
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

Het Nuenens 

Mannenkoor, als je 

daar eens bij was.....! 

Kom erbij!

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.

Nuenens 
Mannenkoor 
neemt CD op in 
Regenboogkerk

Nieuwe 
verkeersbrigadiers 
op basisschool 
De Wentelwiek

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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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

Nuenen 
viert feest 
rond vondst 
‘Van Goghkerkje’

HUIS VERKOPEN?

www.makelaarsplein.com

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

Uitbreiding openingstijden Centrum Maatschappelijke Deelname

CMD biedt meer 
toegangsmogelijkheden
Met ingang van 4 oktober is CMD Nuenen gestart met een avondopenstel-
ling van 19.00 tot 21.00 uur op dinsdag. Elke dinsdagavond kunt u op dit 
tijdstip terecht voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Medewerkers van de LEV groep ont-
vangen u bij het loket op de Berg 22c. 
Als de medewerker in gesprek is, kunt 
u desgewenst plaats nemen in de 
wachtruimte. Nadat u bent ontvangen 
kan er een gesprek plaats vinden 
waarin u uw hulpvraag kunt stellen of 
informatie kunt krijgen. Er wordt sa-
men met u in beeld gebracht wat de 
volgende stap zal kunnen zijn bij deze 
hulpvraag. Er wordt gekeken wat u als 
hulpvrager zelf kunt met uw netwerk 
en wat er dan nog aanvullend nodig is. 
De medewerkers van de LEV-Groep 
zijn werkzaam op het gebied van o.a. 
Maatschappelijk Werk, Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO), 
Sociaal Raadsliedenwerk en Schuld-
hulpverlening.

Echtscheidingsspreekuur
Al bijna 30 jaar lang is er op de dins-
dagavond het echtscheidingspreek-
uur. Een mediator en een advocaat 
zijn daar al die jaren al het vertrouwde 
gezicht. Dit spreekuur zal worden uit-

gebreid met een Jeugd- en gezinswer-
ker van de LEV-Groep, die u ontvangt 
en samen met u uw hulpvraag in kaart 
brengt. Er zal worden gezocht naar 
een passend aanbod waarbij de moge-
lijkheden divers zijn en wordt gekeken 
naar wat nodig en mogelijk is. 
Er kan ook gebruik worden gemaakt 
van ondersteuning in groepen op het 
gebied van echtscheiding bijvoorbeeld 
‘positief opvoeden voor gescheiden 
ouders’ of ‘kind en scheiding’. Voor 
uitgebreid aanbod zie www.lerenmet-
lev.nl/zinzicht. Soms kunnen relatie-
gesprekken helpend zijn of hulp op 
het gebied van opvoeding. De advo-
caat en/of mediator kunnen een vol-
gende stap zijn in het proces.
De eigen kracht van de mens en zijn/
haar netwerk staat centraal. Dat is het 
uitgangspunt van waaruit wordt geke-
ken welke hulp er nodig is. Integraal 
werken is een van de pijlers van het 
CMD. Kwaliteit en toegankelijkheid 
staan hoog in het vaandel. We hopen 
met deze uitbreiding hierin een slag te 
slaan. 

Vier dagen Gerwen Kermis

Tijdens de kermisdagen staan diverse 
live-optredens op het programma. Zo 
verzorgt de Gerwense formatie Punt&L 
na de officiële opening op vrijdagavond 
een knallend optreden. Zondagmiddag 
treedt het duo 2Rumble op in de feest-
tent. 

Maandagmorgen 17 oktober start het 
traditionele rikken om 11.00 uur, deel-
nemers kunnen zich inschrijven in café 

Verborgen geschiedenis uit pastorieboek ontdekt

Onderduikverhaal Nune ville
Niemand had kunnen vermoeden dat na 73 jaar de verborgen geschiede-
nis, die zich in oorlogstijd in Nune Ville afspeelde, nog ooit bekend zou wor-
den. De bezoekers van de lezing bij gelegenheid van de 2e boekdruk ‘Van 
domineeshuis tot Van Goghhuis’ door Peter van Overbruggen en Jos Thiele-
mans zaten afgelopen donderdag op het puntje van hun stoel. Speciaal uit 
Amsterdam was Alfred van Cleef, schrijver-journalist, naar Nuenen geko-
men om zijn persoonlijke verhaal te onthullen. 
 

Hoe het begon
Het boek ‘Van domineeshuis tot Van 
Goghhuis’ bevat aan het einde een 
mysterieuze geschiedenis over een 
joodse jongen in Nuenen tijdens de 
oorlog. De auteurs hadden bij de 
voorbereiding van hun boek allerlei 
pogingen gedaan om zijn naam en 
achtergrond te achterhalen. Pas een 
maandje geleden kwam geheel onver-
wacht de ‘gouden tip’ bij Peter van 
Overbruggen binnen via Willem-Jan 
Verlinden, de auteur van ‘De Zussen 
Van Gogh’. Het spoor leidde naar Alf-
red van Cleef, schrijver-journalist in 
Amsterdam. Deze had het verhaal van 
zijn vader, Jaap van Cleef, herkend in 
het pastorieboek dat bij Verlinden 
thuis op tafel lag. En zo werd na enig 
wikken en wegen besloten dat Van 
Cleef zelf zijn familierelaas in Nuenen 
zou komen vertellen.

Dominee Plug in Nune Ville
In 1943 moest een onderduikadres ge-
vonden worden voor Jaap van Cleef, 

die de schuilnaam Gerard Herman 
Bonnet droeg, geboren 1919 in Zwolle. 
Via andere Brabantse adressen kwam 
Jaap in Nuenen terecht in Nune Ville, 
de toenmalige protestantse pastorie. 
Hij werd liefdevol opgevangen door 
het domineesechtpaar Plug. Daar 
speelde zich ook de razzia af, die bijna 
fataal was afgelopen, als zijn vriendje 
dat niet had voorkomen. Na de bevrij-
ding van Nuenen sloot Van Cleef zich 
in Eindhoven aan bij de Royal Air For-
ce. Bij zijn terugkomst in Amsterdam, 
bleek niemand van zijn familie de oor-
log te hebben overleefd.

Emotioneel 
Niet zonder emotie vertelde Alfred van 
Cleef de dramatische details, die 73 
jaar verborgen waren gebleven. Tot zijn 
verrassing bood de bij lezing aanwezi-
ge eigenaresse van Nune Ville aan om 
de plekken in huis te bezoeken, waar 
‘Bonnet’ zich had schuilgehouden. Op 

zolder van Nune Ville ging Alfred in 
gedachten terug naar de enerverende 
tijd die zijn vader daar moest hebben 
doorgemaakt. En zo kreeg de toch al 
bijzondere avond elders in Nuenen nog 
een bewogen einde.

Van vrijdag 14 tot en met maandag 17 oktober sieren diverse kermisattrac-
ties het dorp. Vrijdagmiddag opent de kermis om 16.00 uur voor de kinde-
ren. Er worden die middag zo’n 250 vrijkaartjes uitgedeeld. Om 19.15 uur 
beginnen het Heilig Kruisgilde en drumfanfare Jong Leven aan hun rond-
tocht door Gerwen en zij zullen om 19.30 uur de kermis officieel aanzeggen 
aan de dorpsraad Gerwen.

de Stam van dinsdag t/m donderdag van 
19.30 tot 22.30 uur en vrijdag t/m zon-
dag van 15.00 uur tot 22.00 uur. Kaar-
ters krijgen voor tien euro inschrijfgeld 
een lunch en twee consumptiebonnen. 
Er zijn maximaal 60 plaatsen om mee te 
rikken, vol is vol. De kinderen van de 
basisscholen uit Gerwen en Nederwet-
ten zijn uitgenodigd voor een bezoek 
aan de kermis op maandagmiddag. 
Gerwen Kermis wordt muzikaal afge-
sloten met een optreden van de Nue-
nense zanger Mark Elbers.

Alfred van Cleef Persoonsbewijs

Berg 24, Nune Ville
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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 

De volgende zaak komt aan de orde:
•	 om	20.00	uur	de	bezwaren	van	VBCN,	C.	Maas	en	D.	Smeulders	

en	van	C.	Smeulders	tegen	het	besluit	van	14	april	2014	waarbij	
aan	J.	Crooijmans	een	omgevingsvergunning	is	verleend	voor	het	
adres	Mgr.	Cuytenlaan	11	te	Nuenen.	De	Afdeling	bestuursrecht-
spraak	van	de	Raad	van	State	heeft	op	15	juni	2016	uitspraak	
gedaan	over	deze	omgevingsvergunning	en	stelt	dat	nogmaals	
gehoord	en	geadviseerd	moet	worden	door	de	bezwaarschrif-
tencommissie.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

OPENBARE VERGADERING  
DORPSRAAD NEDERWETTEN
Op	maandag	10	oktober	houdt	dorpsraad	Nederwetten	weer	een	
openbare	vergadering.	U	bent	welkom	in	MFA	De	Koppelaar.	Let	
op:	aanvang	is	om	19.30	uur.
 
Op	de	agenda	staan	onder	meer	de	volgende	onderwerpen:
•	 Status	Soeterbeek
•	 Herinrichting	Broekdijk	/	Eikelkampen
•	 Kinderdagverblijf	in	Nederwetten
•	 CPO	Bouwen
 
U	bent	van	harte	welkom!

TEXTIEL INZAMELING
Op	vrijdag	7	oktober	wordt	huis	aan	huis	textiel	ingezameld	door	
Sympany.	Huis	aan	huis	worden	hiervoor	zakken	bezorgd.	Natuur-
lijk	kunt	u	ook	altijd	terecht	bij	de	vele	containers	voor	textiel	die	in	
Nuenen	staan.

RESULTATEN TAXUSINZAMELING 
Van	juni	tot	en	met	eind	augustus	is	
de	stichting	Taxus	Taxi	ook	binnen	de	
gemeente	Nuenen	actief	geweest,	om	
taxus	knipsels	in	te	zamelen	voor	de	
belangrijke	stof	Taxol.	Deze	stof	wordt	
gebruikt	in	chemotherapieën.	Binnen	
de	gemeente	Nuenen	is	er	ingezameld:
•	 5.054	kilo	taxussnoeisel
•	 199	taxusdonateurs
•	 39	chemotherapieën
•	 €	378,80	donatiebedrag
De	stichting	heeft	dit	jaar	in	Nederland	een	totale	hoeveelheid	van	
479.140	kilogram	snoeisel	mogen	 inzamelen.	Hiervan	 is	442.060	
kwalitatief	voldoende	beoordeeld	voor	de	productie	van	Taxol.	Dit	
zijn	circa	3.700	chemotherapieën.	Alle	donateurs	hartelijk	dank	en	
hopelijk	krijgt	deze	stichting	in	2017	weer	net	zoveel	support.	Samen	
in	strijd	tegen	kanker!
 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 21	september	2016		 Wederikdreef	2,	5672	BS	-	melding	brand-
	 	 	 	 veilig	gebruik	voor	de	tijdelijke	huisvesting	
	 	 	 	 Pleincollege	Nuenen;
•	 22	september	2016		 Vrouwkensakker	17,	5673	PE	-	melding	
	 	 	 	 brandveilig	gebruik	voor	de	tijdelijke	huis-
	 	 	 	 vesting	Pleincollege	Nuenen;
•	 29	september	2016		 Pieterveld	thv	huisnummer	2	t/m	30,	5672	
	 	 	 	 PN	-	het	verhogen	van	een	bestaand	
	 	 	 	 hekwerk	(BOUW);
•	 29	september	2016		 Papenvoortse	Heide	6,	5674	SL	-	het	
	 	 	 	 verbouwen	van	de	woning	(BOUW);
•	 29	september	2016		 Van	den	Waarsenburglaan	13,	5674	PW	
	 	 	 	 -	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(BOUW);
•	 3	oktober	2016		 	 Kruisakker	ter	hoogte	van	huisnummer	6,	 

	 	 	 5674	TZ	-	het	rooien	van	twee	elzen	(KAP).

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

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

niseren	van	de	jaarlijkse	intocht	in	Nuenen	van	de	Sint	op	zondag	
13	november	2016:

•	 Aanvrager:	de	heer	A.	van	Hoof	voor	het	inrichten	van	een	terras	
voor	zijn	zaak	Frituur	van	Hoof	aan	Parkhof	3.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	
binnen	twee	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.

COLLECTE
In	de	week	van	9	tot	15	oktober	wordt	gecollecteerd	door	Stichting	
Nederlandse	Brandwonden.

VERKEER
HOV2 Nuenen - Werkzaamheden Europalaan 
Als	gevolg	van	de	 reconstructie	van	de	Europalaan	/	HOV2	 is	er	
eenrichtingsverkeer	ingesteld	op	de	Europalaan.	Zoals	u	wellicht	al	
gemerkt	heeft,	is	vanaf	deze	week	de	zuidelijke	helft	van	de	Europa-
laan	weer	geopend.	Aan	de	noordelijke	helft	vinden	werkzaamheden	
plaats	tussen	de	Parkstraat	en	de	Smits	van	Oyenlaan.	
 
De	zuidelijke	toegangswegen	worden	weer	geopend	(Geldropsedijk,	
Refeling	en	Vallestap)	waardoor	de	Europalaan	bereikbaar	is	vanaf	
het	zuiden.	Het	eenrichtingsverkeer	loopt	nu	van	oost	naar	west,	
dus	in	de	richting	van	Eindhoven.
 
De	noordelijke	toegangswegen	worden	deels	afgesloten,	waaronder	
de	Parkstraat	en	deels	de	Kerkstraat.	Hiervoor	worden	omleidings-
routes	ingesteld	zodat	u	altijd	op	de	plaats	van	bestemming	kunt	
komen.
 
De	werkzaamheden	zullen	medio	november	worden	afgerond	en	
dan	kunt	u	gebruik	maken	van	een	prachtige	nieuwe	Europalaan	
met	een	verbeterde	doorstroming.	Mocht	u	vragen	hebben	over	de	
werkzaamheden	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	HOV2	Nuenen	
via	telefoonnummer	(06)	81956709.
HOV2 Nuenen - Samen op weg

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERING
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	commissievergaderingen,	deze	ver-
gaderingen	zijn	in	de	commissiekamer	in	het	gemeentehuis,	aanvang	
19.30	uur.
Agenda	en	bijbehorende	stukken	staan	op	
http://nuenen.raadsinformatie.nl en	liggen	ter	inzage	in	het	ge-
meentehuis.	

11 oktober Commissie Ruimte
•		 Splitsing	perceel	Hoekstraat	74
•		 Verklaring	van	geen	bedenkingen	Collse	Hoefdijk	26
•		 Addendum	Sectorale	Structuurvisie	Wonen	(Woonvisie)	2013-

2020

12 oktober Commissie Samenleving
•	 Geen	stukken,	hierdoor	vervalt	commissie	Samenleving

13 oktober Commissie ABZFin
•		 Verordening	gemeentelijke	onderscheidingen
•		 Zienswijze	onderzoekvraagstelling	evaluatie	bestuurlijk	functi-

oneren	MRE

20 oktober Gecombineerde commissie
•		 Belastingverordeningen	2017
•		 Programmabegroting	2017	en	meerjarenraming	2018-2020

Tijdens	de	commissievergaderingen	kunt	u	gebruikmaken	van	het	
meespreekrecht.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	
griffie@nuenen.nl

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	10	oktober	2016	 is	er	een	hoorzitting	van	de	alge-
mene	 kamer	 van	 de	 commissie	 voor	 de	 bezwaarschriften	 in	 het	
gemeentehuis.	

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.

•
•
•

•
•

•

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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•

AFVALWEETJE

Nieuw: In de bladkorf mag eigen tuin afval. 
Bladkorf vol, meld het ons!
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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,	6	oktober	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor	onderstaande	plannen.	Deze	omgevingsvergunning	is	verzon-
den	op:
•	 27	september	2016		 Boord	14,	5674	ND	-	het	herbouwen	van	
	 	 	 	 een	bijgebouw	(BOUW	en	RO,	afwijken	
	 	 	 	 van	de	bestemming);
•	 28	september	2016		 Meidoornstraat	23,	5671	AC	-	het	vervangen	
	 	 	 	 van	een	raamkozijn	aan	de	voorzijde	van	de	
	 	 	 	 woning	(BOUW);
•	 28	september	2016		 Broekdijk	7A,	5674	MN	-	het	oprichten	van	
	 	 	 	 een	ontmoeting-	en	afscheidsruimte	op	
	 	 	 	 begraafplaats	De	Roosdoncken	(BOUW);
•	 30	september	2016		 Boord	14,	5674	ND	-	het	wijzigen	van	het	
	 	 	 	 gebruik	ten	behoeve	van	het	plaatsen	van	
	 	 	 	 een	tijdelijke	woonunit	voor	huisvesting	
	 	 	 	 van	tijdelijke	werknemers	(RO,	afwijken	
	 	 	 	 van	de	bestemming);
•	 3	oktober	2016	 	 Tasterschootsedijk,	perceel	achter	en	naast	
	 	 	 	 Papenvoortse	Heide	4,	5674	SL	-	het	
	 	 	 	 tijdelijk	wijzigen	van	het	gebruik	ten	
	 	 	 	 behoeve	van	het	evenement	
	 	 	 	 “Animal	In		Need”	op	9	oktober	2016	
	 	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming).
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	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	af-
spraak	voor	‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.
nl of	eventueel	telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontact-
centrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	V.O.F.	de	Stam	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	verleend	

voor	het	organiseren	van	een	dorpsfeest	in	de	vorm	van	een	dorps-
kermis	in	de	periode	van	14	tot	en	met	17	oktober	2016	op	het	
wegdeel	Gerwenseweg	inclusief	ventweg,	gelegen	tussen	de	Mgr.	
Frenkenstraat	en	Akkerstraat	(verzenddatum	29	september	2016);	

•	 aan	de	heer	J.	Remmig	en	mevrouw	S.	van	Daal	(Café	Schafrath)	
is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	van	zwakalcohol-
houdende	 dranken	 op	 het	 uitgebreide	 terras	 tijdens	 de	 Van	
Goghrit	op	2	oktober	jl.	(verzenddatum	30	september	2016);

•	 aan	Honk-	en	Softbalclub	Nuenen	 is	 een	ontheffing	verleend	
voor	de	overnachtingen	tijdens	de	meerdaagse	toernooien	in	de	
weekenden	van	7	t/m	9	oktober	2016	en	van	15	op	16	oktober	
2016	(verzenddatum	30	september	2016);

•	 aan	het	Nuenens	Mannenkoor	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	evenement,	het	Korenfes-
tival	op	tweede	pinksterdag,	5	juni	2017	in	het	Park	(verzend-
datum	3	oktober	2016).

