat, of van de tennis. Wat 
vraagtekens heen en weer. Ik zal haar en haar man nog wel vaker tegenkomen, want 
KRAS en NRV volgen hetzelfde pad op Sumatra. We eten ananas en Nederlandse au-
bergines, een vrucht met de intense smaak van tomaat, fotograferen de koffiebonen 
en staren omhoog naar de durian en de papaya. De durian hebben we al eerder ge-
proefd. En ik zelfs twee keer. Om me ervan te overtuigen dat ik hem echt vies vind. 
Maar misschien gaat het wel net zo als met de papaya. Die vond ik eerst ook vies en 
nu nog maar een beetje vies en o zo gezond! Langs de weg staan ook allerlei bordjes 
met B1, B2, B3 en B4 erop. Dat is om de verschillende bevolkingsgroepen niet te bele-
digen. B2 ken ik van thuis, dat is varkensvlees, B1 is hond, B3 is kat en B4 aap. Joe onze 
reisleider probeert ons te verleiden tot het eten van hond. Hij is een batak, een af-
stammeling van kannibalen. En dat kan hij niet vaak genoeg herhalen. We zijn nog 
niet gestopt bij B1, dus ik heb nog geen hond geproefd. Langs de weg lopen veel kin-
deren in schooluniform en Andy, onze chauffeur maneuvreert er iedere keer opnieuw 
weer voorzichtig langs. In Nederland zou ik dit niet durven, mijn kind zo naar school 
laten gaan. Ik zou mijn kind niet vertrouwen en het verkeer ook niet. Maar dit is een 
ander land. En de Trans Sumatra Highway is prachtig.

Seizoensopening Ons Tejater 
met ‘Lachlan’
Zaterdag 24 september begint het nieuwe theaterseizoen voor Ons Tejater 
in het Dorpshuis in Lieshout. Traditiegetrouw wordt geopend met Ierse mu-
ziek. ‘Lachlan’ komt Ierse en Schotse folk brengen.

Lachlan is een vrolijk dolkduo, dat 
met een pittige, ritmische en herken-
bare sound de traditionele ‘pubsongs’, 
maar traditionele ballads en tunes 
brengt. Het duo bestaat uit Marlies 
Janssens en Wesley Hollander. Met de 
gitaren, de bouzouki tin whistles en 
natuurlijk de zang, komt u in de tradi-
tionele sfeer. Zeemans- en liefdeslied-
jes met de typische melancholische 
(maar ook vaak vrolijke) sound geven 
u de kans om weg te dromen of uit-
bundig mee te zingen. Het Dorpshuis 
is gezellig ingericht en u kunt tussen-

door een drankje halen.  Na de warme 
tijden van de afgelopen weken is de 
herfst weer in het land. U zult weer 
even warm kunnen worden van 
Lachlan.
Het optreden begint om 20.30 uur in 
het Dorpshuis in Lieshout. De entree 
is € 10,- en u krijgt er een consumptie 
bij. Wilt u meer weten: kijk op www.
vierbinden.nl/onstejater
Voor vragen: info@onstejater.nl U 
kunt reserveren bij eerder genoemde 
website of telefonisch in het Dorps-
huis: 0499-422878.

Toneelvoorstelling 
voor   
(oud)borstkanker-
patienten Elkerliek
Op dinsdagavond 11 oktober wordt 
speciaal voor borstkankerpatiënten 
van het Elkerliek ziekenhuis de to-
neelvoorstelling Botte Pech opge-
voerd. Iedereen die voor borstkan-
ker in het Elkerliek behandeld wordt 
of daarvoor in behandeling is ge-
weest, is hierbij van harte welkom. 

Botte Pech wordt gespeeld door Anita 
Maas, die de diagnose ‘kanker zonder 
kans op genezing’ gekregen heeft. Sa-
men met medespeelster Marij Coolen 
neemt zij het publiek mee in de zoek-
tocht van alle betrokkenen bij iemand 
die deze diagnose krijgt. De zoektocht 
van de directe omgeving, van de zorg-
professionals en uiteraard van patiënt 
zelf die zich afvraagt hoe de toekomst 
vorm te geven…

De Vrienden van het Elkerliek maken 
deze voorstelling voor patiënten mo-
gelijk. Er zijn voor bezoekers geen kos-
ten aan verbonden en iedereen kan 
een introducé meenemen. Aanmelden 
kan via www.elkerliek.nl/bottepech of 
via de Mammapoli van het Elkerliek.
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Discussiëren en beslissen over hoofden 
van inwoners heen?
Sinds het verschijnen van het advies van de provinciale commissie-Demmers ( 08/09) over 
de bestuurlijke toekomst van Nuenen en de rest van deze regio is er binnenkamers en naar 
buiten door bestuurders en politici al dan niet positief en diversiteit gereageerd. Algemeen 
heeft men echter de indruk dat deze bestuurlijke visie geen handen en voeten geeft om 
verder te gaan. De betrokken gemeenten waar het om gaat, Nuenen c.a. en Son en Breu-
gel fuseren met afstaan van taken aan Eindhoven, hebben het advies deels omhelst waar 
het gaat om samen te gaan. Afstoten van taken aan de grote stad valt nog te bezien als 
ook de overige randgemeenten daarin niet meegaan. En dat alles wordt bediscussieerd 
over de hoofden van de betrokken inwoners heen. Nauwelijks is er, op een enkeling na, 
aan hen een reactie gevraagd, laat staan meningen gepubliceerd in de pers. Wordt het 
niet hoog tijd dat ook zij publiekelijk hun mening kunnen geven of zegje doen. 
Ho, ho, horen we de Nuenense gemeenteraad al reageren. Afgelopen zomer heeft de be-
volking in een viertal bijeenkomsten toch de kans gehad om visie en advies te geven, die 
de gemeenteraad heeft aan gehoord en komend najaar kan meenemen in zijn visie over 
bestuurlijke toekomst. Helaas zijn deze bijenkomsten slecht bezocht geweest. Is het dat 
het de burger nauwelijks meer interesseert hoe Nuenen er in de toekomst bestuurlijk zal 
gaan uitzien? Gelet op het steeds maar weer chaotisch functioneren van bestuurlijk Nue-
nen in de afgelopen jaren, heeft een meerderheid van de inwoners daar meer dan schoon 
genoeg van en zal ze het een worst wezen of te gaan fuseren met Son en Breugel, dan wel 
overgaan naar een wijk van Eindhoven. En dit laatste is de algemene opinie waar het me-
rendeel zich voor zal gaan uitspreken als hun mening via een referendum gevraagd zou 
worden. Immers men zegt eerder ja of nee in een stemhokje , dan dat men publiekelijk het 
achterste van zijn tong laat zien. Dus, wat let het gemeentebestuur van Nuenen om bij de 
komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 de Nuenense burgers op een de-
mocratische manier tegelijk te vragen hoe zij in de toekomst bestuurd willen worden. In de 
tussentijd vanaf nu kan de Nuenense bevolking zich dan oriënteren over de voor en tegens 
van wat de cie Demmers, de provincie, de gemeenteraad en college van B&W met Nuenen 
voor hebben. Wat nu op tafel aan visies ligt is voor velen veelal abracadabra en geeft de 
burger het gevoel dat over hun hoofden heen wordt beslist.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Oppascursus - Schiet de LEV een beetje door?
In Rond de Linde van 15 september 2016 biedt de LEV Groep een ‘gratis’ oppascursus van 
vier bijeenkomsten aan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: kennismaken en 
positief omgaan met kinderen, verwachtingen van ouders, veiligheid, spelen, eten en bed-
tijd en wat te doen als kinderen niet luisteren.
Nu vraag ik me af of dit echt wel nodig is. Zijn de jongeren niet meer in staat met een korte 
instructie van de eigen ouder(s) en/of ouder(s) van de kinderen waarop gepast moet wor-
den, de oppasuitdaging aan te gaan?
Is de LEV Groep niet een beetje bezig zichzelf in stand te houden?
Er zijn geen kosten voor de deelnemers aan verbonden. Maar hoeveel geld is besteed aan 
het opzetten van de cursus en straks aan het geven van de cursus?
Is dit allemaal goed besteed gemeenschapsgeld?

Daan Vossebeld, Molvense Erven 82, Nuenen

Mooie 
berkenbomen 
zomaar dood
Helaas twee van de mooie -30 jaar oude- 
berken in onze tuin (op de grens met de bu-
ren) zijn dood. Een paar maanden terug 
stonden ze nog volop in het blad en binnen 
een paar weken waren ze dood. Bij het neer-
halen van de bomen, door een erkend bo-
menrooibedrijf, werd duidelijk dat de bo-
men dood zijn gegaan door vergiftiging. 
Hoe dat is gedaan is bijna niet te achterha-
len en het is dan ook niet gemakkelijk om 
de dader(s) op te sporen omdat het bewijs 
van wie het heeft gedaan zeer moeilijk is.
Jammer van de bomen .......... maar ik kan 
zeggen dat het kappen van de bomen spec-
taculair was om te zien. 

Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15

Beslissing ‘over’ of ‘door’      
en wat vinden wij daarvan
We hebben in ons dorp een fijnmazig uitgerold glasvezelnet en wat is er nu gemakkelijker 
om ons inwoners via ‘onsnet.nu’ te enquêteren over annexatie, fusie of gedeeltelijk over-
dragen van bevoegdheden. Blijven we accepteren dat er over onze hoofden heen beslissin-
gen worden genomen die grote groepen binnen de gemeente niet willen onderschrijven.
Welke van de vele partijen neemt het op zich deze peiling te organiseren; of is het zonder 
meer een taak voor de gemeente?

Dirk Wolters, Populierenhof 3, 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

Theu Donkers nieuwe koning 
bij Heilig Kruisgilde Gerwen 
De spanning was de afgelopen weken weer flink opgelopen. Wie zou er de 
nieuwe koning van het Heilig Kruisgilde worden, of misschien werd de ko-
ning van 2015 wel weer koning. Dit zou allemaal bekend worden tijdens het 
teerweekend. 

Op 17 september om 09.00 uur waren 
de gildebroeders en -zusters aanwezig 
om aan het teerweekend te beginnen. 
Na een korte toespraak van de hoofd-
man werd er een gebed gedaan door 
Gildeheer Pastoor Vossenaar. 
Hierna was het tijd voor de koffietafel, 
met daarbij volgens traditie ‘kouwe 
ribben en warme worst’. Na de maaltijd 
moesten er nog wat voorbereidingen 
getroffen worden en onder genot van 
een drankje werd er flink gekaart en 
gekletst. De buksbaan werd opgezet 
zodat ook de jeugd eventjes kon schie-
ten. Natuurlijk werd ook door ver-
schillende deelnemers even flink geoe-
fend voor het echte werk in de middag.  
Naarmate het tijdstip vorderde, steeg 
de spanning steeds verder, maar liefst 
16 gildebroeders en -zusters hadden 
zich ingeschreven om mee te strijden 
om de titel koning van het Heilig 
Kruisgilde 2016. 
 

Om 13.00 was het dan toch zover, de 
gildebroeders en -zusters verzamelden 
zich allen onder de schietboom om 
daar traditiegetrouw driemaal om de 
schietboom te trekken. Hierna werd 
het eerste schot gelost door de Gilde-
heer pastoor Vossenaar om de boom te 
vrijen en ontdoen van wat er niet thuis 
hoort. De strijd om het koningschap 
was weer hevig en intens, na 148 scho-
ten had het Heilig Kruisgilde weer een 
koning gevonden. 
Theu Donkers kan zich een jaar lang 
Koning noemen van het gilde in Ger-
wen, hij wordt in deze taak onder-
steund door zijn vrouw, Francien. 
 
Geheel volgens traditie werd het ko-
ningspaar, nadat zij over het vaandel 
het gildehuis betreden hadden en de 
handwassing, hartelijk toegezongen 
onder het genot van het origineel ge-
brouwen ‘Heilig Kruisje’. Na een be-
zoek aan de Gerwense horeca keerde 
gildebroeders en -zusters naar de 
Schutsherd terug, voor de warme 
maaltijd.
Zondag om 10.30 kwamen de gilde-
broeders en -zusters op de Gerwense-
weg, om het nieuwe koningspaar af te 
halen en om de eucharistie bij te wo-
nen. De dienst werd verzorgd door 
Gildeheer pastoor Vossenaar, na deze 
dienst werd de eed van trouw aan het 
geestelijk gezag vernieuwd en was er 
een vendelhulde aan het koningspaar. 
Het koningspaar kreeg een receptie 
aangeboden in de Schutsherd. In 
plaats van een flesje wijn was er een 

mandje waarin men iets kon doneren 
aan een goed doel. De nieuwe koning 
heeft de donatie van 600 euro ge-
schonken aan Henny Hommersom 
voor het geitenproject in India. Deze 
keer gaat het geld gebruikt worden om 
2 melkkoeien te kopen voor het wees-
huis zodat ze de baby’s verse melk kun-
nen geven.

