
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

HUISARTSPRAKTIJK BOEK 
Gesloten i.v.m. herfstvakantie 

24 t/m 28 oktober 2016 
Voor waarneming: 

achternaam A t/m J: dokter Rutten/
van den Top, tel 283 7083;

achternaam K t/m Z: 
praktijk Anderegglaan, tel 283 7475.

Buiten kantooruren kunt u, 
als u niet kunt wachten tot de 

volgende werkdag, bellen met de 
Huisartsenpost, telefoon 0900-8861.
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AFWEZIG 
van 24 t/m 28 oktober

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

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

Vincent van Gogh 
Library publiekelijk 
toegankelijk

ELVIS @ 
the Chapel

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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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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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Zeer speciale 
voorleeswedstrijd 
voor opa’s 
en oma’s

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Laat Nuenen  
het weten.....

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

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Zie advertentie achterpagina

Winkeliers stemmen positief  
over invoering reclamebelasting 
Maandagavond 10 oktober hebben de ondernemers uit het centrum van 
Nuenen gezamenlijk positief gestemd over de invoering van reclamebelas-
ting om hiermee centrummanagement te kunnen realiseren. 

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Het Winkelhart van Nuenen timmert 
hard aan de weg. Ondernemers en de 
gemeente werken samen in het Win-
kelhart van Nuenen om de economi-
sche positie van het centrum van 
Nuenen te versterken.
  
Om dit te realiseren, is het van belang 
dat alle ondernemers in het centrum 
samen werken. Samenwerken is niet 
nieuw voor winkeliers. Alleen blijkt 
de winkeliersvereniging te vrijblij-
vend te zijn. Niet alle ondernemers 
worden lid van een winkeliersvereni-
ging. Maar, deze ondernemers profi-
teren wel mee van alles wat er georga-
niseerd wordt in het centrum. Door 

reclamebelasting valt deze vrijblij-
vendheid weg, reclamebelasting is 
verplicht. Dit betekent dat vanaf 1 ja-
nuari 2017 iedereen in het centrum 
van Nuenen, mee betaald aan de vita-
lisering van het centrum van Nuenen. 
De uitvoering hiervan gebeurt door 
de ondernemers zelf op het gebied 
van: Sfeer & Beleving, Communicatie, 
Veiligheid & Beheer en Leegstand & 
Branchering. Alle informatie hierover 
kunt u vinden op: www.winkelhart-
vannuenen.nl
Afgelopen maandagavond was er een 
informatie- en stemavond voor de on-
dernemers uit het centrum van Nue-
nen georganiseerd. Daar waren 61% 
van de stemgerechtigden aanwezig en 
daarvan stemde 57% voor het invoe-
ren van de reclamebelasting. Voor het 
eerst in de geschiedenis hebben de 
ondernemers door deze stemming 
zelf de richting bepaald waarin ze wil-
len met hun winkelcentrum. Op de 
avond zelf werd de stemming begeleid 
door de notaris die een procesverbaal 
heeft opgemaakt en daarmee het offi-
cieel heeft vastgelegd.  
De nog op te richten Stichting Cen-
trummanagement Nuenen krijgt het 
reclamebelasting geld en financiert 
daarmee alle werkzaamheden die uit-
gevoerd worden door de diverse 
werkgroepen. Ap Duisterhoff  is zeer 
tevreden met de uitslag: ‘’Eindelijk 
kunnen we nu alles oppakken en uit-
voeren ter versterking van het cen-
trum zodat elke ondernemer er baat 
bij heeft. We willen vooruit met het 
centrum van Nuenen en dat kan al-
leen als we er allemaal samen voor 
gaan’’.  Aldus de voorzitter van de win-
keliersvereniging.

Brandweer Nuenen    
huldigt vier jubilarissen
Afgelopen vrijdag heeft de Brandweer Nuenen op het jaarlijkse brand-
weerfeest vier jubilarissen onderscheiden. Het gaat om de heren Eelco 
Riet 12,5 jaar, Eric Seinstra 25 jaar, Stefan Heijnsdijk 25 jaar, en John 
Janssen 25 jaar. Alle vier mensen die zich geruime tijd inzetten voor de 
veiligheid en het welzijn van onze Nuenense burgers. Gefeliciteerd.

Vlnr: Eelco Riet, Eric Seinstra, Stefan Heijnsdijk en John Janssen 

Een hele middag theaterplezier!

40 jaar De Lindespelers         
4 het mee
Door Karin Aarts-Janssen

Van Santvoort 
Makelaars 
genomineerd
Van Santvoort Makelaars is geno-
mineerd voor de ‘Woningmakelaar 
van het jaar Award’ in de categorie 
beste nieuwbouwmakelaar.
 
Projectontwikkelaars, bouwbedrijven 
en woningcorporaties hebben Van 
Santvoort Makelaars gekwalificeerd 
als een van de beste van Nederland. 
Natuurlijk zijn ze daarom zo trots als 
een pauw.