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



  

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!

Ambachtelijke 
Rookworst
iedere 3e ..................................... gratis 
Bij 150 gr. Achterham  
100 gr. Sellerie salade ....... gratis
4 Houthakkersteaks ....6,95 
"Runder Calzone"
100 gram ..........................................2,25 
"Haas in 't Groen"
100 gram ..........................................2,45 
Worstjes en zo
100 gram ..........................................1,60 
Voor de best belegde broodjes!!!

Spinazie panklaar
 per zak 0,99
Zuurkool panklaar      
pan klaar   1/2 kilo  0,79
Pastinaak    

per stuk 0,89

Bleek-kaas salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 6 t/m woensdag 12 oktober

Okitsu mandarijn   
   1/2 kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

ROER
BAKKEN!!

ROER
BAKKEN!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Niets nieuws, wederom is onze 
rookworst met GOUD bekroond!

En als beste getest... Acties week 40: geldig maandag 3 okt. t/m zaterdag 8 okt. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Geldershoog
Volkoren fijn met zemelen op de korst
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

3 Appelflappen
  
 nu € 300_____________________________________________________

Speculaascaketaartje
  
 nu € 400_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried’s #1 
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Speltbroodjes
Zacht, mals & 100% Spelt     
  4+2 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienbavaroisevlaai
halve € 6,95 
 heel € 1350

Een aandeel in elkaar

Bekijk het hele programma en meld direct aan op rabobank.nl/dommelstreek

Maak bijvoorbeeld van netwerken een sport op 11 oktober in het Ondernemersnetwerk
met Toon Gerbrands. Of stel al uw vragen aan eigenzinnige ondernemer Michiel Muller,
oprichter van o.a. Route Mobiel, tijdens College Tour Dommelstreek op 13 oktober.

Week van de Ondernemer bij Rabobank Dommelstreek: 10 tot en met 14 oktober

Bovenstaand een greep uit de events die 10 tot en met 14 oktober plaatsvinden.  

voor inspiratie en
nieuwe inzichten!

Kom naar de Week
van de Ondernemer
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10 jaar ‘De Likkepot’

Harp leren spelen en 
meespelen met een concert? 
Lijkt het je leuk om harp te leren spelen? Schrijf je dan nu in voor de Start & 
Harp cursus; een korte cursus om kennis te maken met de harp, voor kinde-
ren van de basisschool. 

De laatste decennia worden alle mensen geleidelijk aan steeds ouder en dat 
is mooi, maar veel mensen komen toch een keer alleen te staan en voor al-
leenstaanden is met name de zondagmiddag saai en erg vervelend, om die 
zondag wat op te leuken, is de Likkepot ontstaan.

Elke vierde zondag in de maand orga-
niseert de Likkepot een gezellige eet-
middag voor 25 personen, de gemeen-
te ondersteunt dit project met een be-
scheiden subsidie en via de LEV groep 
kan de Likkepot gebruik maken van de 
groepsruimte in de Goudvinkhof. Het 
project wordt mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers, zoals koks, gastvrouwen 

en gastheren, vrijwilligers die de min-
der mobiele gasten ophalen en weer 
thuisbrengen. Ook voor de bloemetjes 
op tafel en soms de groenten uit de ei-
gen tuin zijn vrijwilligers beschikbaar. 
Ook de tafellakens worden na de maal-
tijd weer gewassen en gestreken.
Op mijlpaal momenten, zoals de 25ste, 
50ste en 100ste bijeenkomst werd iets 

gedaan voor de gasten, iets extra op 
het menu of een aandenken. De initia-
tiefnemers vonden het na 10 jaar ook 
wel attent om iets voor de vrijwilligers 
te doen, het moet iedere 4de zondag 
van de maand toch maar weer gebeu-
ren. Daarom wordt er voor de groep 
vrijwilligers een gezellige avond geor-
ganiseerd met een hapje en een drank-
je. De likkepot heeft geen eigen mid-
delen maar de gemeente heeft een 
waarderingspremie toegekend en ook 
de Stichting GGD Baron van Harden-
broek van de Kleine Lindt heeft De 
Likkepot met een subsidie gewaar-
deerd met dit 10 jarig jubileum.

 

Afgelopen juli gaf het Blue Planet Harp 
ensemble een succesvol optreden 
waarbij alle bezoekers werden meege-
nomen voor een reis door de ruimte, 
vergezeld van een echte astronaut. Alle 
leden hebben daarna van een welver-
diende vakantie genoten en zijn in-
middels weer druk aan het repeteren 
voor het optreden in De H. Clemens-
kerk op zondagmiddag 11 december 
a.s. Wil je ook meedoen? Harpjuf Inge: 
‘Alle kinderen kunnen meedoen en 
hun muzikale aanleg ontwikkelen. Je 
leert noten lezen en je speelt leuke 
liedjes over Charlotte en Anton, die sa-
men allerlei avonturen beleven. Ook 
leer je hoe je je eigen muziekstukken 
kunt maken aan de hand van een ver-
haal. Alle leerlingen spelen daarnaast 
mee in het grote Blue Planet Harp En-
semble, iedereen op zijn of haar eigen 

niveau.’ De Start & Harp cursus wordt 
gegeven op woensdagen van 15.00 tot 
16.00 uur in de Harpstudio van juf In-
ge aan de Anderegglaan in Nuenen. 
We starten weer op 12 oktober. Er 
wordt gewerkt in kleine groepjes. De 
Start & Harp cursus bestaat uit 8 
groepslessen en aan het slot van de 
cursus speel je mee met het Blue Pla-
net Harp Ensemble tijdens de Kerstuit-
voering op zondagmiddag 11 decem-
ber in de H. Clemenskerk in Nuenen. 
Iedereen kan dan komen luisteren 
naar de betoverende harpmuziek die jij 
hebt leren maken! Kosten voor de cur-
sus: 105 euro incl. Start & Harp boek. 
Stuur een mail naar contact@frimout.
com of laat een FB bericht achter op de 
FB pagina van het Blue Planet Harp 
Ensemble. Heb je nog vragen? Bel of 
app dan naar Inge 06-53913560.

Filmvertoning oude films  
door ’t Hof van Liessent 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent kwam het afgelopen jaar in het bezit 
van enkele zeer interessante oude films die in Lieshout zijn opgenomen. De 
films komen uit de privéverzameling van de familie Mostermans en zijn aan 
de Heemkundekring ’t Hof van Liessent geschonken. 

Om de films te kunnen vertonen op de 
hedendaagse apparatuur zijn deze ge-
digitaliseerd, wat de kwaliteit zeer ten 
goede is gekomen. De films bevatten 
o.a. opnamen van de inhuldiging van 
burgemeester Mostermans (1933), de 
90ste verjaardag van Jan Swinkels in 
1941 (d’n auwen brouwer), twee films 
van de gouden bruiloft van Jan en Cor-
nelis Swinkels-Verstappen in 1938, 12 
½ jarig jubileum van burgemeester 
Mostermans in 1945, Churchill 1946, 
een kinderfeestje bij Frans Swinkels 
met de hele familie, het 25 jarig ambts-
jubileum van burgemeester Moster-
mans met defilé van alle Lieshoutse en 
Mariahoutse verenigingen voor het 
gemeentehuis, de receptie van dit jubi-
leum in 1958, de opening van de ver-
harde B weg in de Vogelenzang en het 
Broek. Kortom veel opnames waarin 
Lieshoutenaren en oud-Lieshoutena-
ren zichzelf kunnen terugzien. Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent zou het 
jammer vinden als deze kostbare beel-
den zo maar het archief in zouden ver-

dwijnen. Daarom zullen er twee film-
avonden gehouden worden, één in 
Lieshout en één in Mariahout. De 
avond in Mariahout zal zijn op dinsdag 
11 oktober a.s. om 20.00 uur in het 
Buurthuis. In Lieshout zullen deze 
zelfde films vertoond worden op don-
derdag 13 oktober om 20.00 uur in 
Zaal de Koekoek. In totaal is het an-
derhalf uur film. Iedereen is van harte 
welkom deze avonden te bezoeken. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
De toegang is geheel gratis. Laat deze 
unieke kans niet aan u voorbijgaan. 

Nuenens Mannenkoor neemt 
CD op in Regenboogkerk
In 2017 zal het Nuenens Mannenkoor 20 jaar bestaan. Een van de activitei-
ten voor dit jubileumjaar is het opnemen van een CD. Het belooft een mooie 
CD te worden. Niet alleen mannenkoormuziek, maar ook met een solo van 
sopraan Patricia ter Burg-Heesakkersen en de medewerking van onze har-
piste Inge Frimout.

Wederom op zijn onnavolgbare wijze 
werden we begeleid door Arno ter Burg 
op orgel en vleugel. Beide instrumenten 
waren goed gestemd en dat is voor een 
bespeler wel zo prettig. Uiteraard stond 
Paul Hotterbeekx, als dirigent weer 

voor het koor. De eerste drie nummers 
vond hij na het beluisteren niet gewel-
dig. En opnieuw moesten de koorleden 
in actie komen om nieuwe opnamen te 
maken. Het waren tevens de lastigste 
nummers. Dus heel verstandig om die 

als eerste op te nemen. Gaandeweg de 
middag waren de kelen goed gesmeerd 
en hoefden een aantal nummers niet 
opnieuw opgenomen te worden.

Een blijk van waardering is op zijn 
plaats voor het bestuur van de Regen-
boogkerk, in het bijzonder Maarten 
van Zanten (huismeester).
De nieuwe CD wordt gepresenteerd en 
te koop aangeboden voor € 10,- tijdens 
ons Pieter Fittersjaarconcert op zaterdag 
19 november a.s. De avond begint om 
20.00 uur met een ontvangst van onze 
bezoekers. Kaartjes zullen in de vrije 
verkoop beschikbaar zijn vanaf maan-
dag 7 november bij Crooijmans man-
nenmode, Parkstraat 9/b in Nuenen.
U kunt natuurlijk ook vriendin of 
vriend van ons koor worden. De kos-
ten daarvoor zijn € 20,- per jaar. U ont-
vangt dan drie keer jaar ons blad 
Kwartnoot. Als u dat nog even snel 
doet, kunt u een kaartje kopen voor 
slechts € 7,50. Zie onze website www.
nuenensmannenkoor.nl
En ja, we blijven mannen zoeken die 
willen zingen. Daarvoor krijgt u de ge-
legenheid tijdens een meezingdag met 
het Nuenens Mannenkoor eind januari 
2017. Maar daarover later meer.

Fran Hamilton draagt      
dirigeerstokje over

Een leven vol muziek 
Bijna zijn gehele leven lang, dit jaar 76 
jaar, heeft Fran Hamilton, zich gewijd 
aan de kerkmuziek als koorzanger, 
muziekleraar, dirigent en organist. In 
1940 trad Fran als achtjarige toe tot het 
Sacramentskoor te Breda o.l.v. Louis 
Toebosch. In 1964 volgde zijn benoe-
ming tot Directeur van de Muziek-
school in Uden en dirigent/organist 
van het Gemengd Koor van de Paulus-
parochie. In die periode volgde hij op 
het Conservatorium de opleiding Or-
gelleraar bij de bekende Eindhovense 
organist Hub Houët en de opleiding 
Koordirectie Louis Toebosch. In 1975 
werd hij benoemd tot Directeur van de 
Muziekschool Eindhoven.
 
Diverse koren
In 1978 werd Hamilton aangesteld als 
dirigent van het Gemengd Andries-
koor en het Gregoriaans Andrieskoor 
van de toenmalige Andriesparochie 
Nuenen. Hij heeft als dirigent van het 
Gregoriaans Koor St. Andries deze 
schola laten uitgroeien tot een vitaal 
koor met momenteel 16 leden. Ook 
heeft hij tot 2016 een door hem opge-
richt Motettenkoor geleid, dat regel-
matig de eucharistievieringen in de H. 
Clemenskerk heeft opgeluisterd. Ook 
dirigeerde hij diverse ‘gelegenheidsko-
ren’ binnen de parochie, zoals bij gele-
genheid van het 25-jarig bestaan van 
de parochie St. Andries in 1988, in 

1995 bij 50 jaar bevrijding van Nuenen 
en in 1996 bij de viering van 500 Jaar 
Kerkdorp Nuenen. 
Het laatste hoogtepunt was voor hem 
de viering van het 40-jarig bestaan van 
de schola in november 2015, met een 
plechtige gregoriaanse eucharistievie-
ring en een jubileumconcert, waarin 
het gregoriaans centraal stond, in sa-
menwerking met zijn Motettenkoor 
en Vocaal Ensemble Marcando met 
aan het orgel Gerard Habraken. 

Vele onderscheidingen
Bij gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van de schola in 2015 ontving 
Hamilton de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice. Vanwege zijn 

Na 38 jaar dirigent te zijn geweest van het Gregoriaans Koor St. Andries, 
eerst in de voormalige St. Andrieskerk (1978-2004) en van 2003 tot heden in 
de H. Clemenskerk, draagt de 84-jarige Fran Hamilton op zondag 16 oktober 
tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur, zijn dirigeerstok van de grego-
riaanse schola over aan Tom Suters. Na afloop van de viering is men in de 
gelegenheid om hem bij zijn afscheid de hand te drukken. 

inzet en bijdrage voor 40 jaar kerkmu-
ziek werd aan Fran in 1985 het Ere-di-
ploma van de Nederlandse Sint Grego-
rius Vereniging met bij behorende 
draagmedaille uitgereikt. In 2003 werd 
hij bij gelegenheid van zijn 25-jarig di-
rigent-/organistschap in de Andriespa-
rochie geëerd met de Erepenning in 
zilver van de gemeente Nuenen c.a. 
Een jaar later(2004) kreeg hij voor zijn 
muzikale en maatschappelijke verdien-
sten een koninklijke onderscheiding: 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gregoriaans blijft leven 
Fran Hamilton is er heel gelukkig mee 
dat het bestaan van ‘zijn’ koor voor de 
toekomst verzekerd is. Een maal per 
maand is er een gregoriaanse viering 
in de H. Clemenskerk van Nuenen en 
verder regelmatig in Gerwen en Ne-
derwetten. Het koor zingt ook in uit-
vaarten en luistert ook elders missen 
op, zoals in de Munsterkerk te Roer-
mond en de St. Pietersbasiliek te Oir-
schot. De oudste liturgische muziek 
van de katholieke kerk zal in Nuenen 
blijven klinken. Fran Hamilton heeft 
daar een zeer belangrijke bijdrage aan 
geleverd. 

Le Petit Bazar gezellig druk
De binnenplaats van kapsalon Raponsje was leuk aangekleed met kramen, 
een grote vuurpot, houten pallets met violen erin, een foodtruck, waslijnen 
met sjaals eraan geknoopt en een modepop. De zon liet zich zien, tot halver-
wege de middag bleef het droog. 

De bazaar is dit jaar voor de tweede 
keer georganiseerd en was anders van 
opzet. Nu stonden er ondernemers 
met zeer uiteenlopende producten. 
Vorig jaar werd er voornamelijk twee-
dehandskleding aangeboden. Er was 
veel animo voor de gratis knipbeurt bij 
aankoop van een product van het Ita-
liaanse merk Davines, Nicole en Ger-
rie zaten de hele middag met hun han-
den in het haar. 

Ook in de showroom van Van der Put-
ten Chateauvloeren was een grote di-
versiteit te vinden aan lifestyleproduc-
ten en curiosa, keramiek, kunst, 
snoepgoed en cadeau-artikelen. Ver-
zorgings-en verpleeghuis Zonhove 
verkocht leuke door bewoners ge-
maakte hebbedingetjes. 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 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:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Schuif even aan tafel bij…
Roland van Pareren 
Met een boeiende presentatie over het leven en werk van Bisschop Bekkers 
beet Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode het spits af van de reeks ‘Schuif’ le-
zingen in het nieuwe seizoen 2016-2017.