Het koningspaar overhandigt de donatie 
aan Henny Hommersom.

Koningspaar Theu en Francien Donkers.

‘Van Domineeshuis tot Van Goghhuis’ beleeft 2e druk

Boekpresentatie  
en gratis lezing 
De oude en bekende Nuenense pastorie, ook Van 
Goghhuis genaamd, vierde in 2014 zijn 250e ver-
jaardag. Ter gelegenheid daarvan verscheen in dat 
jaar een boek over de bewogen geschiedenis van 
deze woning en haar bewoners, geschreven door 
Peter van Overbruggen en Jos Thielemans. De meer 
dan 20 predikanten, de familie Van Gogh en de kun-
stenaars die na Vincent in de pastorie verbleven zijn 
met beelden, verhalen en anekdotes tot leven ge-
bracht. Het is een boek dat de plaatselijke historie 
overstijgt. De grote oplage van duizend exempla-
ren is intussen al maanden uitverkocht, terwijl er 
onafgebroken vraag naar blijft. Daarom verschijnt 
in september een nieuwe druk.

Tweede herziene druk
Op de eerste uitgave zijn talrijke posi-
tieve reacties gekomen, vaak met nut-
tige en nieuwe (beeld)informatie over 
bewoners van de pastorie. De schrij-
vers hebben daarvan dankbaar gebruik 
gemaakt. Zo is actuele informatie toe-
gevoegd, bv. over Nune Ville, de statige 
buurvilla van de pastorie, en de schil-
derijencollectie van het Vincentre. De 
vernieuwde uitgave bevat een over-
zicht van alle in het boek afgebeelde 
Nuenense en andere werken van Vin-
cent van Gogh. Op verzoek van Johan 
van Gogh, kleinzoon van Vincents 
broer Theo, is extra informatie opge-
nomen over Van Goghs vriend Anthon 
Van Rappard en zijn verblijf in Nuenen. 
Ook is toegevoegd de herdenkingspla-
quette voor de roemruchte dominee 

Bart de Ligt, in 2015 onthuld in het Van 
Goghkerkje en van de hand van zijn la-
tere opvolger ds. Ruud Bartlema. En zo 
zijn er door het boek heen allerlei aan-
vullingen aangebracht, die het tot een 
nog waardevoller bezit maken. 

Lezing en boekpresentatie 29 sept.
Op donderdag 29 september om 20.00 
uur geven de auteurs in de Regenboog 
aan de Sportlaan 5 te Nuenen een le-
zing over de pastorie - Van Goghhuis. 
Dan wordt ook de nieuwe druk offi-
cieel gepresenteerd. Iedereen is bij de-
ze gratis toegankelijke lezing en boek-
presentatie van harte welkom. 
Op de site www.pastorieboek.nl staan 
recensies, achtergrondinformatie en 
bestelmogelijkheden van het boek. 
Rechtstreeks aanschaffen kan na de le-

De foto van het muziekkorps bij Pastorie en Nune Ville dateert uit ca. 1960.

zing van 29/9. Verder bij Marleen 
Kerssen (040-2833968), de auteurs Pe-
ter van Overbruggen (040-2833744) 
en Jos Thielemans (040-2832783), in 
het Heemhuis aan de Papenvoort of in 
het Museum Vincentre aan de Berg in 
Nuenen. Het boek is ook verkrijgbaar 
bij Boekhandel Bruna aan de Park-
straat.

Het verhaal van een bijzonder huis
De auteurs hebben over het beroemde 
Van Goghhuis de afgelopen tijd al vele 
lezingen gegeven in de regio, o.a. voor 
historische verenigingen, Rotary & Li-
ons, heemkundekringen en ouderen-
organisaties. Geïnteresseerden kun-
nen voor een korte of langere middag- 
of avondvullende presentatie contact 
opnemen met een van de schrijvers.

Kledinginzameling-
sactie voor mensen 
in nood
Op zaterdag 1 oktober wordt kle-
ding ingezameld voor mensen in 
nood. Gevraagd wordt goede en 
bruikbare (kinder)kleding, schoei-
sel, dekens en huishoudtextiel zoals 
lakens, handdoeken en gordijnen, 
liefst in gesloten plastic zakken.

Het geld dat de verkoop oplevert gaat 
naar noodhulpprojecten die wereld-
wijd hulp biedt aan mensen in nood. 
Mensen die het slachtoffer zijn gewor-
den van oorlog, natuurrampen honger 
of onderdrukking. Een van deze nood-
hulpprojecten is de ondersteuning van 
500 Nepalese families, vooral vrouwen 
en kinderen, die door aardbevingen en 
overstromingen noodgedwongen hun 
huis hebben moeten verlaten.
De kledinginzamelingsactie wordt ge-
houden van 10.00 uur tot 12.30 uur op 
het plein voor de H. Clemenskerk aan 
het Park in Nuenen.

Lezing Reumavereniging
Gezondheid is ons grootste goed, maar wat als u niet gezond bent? Dan is ge-
zondheid het aanpassingsvermogen aan de uitdagingen van het leven. Neem 
het heft in eigen handen. Welke acties kunt u zelf ondernemen? Kunt u u aanpas-
sen of zijn er nog dingen die u kunt bijleren of oefenen?

Reumavereniging Regio Eindhoven 
organiseert samen met GGD Brabant- 
Zuidoost de lezing:
‘Uw gezondheid: neem het heft in ei-
gen handen’ op dinsdag 27 september 

van 19.00 uur tot 21.30 uur. De lezing is 
openbaar en gratis toegankelijk. Loca-
tie: Wijkcentrum Blixems, Ouverture 
2, Eindhoven. Vragen? Bel gerust: 06 83 
40 78 50 of mail: info@rveindhoven.nl.

'Ronde' dansje 
De zomer lijkt nog stevig in het zadel 
te zitten, maar voor de meesten zit de 
vakantie erop. De hoogste tijd om na te 
denken over de invulling van de herfst- 
en winteravonden. Hobby's worden 
opgepakt, het verenigingsleven krijgt 
een boost, want wat is gezelliger dan 
met z'n allen creatief bezig te zijn. Wil 
je eens zien hoe leuk dat kan zijn? In 
zaal De Ronde, Tongelresestraat 146 te 
Eindhoven is het LICHTSTADRE-
VUETHEATER weer van start gegaan 
om met frisse energie aan de nieuwe 
productie te werken. Dinsdagavond 27 
september om 20.00 uur staan de deu-
ren open en kun je zien hoe we op zo'n 
repetitieavond te werk gaan. Kom kij-
ken of doe meteen mee. We kunnen al-
tijd nog nieuwe leden gebruiken en 
vooral mannen zijn zeer welkom. Je 
kunt meer dan je denkt!
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Visie D66 Nuenen     
op Toekomst Nuenen 
D66 Nuenen verwelkomt het rapport van de commissie Demmers: ‘De wil tot 
verschil’. Het advies richt zich op de Toekomst van Nuenen maar ook op ver-
sterking van het Stedelijk Gebied Eindhoven als geheel.

Versterking Stedelijk Gebied
Het advies is er op gericht de potenties 
van het innovatieve stedelijke gebied 
maximaal tot ontwikkeling te laten ko-
men. De commissie Demmers staat 
een model voor ogen, waarbij de stad 
Eindhoven omringd wordt door vol-
doende krachtige, kleinere gemeenten 
die hun beleidsverantwoordelijkheid 
voor de terreinen wonen, werken, 
ruimtelijke inrichting en voorzienin-
gen overdragen naar Eindhoven of een 
centrale bestuursautoriteit op het ni-
veau van het Stedelijk Gebied. De ge-
meenten die de stad Eindhoven om-
ringen, zijn en blijven verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van taken 
dichtbij de inwoners.

Waar sommigen bij het verschijnen 
van het rapport-Demmers riepen dat 
de democratie door bestuurders om 
zeep wordt geholpen, vinden wij dat 
we aan nieuwe vormen moeten mee-
bouwen. 

Wij vinden dat het doormodderen met 
inadequate bestuursstructuren niet 
meer kan. Doordat de regio Eindhoven 
landelijk is geselecteerd als ‘proeftuin’ 
kunnen bestuurlijke experimenten van 
een wettelijke basis worden voorzien. 
Hoewel veranderingen in bestuurlijke 
verhoudingen risico’s en onzekerhe-
den met zich meebrengen, is dit voor 
D66, als vernieuwende partij, geen re-
den om deze veranderingen bij voor-
baat af te wijzen. Voorwaarde is echter 
wel dat een eventuele overdracht van 
bevoegdheden in gezamenlijk overleg 
met de partners in het Stedelijk Ge-
bied plaatsvindt en dat bovengemeen-
telijke regelingen altijd vergezeld gaan 
van duidelijke voorwaarden voor de-
mocratische verantwoording.
D66 wil een overheid die waar nodig 
dicht bij de burger staat. Schaalvergro-

ting is niet altijd aantrekkelijk, dat zegt 
ook het rapport-Demmers. D66 heeft 
in deze zaken een genuanceerde op-
stelling. Enerzijds willen we zaken 
dicht bij de burger houden, maar an-
derzijds zien we in dat sommige zaken 
een grotere schaal vereisen. Ook gro-
tere gemeenten zullen er niet aan ont-
komen voor sommige taken in interre-
gionaal verband samen te werken. 

Bestuurlijke toekomst Nuenen
Met betrekking tot de Toekomst van 
Nuenen zelf vinden wij in het advies 
veel terug van onze eigen standpunten, 
zoals verwoord in ons verkiezingspro-
gramma 2014-2018. Daarin wordt al 
gehamerd op intensieve samenwer-
king in de Dommelvallei en daarnaast 
op een krachtiger samenwerking in de 
regio. Recentelijk heeft D66 bij de 
nieuwe coalitievorming in Nuenen in 
het voorjaar sterk benadrukt dat zij 
volop inzet op versterking van de be-
stuurskracht, mede op basis van de 
uitkomsten van het Bestuurskrachton-
derzoek. Bij de gevraagde input voor 
de Cie. Demmers hebben we de nood-
zaak van versterking van de bestuur-
kracht van Nuenen ook benadrukt, en 
de mogelijkheid van een bestuurlijke 
fusie binnen de Dommelvallei nadruk-
kelijk opengehouden. We hebben ook 
benadrukt dat wat ons betreft Nuenen 
van harte meewerkt aan de positione-
ring van de vraagstukken m.b.t. wo-
nen, werken, ruimtelijke inrichting en 
voorzieningen op het niveau van het 
Stedelijk Gebied Eindhoven. 

Acupunctuur bij psoriasis:     
effectief en veilig, want niet toxisch
Acupunctuur-therapieën tegen psoriasis zijn simpel en comfortabel en: ze 
werken! Ze hebben langdurige effecten en zijn veilig, ook omdat ze niet 
toxisch (giftig) zijn. Dit is de conclusie van een omvangrijke wetenschappe-
lijke studie in het gerenommeerde medische vakblad, Journal of Dermato-
logical Treatment, van donderdag 15 september jl. 

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Volgens de onderzoekers zijn de 
gangbare medicijnen, vaak hormoon-
zalven of cremes, tegen psoriasis dik-
wijls effectief tegen de symptomen: 
huiduitslag, jeuk en schilfers. Echter, 
zijn ze op termijn veilig genoeg? 
Acupunctuur wordt in China en ande-
re Aziatische landen veel ingezet, ook 
tegen psoriasis. Daarom wilden de on-
derzoekers de eigenschappen en 
voordelen van acupunctuur bij psoria-
sis onderzoeken om de resultaten van 
de behandeling te verbeteren. Daar-
om deden ze een zogeheten review: 
ze onderzochten alle relevante weten-
schappelijke studies, gepubliceerd 
van januari 2009 t/m december 2014. 

Veel mensen maken zich zorgen over 
de hormonen die in hun lichaam te-
recht komen als ze een hormoonzalf 
of -creme gebruiken. Welnu, de huidi-
ge stand van de wetenschap geeft 
aan, dat hormonen voornamelijk in 
het deel van de huid terecht komen, 
waar het hormoonpreparaat is aange-
bracht. Toch is het mogelijk dat een 
deel van de hormonen via de bloed-
baan ergens anders in het lichaam te-
recht komt. Dit noemen we systemi-
sche opname. Nu denkt men dat bij 
normaal gebruik de hoeveelheid in de 
bloedbaan opgenomen hormonen zo 
klein is, dat dit weinig tot geen in-
vloed heeft. Men gaat ervan uit dat de 
hormonen door de nieren worden uit-
gescheiden. 