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...

Botontkalking en mevrouw Heersma
Mevrouw Heersma (gefingeerde naam) heeft begin september weer haar 
jaarlijkse Oostenrijkse huttentocht gemaakt. Dat is nogal opmerkelijk, want 
mevrouw is 71 en ze lijdt al meer dan 15 jaar aan botontkalking oftewel os-
teoporose. Toch kan ze haar grote hobby’s, bergwandelen en Nordic wal-
king, nog steeds zonder pijn beoefenen. Al 10 jaar komt ze af en toe bij me 
langs voor een aantal acupunctuurbehandelingen tegen de pijnen die haar 
inzakkende wervels veroorzaken. Zo kan ze blijven bewegen en midden in 
het leven blijven staan. 

Osteoporose staat voor 'poreus bot'. 
Ons lichaam gaat vanaf ons 35ste jaar 
langzaam meer bot afbreken dan aan-
maken. Daardoor kan osteoporose 
ontstaan. Je botweefsel verliest dan 
zoetjes aan steeds meer botminera-
len, vooral kalk. Hierdoor wordt je 
botmassa minder en treedt er ook een 
verandering in de botstructuur op. Zo 
neemt de sterkte van je botten af. De 
kans op een botbreuk wordt steeds 
groter, vooral van de polsen en de 
heupen. Ruggenwervels zakken vaak 
in: dat zijn eigenlijk ook botbreuken. 
Deze zijn heel pijnlijk. Nogal wat men-
sen lijden aan osteoporose. Velen zijn 
het zich niet bewust. Het RIVM schat 
dat zo’n 850.000 mensen in Neder-
land osteoporose hebben. 

Osteoporose wordt nog wel eens ver-
ward met artrose, maar het zijn ver-
schillende aandoeningen. Artrose is 
een reumatische aandoening waarbij 
het kraakbeen in het gewricht slijt. 
Overigens is inmiddels wetenschap-
pelijk aangetoond dat acupunctuur 
bij artrose en andere reumatische 

ziekten dikwijls ook heel effectief is: 
tegen pijnen en ontstekingen. 
 
Wetenschappers denken dat het weer 
met het eigen gewicht flink kunnen 
belasten van het eigen lichaam de 
voortgang van osteoporose kan stop-
pen of zelfs kan verminderen. Dat be-
lasten kan natuurlijk alleen maar als je 
pijnvrij bent. 
Moderne studies laten zien dat acu-
punctuur in onze hersenen en overige 
zenuwstelsel de productie van li-
chaamseigen stoffen verhoogt, o.a. 
die van neurotransmitters als endorfi-
nes en dynorfynes. Deze stofjes heb-
ben een pijnstillende, ontstekings-
remmende en humeurverbeterende 
werking. 
De visie van de Traditionele Chinese 
Geneeskunde (TCG) is dat door ver-
storing van de energiecirculatie in ons 
lichaam ziekten en klachten ontstaan. 
Acupunctuur kan de ontstane ener-
gieblokkades herstellen. Zo kunnen 
klachten verbeteren, ziekten verdwij-
nen of kan de ziektelast ervan sterk 
verminderen. 

De tweede lezing van het nieuwe sei-
zoen wordt verzorgd door Roland van 
Pareren, voorzitter van de Nuenense 
heemkundevereniging ‘De Drijehor-
nick’. Roland was al eens eerder te gast 
in de Schuif met een presentatie over 
zijn straatnamenboek van Nuenen.

Op donderdag 27 oktober om 09.30 uur 
gaat Roland van Pareren in de maande-
lijkse KBO lezing het heemkundig pro-
ject ‘Terugbeeld’ presenteren. De pre-
sentatie vindt plaats in zaal het Tref-
punt van het Nuenense Klooster.

Terugbeeld is een nieuw project van de 
Nuenense heemkundekring dat de 
aandacht wil vestigen op verdwenen 
monumenten en karakteristieke ge-
bouwen binnen onze gemeente. Om 
die aandacht voor het verleden vast te 
houden zijn er 38 informatiezuilen ge-
plaatst op zowel verwachte maar ook 
totaal onverwachte plekjes in Nuenen. 
Van Pareren weet altijd weer verras-
send nieuwe zaken te brengen uit onze 
rijke dorpsgeschiedenis. Met Terug-
beeld brengt De Drijehornick beelden 
van vaak inmiddels afgebroken gebou-
wen en buurten terug op het netvlies 
van de moderne Nuenenaar. Zo vertelt 
Roland dat het Gerwens centrum 
vroeger heel ergens anders lag dan nu, 
de kerk van Nederwetten nog heeft ge-
diend als gemeentehuis van de ge-
meente Nederwetten en dat op de 
hoek Kerkstraat Lindelaan een boter-
fabriek stond, luisterend naar de poëti-
sche naam ‘Vrede is ons genoegen’. 
Zoals steeds is ook deze presentatie 
weer gratis toegankelijk voor iedereen, 
KBO lid of niet, die geïnteresseerd is in 
het onderwerp. De onderhoudende 
verteller en presentator Roland van 
Pareren belooft ons weer een boeiende 
ochtend. Noteer 27 oktober alvast in 
uw agenda.

Collecte KWF 
Kankerbestrijding
Tussen 5 en 10 september gingen in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind meer dan 150 vrijwilligers 
enthousiast de huizen langs. Deze in-
zet in de strijd tegen kanker brengen 
zij al jaren op. Sommigen meer dan 
10 jaar, zoals: Mevr. Liebregts, Don-
kervoort7, Mevr. Prinsen, Eeneind 6 
en Mevr. Sluyter, Barisakker 86.

De collecte voor KWF Kankerbestrij-
ding in Nuenen c.a. heeft maar liefst 
€ 11.765,28 opgebracht. Dankzij uw 
vrijgevigheid kan KWF investeren in 
nieuwe doorbraken in kankeronder-
zoek, zodat we samen de dag steeds 
dichterbij brengen dat niemand meer 
hoeft te sterven aan kanker.
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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 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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PUBLICATIE
Publicatie onderzoeksplan Participatiewet, IOAW, en IOAZ 2016 
gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel
Per 1 september 2016 is het onderzoeksplan voor de Participatiewet, 
de IOAW en IOAZ van kracht. Hierbij wordt gelijktijdig ‘’het onder-
zoeksplan Sociale Zaken 2014 gemeente Nuenen c.a. en Son en 
Breugel” ingetrokken.

Wat houdt het onderzoeksplan in? 
Het onderzoeksplan draagt bij aan het rechtmatig en doelmatig 
verstrekken van uitkeringen.
Bij het onderdeel doelmatigheid wordt onderzocht of een uitkerings-
gerechtigde alles in het werk stelt om uit de uitkering te stromen. 
En bij rechtmatigheid wordt onderzocht of een uitkeringsgerech-
tigde op grond van de wettelijke bepalingen terecht een uitkering 
ontvangt. 

Het onderzoeksplan ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de recep-
tie in het gemeentehuis. Op de website www.overheid.nl kunt u ook 
het onderzoeksplan inzien.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:
•	 Domino	Pizza’s,	voor	een	afhaal-	en	bezorgservice	en	het	berei-

den van pizza’s, gelegen aan Parkhof 24 te Nuenen;
De	melding	is	gedaan	in	verband	met	het	oprichten	van	de	inrichting.
De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	Er	is	geen	mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 

uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven 
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690278.

Nuenen, 6 oktober 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

ONDERNEMERS UIT HET CENTRUM VAN 
NUENEN EN DE GEMEENTE WERKEN SAMEN AAN 
DE INVOERING VAN CENTRUMMANAGEMENT 
De	ondernemers	uit	het	centrum	van	Nuenen	en	de	gemeente	Nue-
nen werken samen om de economische positie van het dorpshart te 
versterken. Het doel is om meer bezoekers naar het centrum te trek-
ken	die	langer	blijven	en	meer	besteden.	Daarvoor	willen	de	onder-
nemers een fonds en daarmee centrummanagement opstarten.

Waarom een ondernemersfonds?
De	 tijd	 dat	 alle	 ondernemers	 vanzelfsprekend	 lid	 waren	 van	 de	
vereniging is voorbij. Toenemende filialisering en individualisering 
zet het functioneren van de ondernemersverenigingen onder druk. 
Toch is een goed functionerende ondernemersvereniging in een 
centrum noodzakelijk om het economisch functioneren van het 
centrum te waarborgen en de concurrentie met omliggende steden 
en	dorpen	aan	te	kunnen.	Dat	 levert	niet	alleen	een	economisch	
maar ook een groot maatschappelijk rendement op. Cultuur en 
maatschappelijke instellingen profiteren mee van de grotere bezoe-
kersstromen. Een gezellig winkelcentrum geeft een groter woonge-
not en beperkt migratie naar concurrerende dorpen en steden.

Voor en door ondernemers!
De	initiatiefnemer	is	de	voorzitter	van	de	winkeliersvereniging	Win-
kelhart	 van	Nuenen	Ap	Duisterhoff:	"Wij	willen	de	gezamenlijke	
plannen	van	de	ondernemers	gezamenlijk	gaan	betalen.	Dat	betekent	
dat we de gemeente willen verzoeken een reclameheffing in te stellen 
voor het centrum van Nuenen onder voorwaarde dat de gemeente 
de gelden die met deze heffing worden opgehaald, stort in het On-
dernemersfonds. Vanuit dat fonds kunnen we dan als Stichting 
Centrummanagement Nuenen structureel de acties van het centrum-
management	betalen."	

Hoe doen we dat?
De	acties	van	het	centrummanagement	komen	voort	uit	vier	werk-
groepen. In die werkgroepen zitten de ondernemers uit het centrum 
van	Nuenen	zelf.	De	vier	werkgroepen	betreffen:

•	 Sfeer	en	Beleving
•	 Marketing	en	Communicatie
•	 Leegstand	en	Branchering
•	 Parkeren,	Veiligheid	en	Beheer

De belangrijkste doelstellingen
•	 Een,	in	de	ogen	van	de	consument,	kwalitatief	en	divers	aanbod	

van winkels, horeca en overige publieksgerichte voorzieningen.
•	 Een	sfeervol	centrum	dat	net	wat	meer	biedt	dan	de	consument	

verwacht.
•	 Een	schoon,	heel	en	veilig	centrum	voor	zowel	ondernemers	als	

consumenten.
•	 Een	onderscheidend	imago	voor	het	centrum	van	Nuenen.
•	 Een	effectieve	samenwerking	tussen	gemeente,	ondernemers	en	

vastgoed eigenaren.

De missie
In gezamenlijkheid werken aan de economische versterking van het 
centrum van Nuenen tot het kloppend, groene, culturele en gastvrije 
hart van de Brainportregio.

Op maandag 10 oktober zijn alle de ondernemers uit het centrum 
van Nuenen uitgenodigd om te stemmen over het invoeren van een 
ondernemersfonds, met als doel het versterken van het centrum 
van Nuenen. 

Het plan van aanpak, de gebiedsafbakening en alle overige infor-
matie is terug te vinden op www.winkelhartvannuenen.nl 

Bibliotheek leest 
voor op Weverkeshof
Op 12 oktober start Bibliotheek Dom-
meldal weer met korte voorleesmo-
mentjes voor de kleintjes op Wever-
keshof. Elke tweede woensdag van 
de maand leest een Bibliotheekme-
dewerker om 14.30u, een half uurtje 
voor, over een speciaal onderwerp. 

Omdat die eerste woensdag mooi valt 
in de kinderboekenweek, met als the-
ma oma’s en opa’s, wordt het eerste 
voorleesboek natuurlijk een prenten-
boek over opa’s en oma’s. De woensdag 
daarna, op 9 november, is het alweer 
Sinterklaastijd. En de woensdag daar-
na, 14 december, zijn we natuurlijk al 
in een winterse kerststemming. 
De bieb heeft (tot en met de lente vol-
gend jaar) de voorleesboeken al klaar-
staan. Als de papa’s en mama’s dan deze 
data in hun agenda zetten, dan worden 
het vast hele mooie woensdagmidda-
gen op de Weverkeshof!



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

        KEIHARDE
        NAZOMERACTIESCaravan Centrum

Coppelmans

In- en
verkoop
caravans

Onderhoud
en

reparatie

Haal-
en breng-

service

Schade-
herstel

Occasions
040

283 17 16

Caravan Centrum Coppelmans is geopend

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en

zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

EEN PRETTIGE VAKANTIE BEGINT BIJ CARAVAN CENTRUM COPPELMANS!

Wettenseind 2-B, 5674 AA  Nuenen

www.caravancompleet.nl

€ 1.500,00!

€ 175,00!
van € 205,00

nu voor

DAKAIRCO
GEMONTEERD, KANT-EN-KLAAR

GROTE
ONDERHOUDSBEURT

vanaf 1 oktober 2016

Wij leveren alleen de kwaliteitsmerken:

Truma, Reich, Enduro en Dometic.

€ 125,00!
van € 145,00

nu voor

ONDERSTELBEURT

€ 500,00!
van € 625,00
nu voorSLECHTS 2,2 KG, INCL. MONTAGE

LICHTGEWICHT ACCU

€ 1.100,00!

incl. montage vanaf
MOVERS

ACTIE 1

ACTIE 3

ACTIE 5

ACTIE 4

ACTIE 2

TOP
AANBIEDING!

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Canton Kai
(Kip in pikante tomatensaus)

***Babi Pangang
***Tjap Tjoy
***Daging Roedjak
***Kerry Koh
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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UITSLAG 
VINCENT VAN GOGHRIT 2016

Equipe Schoonste geheel
Ranking (Startnr.) Naam, plaats 
1 (6) Jan Dekkers & Henny Johanns, Luyksgestel 
2 (24) Janne vd Velden & Lieneke v Hout, Hoogeloon 
3 (1) Jenneke Spanjers & Renske Spanjers, Bergeijk 

Aanspanningen Schoonste geheel  
1 (124) Chantal van der Wijst, Nuenen 
2 (111) Patrick Engelen, Lierop 
3 (108) Huub v. Duijnhoven,Mariahout 

Publieksprijs Aanspanning  
1 (124) Chantal van der Wijst, Nuenen 

Publieksprijs Equipe  
1 (20) Elena Ferrari & Isabelle van Riemdijk, Nuenen 

Jury Trekpaarden   
1 (6A)  Lambert Teunissen, Waalre
2 (5A)  Jan de Louw, Meijl 

Publieksprijs Trekpaarden  
1 (6A)  Lambert Teunissen, Waalre 

Equipe Recreatie (= op tijd   
1 (208) Sabine vd Boomen & Tessa Foxen, Gerwen 

Aanspanningen Recreatie (= op tijd)  
1 (319) Peter Swaanen, Beek en Donk 
2 (323)  Fam. Swinkels  
3 (309) Rob Verheijden, Aarle - Rixtel 

Equipe Orientatie   
1 (6) Jan Dekkers & Henny Johanns, Luyksgestel 
2 (1) Jenneke Spanjers & Renske Spanjers, Bergeyk 
3 (5) Ellen van Barschot & Hetty vd Ven, Eindhoven  

Aanspanningen Orientatie  
1 (114) Wilgard en Lian Vosters, Luyksgestel 
2 (121) Toon Rooijackers & Peter Kwinten, Nuenen  
3 (115) Team Schrijvers, Dommelen  

Alg. winnaar   
1 (6) Jan Dekkers & Henny Johanns, Luyksgestel  

Alg. win. Paardenrally Equipes  
1 (6) Jan Dekkers & Henny Johanns, Luyskgestel 

Alg. win. Paardenrally Aanspanning  
1 (114)  Wilgard & Lian Vosters, Luyksgestel

IVN Nuenen: 
Wandeling    
en lezing
Zondag 9 oktober wordt de najaars-
wandeling van IVN Nuenen gegidst 
door leden van de natuurclub Samen 
De Natuur In. Deze leden wonen zelf 
op het Eckartdal en laten hun prach-
tige en natuurlijke leefomgeving 
zien. Aanvang 14.00 uur vanaf de 
Herberg op het terrein van Eckartdal 
aan de Nuenenseweg in Eindhoven. 
Laarzen of waterdichte schoenen 
worden van harte aanbevolen.
 
Op maandag 10 oktober organiseert 
het IVN een lezing over kevers in Ne-
derland, de diergroep met het grootste 
aantal vertegenwoordigers. Spreker is 
Gerard Compiet en hij zal het hebben 
over herkenning en leefwijze van de 
kevers. Vanaf 20.00 uur bij IVN-Nue-
nen in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 
De toegang is gratis doch de ruimte is 

beperkt tot 50 per-
sonen.
Voor meer informa-
tie: Kees Planken, 
tel. 040-2421423 of 
www.ivn.nl/ 
nuenen

Is een hypotheek met NHG 
wel een veilig idee?!
In brochures van de Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) wordt ge-
garandeerd dat een hypotheek met NHG past bij het inkomen, voldoet aan 
de normen van verantwoord lenen en dat er (naast woonlasten) altijd geld 
overblijft voor andere uitgaven. Hypotheektoets.com trekt dit in twijfel 
aangezien de stichting achter NHG niet kijkt of een hypotheek aan alle wet- 
en regelgeving voldoet, zij controleert uitsluitend of de lening onder het 
maximum van € 245.000 blijft. 

Advocatuur

Uitslag Enquete PvdA

Bestuurlijke toekomst Nuenen? 
Dit vinden onze inwoners! 
Van de bijna 150 Nuenenaren die deze zomer hebben deelgenomen aan de 
enquête van de PvdA vindt ruim 75% dat Nuenen geen zelfstandige ge-
meente kan blijven. Bijna 20% heeft een voorkeur voor zelfstandigheid. Van 
de voorstanders van herindeling is ruim driekwart voor samengaan met 
Eindhoven. De andere respondenten gaven, op een enkeling na, de voor-
keur aan samengaan met Son&Breugel en Geldrop-Mierlo. 

Ook over de vraag wanneer Nuenen 
moet fuseren is men helder. Zo snel 
mogelijk, vindt ruim tweederde van de 
voorstanders van herindeling en maar 
liefst ruim 90% van hen wil dat binnen 
3 jaar. De PvdA is blij met de grote res-
pons. Wij realiseren ons dat de enquê-
te weliswaar niet representatief is, 
maar wel overeenkomt met alle signa-
len die wij ontvangen. Ook tijdens het 
door ons op 26 februari 2016 georgani-
seerde Rondetafelcafé over de bestuur-
lijke toekomst had al een ruime meer-
derheid voorkeur voor samengaan met 
Eindhoven. In ons verkiezingspro-
gramma hebben we gezegd dat de ge-
meenteraad op grond van inhoudelijke 
argumenten een keuze voor de be-
stuurlijke toekomst zou moeten ma-

ken. In de enquête werd daarom ook 
gevraagd om de keuzes te onderbou-
wen met argumenten. Het grootste 
deel van de deelnemers van de enquête 
die voor herindeling kozen, deden dat 
omdat zij de kwaliteit van het bestuur 
in Nuenen onvoldoende vinden om de 
problemen goed aan te kunnen pak-
ken. Van een grote gemeentelijke orga-
nisatie zoals die van Eindhoven wordt 
verwacht dat zij dit beter kan. Ook 
zien veel mensen samenvoeging van 
Nuenen met Eindhoven als een begin 
om te komen tot een krachtige regio. 
Op termijn zouden ook alle omliggen-
de gemeenten hierbij aan moeten slui-
ten.. Uit de PvdA-enquête blijkt een 
overduidelijke keuze van de respon-
denten. De fractie deelt het standpunt 
dat aansluiting bij Eindhoven het beste 
is voor Nuenen. Regionale economie, 
mobiliteit, ruimtelijke ordening en het 
realiseren en in stand houden van 
grootstedelijke voorzieningen kunnen 
zo beter en efficiënter worden aange-
pakt. Nuenen is nu al vrijwel geheel ge-
richt op Eindhoven. Daarbij hebben 
we zeker oog voor de zorgen van inwo-
ners die een grotere afstand tussen 
burger en bestuur en verlies van het 
dorpse karakter vrezen. Daarom moe-
ten zaken, die dicht bij de burger spe-
len, democratisch op dorpsniveau 
worden geregeld. De fractie bespreekt 

Iedereen kan leren schilderen!

Schildercursus voor beginners
Werken met perspectief, lijn-vorm, licht-donker, plasticiteit en collages en 
kleuren maken. Zomaar een aantal zaken dat voorbijkomt in de schilder- en 
tekencursus voor beginners die José Jansen, docent van Atelier Van Gogh, 
gaat geven in Het Klooster in Nuenen. Iedereen kan leren schilderen en te-
kenen, zolang je er maar plezier aan beleeft. 

In de twaalf lessen werken de cursisten met opdrachten. Aan de hand daarvan 
wordt geleerd hoe je omgaat met de verschillende invalshoeken van het tekenen 
en schilderen en krijg je handvatten om een onderwerp goed op papier of doek te 
zetten. Kijken staat hierbij centraal. Gewoon de basisbeginselen leren. En met die 
basis verder gaan en je eigen handschrift en stijl ontwikkelen. Dat is wat José Jan-
sen wil bereiken met deze cursus. Of zoals José zegt: “Met deze cursus leer je fris-
ser naar dingen kijken door ze te tekenen en te schilderen. Dat geldt niet alleen 
voor het onderwerp dat je op dat moment aan het schilderen bent, maar voor al-
les. Je wereld wordt er groter door. En je wordt geprikkeld om anders te denken 
dan je normaliter zou doen.” Tijdens de cursus wordt iedereen persoonlijk bege-
leid. Aan het einde van de cursus kan een expositie worden georganiseerd met alle 
werken, als de deelnemers daarvoor open staan.
De cursus schilderen en tekenen start op woensdagochtend 2 november in Het 
Klooster en duurt van 09.30 tot 12.00 uur. Meer informatie vinden en aanmelden 
kan via: www.ateliervangogh.nl/beginners 

Geslaagde 29ste Van Goghrit
De eerste zondag van oktober betekent de Vincent van Goghrit, een oriën-
tatierit voor paarden georganiseerd door de Coovelse Menners. Ruim 250 
paarden deden er mee, afgelopen zondag. De rit voerde de aanspanningen 
en equipes door de bosrijke delen van Nuenen, Helmond en Laarbeek met 
sherrystops op landgoed Henkelman en een rustpauze bij kasteel Croy.

Start en finish van deze 29ste editie waren 
weer voor Café Schafrath aan het Park in 
Nuenen. Vanaf 10.00 uur werden de deel-
nemers geïntroduceerd door speaker Cor 

v.d. Linden. Tijdens deze presentatie ging 
de telefoon van Cor. ‘Die moet ik even 
aannemen’, zei hij. Wat bleek, hij was voor 
de eerste keer opa geworden.

De hierboven genoemde NHG-ga-
rantie wordt verstrekt door de Stich-
ting Waarborgfonds Eigen Woningen 
(hierna: WEW), welke stichting in 
1993 is opgericht en tot doel had het 
eigen woningbezit op een verant-
woorde wijze te bevorderen. Hypo-
theektoets.com is echter van mening 
dat de NHG in de praktijk niet bevor-
derlijk is voor een verantwoorde 
groei van het eigen woning bezit. De 
praktijk van de NHG wordt door hy-
potheekverstrekkers juist handig in-
gezet als ‘marketingtool’. De crux zit 
hem in het feit dat in de voorwaar-
den van de NHG is opgenomen dat 
de hypotheekverstrekker verant-
woordelijk is om te beoordelen of de 
hypotheek in aanmerking komt voor 
een NHG. 

Waar zou moeten kunnen worden 
vertrouwd op een correct verstrekte 
NHG-garantie door een onafhanke-
lijke Stichting, wordt een NHG-garan-
tie verstrekt door de hypotheekver-
strekker zelf en dus niet door de 

WEW. Zoals Hypotheektoets.com al 
vaker heeft gesteld, is uit onafhanke-
lijk onderzoek gebleken dat ruim 70 
procent van de hypothecaire finan-
cieringen niet voldoet aan de wette-
lijke regelgeving. Het feit of er al dan 
niet een NHG-garantie is afgesloten, 
doet hier verder niks aan af. 

Hypotheektoets.com is een initiatief 
van Lamers Tielemans Advocaten. 
Voor nadere informatie omtrent dit 
onderwerp, problemen met uw hy-
potheek of andere aspecten van fi-
nancieel recht kunt u altijd vrijblij-
vend contact opnemen met een 
advocaat van Hypotheektoets.com. 
Stuur hiervoor een e-mail naar info@
hypotheektoets.com of bel met 0499 
- 748 007.

op 2 november 2016 nogmaals haar 
standpunt met de leden en bezoekers 
tijdens onze openbare ledenvergade-
ring, zodat een weloverwogen en goed 
gemotiveerd besluit kan worden geno-
men als de gemeenteraad van Nuenen 
c.a. op 17 november 2016 in een extra 
vergadering bijeen is. De volledige uit-
slag van de enquête kunt u nalezen op 
website https://nuenen.pvda.nl/. Voor 
vragen over dit of andere onderwer-
pen kunt u contact opnemen met 
Frank Huijink, fractievoorzitter, op 
06-46256294 of f.huijink@onsnet.nu.

PvdA-inloop bij Schafrath 
Vrijdag 7 oktober is het weer de eerste 
vrijdag van de maand. Het is inmid-
dels een traditie geworden dat de Pv-
dA afdeling Nuenen c.a. dan met el-
kaar een glas drinkt in Café Schafrath 
om de landelijke en lokale politiek met 
elkaar te bespreken. De extra raads-
vergadering met als enige agendapunt 
‘de bestuurlijke toekomst van Nuenen’ 
staat voor 17 november 2016 geagen-
deerd. Dus deze PvdA-inloop biedt 
een uitgelezen kans om standpunten 
uit te wisselen. Naast PvdA-leden zijn 
ook andere geïnteresseerden van har-
te welkom. Vanaf 21.00 uur zal vanuit 
fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig zijn. Graag 
tot vrijdagavond bij Schafrath.

 

Lezing Astrid de Beer   
over paleografie
Heemkundekring De Drijehornick organiseert op dinsdag 18 oktober een lezing 
over paleografie, oftewel oud schrift. Spreker zal zijn drs. Astrid de Beer. Zij stu-
deerde Geschiedenis en Taal- en Cultuurwetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht. Momenteel werkt zij als projectleider Cultuurhistorisch Onderzoek bij 
Regionaal Archief Tilburg, waar zij onder andere cursussen Oud schrift geeft. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn het handschrift, de taal, tekens, afkortin-
gen en de informatie die in de oude documenten te vinden is. Aanvang 20.00 uur 
in de Scarabee, Mantelmeeuwhof 10 in Nuenen.

Wudang      
zwaard workshop
Wudang Wushu school of Martial Arts geeft een workshop Wudang zwaard. 
In deze workshop kunt u proeven van deze eeuwenoude Chinese kunst. Tij-
dens de workshop is er aandacht voor o.a. basis zwaardvaardigheidsoefe-
ningen, de 13 wudang zwaardtechnieken, enkele partneroefeningen en het 
begin van XuanMenJian (zwaard van de mysterieuze poort Stijl).

Wudang zwaard is een eeuwenoude 
stijl die volgens de legende werd ont-
wikkeld door de Daoistische wijsgeer 
Zhang San-Feng. Volgens de legendes 
was Zhang San-Feng ook de oorspron-
kelijke bron voor Tai Chi. Hoog in de 
heilige bergen van Wudang leerde hij 
zijn Kung Fu aan negen leerlingen, die 
zelf elk weer leerlingen namen. Hieruit 
ontstond de Wudang stijl.
Dat Wudang zwaard uit de zelfde bron 
stroomt als Tai Chi is goed te merken. 
De technieken combineren snel en 
langzaam, hoog en laag, rechte en cir-
kelbewegingen, in harmonie. Net als 

Tai Chi gebruikt Wudang zwaard niet 
je eigen kracht, maar leer je de bewe-
gingen van de tegenstander aan te voe-
len waardoor je deze tegen hem kunt 
gebruiken. In een gevecht met het 
zwaard is het vaardigheid, niet kracht, 
die de winnaar bepaalt.
In China wordt gezegd: “100 dagen 
vuist, 1000 dagen speer, 10.000 dagen 
zwaard”. Dit omdat Wudang zwaard 
meer dan alleen techniek is. Je kunt je 
hele leven zwaard studeren en altijd 
nog nieuwe dingen leren, tot op latere 
leeftijd. 
De studie van het zwaard bestaat uit 3 
delen: het aanleren van de 13 technie-
ken die de basis vormen voor alle 
zwaardvormen, partneroefeningen die 
je leren de bewegingen van je tegen-
stander aan te voelen en vormoefenin-
gen die je helpen je precisie en spierge-
heugen te trainen.
De workshop vindt plaats op 5 novem-
ber van 13.00 - 16.00 in de sporthal van 
de Mgr. Cuytenlaan in Nuenen en kost 
25 euro. Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, inschrijven kan via 
www.wudangwushu.nl

Foto: Sander Zimmerman (apspersoneel.nl)
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40 jaar De Lindespelers:   
4 het mee  
Zondag gaat de theatertour van De Lindespelers in het centrum van Nuenen in 
première. Samen met het publiek vieren zij 40 jaar De Lindespelers. Maanden-
lange voorbereiding is er aan vooraf gegaan: repeteren, grime, kleding, licht 
en geluid en decorstukken die door de eigen ploeg vakkundig gecreëerd zijn.

Dit jaar is een extra grote uitdaging. 
Want vanwege het 40-jarig bestaan, 
gaan de Lindespelers langs diverse lo-
caties om te spelen. Deze locaties wor-
den omgetoverd tot een klein theater. 
De Lindespelers hebben er zin in om op 
deze kleine, intieme settings 4 verschil-
lende eenakters te presenteren. Op één 
middag zijn Wagner van Bert Kaag, Een 
lichte lunch van Peter van Straaten, 
Hundertwasser van Toon Brouwers en 
Tearoom van Guido Verbiest te zien.
Deze theatertour is op 9 en 16 oktober 
rond het Park. Verzamelen om 13.00 
uur bij de kiosk in het Park. Vanaf daar 
wordt iedereen begeleid naar de eerste 
voorstelling. Er zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie 
op www.lindespelers.nl of kom op dins-
dagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
naar de Geldropse Dijk 50A in Nuenen.

Yvonne Elling: 60 jaar en 40 jaar onderwijs
Yvonne Elling ís de Crijnsschool. Haar hele werkzame leven is zij al verbon-
den met ‘haar schooltje’ zoals ze De Crijns zelf noemt. 40 jaar zit ze inmiddels 
in het onderwijs en nog altijd is ze enthousiast en bevlogen wanneer ze over 
haar vak praat.
 
In die periode heeft Yvonne alle leeftij-
den onder haar vleugels gehad. Alles 
behalve kleuters, want daar moet je 
toch echt voor in de wieg gelegd zijn 
vindt ze zelf en dat is zij niet. Van 
groepsleerkracht heeft ze zich ontwik-
keld tot leesspecialist en Intern bege-
leider van de school. Ze zag vijf direc-
teuren gaan en komen en maakte zich 
dan steeds weer sterk voor de conti-
nuïteit op ‘haar schooltje’, want kwali-
teit moet er geleverd worden.

Voor een collega en juf die zo betrok-
ken is moet je als school natuurlijk iets 
extra’s doen als er zo’n vierdubbel feest 
te vieren is: 60 jaar jong geworden, 40 
jaar in het onderwijs, 40 jaar bij het-
zelfde bestuur én 40 jaar aan de Crijns-
school verbonden. Daarom traden alle 
kinderen en collega’s op tijdens de 
voorstelling ‘Kuifje en de zoektocht 
van Bianca Castafiore’. 
Kuifje en Bianca Castafiore gingen op 
zoek naar Yvonne omdat Bianca een 

goede zangeres zocht om af en toe een 
recital van haar over te nemen. Deze 
zoektocht bracht de twee van de bol-
lenvelden in Zuid-Holland (met het 
liedje Tulpen uit Amsterdam), via de 
ijscoman, het strand (het insmeer-
lied), een shopping-mal en tal van an-
dere plaatsen naar een koorrepetitie 
waar ze uiteindelijk Yvonne vonden. 
Tot haar spijt moest Bianca toen con-
stateren dat Yvonne volkomen onge-
schikt was om haar te vervangen: 
Yvonne is namelijk te bruin, te slank, 
te jong en te onmisbaar voor De 
Crijnsschool. Gelukkig maar voor de 
school want daar kunnen ze Yvonne 
echt nog niet missen.

Een autoweg door      
de Papenvoortse Heide?
Nadat het verkeersstructuurplan VSP2 in de af-
gelopen Gemeenteraadsvergadering was weg-
gestemd vanwege vrees voor het zogeheten 
‘stofhappen met oordoppen in’ bij een aantal 
bewoners van Velakker, Molvense Erven en de 
Zuiderklamp, bleek er in de Commissieverga-
dering Ruimte van 13 september ineens een al-
ternatief voorhanden dat voorziet in een nieu-
we randweg tussen Gerwen en de Helmond-
weg die diep in het buitengebied zal komen te 
liggen. Zelfs vele honderden meters oostelijk 
van de Hooidonkse Beek, en waardoor een 
voorheen stil gebied ernstig zal worden aan-
getast. Daarbij zal het zo gevreesde ‘stofhap-
pen met oordoppen in’ aan weer andere men-
sen worden toebedeeld, namelijk aan hen die 
daar in de buurt wonen dan wel hun land-
goed doorsneden zullen zien, evenals aan de 
wandelaars en fietsers die rust en stilte zoe-
ken maar dat straks niet meer zullen vinden, zie bijgevoegd kaartje. We wonen na-
melijk in een dichtbevolkt land en de bufferzone tussen Nuenen en Stiphout is smal en 
kwetsbaar.
De provincie ziet dat ook wel in, en geeft daarom aan een dergelijke randweg -die overi-
gens niet in het coalitieakkoord werd opgenomen- geen prioriteit. Met het beschikbare 
geld kan men namelijk betere en intelligentere dingen doen, zoals het opheffen van knel-
punten middels ongelijkvloerse kruisingen, tunnels en rotondes, en slim afgestelde ver-
keerslichten. Bij die slimme oplossingen hoort ook het verminderen van de overlast mid-
dels verdiepte aanleg, instellen van maximumsnelheden -dus géén 130 km per uur- ge-
luidswerende maatregelen en dergelijke. Nieuw asfalt zal hier en daar nodig zijn, maar 
dat moet dan binnen de perken blijven. Op verdere versnippering van het landschap zit 
niemand te wachten, ook de werknemers van de high-tech industrie niet. Dat is de geest 
die althans spreekt uit het Bereikbaarheidsakkoord voor Zuid-Nederland: Wegen slimmer 
en beter benutten, dat is de komende jaren onze uitdaging.
Nog sterker komt één en ander naar voren in het eindrapport van de Adviescommissie Be-
stuurlijke Toekomst Nuenen c.a. Hierin wordt gewag gemaakt van ‘Goed rentmeester-
schap voor toekomstige generaties’, waar een verdere versnippering van het buitengebied 
op gespannen voet mee staat. Verder staat erin te lezen: ‘Samen met het landelijk gebied 
van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo, vormt Nuenen een groene buffer 
tussen de steden Eindhoven en Helmond. Met de aanwijzing van dit gebied tot Rijksbuf-
ferzone (in 2009) is gewaarborgd dat het middengebied zijn karakter daadwerkelijk be-
houdt’. Wellicht is het gepast dat Gemeenteraad en College in de geest van dit eindrapport 
zullen handelen en niet gaan lobbyen bij de provincie voor een weg die zoveel blijvende 
schade aan de kwetsbare bufferzone zal aanrichten en geen slimme en duurzame, maar 
de meest domme en schadelijke, oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem zal blijken 
te zijn.