Ook stelt men dat de hoeveelheid op-
genomen hormonen afhangt van ver-

schillende factoren, o.a. het soort 
smeersel. Dus of u bv. een zalf, gel, lo-
tion, schuim of shampoo gebruikt. 
Verder hangt het af van het type hor-
moon in het product. 
Daarnaast is de toestand van uw huid 
belangrijk. De kans dat er hormonen 
in uw bloedbaan komen, wordt groter 
als u meer dan 30% van uw lichaams-
oppervlak moet insmeren. Of als uw 
huid beschadigd is, bijvoorbeeld bij 
wondjes. Of als u een verband heeft 
dat de huid afsluit. 

De bovengenoemde studie toont aan 
dat acupunctuur een goed alternatief 
is. Het onderzoek toont eigenlijk zelfs 
aan dat acupunctuur de beste keuze 
is: effectief én veilig, ook op termijn.

Scouting Lieshout - Mariahout 
zoekt avontuurlijke kinderen 
van 5 tot 7 jaar
Het nieuwe seizoen van Scouting Lieshout - Mariahout is gestart! Bij onze 
jongste speltak, de bevers, hebben wij nog ruimte om kinderen te plaatsen. 
Daarvoor zijn wij op zoek naar avontuurlijke jongens en meisjes van 5 - 7 
jaar die van uitdagingen houden en op zoek zijn naar een leuke en leerzame 
vrijetijdsbesteding.

Scouting staat voor avontuur, buiten-
spelen, uitdaging, spelenderwijs leren, 
samenwerken, etc. Dit doen we onder 
leiding van ervaren en gekwalificeerde 
vrijwilligers. De bevers spelen in het 
thema van het dorp Hotsjietonia en 
gebruiken hierbij hun fantasie. Ze 
doen hier samen met andere kinderen 
leuke spelletjes in een veilige omge-
ving. 

In het dorp Hotsjietonia wonen allerlei 
verschillende themafiguren. Ze komen 
1 keer per week samen om onder an-
dere te knutselen en zingen met Keet 
en Fleur Kleur, te leren over de natuur 
bij Bas Bos en Rebbel, te horen over 
andere landen bij Sterre en Steven 
Stroom, tot rust te komen bij Noa en te 
gaan koken met Rozemarijn. De vaar-
digheden die kinderen bij de bevers 
opdoen, worden uitgebouwd bij de an-
dere leeftijdsgroepen van scouting zo-
dat kinderen en jongeren zich continu 
blijven ontwikkelen.

 
Alle kinderen van 5 tot 7 jaar zijn wel-
kom om gratis 3x deel te nemen en te 
kijken of ze het leuk vinden. 

Lijkt Scouting ook wel iets voor uw 
kind? Dan is nu het goede moment om 
een keer te komen kijken! Neem vooral 
ook vriendjes en vriendinnetjes mee, 
iedereen is welkom. De opkomsten 
van de bevers zijn elke zaterdag van 
10.00 uur tot 12.00 uur bij de Blokhut 
van Scouting Lieshout - Mariahout 
aan de Herendijk 7.
Daarnaast is er vrijdag 30 september 
van 18.30 uur tot 20.30 uur een speciale 
activiteit waar ook iedereen welkom is.

Voor wie: alle kinderen van 5 tot 7 jaar. 
Wanneer: elke zaterdag. Hoe laat: van 
10.00 tot 12.00 uur. Waar: de blokhut 
van Scouting Lieshout-Mariahout, 
Herendijk 7, Lieshout. Contactper-
soon: Jessie Aalders, telefoon 06 - 419 
46 418). Meer informatie: 
www.scoutinglieshoutmariahout.nl

De bevers van Scouting Lieshout - Mariahout met leidsters Marjolijn en Mayra.

In het Raadsdocument: “Opties be-
stuurlijke toekomstvisie Nuenen wor-
den de volgende opties geboden: Inzet-
ten op een ‘Shared Service Centre’ of 
Herindeling (met kleinere gemeente(n) 
of met grote gemeente). 

Wij willen als eerste een herindeling 
met een kleinere gemeente onderzoe-
ken, in het bijzonder met Son en Breu-
gel. Daarbij geldt als randvoorwaarde 
dat de nieuwe gemeente (financiëel) 
levensvatbaar is en blijft. Door de cie. 
Demmers wordt deze optie met Son en 
Breugel ook voorgesteld, maar tegelij-
kertijd met overheveling van taken van 
de nieuwe gemeente (op gebied van 
wonen, werken, ruimtelijke inrichting 
en voorzieningen) naar eenen centrale 
bestuursidentiteit in het Stedelijk ge-
bied Eindhoven. Wij nemen deze kop-
peling niet over. Deze twee gemeenten 
behoren niet als breekijzer te worden 
gebruikt. Wij willen een fusie waarbij 
een gelijkwaardige uitgangspositie 
ontstaat voor de nieuwe gemeente en 
de andere randgemeenten van Eindho-
ven om gezamenlijk een eventueel 
proces van centralisatie in te gaan. 

Een eerste sterkte/zwakte analyse van 
Nuenen vs. Son en Breugel is inmid-
dels uitgevoerd. Deze ambtelijke stu-
die: ‘Nuenen en Son en Breugel: een 
eerste verkenning’ levert veel informa-
tie op die relevant is voor een fusie. Uit 
de inventarisatie blijkt dat de beide ge-
meenten op tal van punten een goede 
aansluiting hebben voor een fusie. Er 
zijn wel verschillen in de financiële 
huishouding. Zo blijkt onder meer dat 
de inkomsten uit Ekkersrijt cruciaal 
zijn voor de financiële huishouding 
van Son en Breugel. Bij een eventuele 
fusie zouden die dan ook veiliggesteld 
moeten worden om de fusiegemeente 
een levensvatbare basis mee te geven. 
Wij willen dan ook garanties hiervoor 
van de Provincie/Overheid. Soortge-
lijke garanties zijn ook voor Nuenen 
nodig als het gaat om ‘Nuenen West’.
De rol van de Dienst Dommelvallei is 
nog een belangrijk aandachtspunt. 
Verder overhevelen van taken naar de 
Dienst of juist niet vereist een zorgvul-
dige afweging, mede in het licht van 
mogelijke centralisatie van taken. Op-
timalisatie van de bestuurskracht is 
daarbij het uitgangspunt.

Keep looking up….Nuenen West
(Foto: Peter Coppens)

Fondsenwerving:   
Van plan    
naar poen
Leren met LEV biedt iedereen de mo-
gelijkheid zich verder te ontwikkelen 
en te groeien, op persoonlijk of pro-
fessioneel vlak, als (wijk-)bewoner, 
vereniging, vrijwilliger of beroeps-
kracht. Leren met LEV is een onderdeel 
van LEVgroep Leven & Verbinden.

Om dat ene geweldige idee te kunnen 
realiseren, is alleen enthousiasme niet 
genoeg, ook mankracht, kennis, mid-
delen en/of fondsen zijn nodig. Tij-
dens deze informatieve en inspireren-
de avond leert u, als vrijwilligersorga-
nisatie, op een creatieve manier de 
wereld van fondsenwerving kennen. 

Deze avond wordt in samenwerking 
met de Sesamacademie georganiseerd. 
Welke fondsen zijn er? Hoe kan ik een 
bijdrage aanvragen? Tips bij fondsen-
werving. Na deze workshop kunt u als 
organisatie hiermee direct aan de slag.

Datum: Maandagavond 26 september 
2016. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur. Loca-
tie: CMD, Europalaan 2 in Son. 

Voor meer informatie of aanmelding; 
kijk op www.lerenmetlev.nl

Hans Kuijten twee 
keer genomineerd
‘Geweldig om genomineerd te worden en dan ook nog eens twee keer. Mooi 
dat ik als eenmanszaak tussen de grote jongens zit. Ik krijg heel veel reac-
ties, de telefoon staat roodgloeiend sinds het bekend is,’ aldus Hans Kuijten, 
eigenaar van World of Creation.

Maandag werd bekend gemaakt dat de 
Nuenenaar met twee van zijn ontwer-
pen is genomineerd voor de Entree 
Hospitality & Style Awards 2016: Het 
Paviljoen van De Dame in Groningen 
is genomineerd voor Beste Restaurant-
Bar design 2016, de andere nominatie 
is voor Hotel Enschede, onderdeel van 

het Van der Valk-concern, in de cate-
gorie Beste Hotel design 2016.

Entree is het grootste vakblad voor de 
Nederlandse horeca. Een vakjury kiest 
ieder jaar uit nieuw geopende horeca-
zaken. De uitreiking van de awards is 
op maandag 28 november.
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Gratis lezing door    
Helga van Leur bij   
Rabobank Dommelstreek
 
Op zaterdag 1 oktober verzorgt Helga van Leur om 15.30 uur een gratis le-
zing over de invloeden van klimaatverandering.

Laat u door Helga inspireren
Helga breekt een lans voor meer duur-
zaam gedrag bij mensen en bedrijven. 
Dat dit noodzakelijk is blijkt onder 
meer uit het feit dat men verwacht dat 
Nederland € 70 miljard (!) kwijt is aan 
de noodzakelijke aanpassingen aan de 
klimaatveranderingen. De grootste 
kostenpost daarbij is bescherming te-
gen overstromingen door de rivieren, 
omdat in Europa zwaardere en lang-
durige regenbuien worden verwacht. 
Helga laat zien hoe mooi de aarde is, 
wat de rol is van flora en fauna én hoe 
het onheil, op z’n minst gedeeltelijk, 
kan worden afgewend. Laat u meesle-
pen in haar enthousiasme!
 
Programma en locatie
De ontvangst is op 1 oktober vanaf 
15.00 uur. De lezing start om 15.30 uur 
en duurt tot uiterlijk 17.00 uur. De le-
zing vindt plaats in het Ontmoetings-
centrum van Rabobank Dommel-
streek, Laan der Vier Heemskinderen 
7 in Geldrop.
 
Meld u direct aan
Ga naar https://events.rabobank.com/
dommelstreek/helgavanleur/ om di-
rect aan te melden voor de lezing van 
Helga.
 

Inloopspreekuur Wonen
De lezing van Helga is gekoppeld aan 
het inloopspreekuur Wonen dat Rabo-
bank Dommelstreek zaterdag 1 okto-
ber organiseert in verband met de 
NVM Open Huizen Dag. Gaat u deze 
dag op zoek naar uw droomhuis? Kom 
dan meteen langs voor een gratis fi-
nanciële oriëntatie, zonder vooraf een 
afspraak te maken. Van 13.00 tot 17.00 
uur zitten onze financieel adviseurs 
voor u klaar in het Ontmoetingscen-
trum in Geldrop.

In 2015 onderzocht Rabobank Dommelstreek de vitali-
teit in Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Dit onderzoek 
gaf inzicht in vraagstukken in deze regio en leidde tot nieuwe initiatieven van be-
trokken burgers, bedrijfsleven, instellingen en overheid. Zo zorgen we samen voor 
een plezierige omgeving om te wonen, werken en recreëren. In deze rubriek leest u 
maandelijks over de voortgang van één van de projecten waar een team enthou-
siast mee aan de slag is gegaan. Deze maand een ander project, ‘Samen Voor 
Geldrop/Mierlo’.

Door Nannie van den Eijnden

Met haar rotsvaste geloof in de kracht van mensen en niet te stuiten enthou-
siasme is Yvonne Kruizinga het initiatief ‘Samen Voor’ gestart in Geldrop/
Mierlo. Ze koppelt vragen van maatschappelijke organisaties aan mensen 
en bedrijven die iets willen betekenen voor anderen, iets extra’s willen doen, 
zodat de vraag wordt opgelost. 

Samen Vitaal

Een voorbeeld: Voor het 30-jarig be-
staan van de speel-o-theek in Geldrop 
worden bij het Huiskameratelier Voor-
Tafelzaken aardewerk bekers beschil-
derd. In ruil daarvoor wordt bij de 
speel-o-theek een schilderworkshop 
aan kinderen gegeven.

“Dat is waar je naar op zoek gaat. Waar 
liggen de klussen? Ze moeten in één 
dag af te ronden zijn. Je kunt ongelo-
felijk veel voor elkaar krijgen met ge-
sloten beurzen.” Het kan gaan om ex-
tra handen, maar ook om advies of 
kennis en kunde. “Het is pionieren” 
vertelt ze lachend.

Wat drijft je? 
“We zijn een beetje vergeten om écht 
contact te maken. Ik wilde mensen bij 
elkaar brengen, dat vond ik altijd al 
leuk om te doen. Daar ligt mijn hart en 
passie. En iets ondernemen om het 
wegvallen van de structuren op te 
vangen in de samenleving. Ik wilde 
met mensen aan de slag en de wereld 
mooier maken. Bedrijven gaven aan 
iets anders te willen doen dan alleen 
geld geven, ze wilden meedenken, 
meedoen.” Yvonne nam de uitdaging 
aan. “Als je niet aan geld mag denken, 
dan wordt je heel creatief om een op-
lossing te bedenken. Dat geeft mij 
heel veel positieve energie.”