Fred Lambert, Commissielid Ruimte voor de SP

Geachte heer Jansen,
 
Als voorzitter van de stichting Behoud Erfgoed Nuenen alsmede van de politieke vereniging 
Nuenens Belang en inwoner van het Eeneind, verzoek ik de gemeente er alles aan te doen 
om het monumentale karakter van de Stationsweg inclusief de kasseien-kinderkopjes te be-
houden. Het betreft hier de oudst in originele staat bewaard gebleven weg in Nuenen. Daar 
moeten we zuinig en trots op zijn. Het weggetje liep naar het stationsgebouw Nuenen op 
het Eeneind. Dit station werd in 1866 gebouwd bij de opening van de spoorlijn van Eindho-
ven naar Venlo. In het begin droeg het station de naam ‘Nuenen-Tongelre’. In 1915 kreeg het 
de naam ‘Nuenen’. Helaas viel het stationsgebouw in 1972 onder de slopershamer. Reden 
temeer om het originele Stationsweggetje voor het nageslacht te bewaren!
 

Jacques Leemans, Mulakkers 3, Eeneind.

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

Adoptienieuws van    
Albert Heijn - Parkstraat
Klanten en medewerkers van Albert Heijn -Parkstraat zijn voor het komende 
jaar adoptieouders geworden van TOSHO, een Europese Bruine Beer in Die-
renrijk. Tijdens de zomerweken was het bij Albert Heijn - Parkstraat mogelijk 
om de emballagebon te doneren in de emballagezuil om gezamenlijk als me-
dewerkers én klanten van Albert Heijn een dier te adopteren bij Dierenrijk.

Klanten konden hun naam en tele-
foonnummer op de bon schrijven om 
kans te maken voor deelname aan de 
adoptiedag of voor vrijkaarten voor 
Dierenrijk. Ook personeel heeft een 
bijdrage gedoneerd. Een mooie win-
win actie voor klanten en Stichting 
Wildlife. Het adopteren is mogelijk ge-
maakt door deze Stichting Wildlife. 
Deze stichting is een vrijwilligersorga-
nisatie die actief zijn in vier dierenpar-
ken in Nederland en daar actief zijn 
om mensen bewust te maken van na-
tuurbescherming en om geld in te za-
melen voor hun projecten.

Afgelopen zondag, 2 oktober, was het 
adoptiedag in Dierenrijk. Albert Heijn 
- Parkstraat Nuenen is met een aantal 
klanten die uitgeloot waren, op bezoek 
gegaan bij 'ons' adoptiedier, de Euro-
pese Bruine Beer, TOSHO. Een leer-
zame rondleiding met een bezoek ach-
ter de schermen maakte deze dag bij-
zonder leuk én leerzaam. We gaan 
verder met dit initiatief om de Stich-
ting Wildlife te steunen met hun pro-
jecten en om samen als medewerkers 

en klanten van Albert Heijn een stukje 
bij te dragen aan de natuurbescher-
mingsprojecten. Onze emballagezuil 
mag u daarom in de gaten houden en 
het komende jaar zullen we meerdere 
'win-win-acties' houden.

Nieuwe verkeersbrigadiers  
op basisschool De Wentelwiek
Afgelopen woensdag 28 september heeft groep 7 van De Wentelwiek in-
structie gekregen van de politie. Zij kunnen nu als verkeersbrigadiers sa-
men met een ouder de kinderen zo veilig mogelijk laten oversteken op het 
moeilijke punt op de Meijerijlaan.

Op de Wentelwiek is het al jaren ge-
bruik dat de groepen 7 van de school 
als verkeersbrigadiers samen met hun 
ouders op de gevaarlijke oversteek van 
T-splitsing Meijerijlaan en Vallestap 
het zebrapad aldaar extra beveiligen 
bij het begin en einde van de school-

dag. Eerst kregen de leerlingen een 
stukje theorie met behulp van een dvd 
en discussie. Daarna was de praktijk 
aan de beurt. Omdat alle andere kin-
deren al aan de lessen begonnen wa-
ren, fungeerden de overige groep 7 
leerlingen steeds als overstekers, ter-

wijl om beurten geoefend werd met 
oranje jas en het stopbord. Verkeers-
ouder Laurens Liebregts was deze och-
tend als oversteekouder actief. En-
thousiast riep hij steeds KLAAR, ter-
wijl de leerling verkeersbrigadier 
antwoordde met OVER als signaal dat 
het verkeer tegenhouden moest wor-
den en zo de leerlingen veilig via het 
zebrapad konden over steken. 

Oproep    
aan de bewoners 
van de Vallestap
Op 19 september hebben ruim 100 
wijkbewoners (inclusief de ontvangen 
brieven en mails) van de wijk Vallestap 
gehoor gegeven aan onze oproep hoe u 
-nadat de (berken)bomen gekapt zijn- 
mee wilde denken over een opzet voor 
een andere groenvoorziening. Wij heb-
ben alle informatie die u ons gegeven 
hebt, verzameld en geïntegreerd in een 
plan. Dit plan omhelst de hele wijk Val-
lestap. Op 12 oktober vanaf 19.30 uur 
tot 21.00 uur bent u van harte welkom 
in de school de Wentelwiek om u het re-
sultaat te tonen. Van harte hopen wij u 
daar te mogen begroeten. Als u geen ge-
legenheid hebt ons te bezoeken, zijn wij 
blij met een schriftelijke reactie of mail. 
Namens het comité, Corry de Thouars 
email : r.dethouars@onsnet.nu

Opbrengst Sam’s 
Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kle-
dingactie van 1 oktober, heeft onge-
veer 1480 kilo kleding opgebracht voor 
Cordaid Mensen in Nood. Met het 
aantal opgehaalde kilo’s ondersteunt 
Cordaid Mensen in Nood dit jaar de 
hulp aan 500 Nepalese families, vooral 
vrouwen en kinderen, die door aard-
bevingen en overstromingen noodge-
dwongen hun huis hebben moeten 
verlaten. De hulp bestaat uit schoon 
drinkwater, voldoende eten, een dak 
boven het hoofd en trainingen zodat 
deze Nepalezen weer zelf een toe-
komst kunnen opbouwen. Zie ook 
www.samskledingactie.nl
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Kleedjesdag in     
speeltuin de Kievit
Afgelopen zondag 25 september was het wederom een stralende dag en dus 
een mooi decor voor de afsluitende activiteit in Speeltuin de Kievit. Vanaf 
13.30 uur was iedereen welkom met zijn kleedje. Kinderen stonden klaar aan 
het hek met in hun kielzog ouders, oma’s en/of opa’s om de kleedjes uit te mo-
gen spreiden. Van alles kwam van zolder: boeken, verkleedkleren, knuffels en 
natuurlijk divers speelgoed. Alles werd netjes neergelegd. Het kon beginnen!

De 'verkopers', in de leeftijd van onge-
veer 4 tot en met 12 jaar, waren er 
klaar voor. De klanten druppelden 
ook binnen. Er werd gesnuffeld, geke-
ken, naar prijzen gevraagd, onderhan-
deld en... verkocht! En als je bijna 
twaalf jaar bent, vind je zeker dat je 
voor bepaald speelgoed nu toch echt 
te groot bent geworden. Tijd voor een 
opruiming! De onderhandelingen 
over de verkoop doe je dan ook zelf. 
Dat is voor een vijf-, zesjarige nog wel 
een spannend moment. Maar ze lie-
ten wel zien dat ze het konden. Het 
hielpt dat mama of papa op de achter-
grond aanwezig waren. De kinderen 
leren zo ook met geld om te gaan. 
Jong geleerd is oud gedaan. Het was 
een geslaagde dag.

Het speelseizoen zit er nu op, het hek gaat 
op slot. Maar voor de vele vrijwilligers 
gaat het werk nog door, alles moet weer 
schoongemaakt en winterklaar worden 
gemaakt en voor het jaar 2017 worden er 
weer allerlei leuke, verrassende activitei-
ten bedacht. Denk je nu, daar zou ik ook 
wel mee willen helpen, dan kan dat altijd. 
Vele handen maken licht werk! Een mail 
naar info@speeltuin-dekievit.nl is vol-
doende om contact te leggen.
De vrijwilligers kijken tevreden terug 
op een mooi seizoen met veel dagen 
heerlijk weer. Het vrijwillige bestuur 
wil bij deze dan ook alle vrijwilligers 
weer hartelijk bedanken voor dit sei-
zoen! En natuurlijk ook de (kleine) be-
zoekers. En daarom: Tot (snel weer) 
speels in 2017 in Speeltuin de Kievit!

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

 Begin � t en energiek aan de dag!!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

Wij feliciteren alle kinderen met 
het behalen van het zwemdiploma 

bij Laco Sportcentrum Nuenen!

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 1 oktober 2016

Bijzonder concert 
in Van Goghkerkje 
Op zaterdag 5 november om 20.15 
uur geeft Willem Mook een luitcon-
cert in het Van Goghkerkje aan de 
Papenvoort in Nuenen. Bij het con-
cert vertelt hij met geprojecteerde 
beelden ook over de rol van de luit 
in de muziek van de 17e eeuw.

Willem studeerde het hoofdvak luit 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag en voltooide deze studie bij 
Anthony Bailes aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. Te-
vens studeerde hij musicologie aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
Hij heeft een lange staat van dienst als 
uitvoerend musicus, solo en in diverse 
internationale ensembles. Als luitle-
raar heeft hij een bloeiende lespraktijk 
in Haarlem en in Deventer; ook is hij 
docent luit aan het Prins Claus Con-
servatorium in Groningen.

De concertprijs bedraagt € 10,- per 
persoon inclusief pauzedrankje. Er 
zijn slechts 80 zitplaatsen beschikbaar! 
Kaartjes reserveren kan via dit mail-
adres: remmet@vanluttervelt.net 
U wordt verzocht vooraf te betalen op 
rekeningnr. NL06ABNA0570530202 
ten name van R. van Luttervelt, onder 
vermelding van uw naam en ‘luitcon-
cert’. De eerste 80 betaalde reacties 
zijn de gelukkigen! 

De organisatie verheugt zich op uw 
komst. Alice Mook - Michels en Rem-
met van Luttervelt.

Nuenen viert feest rond 
vondst ‘Van Goghkerkje’
Niemand had het verwacht. Want afgelopen donderdagavond spraken de 
auteurs van het pastorieboek bij hun lezing in de Regenboog het nog hard-
op uit: “Dat schilderij van het kerkje van Vincent zult u nooit meer kunnen 
zien. Alleen het echte kerkje hier in Nuenen.” En nog geen 24 uur later kwam 
het opzienbarende nieuws. Het schilderij was na 14 jaar in Napels terugge-
vonden. Alle reden voor een feestje, spontaan georganiseerd door het Vin-
centre, Van Gogh Brabant en de Stichting Van Goghkerkje Nuenen. Veel en-
thousiaste Nuenenaren en bezoekers uit de regio kwamen naar het kerkje 
om de aanstaande terugkeer vast te vieren.

‘Ons kerkje’
De bijeenkomst in het drukbezochte 
kerkje werd geopend door de voorzit-
ter van de Stichting Van Goghkerkje, 
Ronald Wolf, gevolgd door een trotse 
Jan Kees Lemkes, voorzitter Vincentre 
Nuenen. Beiden filosofeerden over een 
mogelijke komst van het ‘iconische’-
schilderij naar Nuenen, of toch in elk 
geval naar Brabant. 

Peter van Overbruggen, lid stuurgroep 
gidsen van het Vincentre, hield vervol-
gens een onderhoudende presentatie 
over het ontstaan en de betekenis het 
‘biografische’ schilderij én de geschie-
denis van het kerkje. Hij had de afgelo-
pen dagen bij velen een echt Brabants 
thuisgevoel geconstateerd. “Zoals wij 
het in Brabant over ‘ons’ moeder en 
‘ons’ vader hebben, zo spreekt nu ie-

Veldtoertocht     
‘Dak van Brabant’
Zondag 16 oktober kan iedere liefhebber meedoen aan de 40ste veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een 
mountainbiketocht voor ATB-ers op het Landgoed Gulbergen. 

Deelnemers vertrekken tussen 8.30 
uur en 10.00 uur bij de NKV-kantine 

op sportpark Wettenseind in Nuenen. 
Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 
kilometer met de mogelijkheid om het 
‘Dak van Brabant’ te beklimmen, dat 
met 60 meter het hoogste punt is in de 
provincie Noord-Brabant. De tocht 
wordt georganiseerd door Toerclub 
Nuenen onder de vlag van de Neder-
landse Toer Fiets Unie (NTFU). 
Inschrijven kost drie euro voor deelne-
mers met NTFU- of KNWU-pasje en 
voor niet-leden een euro extra, inclu-
sief verzorging op de pauzeplaats. 

Voor meer informatie over het Dak 
van Brabant: www.tcnuenen.nlFoto: Cees van Keulen

Verstuurd vanaf mijn ipad

Morning luck
Door Elwien Bibbe

Bij Singaraja mogen we even uit de bus. Een bezoek aan een waterval staat op het 
programma. Even de benen strekken. Het is de tweede waterval van de reis. En 
deze is slechts te voet te bereiken na een hallf uurtje wandelen. Mijn wandelschoe-
nen zitten op een onbereikbare plek in mijn reistas ergens onder in de bus. 
Maar Pascalle is op slippers, dus waar zou ik mij druk om maken. Het pad blijkt 
keurig geplaveid, overal huistempeltjes en offerbakjes en rokende wierookstokjes. 
Links en rechts van het pad gaan de kraampjes open. En dat leidt af. 'Come in my 
shop'.... klinkt het...maar als we op al die uitnodigingen ingaan, komen we nooit 
beneden. De kooplui met merchandise achtervolgen ons de hele wandeling. Hila-
risch zijn de reacties van mijn reisgenoten als er voor onze voeten een paar water-
slangetjes het pad overkronkelen. Want het blijft natuurlijk jungle.....
Onze wandeling eindigt waar het pad overgaat in een modderpaadje en het water 
van de Gitgit zich luid van de berg stort. De roep ' come in my shop' wordt ook 
steeds luider als we weer terugklauteren naar de bus. We zijn de enige groep toe-
risten. 'Kijken, kijken, niet kopen', ik moet er om lachen, want dat kan de koloniale 
erfenis toch niet zijn.... Als we overal iets zouden kopen, hadden we een pakezel 
nodig om de waar naar de bus te brengen en die zag ik nergens staan. '200'....en ik 
krijg een sarong onder mijn neus geduwd. Ik bleef even te lang staan, haalde ook 
nog eens mijn hand over de stof en ik keek de vrouw, die mij toeriep in de ogen. 
Maar ik hoef geen sarong, want ik heb er al twee. En 200.000 rupies!!!!! Ik heb 60 en 
90 betaald. In een winkel zonder af te dingen.... Zij kent mijn geschiedenis niet en 
ik niet de hare.....'150... You name me a price'..... Ik loop weg.... 'a 100 madam.... 50... ' 
Hoe hard heeft ze die rupies nodig, vraag ik me af. 'You are my first customer.... That 
brings morning luck' ...
Ik ben al weer een weekje thuis en nog iedere morgen veel te vroeg wakker. Op 
mijn stoel ligt de sarong met 'morning luck'.

dereen hier over ‘ons kerkje’”, zo zei hij. 
Het is een van de meest persoonlijke 
schilderijen, waarschijnlijk het eerste 
dat Vincent in Nuenen maakte. Het 
was bedoeld als een cadeau voor zijn 
moeder, die vanwege een gebroken 
heup maandenlang niet naar de kerk 
kon komen. Het is ook het enige Nue-
nense schilderij dat, samen met 10 an-
dere schilderijen van Vincent, altijd in 
het bezit van zijn moeder is gebleven, 
tot aan haar overlijden in 1907. Een 
dierbaar familiebezit dus met een per-
soonlijke achtergrond, komt dus bin-
nenkort terug naar Nederland.