De ‘Beursvloer’
Zo ontstond de voorloper van ‘Samen 
voor Geldrop/Mierlo’. Yvonne pakte 
het aan elkaar koppelen van vraag en 
aanbod twee keer heel groots aan in 
oktober 2014 en maart 2016 en orga-
niseerde de ‘Beursvloer’ bij de Rabo-
bank in Geldrop, een groot succes 
(www.beursvloergeldropmierlo.nl). 
“Ik had vantevoren niet bedacht dat 
daar zóveel uit zou komen. En ieder-
een was enthousiast.”

Van ‘Beursvloer’ naar stichting
Yvonne’s initiatief voorzag in zo’n 
grote behoefte dat ze besloot dit per-
manent te integreren in de samenle-

ving, zodat er duurzame samenwer-
kingsverbanden ontstaan. Het sluit 
naadloos aan bij de oorspronkelijke 
coöperatieve gedachte van de Rabo-
bank. Om die reden heeft Rabobank 
Dommelstreek haar deze zomer ge-
holpen een stichting op te richten. 
Met ‘crowdfunding’ is een bedrag van 
€ 2.000,00 opgehaald. ‘Samen Voor’ 
bestaat al op meer plaatsen in Neder-
land, o.a. in Eindhoven. 

Volgende stap
Op 27 september organiseert Yvon-
ne de start van de stichting met een 
ontbijtsessie met bedrijven en an-
dere samenwerkingspartners (zoals 
de gemeente, Woonbedrijf en Straf-
recht College). Onder leiding van 
drs. Esther Schoustra (‘Samen Voor 
Eindhoven’) wordt besproken wat 
bedrijven voor de stichting kunnen 
betekenen en wat belangrijk is om 
de komende jaren voor de gemeen-
te Geldrop/Mierlo te doen. “Als je 
vanaf het begin samen aan tafel zit, 
maak je elkaar medeverantwoorde-
lijk” is haar ervaring. Daarna gaat ze 
individueel in gesprek met bedrij-
ven. 

In het geven zit al de beloning van het 
ontvangen. Iemand zien stralen of ho-
ren zeggen “Ik heb het zo leuk gehad” 
of “Dat is een mooie match!” is waar 
Yvonne dit met hart en ziel voor doet. 

Wilt u aansluiten bij het initiatief van 
Yvonne? yvonne@samenvoor.nl

Of wilt u meer informatie over Samen 
Vitaal? Ga dan naar www.rabobank.nl/
dommelstreek Een aandeel in elkaar.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

BOA informatieavond over gratis 
ondersteuning bij zorgvragen 
Ook dit jaar organiseert Buurtvereniging BOA-Nuenen weer een cyclus van 
informatie avonden in de Dassenburcht Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen. De 
eerste informatie avond zal zijn op donderdag 29 september, aanvang 19.30 
uur en zal verzorgd worden door de Nuenen Cliënten Ondersteuners (=CO) 
en enkele Vrijwillige Ouderen Adviseurs (=VOA). 

Deze avond zal zowel voor ouderen als 
hun kinderen die nu of in de  toekomst 
voor hun ouders zorgdragen interes-
sant zijn. CO en VOA zijn mensen die 
opgeleid zijn om u op een informatie-
ve wijze de weg te laten vinden in het 
woud van regels en regelingen. Of die 
u helpen inzicht te krijgen in andere 
vragen waar u mee zit.
Vragen met betrekking als onder-
staande komen vaak voor in gesprek 
met de VOA’s:
•	 Eenzaamheid	en	zingeving
•	 Zorgverzekering	 en	 zorg	 aanvra-

gen
•	 Herkeuring	rijbewijs	en	informatie	

over het OV
•	 Informatie	erfrecht
•	 Administratie	en	financiën
•	 Regelingen	rondom	zorg

U kunt dus in principe met elke vraag 
bij een VOA terecht, alleen zal een 
VOA die vraag niet zelf voor u oplos-
sen, maar u doorverwijzen en even-
tueel begeleiden naar de juiste per-
soon of instantie. U kunt onze VOA’s 
bereiken via het telefoonnummer van 
de coördinator 06-307 114 72 of per 
mail: wilwalraven.co@onsnet.nu

Wanneer schakelt u een Cliënton-
dersteuner in?
Wanneer u overweegt een aanvraag 
bij de gemeente in te dienen voor een 
Wmo-voorziening, zoals bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp, dagbesteding, 
vervoersregeling of woningaanpassing 
dan kunt u een cliëntondersteuner be-
naderen. De cliëntondersteuner helpt 
u en komt voor uw belangen op.
Het is goed om al contact op te nemen 

voordat het eerste gesprek met de ge-
meente plaats heeft (keukentafel- of 
onderzoeksgesprek). De cliëntonder-
steuner bespreekt dan met u hoe het 
proces van de aanvraag loopt, geeft 
een toelichting op de regelgeving en 
de procedure en kan aanwezig zijn bij 
het gesprek. Ook bij de (keukentafel)
gesprekken met zorgaanbieders is het 
zeer belangrijk u te laten ondersteu-
nen door een cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner controleert of 
de verslagen van de gesprekken juist 
zijn. Dat is belangrijk, want op basis 
van het verslag bepaalt de gemeente 
(en/of de zorgaanbieder) welke  hulp of 
zorg u krijgt. Als u het niet eens bent 
met de beslissing van de gemeente kan 
de cliëntondersteuner u helpen om be-
zwaar te maken. De cliëntondersteu-
ners in Nuenen c.a. zijn:
Hans Bijleveld, 06-207 223 86,  hans-
bijleveld.co@gmail.com
Wil Walraven, 06-307 114 72, wilwal-
raven.co@onsnet.nu

Op deze avond zullen de beide Nue-
nense Cliëntenondersteuners en en-
kele Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
aanwezig zijn om uw vragen te beant-
woorden.
Meer informatie over deze avond is te 
verkrijgen via secretariaat@boa-nue-
nen.nl of via Loes Karremans, voor-
zitter BOA, Buurtvereniging Omge-
ving Andriesplein,  tel: 040-2833163.  

Dorpsraad Gerwen

Advies Dorpsraad Gerwen 
over bereikbaarheid met O.V.
De Dorpsraad Gerwen heeft leefbaarheid hoog in haar vaandel staan en on-
der leefbaarheid verstaan we onder meer dat voorzieningen, zoals winkels, 
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen etc. bereikbaar zijn en blijven.

Met succes heeft de Dorpsraad, in sa-
menwerking met de gemeente Nue-
nen, bereikt dat de halte Kerkakkers 
gerealiseerd is, zodat de beide snel-
diensten 121 en 122 Gerwen aandoen.
Toch gaat er in de toekomst veel ver-
anderen wat betreft het openbaar ver-
voer in de regio.
In	de	eerste	plaats	zorgt	de	HOV	ver-
binding met Eindhoven vanuit het 
busstation Nuenen voor een snelle 
verbinding met Woensel en het cen-
trum van Eindhoven en achterliggend 
gebied. Ook worden buslijnen omge-
zet naar buurtbusverbindingen.

De Dorpsraad Gerwen heeft een aan-
tal mogelijkheden onderzocht om uit-

eindelijk te komen tot een visie waarbij 
de bereikbaarheid van de diverse voor-
zieningen die belangrijk zijn voor Ger-
wen tot haar recht komt.

Wat verandert, is dat lijn 21 komt te 
vervallen.	 In	 de	 plaats	 komt	 buurtbus	
259 die Beek en Donk, bebouwde kom 
Gerwen met de haltes Heuvel en Ker-
kakkers en Stiphout (RK kerk) verbindt.
Dat betekent dat de verbinding tussen 
Gerwen bebouwde kom met Nuenen 
bebouwde kom via de Gerwenseweg 
komt te vervallen. Vanaf het busstation 
Nuenen tot Eindhoven (station) rijdt 
lijn 22 dezelfde route als bus 21.
Welke voorzieningen zou men vanuit 
Gerwen willen bereiken?

De	Ziekenhuizen	 in	de	regio,	Het	Ge-
meentehuis en bibliotheek, Huisartsen-
post, Winkels, Pinautomaten, Scholen, 
Horecagelegenheden, de diverse mark-
ten etc.

Hoe kunnen we dit realiseren?
Dit is tevens het Advies van de Dorps-
raad Gerwen aan het Gemeentebe-
stuur van Nuenen ca. Trek Buurtbus 
259 vanuit Gerwen door naar Bussta-
tion Nuenen via de Gerwenseweg, De 
Berg, Vincent van Goghstraat. Start 
een initiatief om te komen tot een 
buurtbusverbinding die Busstation 
Nuenen	 verbindt	 via	 Intratuin,	 Een-
eind,	Dierenrijk	Europa,	St.	Anna	Zie-
kenhuis en eventueel verder.
Alle bovenstaande locaties zijn dan 
vanuit de bebouwde kom van Gerwen 
te bereiken al dan niet via een overstap 
op het Busstation Nuenen.
De Dorpsraad Gerwen is bereid, sa-
men met de Gemeente Nuenen boven-
staande punten te bespreken met ver-
voersonderneming Hermes.

Om er voor te zorgen dat met name 
het wijzigen van de route van Buurt-
bus 259 een succes wordt gaat de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen cur-
sussen organiseren voor de doelgroep 
om bijvoorbeeld met de bus naar de 
Markt te gaan, om te leren omgaan 
met de OV kaart, kortom er voor te 
zorgen dat mensen het Openbaar Ver-
voer leren te gebruiken. Het initiatief 
van de Dorpsraad wordt ondersteund 
door o.a. de KBO afdeling Nuenen en 
de PVGE Vereniging voor Senioren 
Nuenen.
 

8e Vincentwandeling
Dit jaar start de Vincentwandeling op 25 september vanaf dorpshuis De 
Koppelaar, De Koppel 5, 5674 NW te Nederwetten. Start vanaf 07.30 uur, 
inschrijfgeld slechts € 3,- en voor wandelbondsleden € 2,-.

Waarom   
-vrijwel gratis- 
leren bridgen?
Het aantal aanmeldingen voor gra-
tis bridgeles overdag was groot, zo 
groot dat ook op de dinsdagAVOND 
een bridgecursus van start zal gaan. 
Men hoeft zich daar niet over te 
verwonderen. 

Bridge, zo wordt vanuit de Nederlandse 
Bridge Bond gesteld, is vooral een so-
ciale sport. Het brengt mensen bij el-
kaar en dat is een van de belangrijkste 
functies van het spel. Je speelt het met 
zijn vieren. En waar vier mensen samen 
zijn, is gezelligheid ook nooit ver weg. 
Dat geldt voor echtparen én voor al-
leenstaanden. Honderdduizenden men-
sen bridgen, niet in het minst in kleine 
groepjes, en vaak in wisselende samen-
stelling, al naar gelang de dag of avond 
in de week. Vreemd genoeg bestaat er 
overigens nog altijd de gedachte dat 
bridge alleen door zeer intelligente 
mensen kan worden geleerd. Dat is een 
enorme misvatting! Met een beetje 
doorzettingsvermogen en een portie 
goede wil om er wat aan te doen, komt 
men een heel eind en wordt bridge al 
snel tot een leuke bezigheid. Men is er 
nooit te oud voor om het te leren, en ei-
genlijk ook niet te jong. Bovendien is er 
het voordeel dat je bridge op elk niveau 
kunt spelen. En een leven lang!

Voor (informatie over) vrijwel gratis 
bridgeles op de dinsdagavonden vanaf 
4 oktober met door de Nederlandse 
Bridge Bond gediplomeerde - begelei-
ding kunt u terecht op 040-2831187. 
De mogelijkheid om te oefenen is aan-
wezig, ‘kant-en-klare’ uitgewerkte 
spellen kunnen mee naar huis geno-
men worden na afloop van elke les. 
Bovendien zijn er, uiteraard ook gratis, 
vele aanvullende e-maillessen.
Meteen maar bellen dus?