Van Gogh blijft aandacht trekken 
De spectaculaire vondst zal weer extra 
aandacht generen voor het kerkje, het 
museum Vincentre en Nuenen in het 
algemeen. Na het succesvolle van 
Goghjaar is dat een mooi toekomst-
beeld voor het van Goghdorp Nuenen. 
Na Zundert is in 2017 Nuenen aan de 
beurt voor een van Gogh manifestatie 
op Vincents geboortedag. ‘Van Gogh 
Brabant’ organiseert op 30 maart 2017 
bij of in de Hervormde Kerk in Nue-
nen de tweede editie van ‘Salon Van 
Gogh’. Dan vertellen bijzondere gasten 
in een talkshow over hun binding met 
Vincent van Gogh. Het wordt een pro-
gramma met kunst, cultuur, muziek en 
de betekenis van Van Gogh voor Bra-
bant, en vooral voor Nuenen dus.



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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 40

1 5 6
5 3 2

8 1
2 8 7 5

7 3 2
9

3 5 7
5 8 9 1
6 9 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 onderbed 6 deel v.e. week 12 heel onwetend 13 godsspraak 
15 loflied 16 commerciële tv-zender 18 een weinig 19 pl. in België 20 Japans 
bordspel 22 gelaatskleur 25 radon 26 trap 29 Kamer van Koophandel 
30 verzoek 32 aanvankelijk 34 helling 36 vezelproduct 37 midden 39 lijfeigene 
41 onzin 43 eirond 45 pl. in Gelderland 47 optie 49 bijwoord 50 narcosemiddel 
52 als boven 53 projectieplaatje 55 Ierse verzetsgroep 56 zoen 58 gravin van 
Holland 59 binnenkomst 61 kleine tang 63 meisje 64 land in het Midden-
Oosten.

Verticaal: 1 wijnsoort 2 vlaktemaat 3 tijdelijk 4 paard 5 openbare functie 
7 gezicht 8 maart (afk.) 9 ad acta 10 grote bijl 11 huidziekte 12 opbrengst 
14 via 17 wijnsoort 18 schrijfvloeistof 21 prijsverhoging 23 in voce 
24 belezen 27 drukte 28 pracht 30 vleugel 31 vaarwel (Fr.) 33 bladgroente 
35 Japans parelduikster 38 toorn 40 kaassoort 41 ondeskundige 42 discussie 
44 kameraad 46 zuurgraad 48 deel v.e. fiets 50 lof bewijzen 51 insect 
54 onheilsgodin 55 Europeaan 57 Engelse titel 58 tennisterm 60 zangnoot 
62 achter.

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

V R I E N D S L O K O P

O O M O M E N T E E L L R

M I D A S V E R R I S E E

V L A M R I O O L F L I K

E E M F E E N E S A T E

R P O L I S K A J A K L

R U E D

A R A K E T G I R A F N

S T A S P A I E P U S A

T R I P E U V E L O S L O

M O D E M N O R T O T E M

A U I M P U L S I E F D I

W A L V I S T O E T J E

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

Oplossingen wk 39
S E N G T E S A K D O W

U S H K N O T V O M S U

B B I O L I L B H C M O

R A N I M E R A H O O B

I D D P U E K E R P S P

A E O G V K P S L V E O

M R E K E E C E N O E U

T L O N L K C R S O I D

S O R I E T S N I P R R

R U N E R E I V T O B A

O G R U Y E R E O T S S

K P M A W Z G N I N O H

STOOMCURSUS

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.

ABDICATIE
ACCEPTABEL
BASALT
BEKER
FRITUREN
GOUDKLOMP
GREEP
HIMALAYA
HYPNOSE
KAALKOP
KARMA
LEERLOOIER
NEKLETSEL
PAPAJA
PAVANE
POTENTIEEL
RANSELEN
SCHIP
SENIEL
SHIRT
SPIES
TABOE
TIRAN
TOREN
TROUWPAK
VEZEL
VOORN

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

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 38, Mw. A. van Dijk, Nuenen.

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

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.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

GEVRAAGD: TUINMAN 
Onze tuinman is na 16 jaar 
gestopt om gezondheidsre-
denen. Wie komt ons +/- 3 
uur per week helpen? Onze 
voorkeur gaat uit naar een 
ouder persoon met hart 
voor tuinieren. Fam. Teune  
040 2835361.

Brover Bedrijfswageninrichting is opzoek naar twee leergierige

PRODUCTIE MEDEWERKERS JUNIOR 
voor de afdeling CNC.

Functieomschrijving:
 •	 Uitvoeren	van	de	nabewerking	van	CNC	gefreesde	multiplex	onderdelen	met	een
	 	 schuurblok;
	 •	 Uitvoeren	van	de	nabewerking	van	CNC	gefreesde	multiplex	onderdelen	met	een
	 	 handfreesmachine;
	 •	 Stickeren	van	CNC	gefreesde	multiplex	onderdelen;
	 •	 Verpakken	van	multiplex	onderdelen	voor	de	logistieke	afdeling;
	 •	 Klaarzetten	van	multiplex	onderdelen	voor	de	montage	afdeling;
	 •	 Signaleren	van	afwijkingen	in	kwaliteit	van	de	gefreesde	producten;
	 •	 Samenstellen	van	gefreesde	onderdelen	tot	eenvoudige	kasten	/	modules	
	 	 die	kunnen	worden	gemonteerd	in	bedrijfswagens.
 
Ben jij geïnteresseerd in de functie n.a.v. onderstaande beschrijving, 
stuur dan je CV + motivatie voor (reactietijd van 2 weken) per e-mail 
naar Daan Groen via daan@brover.nl.  
 
Brover Bedrijfswageninrichting
Spaarpot 10, 5667KX Geldrop
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

5 tot 16 oktober 
Kinderboekenweek

Donderdag 6 oktober
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 6 oktober
19.30-21.30 Informatieavond over 

Biologische Duitse wijn. 
Lunchroom Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3 F Nuenen

Vrijdag 7 oktober 
20.30 uur Mónica Coronado & Manito

 het van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Zaterdag 8 oktober
14.00-16.00 uur 

‘Dag van de palliatieve zorg’
Inloopmiddag Logeerhuis Valkenhaeghe

 1e Haagstraat 89 in Helmond

Zondag 9 oktober
10.00-12.30 uur Mountainbike-clinic voor 

jeugd met WLG
Start bij de ‘Stiphoutse Bergen’

Zondag 9 oktober
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 9 oktober
12.30-16.00 uur Lunchconcert 
Gertje Raassens en Paul Slaats

De Griek in Nuenen

Zondag 9 oktober 
13.00-17.15 uur De Lindespelers bestaan 

dit jaar 40 jaar 
diverse eenakters, centrum van Nuenen

Zondag 9 oktober 
15.30 uur Orgelconcert H. Clemenskerk 

Jeroen Follon met Vlaamse muziek 
Park Nuenen

Woensdag 12 oktober 2016 
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Arno Huibers speelt ‘clowns kado’
Het Klooster Nuenen

 12, 13, 14 en 15 oktober 
4e ‘Ons Dorp avondwielervierdaagse 

Café Ons Dorp

Zondag 16 oktober
Sunny Blues Nuenen 

Rash Hombres
Café Schafrath Nuenen

15.30 uur

zondag 16 oktober
 concert 20 jaar bestaan

 senioren-orkest the Old-timers
Het Klooster van 13.00 tot 17.00 uur

Zondag 16 oktober
13.00-17.15 uur De Lindespelers bestaan 

dit jaar 40 jaar 
diverse eenakters, centrum van Nuenen

Zondag 16 oktober
14.30-16.30 uur Senioren Orkest KBO 

Aangeboden door ‘Vrienden van de Akkers’
Jo van Dijkhof

Zondag 16 oktober
14.00 uur The Falcon Town Jazzband

Weverkeshof

14 t/m 17 oktober
Kermis Gerwen

 Vrijdag 14 oktober: Punt & L
Maandag 17 oktober 11.00 uur 

het traditionele rikken

20 oktober en 15 november
14.00 tot 16.00 uur Digitaal vragenuurtje: 

De digitale bibliotheek. Hoe werkt die 
eigenlijk? Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Zondag 23 oktober: 
Optreden VissersvrouwenKoor ‘de Walnoten’ 

Aangeboden door ’Steuntje in de Rug’ 
van de Rabobank

Jo van Dijkhof

Zondag 30 oktober
14.00 uur The Gipsy Mood 

Weverkeshof

Zondag 30 oktober
14.30-16.30 uur Optreden ‘Unity’

Jo van Dijkhof

m.i.v. November elke zaterdag 
9.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 3 november
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Zaterdag 5 november 
20.15 uur luitconcert Willem Mook

Van Goghkerkje Nuenen

Zaterdag 5 november
13.00-16.00 Chinese zwaardworkshop 

Wudang Wushu
sporthal Mgr. Cuytenlaan Nuenen

Zondag 6 november
Taizévesper

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

18 t/m 20 november 
Carnavalsvereniging ‘de Narre-Kappen’ 
organiseert feestavond i.v.m. carnaval, 

het prinsenbal en een Sinterklaasviering. 
Tent op Heuvelplein.

Zondag 20 november
Intocht van de Sint in Gerwen 

Intocht van de Sint in Nederwetten

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur: viering, 
abdijviering met volkszang, voorgangers 
pastor S. Kuijpers en dhr. P. de Witte. 
Zondag 9 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger dhr. P. de 
Witte. 

Misintenties
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Mina Swaanen.
Zondag 9 oktober 11.00 uur: Antoinette 
van der Bolt-van de Wall; Jan en Miet 
Dijstelbloem-Knoops; Mina Swaanen; 
Tijn en Jo Smits-Kuijten; Toos van Kes-
sel; Gerard van Roosmale (vanwege 
trouwdag); Johan en Oda van Kemena-
de-Pepers; Frans Thijssen; Jac Hamers 
(vanwege trouwdag); Marie Odiel Aarts 
Le Neubauer; Ger van Dartel; Johan Sle-

gers; Marie van den Reek-Bijsterveld; 
Lajos van der Bij; Louis van der Linden. 
Toon van Grotel Antonia Ramaaker-
Hansman; Wilhelmina Kortstee-Nijen-
huis; Door Kortstee-Ramaaker; 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 oktober 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth. 

Misintenties
Overleden ouders Van Hattum; Maria 
Sleegers; Bart Thoonen en Betsy 
Thoonen-Kuijpers; Harrie Kuijpers en 
Dina Kuijpers-Theunissen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 oktober 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker M. Feuth. 

Misintenties 
Toon en Lies van Erp-van de Rijt; The-
cla Daniëls-Aarts; Maria Donkers-
Bekx; Riek van der Putten-Sanders; 
Diny Geraets-Zwegers.

Mededelingen  
Afgelopen week is in onze parochie 
mevrouw Maria Donkers-Bekx, 
Broekdijk 18, op 73-jarige leeftijd 
overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 9 oktober, 10.00 uur: ds. A. Re-
bel. Medewerking van het Regenboog-
koor o.l.v. Ingrid de Graaff. Er is weer 
jongerenviering in de jeugdruimte. We 
collecteren voor Stichting Edukans, 
een organisatie die zich inzet voor on-
derwijs in ontwikkelingsgebieden. Na 
de dienst is er koffiedrinken. Elke don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt zo binnenlopen. Elke dins-
dag is er inloopspreekuur van de beide 
pastores tussen 16.00 en 17.30 uur.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 6 oktober. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 H. Lof van de 
oktobermaand; 18.30 H. Mis, H. Bru-
no, belijder. 
Vrijdag 7 oktober. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 H. Lof; 18.30 H. Mis, 
Feest van de H. Rozenkrans; gedachte-
nis van H. Marcus, paus en belijder. 
Zaterdag 8 oktober. 08.30 uur H. Mis, 
H. Brigitta van Zweden, weduwe; ge-
dachtenis van H. Sergius, Marcellus en 
Apulejus, martelaren. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 9 oktober. 21ste Zondag van de 
maand. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 10 oktober. 08.30 uur H. Mis, 
H. Franciscus Borgia, belijder. 
Dinsdag 11 oktober. 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van het Moederschap van 
de H. Maagd.. 
Woensdag 12 okt. 18.30 uur H. Mis. 
    
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heuvel 
23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 040-
283 45 05; e-mail: c.debeer@stpiusx.nl. 
website: www.stpiusx.nl

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Openbare   
repetitie  
Drumfanfare   
Jong Leven
Op dinsdag 11 oktober houdt Drum-
fanfare Jong Leven om 20.00 uur een 
openbare repetitie in Gemeenschaps-
huis D’n Heuvel in Gerwen. Tijdens de 
openbare repetitie zal Drumfanfare 
Jong Leven enkele nummers ten geho-
re brengen. Ook is er gelegenheid om 
leden te spreken en meer te weten te 
komen wat Drumfanfare Jong Leven 
inhoudt en nog meer doet naast mu-
ziek maken.
Zie voor meer infomatie: 
www.drumfanfarejongleven.nl

De Grote 
Piratenshow in 
dorpshuis Lieshout 
Zondag 9 oktober om 14.30 uur 
staat kapitein Rinaldo met De Grote 
Piratenshow op de planken in Ons 
Tejater in het Dorphuis te Lieshout. 

Tijdens zijn speurtochten op zee heeft 
kapitein Rinaldo verschillende spullen 
buitgemaakt en komt daarover verha-
len. In een stoere Piratenshow met 
heuse goocheltrucs in stijl, laat Rinal-
do zien wat hij allemaal aan dek heeft, 
zoals ballonfiguren, witte duiven, een 
(buik)sprekende aap, een dolle wed-
strijd met mummies en een levende 
blauwgele papegaai. Voor kinderen 
vanaf 4 jaar.
Kaartjes à € 6,00 (incl. ranja en chips 
en koffie/ thee voor volwassenen) zijn 
te bestellen via www.vierbinden.nl/
onstejater, te reserveren via tel. 0499-
422878 of af te halen bij het dorpshuis 
in Lieshout.

Herinnering indienen voorstellen 
Vrijwilligersprijs 2016
Het is nog mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Vrijwilligersprijs 
2016! Vóór 31 oktober moeten deze binnen zijn bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar in-
spirerende activiteiten en/of bijzondere 
activiteiten hebben uitgevoerd, komen 
in aanmerking. We nodigen organisa-
ties nadrukkelijk uit om ook jonge vrij-
willigers voor te dragen voor deze vrij-
willigersprijs. De prijs bestaat uit een 
bedrag van € 1.000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 

Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgeven voor de nominatie 
tot Vrijwilliger van het jaar 2016. Dit 
formulier is per post verstuurd aan orga-
nisaties in Nuenen en is ook te verkrij-
gen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
onderdeel van het CMD in Nuenen. 

De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
•	 Het	moet	 gaan	 om	werk	 dat	 vrij-

willig (dus niet beroepsmatig) ge-
durende een langere periode (mi-
nimaal 5 jaar) wordt verricht voor 
een maatschappelijke organisatie 
in Nuenen of voor een of meer in-
woners van de gemeente Nuenen 

•	 De	jaren	van	verricht	vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht 
op meerdere fronten en/of voor 
meerdere organisaties, kunnen bij 
elkaar worden opgeteld)

•	 De	kandidaat	is	zelf	inwoner	van	de	
gemeente Nuenen c.a. 

•	 Een	vrijwilliger	die	de	Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of 
een koninklijk/gemeentelijk lintje, 
komt niet in aanmerking voor de 
Vrijwilligersprijs. 

•	 Alle	 leeftijdsgroepen	 kunnen	 in	
aanmerking komen voor een Vrij-
willigersprijs. 

•	 Vrijwilligers	die	niet	bij	een	vereni-
ging of stichting horen krijgen ge-
lijke kansen. 

Criteria om voor de geldprijs in aan-
merking te komen:
•	 Organisaties	 kunnen	 slechts	 één-

maal de geldprijs ontvangen die 
hoort bij de Vrijwilligersprijs.

•	 De	toe	te	kennen	geldprijs	mag	op	
geen enkele wijze de selectie van de 
vrijwilliger beïnvloeden.

Als na selectie van de kandidaat voor 
de Vrijwilligersprijs blijkt dat de orga-
nisatie die de vrijwilliger voordraagt, al 
eerder de geldprijs heeft ontvangen 
(bij een andere vrijwilliger), wordt ge-
keken naar eventuele andere organisa-
ties waar de voorgedragen vrijwilliger 
werkzaam is (of is geweest). De com-
missie onderzoekt welke organisaties 
dat zijn en de selectie vindt plaats door 
stemming.
Als de geselecteerde vrijwilliger op 
geen enkele wijze verbonden is aan een 
organisatie, dan kan deze persoon in 
overleg met de gemeente een Nuenens 
maatschappelijk doel aanwijzen waar 
de geldprijs naar toe gaat.
Indien twee (of meer) verenigingen de-
zelfde vrijwilliger voordragen wordt de 
geldprijs verdeeld onder de voordra-
gende verenigingen.
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op 
met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoon: 
040 - 2831675. Het Steunpunt is onder-
deel van het CMD en is bereikbaar op 
maandag tot en met donderdag van 
08.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-
12.30 uur. U kunt ook een email sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl
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Ademyoga
Aandacht & Eenvoud spreekt 
door ademtraining en yoga 
het zelfherstellend vermo-
gen van mensen aan. Dit is de 
krachtigste bron waar uit ge-
put kan worden. Voor vitali-
teit, gezondheid en balans, 
in werk en in persoonlijk le-
ven. Gratis proefles dinsdag 
18 oktober 10.30 uur.

De eenvoud van de oefeningen werkt 
diep door en brengt de aandacht bij je-
zelf. Naast het soepel houden van je li-
chaam richt Ademyoga zich op het 
simpelweg leren voelen. Door voelend 
in aandacht te zijn, bied je je lichaam 
de ruimte om zijn eigen verhaal te la-
ten vertellen. Door met open aandacht 
hiernaar te kijken, leer je jezelf steeds 
beter kennen. We besteden hierbij 
aandacht aan de verbinding tussen de 
oefeningen en de toepassing in het da-
gelijks leven. Je krijgt manieren aange-
reikt om op ontspannen manier actief 
te zijn en bij jezelf te blijven. De oefe-
ningen geven aanwijzing hoe je licha-
melijk en geestelijk meer in evenwicht 
kunt komen en laten zien dat ademyo-
gaoefeningen juist niet complex hoe-
ven te zijn om de essentie te ervaren.

Ademyoga richt zich in de lessen on-
der meer op:
1. Soepel houden van het lichaam
2. Ademoefeningen
3. Aanspannen en ontspannen van 

spiergroepen
4. Oefeningen die rekening houden 

met de seizoenen 
 meridiaanstrekkingen
5. Ontspanningsoefeningen
6. Stilteoefeningen - meditatie
7. Bewustwordingsoefeningen

Dorothée de Rooij
Ademtrainer ADEMYOGASTUDIO 
in Nuenen info: 06 41 39 88 07 Locatie: 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10.

SPORT
Z&PV Nuenen Heren 1    
doet nu wel de hele    
wedstrijd mee
Verliep het spel vorige week in de vierde periode nog moeizaam, deze week 
wist Nuenen door te zetten en er in de vierde periode een gelijkspel uit te 
slepen tegen het sterke Barneveld.

Waterpolo

Door de promotie naar de derde klas-
sen bond is het voor Nuenen iedere 
week weer een verrassing wat de tegen-
stander gaat brengen. Dit keer kwam de 
tegenstander helemaal uit Barneveld. 
Het werd geen goede maar wel een 
spannende wedstrijd waarbij het on-
duidelijke optreden van beide scheids-
rechters een belangrijke rol speelde. 
Met name in de eerste helft vielen de 
meeste beslissingen van beide scheids-

rechters uit in het nadeel van Nuenen. 
Daardoor stonden halverwege de wed-
strijd al vier spelers met twee uitsluitin-
gen op scherp en haalden twee daarvan 
de eindstreep niet. 
Toch gaf Nuenen goed partij en mede 
door twee doelpunten van Arjan Sleeg-
ers kwam Nuenen zelfs even op voor-
sprong. Aan het einde van de tweede 
periode was de stand 5-5. Vanaf dat mo-
ment keek Nuenen telkens tegen een 
achterstand van twee doelpunten aan 
en met nog drie minuten te spelen en 
een stand van 8-10 leek deze wedstrijd 
verloren te gaan. Dit keer bleef Nuenen 
echter gestaag door gaan en spannende 
taferelen speelden zich af voor het en-
thousiaste en meelevende publiek. Zon-
der de (voor aanmerkingen op de lei-
ding door de scheidsrechter wegge-
stuurd) coach speelde Nuenen nu in de 
vierde periode wel tot de laatste minuut 
voor wat het waard was. Door doelpun-
ten van Maurice Verschoor en Rick Ma-
thijssen sleepte het Nuenense vaandel-
team er met 10-10 een gelijkspel uit.Roy Schoenmakers knokt en scoort de 5-4.

Top 10 weer doel 
voor Z&PV Nuenen
Ook dit seizoen komt de wedstrijd-
zwemploeg van Z&PV Nuenen bij de 
competitie uit in de landelijke A-klas-
se, de één na hoogste klasse in Ne-
derland. Over vier wedstrijden gaan 
de zwemmers na een achtste plaats 
vorig seizoen wederom voor een plek 
bij de eerste tien en daarmee overall 
bij de beste 25 verenigingen van 
Nederland.

Ronde 1 werd afgelopen zondag ge-
zwommen in het TU bad in Eindhoven 
en leverde direct weer persoonlijke re-
cords op voor de nieuwkomers Lara 
van Cuijk (2002) en Kyra Spierings 
(2003) beiden te noteren. In de jongste 
leeftijdscategorieën (2004-2007) wis-
ten alle jongens en meiden op mini-
maal één afstand hun persoonlijk beste 
tijd te verbeteren. Naast de successen 
van de jongste jeugd wisten ook meer-
dere ‘oudgedienden’ zich direct aan het 
begin van het seizoen te verbeteren.

Bridgedrive Vrienden 
van De Akkers/  
Jo van Dijkhof
Op zaterdag 26 november zal in de Jo 
van Dijkhof een bridgedrive plaatsvin-
den. De opbrengst zal gebruikt worden 
voor tal van extra activiteiten voor de 
bewoners van zowel De Akkers (nu tij-
delijk in Bakel) en de Jo van Dijkhof. 
Start van de drive is om 13.30 uur. 
Aanwezig: 13.00 uur. De kosten bedra-
gen € 17,50. De middag zal voor en na 
het bridgen muzikaal worden opge-
luisterd door Evert Kielen op de piano. 
Inschrijfformulieren zullen verspreid 
worden via de Bridgeclubs. Ook kunt u 
u aanmelden bij: Paul Hotterbeekx, tel. 
2838001 en Joan Ligtvoet, tel 2844155.

Verrassende overwinning 
Waterpolo E-pupillen
Na de overwinning van vorige week speelden de waterpolo E-pupillen af-
gelopen zaterdag thuis in het TU-bad in Eindhoven tegen ZPC De Zeeuwse 
Kust uit Vlissingen. Vanaf het begin was duidelijk dat we van het Vlissingse 
team geen lichte tegenstand kregen en er lag een goede krachtmeting in 
de verwachting.

Binnen enkele minuten had Vlissingen 
het eerste doelpunt gescoord waarna 
Nuenen in het eerste partje weliswaar 
mooie kansen creëerde maar geen 
doelpunten wist te scoren. Dat hebben 
ze echter ruimschoots goedgemaakt 
door in het 2de partje 4 keer achter el-
kaar te scoren, waarvan een strafworp 
van Thijs Gevers. In het 3de partje 
herpakte Vlissingen zich en liet aan 
Nuenen zien dat hun spelers goede 
zwemmers en technisch sterke water-
poloërs zijn en werden de punten tot 
gelijke stand gebracht.
In het laatste deel leek even alsof de 
vermoeidheid zou toeslaan bij de Nue-
nense spelers, om daarna iedereen te 
verrassen met een enorme vechters-
mentaliteit, ondanks het fysieke spel 
van Vlissingen. Onze spelers lieten 
zien dat ze steeds beter worden in ver-
dedigen en elkaar goed weten te vin-
den in het veld. Met een ontzettend 
mooie strijd voor en met elkaar en 
doordat onze kanjers hun koppie niet 
lieten hangen toen het tegenzat, heeft 
Nuenen uiteindelijk met 9-7 gewon-
nen met doelpunten van Thijs Gevers, 
Dirk Gevers en Pieter Beaumont. 

Toernooi in Uden
Op 2 oktober hebben de jongste kinde-
ren meegedaan aan het eerste toernooi 
van dit seizoen. Organisator was Zeester 
Meerval uit Uden. In vier rondes mocht 
het team zich meten tegen andere teams 
uit de regio. Onze spelers worpen zich 
fanatiek in de strijd en vochten om ie-
dere bal, ze zijn in de eerste wedstrijd 

dan ook veel in de aanval geweest. He-
laas had de keeper van de tegenstander 
de aanvallen goed weten tegen te hou-
den en ging deze wedstrijd uiteindelijke 
verloren ondanks goed keeperswerk aan 
onze kant. Ook in de tweede wedstrijd 
ging het team volop in de aanval, ging 
het overspelen van de bal ook steeds be-
ter en hebben onze spelers 4 keer kun-
nen scoren, waarmee ze de wedstrijd 
met 4-1 hebben gewonnen. De derde 
wedstrijd was een zware en spannende 
wedstrijd die na veel strijd door de Nue-
nense kanjers met 2-1 werd gewonnen. 
Bij de laatste wedstrijd was het te mer-
ken hoe vermoeiend waterpolo is voor 
de jongste talenten. Na een 0-2 achter-
stand toch nog terug gekomen tot 1-2, 
maar wisten het tij niet meer te keren en 
hebben ze toch verloren. Dat mocht de 
pret echter niet drukken. We hebben 
een leuke middag gehad dankzij Lois, 
Kim, Luuk, Tristan, Steef en Alexander. 
Onze jongste waterpolo kanjers!

Stichting Meedoen Nuenen  
en Stichting Special Talents 
van start bij RKSV Nuenen
 
Vanaf 12 oktober gaan Stichting Meedoen Nuenen en Stichting Special Ta-
lents voetbaltrainingen organiseren bij RKSV Nuenen. Deze trainingen zul-
len plaatsvinden op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur en zijn be-
doeld voor jongens en meisjes die geen aansluiting kunnen vinden bij een 
reguliere voetbalvereniging en zich ook niet thuis voelen in het G-voetbal.
 
Stichting Special Talents verzorgt al 
enkele jaren voetbaltrainingen en -ac-
tiviteiten in Eindhoven. Sinds vorig 
jaar wordt daar bijvoorbeeld wekelijks 
getraind in het FC Eindhoven stadion. 
De stichting is er speciaal voor kinde-
ren die behoefte hebben aan specifieke 
ondersteuning of begeleiding. Niet 
voor alle kinderen is het immers even 
gemakkelijk om aansluiting te vinden 
bij leeftijdgenootjes of lid te worden 
van een sportvereniging. Dat kan bij-
voorbeeld zijn omdat zij extra aan-
dacht nodig hebben, of in het speciaal 
onderwijs zitten. Ook kan het zijn dat 
zij liever niet in een grote groep actief 
zijn, of moeite hebben met de moto-
riek. Stichting Special Talents wil alle 
kinderen de kans bieden om lekker te 
sporten, in dit geval voetballen, in een 
veilige omgeving en op eigen niveau. 
Het motto van de stichting is: gewoon 
lekker voetballen. Alle trainingen en 
activiteiten staan onder leiding van 

mensen met een voetbaltechnische en 
pedagogische achtergrond en veel er-
varing in het jeugdvoetbal.
Op woensdag 28 september was de af-
trap bij RKSV Nuenen in de vorm van 
een voetbal-clinic. Dankzij de gastvrij-
heid van RKSV Nuenen en inzet van 
Stichting Meedoen Nuenen en Stichting 
Special Talents werd het een zeer ge-
slaagde middag die om een vervolg 
vraagt. Op woensdag 12 en 19 oktober 
kunnen kinderen die interesse hebben 
nog eens twee keer gratis komen trainen 
bij RKSV Nuenen. Het is de bedoeling 
om daar later, na de herfstvakantie, ver-
der te gaan met een serie trainingen ge-
durende een langere periode. Op de 
websites van Stichting Meedoen Nuenen 
(meedoennuenen.nl) en Stichting Speci-
al Talents (specialtalents.nl) is hierover 
alle informatie terug te vinden. Tevens 
kunnen ouders via genoemde websites 
hun kind(eren) aanmelden voor de 
proeftrainingen van 12 en 19 oktober.

KBO voedselbank-
bridgedrive
Afgelopen zaterdagmiddag werd er 
in de KBO-ruimten in Het Klooster 
fanatiek gebridged. Na de succes-
volle drives in de twee voorafgaan-
de jaren werd er voor de derde keer 
door de KBO bridgeclub een bridge-
drive georganiseerd waarvan de op-
brengst volledig ten gunste kwam 
van de Voedselbank Nuenen.

Omstreeks 13.30 uur werden een klei-
ne 90 bridgers welkom geheten. Per in-
geschreven paar bedroeg de inschrij-
ving € 15,00. In 4 lijnen werden zes 
rondes van vier spellen gespeeld. Aan 
het eind van de drive overhandigde 
voorzitter van de KBO Nuenen Gon-
nie Lucassen een cheque van € 650,00 
aan Truus Houtepen, voorzitter van de 
Voedselbank Nuenen.
In haar dankwoord memoreerde Hou-
tepen dat de Voedselbank het geld 
goed kan gebruiken in verband met de 
aanstaande verhuizing en om te kun-
nen voldoen aan de steeds hogere eisen 
van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Training Sociale 
Vaardigheden
De LEV-groep Nuenen organiseert voor 
kinderen in groep 5 en 6 uit Nuenen 
een training sociale vaardigheden. 

Sommige kinderen zijn wat geremd en 
weinig weerbaar. Anderen zijn juist 
ongeremd en vinden het moeilijk om 
te luisteren of te volgen. In zeven bij-
eenkomsten van anderhalf uur wordt 
geleerd om op een goede manier met 
anderen om te gaan. De groep bestaat 
uit 8 tot 10 kinderen. Tijdens de trai-
ning worden ouders via een online 
dossier op de hoogte gehouden van de 
vorderingen van hun kind. 
De training start op 10 november. Voor-
af aan de training is er een intakege-
sprek. Voor meer informatie of aanmel-
den, zie www.lerenmetlev.nl/zinzicht

Restaurant Pezzaz maakt feest van 
zilveren editie van Pezzaz tennistoernooi
Het is 25 jaar geleden dat de vorig jaar overleden Mariëtte Sanders startte 
met haar kunstgras dubbeltoerrnooi bij tennisvereniging de Lissevoort. Als 
eerbetoon stond haar foto de hele week op de wedstrijdtafel. Het toernooi 
staat al 25 jaar bekend om zijn sfeer en gezelligheid. Dit jaar was in meer-
dere opzichten een topjaar.

Het toernooi kende een maximaal aan-
tal deelnemers van 452, zij kwamen 
van 43 verschillende verenigingen. Zij 
hebben in de afgelopen week zo'n 300 
wedstrijden gespeeld. Er werd nie-
mand uitgeloot dit jaar en toch verliep 
het toernooi heel soepel dank zij een 
ontzettend goede en strakke planning. 
Om het zilveren gevoel wat kracht bij 
te zetten waren het paviljoen en het 
terras versierd met zilveren accenten.
Dit jaar kregen de spelers een bonnetje 
bij hun eerste wedstrijd, dit konden zij 
de hele week inwisselen voor een con-
sumptie aan de bar, maar ook bij een 
extra activiteit op de verschillende 
avonden. Op zondag was er een specia-
le bar waar je een eigengemaakte Hugo, 
op basis van Prosecco kon drinken, op 
dinsdag was er een Piaggio wagentje 
waar de lekkerste koffie of cappuccino 
besteld kon worden en op donderdag 
was er een cocktailbar, in tropische 
sfeer. Woensdagavond speelde het trio, 
‘de Cassettebandjes’, heerlijke muziek.

De 50 halve finalisten werden zater-
dag verrast met een high tea, in stijl 
geserveerd, in echte theekopjes, met 
een gouden randje. Zondag was de af-
sluiting, op een overvol tennispark 
met 25 finales. Alle aanwezigen kon-
den in een echt fotohokje een strip van 
3 foto's laten maken, met of zonder al-
lerlei attributen, hoedjes en andere 
aankleding. De resultaten waren vaak 
bijzonder grappig, met of zonder 
champagne, in het hokje hadden de 
gasten de grootste lol. Op deze dag 
konden alle aanwezigen genieten van 
een overheerlijk Teriyaki buffet, ver-
zorgd door Pezzaz, dat door iedereen 
erg gewaardeerd werd.
Dit toernooi is alleen mogelijk op deze 
manier dankzij alle sponsoren en na-
tuurlijk de 8-koppige vrouwelijke com-
missie. Vijf dames nemen dit jaar af-
scheid, maar er staan al 4 nieuwe da-
mes te trappelen om in de organisatie 
te stappen. Dus tot het volgend jaar al-
lemaal.