De routes voeren dit jaar door of langs 
het mooie Dommeldal, de Karpendonk-
se plas, het Eckartse bos en natuurlijk 
Hooidonk of Wettens broek. De te lo-
pen afstanden zijn van 5 tot 32 km en 
alle routes zijn beschreven en uitgepijld, 
tevens geschikt voor Nordic Walkers en 
gaan hoofdzakelijk over onverharde pa-
den. Ook is er een mooie route langs be-
zienswaardigheden van Van Gogh, 
lengte 8 km. Deze route is goed be-
schreven maar niet uitgepijld.
 Steeds meer mensen krijgen de smaak 
van het wandelen te pakken. Daar 
hoort natuurlijk het ontdekken van de 
natuur in en rond Nuenen bij. Dit jaar-
lijks terugkerende sportieve evene-
ment met bezoekers vanuit het gehele 
land en daarbuiten willen wij graag 
ook onder de aandacht van de mensen 
in onze eigen regio brengen.
Zowel	op	de	startplek	als	bij	de	 inge-
richte rustplek onderweg zijn tegen 

schappelijke prijzen diverse versnape-
ringen te koop. Lekker er even tussen-
uit, frisse lucht opsnuiven en na af-
loop……………

Geniet met volle teugen van de ont-
moetingen met andere wandelaars on-
derweg. Maak een ontspannen happe-
ning van deze wandeling die door ken-
ners is uitgezet waardoor u verzekerd 
bent van een prachtige natuurwande-
ling, zodat u met een voldaan gevoel 
naar huis gaat.

Voor informatie over de Vincentwan-
deling zie de website wsvnuenen.nl of 
bel 06-55343830.
Kunt u niet deelnemen aan deze Vin-
centwandeling maar houdt u wel van 
wandelen? Loop dan gerust een keer 
mee met onze wekelijkse wandelingen 
op	zondagmorgen	vanaf	9.00	uur.	Zie	de	
lokale weekbladen voor de startlocaties.

Tweede editie 
hobbybeurs KVL
Cadeautje nodig? binnenkort een 
feestje en geen zin om weer met 
hetzelfde cadeau aan te komen?

Kom dan op 2 oktober a.s. tussen 11.00 
en 16.00 uur naar het Dorpshuis te 
Lieshout. Daar zullen tal van hobbyis-
ten hun creativiteit tonen.

Er is veel diversiteit:
Schilderijen, kaarten, knuffels, sjaals, 
zeep, enz..HANDMADE

Mocht u zelf een tafel willen huren, dat 
kan! Mail voor meer info naar Sandra 
v.d. Aa, kvlieshoutnb@gmail.com
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 PUZZELHOEKWeek 38

7 8
2 5 6
3 6 9 7
9 8

3 5 6
4

6 7 3
7 2 5 9
8 2 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 huldeblijk 6 groente 12 vreemde munt 13 magma 14 familielid 
16 voorheen 18 soort slang 19 schoolonderzoek 20 behoeftig 22 gravin van 
Holland 24 tennisterm 25 waagstuk 27 woede 29 Zijne Koninklijke Hoogheid 
30 inhoudsmaat 31 Hare Koninklijke Hoogheid 33 in het algemeen 35 ex cathedra 
37 houding 38 middagvoorstelling 39 riv. in Oostenrijk 40 trekdier 41 kookgerei 
42 ten name van 44 kilovolt 45 deel v.e. boom 47 rijtuig 50 liefkozing 52 of iets 
dergelijks 54 domoor 56 explosieve stof (afk.) 58 kwik 59 Engelse titel 61 kiem 
64 bevel 65 Franse kaassoort 66 bijbelse figuur 68 beroep 69 ingetogen.

Verticaal: 1 koningin-regentes 2 Europees Parlement 3 vogel 4 Europese hoofdstad 
5 vrouwelijk dier 7 bladgroente 8 schildknaap 9 bijbelse figuur 10 rondhout 
11 loopvogel 15 doortrapt 17 voormalig Chinees heerser 18 grappenmaker 
19 gift 21 soort onderwijs 23 prediker 24 aankomend 26 Koninklijke Hoogheid 
27 nu 28 niemendal 29 zie aldaar 30 arbeidsovereenkomst (afk.) 32 militair 
opleidingsinstituut 34 vrouwelijk dier 36 vakbond (afk.) 41 paardenkracht 43 vanaf 
46 anno domini 48 vaartuig 49 enzovoort 51 administratietroepen 52 staat in 
Amerika 53 eerlijk 55 echtgenoot 57 riv. in Portugal 59 jaartelling 60 Rotterdamse 
Elektrische Tram 62 wilde haver 63 waterkering 65 broeder 67 lengtemaat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

O M G A N G M O N A C O

C A U R A S I L O T

H O S P I T A A S P E R G E

O R K A L E B O V E R

K E E S A V E R Y F E I T

E R I O J A I S E R E S

N O U S L A

P M A G I E G E K T E S

L I A S N A V E L S L E E

O E N I R A N B D E N

T R E F B A L T O R P E D O

S G U I T D E U R R

L E T S E L R E M I S E

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

Oplossingen wk 37
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

F L E S S E N P O S T

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.

ALUIN
BESTUUR
DENKBAAR
ECZEEM
FOELIE
HAPTONOOM
IMPERATIEF
KAJUIT
KOBALT
KREET
KROLS
NABETALING
NANDOE
ONZIN
PARIA
PELSHANDEL
PLANNING
PUNCH
RENTREE
SCHEP
SLANK
SNAREN
TEGENVRAAG
TRAGISCH
TUITJE
UITSNEDE
VROOM

T L U C H T F O E L I E
S R U I T S N E D E H C
L E A E A O F E G N A Z
O E E G N I N N A L P E
R R D Z I K O B A L T E
K T I N B S E V R O O M
H N N A A T C U V D N K
C E A I A H U H N W O A
N R R L U T S A E E O J
U A I E S L N L G P M U
P N F E I T A R E P M I
G S B E J T I U T P R 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 36, Mw. L. Lammerts, Nuenen.
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Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 36, Mw. L. Lammerts, Nuenen.

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede-eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

G L A S V E Z E L D A G 
zaterdag 24 september
Ruim 11 jaar beschikt een groot deel van Nuenen over een uniek en supersnel 

glasvezelnetwerk. De Coöperatie Onsnet Nuenen (CONN) behartigt (ook 
namens u) de belangen van haar leden; de gebruikers van het glasvezelnetwerk. 

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom  
glasvezel in Nuenen en laten wij u kennis maken met de providers. Hiervoor 

organiseren wij, samen met onze partners, op zaterdag 24 september a.s. 
een inspirerende en informatieve bijeenkomst in het Klooster.

Op deze dag bent u tussen 10.30 en  
16.00 uur van harte welkom in het  

Klooster in Nuenen. Maak kennis  
met onze onderwijsrobot, nieuwe  

diensten rond veiligheid en zorg,  
krijg gratis advies over WiFi,  

Free WiFi Nuenen en internet.  
Vergelijk de verschillende aanbieders en 

neem een kijkje achter de schermen  
bij de Lokale Omroep Nuenen.

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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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

18 t/m 24 september
Nierstichting collecte

Maandag 26 september en 3 oktober
14.00 uur driedelige schilderworkshop

Den Heuvel, Gerwen

Donderdag 22 september
9.30 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 
van Franciscushof Lieshout

Vrijdag 23 september
10.00-12.00 uur Informatiebijeenkomst 

‘Eenzaamheid, nader beschouwd’ 
 Steunpunt de Goudvink, Goudvinkhof 12a, 

Nuenen

Vrijdag 23 september
 Jaarlijkse bevrijdingsherdenking

ter hoogte van Het Klooster Nuenen
20.30 uur bevrijdingsfeest 

met Nuenense band ‘In Flow’ Park Nuenen

Vrijdag 23 september
18.30 uur Nieuw bij Gulbergen24: 

Fun Challenge voor de Gulbergen Juniors
Landgoed Gulbergen

Zaterdag 24 september 
 Doorkomst van Duchenne Heroes 

vanaf sportpark Wettenseind 
via Wettenseind, Opwettenseweg 

richting Eindhoven

Zaterdag 24 september 
10.30-16.00 uur Glasvezeldag 

Coöperatie OnsNet Nuenen
Het Klooster

Zaterdag 24 en zondag 25 september
Mountainbike evenement Gulbergen24

Landgoed Gulbergen

Zaterdag 24 en zondag 25 september 
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei 
 Pastoorsmast 12

Zaterdag 24 september 
14.00-17.00 uur Kennismakingsbijeenkomst 

Wijkvereniging Panakkers.
Op het grasveld aan de Sophiastraat

Zaterdag 24 en zondag 25 september
11.00-17.00 uur Herfstplantendagen

Walburg Tuinen, Boord 64 Nuenen

Zaterdag 24 september
Das Große Musikfest. 19.00 uur 1e editie 

Muzikale Taptoe op het Heuvelplein Gerwen
21.00 uur feestavond in Oktoberfest-stijl in 

D’n Heuvel in Gerwen

Zaterdag 24 september 
20.00 uur Hotel Dracula

in het Openluchttheater Mariahout

Zondag 25 september
07.30 uur Vincentwandeling: 

Wandelsportvereniging Nuenen 
start vanaf M.F.A. De Koppelaar Nederwetten

Zondag 25 september
8.30-15.30 uur 

11e Kofferbakverkoop Gerwen
Lankveld 10 Gerwen

Zondag 25 september
09.30 uur Ouderenviering van KBO Nuenen 

c.a. ‘Eenzaam maar niet alleen’ 
Clemenskerk Nuenen

Zondag 25 september
11.00-15.00 uur Open Dag Showkorps O&V

Lonu Terrein Wettenseind 28 Nuenen

Zondag 25 september
13.00-17.00 uur Kunstmiddag 

‘Tussen kunst en Curiosa’
Jo van Dijkhof

Zondag 25 september
13.30-16.30 uur ‘Kleedjesdag’ 

Seizoensluiting Speeltuin de Kievit
Kerkstraat 10 Nuenen

Zondag 25 september
14.00-17.00 uur Najaarsconcert 

Blaasorkest ‘de Parkblaozers’ 
op de kiosk in het Park Nuenen

Zondag 25 september
14.00-17.00 uur Expositie atelier 

Julienne Warrink.
Gemeenschapshuis Enode, 

Eeuw Driessestraat 1 te Nuenen

Zondag 25 september
14.30-16.00 uur Herfstconcert 

‘Ad Verhappen straalt muziek uit’ 
Stad van Gerwen 9 A

Zondag 25 september
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath. Park 75 Nuenen.

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.

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Jan Polman
 * 06-08-1947 † 02-08-2016

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm 
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote 
 troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

  Riekie Polman-Groenen,
Gerwen, 19-09-2016 Kinderen en kleinkinderen

Bisschop Van den 
Hende bij Byzantijns 
feest op Eikenburg
Op zondag 2 oktober om 11.30 uur 
viert Mgr Van den Hende, bisschop 
van Rotterdam, het Byzantijnse feest 
‘Dag van de Pokrof-gemeenschap-
pen’ op Eikenburg aan de Aalsterweg 
289 te Eindhoven mee. 

Pokrof is de naam van de landelijke Sla-
visch-Byzantijnse Vereniging Pokrof. 
Mgr. Van den Hende is namens de ka-
tholieke bisschoppenconferentie de 
contactpersoon voor de Byzantijnse li-
turgie. De Eindhovense ‘Gemeenschap 
van de Alheilige Moeder Gods Gruzins-
kaja’ draagt zorg voor de organisatie. 
Eerst wordt de Byzantijnse liturgie uit de 
4de eeuw geconcelebreerd met enkele 
Byzantijnse priesters en de bisschop, 
met assistentie van twee diakens. Daar-
bij zingen twee Byzantijnse koren afwis-
selend de gezangen. Deze oude liturgie 
draagt nu nog de zuivere spiritualiteit 
van de eerste Christenen van het Oost-
Romeinse Keizerrijk. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Na af-
loop wordt het feest voortgezet. Volgen-
de liturgie is op zondag 6 november in 
kapel Kronehoef, Kloosterdreef 23, 5623 
DA Eindhoven; tijd 10.30 uur.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 september 18.30 uur: vie-
ring, panfluit, voorganger pastoraal 
werker M. Feuth. 
Zondag 25 september 09.30 uur: vie-
ring, de Vrolijke Samenzang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker M. Feuth.
 
Misintenties
Zaterdag 24 september 18.30 uur: Le-
ny Gödde - Tusschenbroek.
Zondag 25 september 09.30 uur: Jan 
Bouw; Paul Perrée; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Marie Odiel Aarts 
Le Neubauer; Jan de Haas; Harrij van 
der Velden; overleden ouders van der 
Velden-Foederer.

Mededelingen
Vrijdag 23 september, aanvang 18.30 
uur in de H. Clemenskerk in Nuenen: 
Herdenking bevrijding van Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Harrie v.d. Putten en Bet v.d. Putten-
van Duijnhoven; Gertje de Brouwer-
Sanders; Cor Verhagen.

Mededeling
Vrijdag 23 september, aanvang 18.30 
uur in de H. Clemenskerk in Nuenen: 
Herdenking bevrijding van Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 september 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Thecla Da-
niëls-Aarts; Gerard Donkers; Wies 
Rooijackers-Slegers; Diny Geraets-Zwe-
gers; Toon en Lies van Erp-van de Rijt.

Mededeling
Vrijdag 23 september, aanvang 18.30 
uur in de H. Clemenskerk in Nuenen: 
Herdenking bevrijding van Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 september: voorganger M. 
van Baest. Aanvang: 10.00 uur. Er is in 
de jeugdruimte een jongerenviering. 
De collecte gaat naar ‘de Kerk in het 
Midden-Oosten’. Elke donderdag is er 
in De Regenboog een Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur, waar iedereen 
welkom is voor koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt zo binnenlopen. 
Elke dinsdag is er inloopspreekuur van 
de beide pastores tussen 16.00 en 17.30 
uur. Dinsdag 27 september is er Samen 
aan Tafel. Aanvang: 18.00 uur. Opgave 
vóór zaterdag 12.00 uur bij samenaan-
tafel@pgn-nuenen.nl. Op vrijdag 23 
september is er in de H. Clemenskerk 
een herdenking van de bevrijding van 
Nuenen. Aanvang: 18.30 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 22 september. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Thomas van 
Villanova, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Mauritius en gezel-
len, martelaren. 
Vrijdag 23 september. Quatertemper-
dag. 07.15 uur H. Mis, gedachtenis H. 
Linus, paus en martelaar. 
Zaterdag 24 september. Quatertemper-
dag. 08.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
Onze-Lieve Vrouw-tot-vrijkoping-van-
de-slaven. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 25 september. Negentiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 26 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Cyprianus en 
Justina, martelaren. 

Dinsdag 27 september. 18.30 H. Mis, 
H. Cosmas en Damianus, martelaren. 
Woensdag 28 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Wenceslaus, hertog en martelaar. 
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').

Na Taptoe Gerwen is 
er een gezellige feest-
avond in Oktoberfest-
stijl georganiseerd 
met een optreden 
van Die Partyhosen 
uit Aarle Rixtel! Dus 
alle Duitse Oktoberfest 
liefhebbers, vrienden, familie en an-
dere bekenden; iedereen is van harte 
welkom! Kom gezellig meefeesten!
Locatie feestavond: D’n Heuvel in 
Gerwen. De deuren gaan open om 
21.00 uur. Be on time!!

Toegang voor beide evenementen is 
GRATIS! 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl

Taptoe Gerwen -     
Das Große Musikfest Gerwen 
24 september: de eerste editie van ‘Das Große Musikfest Gerwen’; Een mu-
zikale Taptoe en feestavond in Oktoberfest-stijl!

Das Große Musikfest Gerwen; een 
veelbelovend muzikaal evenement zal 
plaatsvinden a.s. zaterdag 24 septem-
ber op het Heuvelplein, in het centrum 
van Gerwen. Diverse show- en mar-
chingbands presenteren hun muzikale 
shows aan het publiek tijdens deze 
avond. 

Graag willen wij alle deelnemende 
korpsen van 2016 aan u presenteren:
•	 Muziekvereniging	 Crescendo	

Krimpen aan de Lek
•	 Dice	Musica	 '83,	Drum-	&	Show-

band
•	 Showkorps	O&V	Nuenen
•	 Drumfanfare	Jong	Leven
Aanvang Taptoe Gerwen: 19.00 uur op 
het Heuvelplein!

Liederentafel Schafrath….

We gaan weer 
beginnen!
Op zondag 25 september om half 9, 
voor wie van zingen houdt, kom ge-
zellig meezingen! 

We hebben een heel gevarieerd reper-
toire en iedereen krijgt de kans om zijn 
of haar favoriete lied uit de uitgebreide 
bundel aan te vragen. Dus wees wel-
kom op deze gezellige avond bij Café 
Schafrath, Park 75, in Nuenen.

Ouderenviering 
‘Eenzaam maar  
niet  alleen’ 
Op zondag 25 september vindt om 
09.30 uur in de Clemenskerk de jaar-
lijkse Ouderenviering van KBO Nue-
nen c.a. plaats. Het thema van deze 
viering is: ‘Eenzaam maar niet alleen’. 
Tijdens de viering zullen de namen van 
de in het afgelopen jaar overleden 
KBO-leden worden voorgelezen. Het 
KBO-koor ‘De Vrolijke Samenzang’ 
zal de viering muzikaal opluisteren 
met o.a. een nieuw ingestudeerde mu-
ziekmis van de Franse componist 
Charles Gounod (1818-1893).
Na afloop van de viering wordt in het 
Parochiecentrum voor een kopje kof-
fie of thee gezorgd. 
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Team Schafrath op Gulbergen24
Team Cafe Schafrath doet in 2016 alweer voor de 6de keer mee met het eve-
nement Gulbergen24. De deelnemers zijn allen lid van Toerclub Nuenen en 
worden ook dit jaar weer goedhartig gesponsord door Café Schafrath. Dol-
phin water en Hesselink koffie. Café Schafrath is de thuisbasis van TC Nuenen 
en dient als huiskamer waar de deelnemers elkaar regelmatig ontmoeten na 
de gereden koersen.

Gulbergen24: 
grensverleggend bezig! 
De kranten staan bol van gemeentelijke samenwerking en herindeling. Ie-
dereen lijkt een mening te hebben welke kant de gemeentebesturen op 
moeten! Ondertussen wordt op de grens van Nuenen en Geldrop-Mierlo het 
succes gevierd van intensief netwerken, organiseren, besturen en samen-
werken. Waar de gemeentegrens op de voormalige stort precies loopt, daar 
merkt niemand iets van in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 sep-
tember. Het tijdelijke 'dorp' aan de Vam-weg heeft bruggen, tenten en een 
horecaplein. 

De tijdelijke bewoners komen uit 
Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, 
maar ook uit heel Nederland inclusief 
natuurlijk Nuenen en Geldrop-Mierlo. 
Kom maar eens kijken hoe al die 
mountainbikers het kanaal oversteken, 
door de tent fietsen en de berg oprij-
den. Bent u zelf lekker rustig aan het 
fietsen langs het Eindhovens kanaal? 
Stap gerust even af voor een kop koffie 
of een pilsje bij de gezellige wissel-
straat. Ook de jeugd is weer welkom bij 
Gulbergen24! Vanaf de berg is het uit-
zicht naar de steden Helmond en Eind-
hoven fenomenaal!

Dames en heren
Alle deelnemers zullen zelf ook grens-
verleggend bezig zijn. Niet dat er een 
parcoursrecord moet worden gebro-
ken, Gulbergen24 noemt zichzelf niet 
eens een wedstrijd. Of je als deelnemer 
nu ingeschreven bent voor de 6-uurs 
of 24-uurs, als team of individueel, ie-
dereen gaat op zijn eigen niveau genie-
ten en afzien, de eigen sportieve gren-
zen verkennen. Dit jaar staan bijvoor-

beeld ook drie dames aan de start, die 
individueel proberen zo veel mogelijk 
kilometers te rijden. Stel je voor, ze 
starten op zaterdag om 13 uur, zien het 
donker worden, rijden nog uren in de 
nacht en ochtend. En als ze tussendoor 
wat nachtrust, een massage, eten of 
drinken nodig hebben, dan is daar alle 
ruimte voor. Om 13 uur op zondag is 
de indrukwekkende finish van alle 
teams en individuele deelnemers. Za-
terdagmiddag om 19 uur is het onthaal 
voor de 6-uurs deelnemers al bijna net 
zo massaal. 

Komt dat zien!
Gulbergen24 ontwikkelt zich als gezin-
sevenement voor jong en oud. In één 
6-uurs estafetteteam rijden bijvoor-
beeld oma, dochter en kleindochter. En 
met als motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ wordt dit jaar extra aan-
dacht besteed aan de jeugd. Jongens en 
meiden (tussen de 8 en 14 jaar) kunnen 
op vrijdag (om 18.30 uur) in spelvorm 
hun behendigheid oefenen en testen. 
En voor de kleinste supporters? Na-

tuurlijk is er weer een springkussen 
voor de kleinsten. Echt bijzonder dit 
jaar? Op zaterdag presenteert 'Circus 
Sambal' een 'open piste', een activiteit, 
die als een magneet kinderen aantrekt! 
Kinderen maken kennis met diverse 
circustechnieken: ballopen, rolla rolla, 
koordlopen, éénwielfietsen, piramides 
maken, acrobatiek, jongleren (diabolo, 
devilstick) en clownerie. Komt dat zien!

Rudi van Houts is ambassadeur van 
Gulbergen24. Hij was de enige manne-
lijke Nederlandse mountainbiker bij 
de Olympische Spelen 2016 in Brazilië, 
waar hij in het begin van de wedstrijd 
ongelukkig ten val kwam. Rudi zal op 
vrijdag en zondag aanwezig zijn op het 
evenement. In de voorgaande vijf edi-
ties werd winnaar bij de 24-uurs indi-
vidueel Jos Engelen. De Eindhovenaar 
wist als individuele rijder ruim 450 ki-
lometer af te leggen en overwon daar-
bij wel 3,5 hoogtekilometers. Jos kan 
dit jaar niet deelnemen. Na een onge-
val afgelopen winter heeft hij lang 
moeten revalideren.

Bij Gulbergen24 rijden teams van de 
24-uurs marathon soms meer dan 500 
km. Ze starten op zaterdag om 13.00 
uur en finishen dus de zondagmiddag 
erna. De route voor autoverkeer is 
aangegeven vanaf de Collse Hoefdijk, 
de weg tussen Geldrop en Nuenen. 
Auto’s worden dan op enige loopaf-
stand geparkeerd (aanwijzingen vol-
gen). Bezoekers wordt gevraagd zo 
veel mogelijk met de fiets te komen. 
Fietsers kunnen rechtstreeks tot het 
terrein rijden, bijvoorbeeld via de 
Vamweg die vanaf de Collse Hoefdijk 
aan de noordoostzijde van het Eind-
hovens Kanaal loopt.

SMPN staat voor Stichting Mountain-
bike Promotie Nuenen. Deze stichting 
werd in november 2010 een feit. In-
middels bestaat het bestuur uit voor-
zitter Frans van Dommelen, Gerard 
Vrijhoeven, Hans Warmoeskerken, Jos 
Bisseling en Marijn Hulshof.

Connie Sinteur Fotografie

Allen zijn we fanatieke fietsers die zo-
wel overdag, s 'avonds als in het week-
end onze rondjes in de regio afleggen. 
Voor de meeste geldt dat dit s 'zomers 
op de toerfiets is en s 'winters op de 
MTB. De leeftijd van de 7 deelnemers 
varieert sterk. Is de jongste geboren in 
1970, de oudste (Kees) dateert van 
1942 en wordt dit jaar nog 74. Kees is 
ondanks zijn leeftijd zeker niet versle-
ten en fietst nog altijd met de rapste 
van TC Nuenen mee. Zo heeft hij on-
langs ook Diekirch-Valkenswaard ge-
fietst. Ondanks deze voorbereiding zal 
Kees s 'nachts niet rijden. Deze taak 
wordt door de andere 6 teamleden uit-
gevoerd. We zullen in schema overdag 
2 rondjes per deelnemer per keer rij-
den en s 'avonds/s 'nachts 3 rondjes 
aaneengesloten. Deze indeling is het 
meest optimale gebleken uit de vorige 
5 edities. Zo hebben we tijd genoeg om 
tussendoor te rusten, te eten, het mate-
riaal te verzorgen, het aanmoedigen en 
socialiseren met overige deelnemers en 
toeschouwers en om ook nog iets te 
slapen gedurende de donkere uurtjes.
Onze sponsors, Cafe Schafrath, Dol-

phin en Hesselink, hebben ons in een 
mooi tenue gestoken, zodat we herken-
baar rond kunnen toeren op het par-
cours. Ook aan een natje en droogje is 
gedacht, zodat we goed geprepareerd 
de 24 uur kunnen doorkomen. Voor we 
aan de start komen, doen enkelen van 
ons team vrijwilligers werk voor de 
Gulbergen24. Zonder vrijwilligers kan 
immers zo'n mooi evenement niet be-
staan en daarom gaan de handjes uit de 
mouwen om de boel op te bouwen en 
na afloop weer op te ruimen. Er is altijd 
genoeg behoefte aan vrijwilligers en 
wat is er mooier als je tijd hebt om hier-
aan een positieve bijdrage te kunnen 
leveren; een echte teamprestatie. Het 
saamhorigheidsgevoel wat je ervaart 
om gezamenlijk een prestatie te leve-
ren is erg bevredigend en dan maakt 
verschil in leeftijd, kennis en kunde 
niet meer uit. Iedereen doet wat hij kan 
en geniet van het samenzijn. Wat is er 
mooier om gedurende 24 uur in touw 
te zijn en elkaar aan te moedigen om de 
eindstreep te halen. 
We hebben er zin in, laat het maar be-
ginnen, we zijn er klaar voor. 