De commissieleden, voor Corina, Rian, Marianne en Annemiek. Achter, Chantal, Marinka, 
Thea. Jessica ontbreekt op de foto.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 8 oktober 
Nederwetten vet - RKGSV vet   .  . 16 .30
Zondag 9 oktober 
ELI 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - PSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten 4 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  . 11 .00
N . Woensel VR1 - RKGSV VR1   .  .  . 12 .00 

EMK
Vrijdag 7 oktober
Sarto 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Zaterdag 8 oktober 
EMK 2 - RPC 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
EMK VE 1 - Wilhelmina Boys VE 2 15 .30
Zondag 9 oktober 
EMK 1 - Sparta’25 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 3 - DBS 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SBC 11 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 8 oktober 
Vet: Nederwetten - Gerwen   .  .  .  . 16 .30
Zondag 9 oktober 
Nederwetten 1 - Brandevoort 1  14 .30
HSE 2 - Nederwetten 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - Nuenen 10   .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen Da3 - Nederw . Da1   .  .  .  . 10 .00
EMK Da1 - Nederwetten Da2   .  . 13 .00

RKSV NUENEN
Zaterdag 8 oktober 
Gestel - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30
RPC VE1 - Nuenen VE 1   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 9 oktober 
Gestel 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - OJC ROSMALEN 3   .  . 12 .00
Nuenen 5 - St Mich .Gestel 3   .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - PSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Bergeijk 3 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nederwetten 3 - Nuenen 10   .  .  . 10 .00
Nuenen 11 - Braakhuizen 7   .  .  .  . 10 .00
Nuenen 12 - SBC 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR1 - SVO Fort . ‘54 VR1  . 14 .30
Nuenen VR2 - SVO Fort . ‘54 VR2  . 12 .00
Nuenen VR3 - Nederwetten VR1 10 .00

NKV KORFBAL
Zaterdag 8 oktober 
Rust Roest 6 - NKV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .15
Zondag 9 oktober 
Juliana 3 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .30
Ready ’60 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

PVV - Nederwetten 0-4

Overtuigende overwinning   
RKVV Nederwetten in Helmond
Door Louis Staals

In de beginfase van de wedstrijd leek PVV een geduchte tegenstander te 
worden. Ze speelden de bal makkelijk rond en het duurde zeker tot de 10e 
minuut voordat Nederwetten echt wakker was. 

Maar vanaf dat moment werd met 
overleg en prima spel het heft in han-
den genomen door de Blauw-Witten 
uit Nederwetten. Het was Toon van 
Rooy die een prima pass gaf die in eer-
ste instantie bijna afgerond werd door 
Christiaan Baaten maar de PVV kee-
per kon de bal nog tegenhouden. In de 
rebound scoorde Niek Evers op sub-
tiele wijze de 0-1. In de 25e minuut was 
het weer de spits van Nederwetten die 
Pieter Donkers in de gelegenheid stel-
de om alleen door te gaan en hij liet de 
keeper van PVV kansloos met lage 
schuiver in de rechter hoek. Vlak voor 
de pauze werd uitverdedigen van PVV 
door Toon van Rooy onderschept, hij 
passeerde vanaf de zijlijn twee PVV’ers 
en scoorde op magistrale wijze de 0-3.
Na de pauze speelde Nederwetten de 

wedstrijd rustig uit. Het tempo zakte 
enigszins maar in de 10e minuut van 
de 2e helft onderschepte Niek Evers 
een fout in de verdediging van PVV en 
bracht via zijn 2e treffer de 0-4 op het 
scorebord. Nederwetten wisselde nog 
drie spelers en de overwinning of zelfs 
een tegentreffer van PVV kwam niet, 
mede door met name Willem van 
Rooy en Ben van den Bruggen die ver-
dedigend een prima wedstrijd speelde. 
Nederwetten heeft deze overwinning 
als collectief dik verdiend en volgende 
week kunnen zij tegen Brandevoort 
proberen om deze stijgende vorm te 
continueren. De in grote getale meege-
reisde Nederwetten supporters kwa-
men volop aan hun trekken vanwege 
de overwinning en ook de nul doel-
punten tegen was voor de eerste keer.

Informatieavond     
G-voetbal EMK
Voetbalvereniging EMK start na de herfstvakantie met G-voetbal. Dinsdag 
11 oktober a.s. vindt hierover een informatieavond plaats in de kantine van 
EMK, Wettenseind 24. Geïnteresseerden (o.a. aspirant spelers, ouders, bege-
leiders) zijn van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid tot aanmelden 
en inschrijven.

Nuenen - Gemert  2-3

Rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen
Op vrijdag 14 oktober a.s. gaat de Supportersclub weer van start met de we-
kelijkse rik avonden en besluit deze met de finale op vrijdag 10 Maart 2017.

Korfbal centraal voor Nuenense 
leerlingen groepen 5 & 6
Op de zonnige woensdagmiddag 28 september j.l., organiseerde de Nue-
nense Korfbalvereniging NKV in samenwerking met de School sportraad 
een groot 4Korfbal toernooi voor de 7 basisscholen in de gemeente. 

Vaak denkt men dat G-voetbal staat 
voor voetbal voor gehandicapten. Dit is 
echter niet de betekenis. G is na A t/m 
F de volgende categorie in het jeugd-
voetbal. De speeltijd en de spelregels 
komen grotendeels overeen met die 
van de F-categorie. Dit brengt voetbal-
len voor allerlei deelnemers binnen be-
reik en maakt het vooral ook leuk.
Bij EMK leefde al langer de wens om 
voetbal ook mogelijk te maken voor 
kinderen en volwassenen die niet of 
amper aan het regulier voetbal kunnen 

Nu de herfst is aangebroken en als de 
bladeren weer aan het vallen zijn, is 
het weer tijd om de winteravonden op 
vrijdag te vullen met het oeroude en 
gezellige Brabants spelletje rikken in 
de kantine van de RKSV Nuenen. Deze 
avonden, die voor iedereen toeganke-
lijk zijn, of men blauw/wit geel/zwart 
of groen/wit gekleurd is maakt niet uit, 
iedereen die denkt zijn steentje te kun-
nen bijdragen is van harte welkom 
voor een gezellig avondje rikken bij de 
supportersclub van de RKSV Nuenen.
Naast het rikken is er ook een loterij 
met diverse mooie prijzen. De hoofd-
prijs bij het rikken evenals bij de loterij 
is wekelijks een mooie waardebon.
Als men denkt, ik heb het rikken niet 
voldoende onder de knie slaat men de 
plank behoorlijk mis. Er is altijd wel ie-
mand aanwezig om voldoende steun te 
verlenen.

Het afgelopen seizoen kon de organi-
satie met een goed gevoel afsluiten 
maar ook voor het komende seizoen 
zijn de verwachtingen goed en ligt de 
lat weer iets hoger. Wie zal de opvolger 
van de winnaar 2015-2016, Hans de 
Haas worden?

Waar en hoe laat?
De avonden beginnen om 20.15 uur in 
het clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen aan de Pastoorsmast 14 
Nuenen. Tel 040 2833254.
Voor informatie bellen naar 06-
10289797 of 06-40320419.

AGENDA RIK CONCOURS  
Ronde Datum 
1 14 oktober 2016  
2 21 oktober 2016  
3 28 oktober 2016  
4 4 november 2016  
 Carnavalsbal  
5 18 november 2016  
6 25 november 2016  
7 2 december 2016  
8 9 december 2016  
9 16 december 2016  
10 23 december 2016  
11 30 december 2016  
12 6 januari 2017  
13 13 januari 2017  
14 20 januari 2017  
15 27 januari 2017  
16 3 februari 2017  
17 10 februari 2017  
18 17 februari 2017  
 Groen wittersbal  
19 3 maart 2017  
Finale 10 maart 2017 
Onder voor behoud, wijzigingen mogelijk.

Deze dynamische spelvorm maakt het 
mogelijk dat de deelnemers snel moeten 
schakelen tussen aanvallen en verdedi-
gen. Daarnaast wordt de vorm geken-
merkt door een laagdrempelige instap, 
weinig regels, hoog actiepercentage en 
bewegingsintensiteit. Veruit het be-
langrijkste is dat iedereen mag scoren. 
Verdedigen is hinderen geworden. 
Hierdoor krijg je veel meer goals en dat 
is wat de jeugd wil: scoren! 
De wedstrijden stonden onder leiding 
van gecertificeerde scheidsrechters 
van NKV en de deelnemende kinderen 
konden rekenen op de enorme steun 
van het in grote getale aanwezige pu-
bliek. Soms werd er op het scherpst 
van de snede gespeeld, maar na afloop 
werden keurig de handen geschud en 
daarmee respect getoond aan de te-
genstanders.

Al met al was het weer 
een heerlijk en geslaagd 
sportief middagje korf-
ballen op het Sportpark 
Wettenseind. Veel ka-
derleden van NKV heb-
ben gezorgd dat dit toer-
nooi weer vlekkeloos verliep. 

Korfbalvereniging NKV is een maat-
schappelijk betrokken vereniging waar 
sportieve prestaties en plezier beleven 
met de korfbalsport hand in hand 
gaan. Met het project Positief Coa-
chen Dommelstreek geeft NKV invul-
ling aan hun maatschappelijke betrok-
kenheid en zorgt er voor dat de jeugd 
in een vertrouwde en veilige sportom-
geving zich durft en kan ontwikkelen.
Mocht je meer inf willen over korfbal of 
NKV, kijk dan op: www.nkvnuenen.nl

Reusel Sport - EMK  3-6
EMK begon goed aan deze uitwedstrijd. In de 8e minuut speelde Christian 
Messerschmidt de bal op Tom van Elst die direct de bal voorbij de Reusel 
doelman speelde, maar zag dat de bal ook naast het doel ging. 

Enkele minuten later moest EMK 
doelman Cuppen bij de eerste paal 
redding brengen na een vrije trap. 
EMK kwam in de 33e minuut op een 
1-0 voorsprong door Geert-Jan Kem-
perman die door van Elst aangespeeld 
werd. De vreugde over dit doelpunt 
was echter van korte duur. In de 37e 
minuut werd doelman Cuppen bij de 
eerste paal gepasseerd na een Reusel 
corner, 1-1. Toch ging EMK met een 
voorsprong de rust in. Een overtreding 
op van Elst binnen de zestien meter 
werd door de scheidsrechter bestraft 
met een penalty. Deze werd door 
EMK-speler Rick Slaats onberispelijk 
binnen geschoten, 1-2.
Na rust was de eerste kans voor EMK 
uit een counter, maar Slaats wist deze 
kans niet te benutten. In de 58e mi-
nuut kopte Giel van Korven de bal uit 
een vrije trap van Slaats binnen en 

bracht EMK op een 1-3 voorsprong. 
Nog korter dan het eerste doelpunt 
duurde deze voorsprong, Reusel 
kwam binnen een minuut terug tot 
2-3 toen een voorzet vanaf links bij de 
eerste paal werd binnengekopt. In de 
60e minuut was het Tom van Elst die 
goed doorging op de Reusel doelman. 
Van Elst zag de poging van de Reusel 
doelman om de bal weg te krijgen via 
zijn benen in het doel verdwijnen, 2-4. 
In de 72e minuut was het Rick Slaats 
die uit een voorzet van Kemperman 
de 2-5 voor EMK op het scorebord 
bracht. Slaats was het ook die de 2-6 
scoorde, nadat Kemperman in eerste 
instantie zijn tegenstander de hielen 
liet zien. In de 90e minuut viel er nog 
een prachtig doelpunt uit een omhaal 
van een Reusel speler, iets wat bij bei-
de supporters groepen de handen op 
elkaar bracht.

Voetbal

Emk speelt in donkere tenue.

Rikken

deelnemen. De KNVB geeft EMK de 
gelegenheid om G-voetbal als volwaar-
dig onderdeel van de KNVB voor Nue-
nen en omgeving te gaan organiseren 
en ondersteunt de club daarbij.
Voor vragen mail naar: lbjkoenen@
gmail.com of dees@onsnet.nu.

Derby's tussen Nuenen en Gemert trekken altijd veel publiek. Sowieso 
neemt Gemert veel supporters mee. En vanuit het Nuenense waren er veel 
toeschouwers door de goede resultaten van de Groenwitten. Kort voor de 
wedstrijd regende het gigantisch. Ook in de rust kwam de regen met bakken 
uit de hemel. Prima getimed, grote delen van de wedstrijd was het droog.

Dan de wedstrijd zelf. Meteen vanaf de 
aftrap was te zien dat Gemert, met ex 
Nuenen speler Ron Jansen in de gele-
deren, 'hoog' druk zette en Nuenen het 
lastig had met de opbouw. Dat resul-
teerde al snel in een corner voor Ge-
mert. Vooraf waren de corners van 
Gemert geanalyseerd. Echter kon deze 
analyse niet voorkomen dat de boom-
lange verdediger Bram Jacobs vrij kon 
inkoppen, 0-1 voor Gemert. Dat was 
even schrikken aan Nuenense kant. De 
eerste 20 minuten waren voor Gemert 
en Nuenen zocht naar het juiste ritme. 
Langzaam kreeg Nuenen vat op de Ge-
mertse tactiek en kreeg het zijn eerste 
kans. Yev Marcelli ontdeed zich van 
zijn directe tegenstanders echter zijn 
schot strandde op de vuisten van Sven 
van Ommeren keeper van Gemert. 
Niet veel later werd een vermeende 
handsbal na een voorzet van Abdul 

Bangura niet gehonoreerd door 
Scheidsrechter Puts.

Na 25 minuten leidde balverlies van 
Gemert tot de 1-1. Jamey Raas, van-
daag in de basis, lanceerde de snelle 
Marcelli en zijn diagonaal schot was 
van Ommeren te machtig. Nuenen 
controleerde de wedstrijd en was in 
deze fase de bovenliggende partij. Echt 
onverwacht was het dat Nuenen we-
derom op achterstand kwam. Ron Jan-
sen kon een voorzet van rechts na 
slecht verdedigen, binnenwerken. 
Nuenen liep wederom achter de feiten 
aan. Na de pauze een gelijk opgaande 
maar zeer boeiende partij. In de 55e 
minuut kwam Nuenen terug in de 
wedstrijd. Yoeri Sijbers, vandaag spe-
lend op het middenveld, ronde een pri-
ma aanval af met zijn 2e treffer van het 
seizoen. Het spel golfde nu op en neer 

en het kon in die fase alle kanten op. 
Corners van Gemert, al eerder ge-
noemd, bleven voor gevaar zorgen.
In de 73e minuut kon de Nuenense de-
fensie in eerste instantie nog wegwer-
ken, de 2e inzet werd knap bij de 2e paal 
binnen gekopt. 2-3. Voor de derde keer 
kwam Nuenen op achterstand. Nuenen 
bracht Noell Jansen, Dennis van de 
Reek en Jorn Sweres om de gelijkmaker 
te forceren. Bijna viel de 2-4 maar Yoeri 
Sijbers redde knap op de doellijn.

De tijd verstreek en Nuenen leek de 
stunt van afgelopen week bij Chevre-
mont niet te kunnen herhalen. Toch 
kreeg Nuenen de kans om alsnog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen. Danilo 
Verus bereikt met een lange bal de Nue-
nense aanval, de bal viel in de 16 meter 
waarna Yev Marcelli onreglementair 
werd gestopt door doelman van Om-
meren. PENALTY... in de allerlaatste 
seconde van de wedstrijd. Abdul Ban-
gura leek overtuigd van zijn zaak en 
posteerde zich achter de bal. En wat 
ook PSV de laatste tijd slecht afgaat, 
overkwam Nuenen. Abdul's inzet werd 
gepareerd door Sven van Ommeren en 
het was gedaan. Een dramatische ontla-
ding van een boeiende wedstrijd.

Start winterseizoen 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
Bij WandelSportVereniging Nuenen is 
het winterseizoen gestart. De wande-
lingen zijn dan iedere zondagochtend 
9.00 uur, startlocatie in de maand okto-
ber is de parkeerplaats aan de vijverzij-
de bij het gemeentehuis. Dan vertrek-
ken twee groepen in eigen tempo, voor 
een sportieve wandeling van maximaal 
twee uur door de Nuenense omgeving. 
Ook is er de mogelijkheid om een lan-
gere wandeling in groepsverband te 
maken. Vooraanmelden is niet nodig. 
Zie ook: www.wsvnuenen.nl

Korfbal
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van de nieuwe graan- en appeloogst bakken wij ’n heerlijk volkoren appeltjesbrood 
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en kaneel 2,25
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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

BIJZONDER WERK VRAAGT OM BIJZONDERE MENSEN

Ben jij verzorgende IG en nieuwsgierig naar Ananz?

Wij maken graag kennis met jou!

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Meld je dan nu aan voor de vrijblijvende inloopmiddag op 
locatie Berkenheuvel, gebouw Heuvel op zaterdag 8 oktober 
a.s. van 13:30 uur tot 16:00 uur, Grote Bos 8 5666 AZ in 
Geldrop. 

Aanmelden kan heel eenvoudig door een mail te sturen 
naar: werkenbij@st-anna.nl. 

Bij Ananz zijn we voortdurend op zoek naar betrokken 
verzorgenden IG die onze cliënten de beste zorg kunnen 
geven. Wij zoeken gediplomeerde mensen die klaarstaan 
op de momenten die ertoe doen. Mensen die de zorg willen 
afstemmen op onze cliënten en samen met de 
mantelzorger op persoonlijke wijze zoeken naar de beste 
oplossing. Ook als deze niet voor de hand ligt.
 
Op zaterdag 8 oktober 13:30 tot 16:00 uur hebben we een 
inloopmiddag georganiseerd voor verzorgenden IG die 
nieuwsgierig zijn naar onze organisatie en de manier 
waarop wij voor onze cliënten zorgen. Op deze middag 
krijg je de kans om kennis te maken met onze organisatie 
en een aantal van onze cliënten door middel van workshops 
die je samen volgt. Denk hierbij aan koersbal, knutselen en 
de belevingstafel.

WWW.ANANZ.NL

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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