Frank Creemers, Kees Maasakkers, Peter van Os, John Olsthoorn, Gerd van Seeters,  
Coen van Bergen, op de foto ontbreekt Maarten Klomp. 

NKV 1 - DKB 1  15-21
Door Samira Veringa

Zondagmiddag 18 september speelde het eerste van de Nuenense Korfbal 
Vereniging haar eerste officiële thuiswedstrijd van de veldcompetitie, nadat 
donderdag avond ook al op Wettenseind een verzette wedstrijd tegen PSV 
‘uit’ werd gespeeld. De tegenstander DKB uit Best die aantrad binnen de lij-
nen is een ploeg van formaat en wist haar eerste twee wedstrijden met rui-
me cijfers te winnen. NKV was dus gewaarschuwd.

Korfbal

Na het beginsignaal van de scheids-
rechter gingen beide ploegen direct in 
hoog tempo van start en gaven elkaar 
weinig ruimte. Er moest hard gewerkt 
worden om de vrije medespelers te be-
reiken en dit leverde over en weer een 
aantal goede doelpunten op gemaakt 
onder verdedigende druk: 2-3. Een 
mooie combinatie van de NKV dames 
bracht de balans terug tot 3-3. In de 
verdediging ging NKV twee keer in de 
fout en DKB benutte probleemloos de-
ze twee strafworpen: 3-5. Enkele af-
standsschoten van beide kanten brach-
ten de stand tot 5-7. NKV verdedigde 
geconcentreerd en gaf veel druk, maar 
het sterke heren duo van DKB toonde 
hun klasse door desondanks van af-
stand zuiver de korf te vinden, en weer 
sloegen de bezoekers een gaatje naar 
vier verschil. Lang duurde dit niet, 
want in de twee opeenvolgende aan-
vallen schoot Robin Messerschmidt 
van afstand binnen en bracht de thuis-
ploeg terug op twee punten. Opnieuw 
van kant wisselen bracht weer de ster-
ke DKB schutters in de aanval en zij 
bepaalden de ruststand op 7-11.
Na de rust werkte NKV hard en wilde 
zich graag terug in de wedstrijd knok-
ken, maar maakte daardoor ook ver-
keerde keuzes en plaats fouten in de 
aanval en beloonde zichzelf niet met 
de nodige doelpunten. Het verdedi-
gende vak was goed bij de les en hield 
de deur 12 minuten lang op slot. En-
kele mooie kansen werden gecreëerd 
maar geluk in de afronding ontbrak, en 
zo sloop DKB weg naar zes punten ver-
schil: 7-13. Hiermee kwam ook een 
vakwissel en dit bracht direct een an-
dere dynamiek teweeg waarbij aan-
voerder Gertjan Riet zijn ploeg op 
sleeptouw nam door tweemaal te sco-
ren. Dit sloeg aan bij het andere vak 
dat nu wel snel mee kon scoren. In een 
hoog tempo vielen de doelpunten over 
en weer, en in korte tijd stond er 12-16 
op het scorebord. Scoren moest van 

afstand gebeuren zo bleek het, en uit-
eindelijk gaven de DKB dames zo het 
laatste zetje aan kant van de bezoekers 

Geslaagde Doe Gezellig Mee Dag 
bij Korfbalvereniging N.K.V.
Op zaterdag 17 september was weer de jaarlijkse Doe Gezellig Mee Dag van korf-
balvereniging N.K.V. Op deze dag kunnen kinderen kennis komen maken met 
NKV. Naast de training van de kleinste jeugd (de kangoeroes) en een aantal jeugd-
wedstrijden, werd er de hele ochtend heerlijke poffertjes gebakken, was er een 
springkussen, een kleurwedstrijd en ook kon iedereen raden hoeveel snoepjes er 
in een gevulde glazen pot zaten. De kosten van de Doe Gezellig Mee Dag worden 
volledig gedragen door de Club van 50, een groep vrienden van N.K.V. die met 
name de jeugd een warm hart toedragen. Zie ook www.nkvnuenen.nl

naar 12-18 met niet lang meer op de 
klok. Tot het einde bleef NKV gaan en 
scoorde nog een paar mooie doelpun-
ten zoals een fraaie doorbraak van 
man-of-the-match Gertjan Riet, maar 
DKB bleef ongenadig scherp op af-
standsschoten en scoorde in gelijke 
tred mee tot de eindstand 15-21.

Volgende week gaat NKV op jacht naar 
haar eerste punten bij Ten Donck in 
Ridderkerk. 2 oktober speelt NKV op-
nieuw thuis op het Wettenseind, dan 
tegen promovendus Dubbel Zes.Nuenen H1 wint tweemaal   

bij terugkeer in Tweede Klasse
De mannen van HC Nuenen heren 1 hebben 2 weken geleden hun terugkeer 
in de Tweede Klasse kleur gegeven door thuis met 3-2 te winnen van Goirle. 

Hockey

De mannen van Nuenen H1 maken zich op voor een van de corners waar een doelpunt uit 
viel thuis tegen Goirle

De jonge ploeg, die dit seizoen wordt 
begeleid door de nieuwe coaches Pim 
Wijzenbeek en Stijn van der Laan, wist 
dankzij drie goed gepushte strafcor-
ners van Koen van der Heijden de 
wedstrijd voor Nuenense kant te be-
slissen. Ook afgelopen weekend wisten 
de blauw-witten uit bij Blerick de pun-
ten mee naar Nuenen te nemen door 
met 2-0 te winnen. Dit keer waren Jorg 
Hoefs en Martijn de Louw trefzeker. 
Nuenen H1 heeft de ambitie om na 
hun promotie van vorig jaar direct 

mee te draaien in het linker rijtje van 
de Tweede Klasse en dus zullen zij er 
alles aan doen om komend weekend 
ook in Veldhoven bij Basko de drie 
punten mee naar huis te nemen.
Op 2 oktober spelen de mannen pas 
weer thuis, dan tegen het eerste van 
Maastricht om 14.45 uur. Deze ploeg 
heeft net als Nuenen na twee wedstrij-
den zes punten behaald, dus dat belooft 
een mooie wedstrijd te worden. Ook 
dan hopen de Nuenense mannen weer 
veel supporters langs de lijn te zien!



Rond de Linde  Nr. 38 Donderdag 22 september  2016

SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Zaterdag 24 september
Nuenen VE 1 - EMK VE 1   .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 25 september
EMK 1 - Dommelen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - Geldrop 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Valkenswaard 3 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 5 - EMK 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 5 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - Braakhuizen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Acht VR 1 - EMK VR 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 24 september
Vet: Ned . - Wilhelmina Boys   .  .  .  . 16 .30
Zondag 25 september
Racing Boys 1 -Nederwetten 1   . 14 .30
Nederwetten 2 - vrij
Nederwetten 3 - Riethoven 4   .  . 10 .00
Nederwetten 4 - RKVVO 6  .  .  .  .  .  . 11 .00
RPC Da1 - Nederwetten Da1   .  .  . 12 .00 
Unitas Da1 - Nederwetten Da2  . 10 .00

RKSV NUENEN
Zaterdag 24 september
EMK VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 25 september
Chevremont - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Dongen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 3 - SBC 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Unitas’59 3 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 5 - EMK 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
EMK 5 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Nuenen 7 - Pusphaira 4   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - Best Vooruit 6   .  .  .  .  .  . 10 .00 
RKSV Heeze 5 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  . 11 .00 
Braakhuizen 10 - Nuenen 10   .  .  . 11 .00 
Nuenen 11 - Woenselse Boys 7   . 10 .00
Nuenen 12 - Woenselse Boys 10  14 .30 
Nuenen VR1 - SV Venray VR1   .  .  . 14 .30
FC Eindh .AV VR2 - Nuenen VR2   . 12 .00
Pusphaira VR1 - Nuenen VR3   .  .  . 10 .00

KORFBAL
NKV 
Zaterdag 24 september
OJC ’98 2 - NKV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Zondag 25 september
Tilburg 3 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
Ten Donck 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 27 september
PSV MW1 - NKV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00

Voetbal
Nederwetten - Ollandia  2-1

Zwaar bevochten maar verdiende 
zege voor Nederwetten 
Door Louis Staals

In een tumultueuze wedstrijd waarin van alles gebeurde heeft Nederwetten 
de stijgende lijn voortgezet. De eerste 3 punten werden binnengehaald te-
gen Ollandia. 

Wodan - EMK 2-0
Door: Frank v.d. Hoeven

Gesterkt door de goede resultaten uit de laatste 2 wedstrijden, vertrok EMK 
vol vertrouwen naar Eindhoven voor de uitwedstrijd tegen Wodan. Bij winst 
zou EMK mee gaan strijden voor de bovenste plaatsen op de ranglijst. Met 
een ongewijzigd elftal en met eenzelfde tactiek werd er aan de wedstrijd 
begonnen.

RKGSV pakt eerste 3 punten in de rips

Fiducia - RKGSV  0-1
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag mochten de groen witten het opnemen tegen Fiducia. Na 
de teleurstellende resultaten uit de eerste 2 wedstrijden moest er echt ge-
wonnen worden om de aansluiting enigszins te behouden.

RKGSV begon voortvarend en de eerste 
minuten waren we ook de bovenliggen-
de partij. Fiducia wilde er op de counter 
snel uitkomen met hun snelle buiten-
spelers. Dit lukte een aantal keren maar 
rugdekking in de verdediging van 
RKGSV voorkwam een doelpunt. In de 
13de minuut was de eerste grote kans 
voor de tegenstander. Na een snelle 
counter kwam hun spits oog in oog met 
Rob v. Hoek te staan maar zijn schot 
kwam via de paal weer in de handen van 
Rob. In de 23ste min was de eerste grote 
kans van RKGSV een feit. Een voorzet 
van Nick de Loo viel precies op het 
hoofd van Lars de Groot maar deze 
kopte de bal net naast de goal. 5 Minu-
ten later kreeg Gurkan Yavuz de bal op 
het middenveld aangespeeld en liep 3 
spelers van Fiducia voorbij voordat hij 
werd neergehaald. De vrije trap die 
volgde van Nick liep op niets uit. In de 
32ste minuut gaf Rob een lange bal die 

werd doorgekopt door Klaas v. Krieken 
waardoor Lars alleen op de keeper kon 
maar de bal net naast de goal schoot. Fi-
ducia kreeg ook nog een kans voor de 
rust. Een voorzet viel tussen het centra-
le duo in maar de spits schrok ervan 
waardoor de bal naast de goal verdween.
De tweede helft was een kwartier on-
derweg toen Rob een bal op fantasti-
sche wijze uit zijn goal wist te houden 
en tot corner tikte. Uit diezelfde corner 
kreeg RKGSV een kans uit de counter 
maar voorin stond het vizier niet op 
scherp. RKGSV ging vol voor de winst 
en kreeg een aantal grote kansen. Zo 
kopte Gurkan de bal net naast uit een 
goede voorzet van Klaas en schoot Tim 
v. Gent de bal hard maar net over de 
goal na een mooie aanval van RKGSV. 
Sjoerd Timmermans moest het veld 
verlaten met een blessure en hiervoor 
kwam Michel Klaassen het veld in. 
Ook werden Lars en Tim gewisseld 

In de 7e minuut ging een prachtig 
schot van Ben Verbruggen via de han-
den van de keeper rakelings over het 
doel. Uit de daaruit volgende corner 
kopte Mark Spaan beheerst de 1-0 te-
gen de touwen. De eerste keer dit sei-
zoen dat Nederwetten op voorsprong 
kwam. In de 33e minuut kwam Tom 
Raaymakers ongelukkig ten val en brak 
zijn bovenarm. De wedstrijd werd 
ruim 20 minuten stil gelegd om de am-
bulance medewerkers hun werk te la-
ten doen en om Tom af te voeren naar 
het ziekenhuis om een operatie te on-
dergaan aan zijn arm. Enigszins aange-
slagen werd de wedstrijd hervat en in 

de 33e minuut gaf Paul van Driel een 
mooie pass op Remco Voets die fraai 
de 1-1 scoorde.

Na de pauze zette Ollandia meer druk 
maar de defensie van Nederwetten 
bleef overeind en in de 60e minuut gaf 
Ben Verbruggen een diepe pass op Roy 
Sleegers die de 2-1 op het scorebord 
zette. In de slotfase voorkwam Koen 
Joosten met een prachtige safe alsnog 
een gelijkspel en kan Nederwetten met 
het volste vertrouwen uitzien naar Ra-
cing Boys in Deurne.
Tom Raaymakers Van Harte Beter-
schap.

Z&PV Nuenen Heren 1   
moet nog wennen
Net zoals vorige week was Nuenen tot halverwege de wedstijd de betere 
partij maar werd de wedstrijd in de tweede helft beslist in het nadeel van de 
Nuenense mannen.

Waterpolo

Dit seizoen gaat het allemaal wat snel-
ler, zijn de tegenstanders sterker en 
slimmer en duurt de wedstrijd langer. 
De afgelopen jaren duurde een wed-
strijd 4 x 6 minuten, op het bondsni-
veau wordt 4 x 7 minuten gespeeld. Dat 
is allemaal erg wennen voor de spelers 
uit Nuenen.
Tot halverwege ging de strijd gelijk op. 
Beide teams speelde een goede wed-
strijd en Nuenen had het betere van 
het spel en mede door twee doelpun-
ten van aanvoerder Danny Raaijma-
kers stond het na twee partjes 4-4. In 
het derde partje kwam Nuenen zelfs 

nog op voorsprong maar volgde wel de 
uitsluiting van Lars van Raaij vanwege 
zijn derde overtreding. En toen moest 
met 6-6 het laatste partje beginnen.
Nuenen wist in het laatste partje nog 1 
doelpunt te maken, tegenstander 
Njord uit Veldhoven maakte er 7 in die 
laatste 7 minuten. En daarmee is alles 
gezegd. Nuenen komt er wel maar 
moet nog erg wennen. Komende week 
zal trainer Koen Gevers veel aandacht 
gaan geven aan de wedstrijd-conditie 
van de heren zodat Nuenen wel 4 par-
tjes mee kan doen in de strijd tegen 
SBC2000 in Breda.

Veel strijd voor het doel van keeper Eddy Wielders.

BCL Competitie 
2016/2017
Op zondag 25 september zal de dis-
trictscompetitie van het nieuwe sei-
zoen opgepakt worden door de twee 
Lieshoutse teams. BCL is vertegen-
woordigd met één team in de heren-
klasse en één team in de jeugdklasse.

Programma
25 september 2016, 9.00 uur: 
BCL-U15 - BC Schijndel U15-1
25 september 2016, 9.00 uur: 
BCL-H1 - BC Oosterhout M4

Op donderdag 6 oktober zal een team 
vrijwilligers (inclusief een gediplo-
meerde trainer) van BCL de gymlessen 
van de Bernadetteschool in Mariahout 
verzorgen en de jeugd kennis laten ma-
ken met de badmintonsport. In het ka-
der van de Laarbeekse Gezondheids-
race 2.0 organiseert BCL op zondag 25 
september een pouleactiviteit vanaf 
10.00 uur in sporthal De Klumper.

Badminton

Nuenen - EHC Heuts  1-0
Nuenen behaalde afgelopen zondag de vierde overwinning in vijf wedstrij-
den. Het was een moeizame overwinning tegen een matig EHC. Vooraf werd 
uitgekeken naar de rentree van Joep van Maasakkers, ex speler van Nuenen. 
Echter het bleek dat Joep nog niet volledig speelklaar is. Een gemis voor de 
ploeg uit Hoensbroek die zijn steun hard kan gebruiken. Jip van de Broek, 
mascotte en speler van Nuenen JO11-3 gaf vandaag het voorbeeld door feil-
loos te scoren in zijn moment van de dag.

EHC startte furieus en vanaf de aftrap 
liet het zien dat het iets goed te maken 
had.
Nuenen had moeite met de Limburgse 
gedrevenheid en kreeg enkele corners 
te verwerken in het eerste kwartier. Pas 
rond minuut 12 kroop Nuenen uit zijn 
schulp. Yev Marcelli brak door op links 
echter was zijn schot te slap om de 
doelman van EHC in de problemen te 
brengen. Na een kwartier nam Nuenen 
het heft in handen en drong het EHC 
terug. EHC liet Nuenen komen en de 
groenwitten mochten naar hartenlust 
combineren. Er ontstonden ook kan-
sen. Randy Thenu, vandaag zeer na-
drukkelijk aanwezig, mocht na 20 mi-
nuten aanleggen voor een vrije trap. 
Helaas niet met het gewenste resultaat.

Opvallende verschijning vandaag was 
Sjaak van Egmond. Na veel blessure 
leed in het afgelopen seizoen, speelde 
Sjaak vandaag een goede pot met veel 
dreiging in zijn spel. Na 25 minuten 
brak hij dan ook door op rechts en kon 
vrij inschieten. Hij koos echter voor 
een voorzet daar waar een schot wel-
licht meer rendement opgeleverd zou 
hebben. Nuenen moest echter op haar 
hoede blijven en niet veel later kwam 
EHC na een snelle omschakeling vrij 
voor keeper Tommy van de Gevel. Hij 
verving vandaag de nog niet fitte Da-
nilo Verus met verve.
In de 37e minuut dan toch de voor-
sprong. Yev Marcelli werd voor het 

eerst diep aangespeeld en zijn rush 
voorbij de verdediging van EHC werd 
afgesloten met een voorzet op maat. 
Dennis van de Reek tikte knap binnen 
1-0. Tot aan de rust bleef het rommelig 
en onrustig. Daarom kwam de pauze 
als geroepen.

Trainer Miquel van der Dungen had de 
pauze hard nodig om zijn mannen tot 
de orde te roepen. In de 2e helft begon 
Nuenen beter en speelde verzorgder 
voetbal. Kansen kwamen er voldoende 
en het was wachten op de 2-0. Yev 
Marcelli zocht veel meer het duel en 
werd veel gevaarlijker dan voor de 
rust. Ook het lobje van Randy Thenu 
had een beter lot verdiend, het bleef 
echter nog steeds bij 1-0 voor Nuenen. 
Nuenen controleert de wedstrijd met 
een ver inzakkend EHC Heuts. Bijna 
scoorde Abdul Bangura de 2-0 na een 
verkeerde terugspeelbal, echter zijn 
schot miste het doel. Noell Jansen 
kwam in de ploeg met de opdracht de 
bal vast te houden en inkomende mid-
denvelders te bedienen. Het ging hem 
goed af. Hij had zelfs twee dotten van 
kansen echter kwam hij koppend niet 
tot scoren. Jamey Raas verving Randy 
Thenu. Door het uitblijven van de 2-0 
golfde het spel op en neer. EHC ging 
achterin 1 op 1 spelen en er volgden 
enkele hachelijke momenten voor bei-
de doelen. Uiteindelijk haalde Nuenen 
de eindstreep met een moeizame doch 
verdiende overwinning.

voor Tom Wellens en Nick Schuts. In 
de 80ste minuut was daar eindelijk het 
verlossend doelpunt. Na een strakke 
voorzet van Michel hoefde Tom Wel-
lens alleen zijn hoofd tegen de bal aan 
te zetten om te scoren, 0-1. Hierna pro-
beerde Fiducia druk op de achterhoede 
te zetten maar RKGSV was gevaarlijker 
uit de counter. Biek Venhorst werd 
hard geraakt door de tegenstander, zo 
hard dat er een open wond op zijn 
scheenbeen te zien was. Met dank aan 
Marian v.d. Heijden kon de verzorger 
het provisorisch dicht plakken maar 
Biek kon niet meer verder. Na dit op-
onthoud moest RKGSV dus nog 10 mi-
nuten door met 10 man omdat er al 3x 
gewisseld was. Hierna kwamen de 
groen witten niet echt meer in gevaar. 
Wel hadden ze de score kunnen ver-
dubbelen maar Tom Wellens kreeg zijn 
2de van de middag er niet in. Al met al 
een verdiende overwinning van 
RKGSV. Deze smaakt naar meer en dat 
kan a.s. zondag een vervolg hebben als 
we thuis spelen tegen Boerdonk.

Door dit plan kon echter snel een 
streep omdat Wodan al in de 7de mi-
nuut kon profiteren van een misver-
stand in de EMK defensie en Kadir Ka-
lender met een geplaatste kopbal Wo-
dan op een voorsprong zette. 
EMK ging aanvallender voetballen en 
kreeg een paar goede kansen op de ge-
lijkmaker. Spits Tom v.d. Elst had niet 
het geluk van de voorgaande wedstrij-
den en stuitte telkens op de goed kee-
pende Wodan-goalie. Ruststand 1-0.
De 2de helft een soortgelijke wedstrijd 

als het einde van de 1ste helft. Een aan-
vallend EMK, dat met lange ballen pro-
beerde de spitsen te bereiken en een 
counterend Wodan dat loerde op de 2-0.
De defensie van Wodan was hecht en tot 
grote kansen kwam het niet. EMK nam 
het laatste kwartier risico’s en moest dit 
5 minuten voor tijd bekopen met de 2-0 
uit een counter door Hasar Guntekin.
Dit was tevens de eindstand. Een te-
genvaller voor de mannen van EMK, 
die het volgende week tegen Domme-
len goed kunnen maken.

Mountainbike-clinic    
voor jeugd met WLG
Hoe stoer ben jij? Is mountainbiken iets voor jou? Dat kun je binnenkort 
gaan uitvinden. Want dan staat er voor de zesde keer de mountainbike-cli-
nic op de agenda. Een clinic is een soort trainingsbijeenkomst onder leiding 
van ervaren mountainbikers. Je fietst een lekker stuk en oefent allerlei vaar-
digheden die bij het mountainbiken van belang zijn. 

Martijn van Moorsel richt opnieuw sa-
men met clubleden deze clinic in. 
Deelname staat open voor jongens en 
meisjes van 9 tot 15 jaar en vindt plaats 
op zondagmorgen 9 oktober van 10.00 
tot 12.30 uur, zodat ook de jeugd die al 
op de middelbare school zit, mee kan 
doen. De clinic vindt plaats bij de ‘Stip-
houtse Bergen’, na een gezamenlijke 
trip daarheen vanaf het voetbalveld 
(Gerwen). Deelnemen kost € 4,-. We 
verwachten dat iedereen zelf over een 
geschikte fiets en valhelm beschikt, of 
die kan lenen voor een paar uur. Zon-
der helm kun je niet meedoen met de 
clinic. Lukt het niet om een fiets+helm 
te lenen, neem dan per e-mail contact 
op met de WLG.

Aanmelden kan nog vóór maandag 4 
oktober. Voor overleg over eventuele 
fietshuur, en/of aanmelden kun je mai-
len naar werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Aanmelden kan ook 
telefonisch via 06-41102625. Na aan-
melding ontvangt u een inschrijffor-
mulier. Info over alle WLG-activitei-

ten en diensten vindt u op de website 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. 
Ouders en familie zijn vanzelf zeer 
welkom om de kinderen aan te moedi-
gen tijdens de trip en het trainen. 

Bent u geïnteresseerd in wat WLG aan 
activiteiten organiseert en welke dien-
sten te bieden heeft, surf dan eens 
langs op http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl . U kunt er terecht 
voor de nieuwsbrief of commentaar 
geven op activiteiten. U kunt voor in-
formatie ook bellen met 06 41102625.



Pasar Malam

Oosters weekend 24 en 25 september

In het weekend van 24 en 25 september verkeert WoensXL in Oosterse sferen. 
Al meer dan tien jaar een begrip in Eindhoven de gezellige en gratis Indische 
markt op het winkelcentrum met vele Aziatische snuisterijen, lekker eten, dans, 
cultuur en muziek op diverse locaties in het winkelcentrum.

De optredende artiesten zijn o.a.: 
De bands Be Proud en Xanur, de dansgroepen Oerip Batik, Sukar Aju, Hawaian 
Treasure,  Chaka Lele en muziek van Duo Promis, Duo Basic en Duo Unity.
Tevens kan er op een kameel worden gereden, zijn er Batik workshops en nog 
veel meer. 
Voor het exacte programma in dat weekend verwijzen wij u naar onze website.

Culinair, muzikaal 
en cultureel weekend

WWW.WOENSXL.NL

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

TOYOTA VERSO 1.8 
september 2010  |  CVT automaat Dynamic Business

grijs  |  km. 164.000  |  APK  06-09-2018

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.

Eindelijk weer Krollenweer
onze bakkers kunnen niet wachten… 
lekker weer anijskrollen maken.  
              En speculaas natuurlijk!

2 WEKEN GELDIG

t/m 4 oktober

2,89
Wij zijn trots op ons 

WALDKORN 
DESEMBROOD 

nu
lekker weer anijskrollen maken.  lekker weer anijskrollen maken.  
              En speculaas natuurlijk!              En speculaas natuurlijk! 2,2,892,892,

DESEMBROOD
89DESEMBROOD
89nu

HEERLIJKE 
ANIJSKROLLEN

4 STUKS + 1 PAK 
ROOMBOTER 
SPECULAAS 4,95

2 WEKEN GELDIG

2 WEKEN GELDIG

VERS VOOR U AFGEBAKKEN 

ROOMBOTER 
APPELFLAPPEN 

3+1 GRATIS

t/m 4 oktober

    B
OuLaNgErIe bEkKeRs

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE 
MAANDAG 
BROODDAG

5 BRODEN 
HALEN,

4 BETALEN
in Nuenen

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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