De competitie gaat nu verder. U kunt 
er voor zorgen dat ze de ‘Woningma-
kelaar van het Jaar Nieuwbouw 
Award’ binnenslepen. Dit kan heel ge-
makkelijk door op hen te stemmen. 
Ga naar de website www.woningma-
kelaarvanhetjaar.nl/stem en stem op 
Van Santvoort Makelaars! U kunt nog 
stemmen tot en met 31 oktober. Na-
mens het team van Van Santvoort 
Makelaars: bedankt voor uw stem.
 

Ring verloren
Mevrouw Mariela Maldonado uit Ve-
nezuela heeft met het bezoeken van de 
Wereldmarkt in het Park op zondag 18 
september, haar ring verloren. Het is 
een gouden ring met een rode steen 
die grote emotionele waarde voor haar 
heeft. Zij hoopt dat iemand de ring ge-
vonden heeft en haar deze kan terug-
bezorgen. Zij is te bereiken op: 040-
2426186 / 06-13075172 of via e-mail 
info@cloeindhoven.nl

Horecagelegenheden omgebouwd tot 
kleine theatertjes. Bezoekers met een 
kaartje, konden zich melden bij de kiosk 

en werden in 4 groepjes verdeeld. On-
der leiding van een ambassadeur, her-
kenbaar aan zijn rokkostuum en blauwe 

hoed, werd je van theater naar theater 
geleid. Wat je te zien kreeg, was theater 
op hoog niveau. Kleine intieme set-
tings, van ongeveer 30-45 minuten, 
voerden je mee door de problemen van 
alledag, zussenliefde, absurde verhou-
dingen, relatieproblemen of wat doen 
we met moeder. De onderwerpen wa-
ren herkenbaar en werden heel luchtig 
neergezet. En dat met top acteurs! Klas-
se wat de Lindespelers hier neer heb-
ben gezet! Zondag 16 oktober spelen ze 
deze 4 eenakters nog een keer. Wees er 
snel bij en koop een kaartje. Dit mag je 
niet missen.

In het centrum van Nuenen speelde zich afgelopen zondag iets bijzonders 
af. Ter gelegenheid van hun 40-jarig jubileum speelden de Lindespelers 4 
eenakters in diverse horecagelegenheden rondom het park in Nuenen. 
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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 

Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorko-
men. De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld, 
maar voor bepaalde derden kunt u de gemeente verzoeken om 
geen gegevens te verstrekken. Hieronder wordt uitgelegd wat het 
effect is van deze geheimhouding.

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

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

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

5. Particuliere of commerciële verzoeken: Wanneer de gemeente een 
verzoek van een particulier of een commerciële instelling ont-
vangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met 
uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u echter om 
verstrekkingsbeperking heeft verzocht, zal de gemeente een ver-
zoek van een particulier om gegevensverstrekking direct afwijzen.

Uit voorgaande blijkt, dat het niet in alle gevallen mogelijk is om 
verstrekking van uw gegevens te voorkomen. Omdat de geheimhou-
ding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel 
niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking. 

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

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

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

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 5	oktober	2016	 Tomakker	4,	5673	LE	-	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het gebruik van een 
   slaapkamer als leslokaal voor gitaarles (RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 7	oktober	2016	 Willem	van	de	Laarhof	8,	5674	MB	-	het	
   wijzigen en uitbreiden van een vrijstaande 
   woning (BOUW);
•	 7	oktober	2016	 Soeterbeekseweg	2,	5674	NK	-	het	oprichten	
   van een twee onder een kap woning (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-

VERSTREKKINGSBEPERKING BRP
Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisre-
gistratie personen (BRP) 
In deze publicatie leest u welke mogelijkheid u heeft om de verstrek-
king van uw persoonsgegevens uit de BRP door de overheid te be-
perken. 

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

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?
Overheidsorganen
Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de 
persoonsgegevens	in	de	BRP.	Maar	ook	andere	overheidsinstanties	
ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (be-
lastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank 
(AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en no-
tarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang 
voor een goede uitvoering van taken van deze instanties. 
Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor 
deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is 
bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij 
nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. 

Derden
Derden zijn alle andere instellingen of personen. 
1. Er zijn derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. 
Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maatschap-
pelijk belang dienen. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen 
of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden 
om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.

2. Er zijn ook derden aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld 
in een gemeentelijke verordening en het gaat daarbij om instel-
lingen en personen die een gewichtig maatschappelijk belang 
van de gemeente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes 
in. Volgens de Wet BRP mag een gemeente aan zo’n derde alleen 
de volgende gegevens verstrekken: naam, naam (ex-) echtgenoot/
geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van in-
schrijving, geboortedatum en overlijdensdatum.

3. Naast de genoemde derden zijn er ook andere instellingen of personen die 
persoonsgegevens nodig hebben noodzakelijk voor de uitvoering 
van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld 
over een faillissementscurator of een advocaat. 

4. Tot slot zijn er aanvragen door particulieren en commerciële instellingen: 
derden die uw gegevens vragen voor eigen gebruik (bijvoorbeeld 
voor een reünie) of handelsdoeleinden. Voor die verstrekking is 
uw voorafgaande toestemming nodig. 

Kunt u verstrekking uit de BRP voorkomen?
1. Verstrekking aan overheidsorganen: De hiervoor genoemde verstrek-

kingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld en ook 
noodzakelijk voor een soepel draaiende overheidsadministratie. 

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.

AFVALWEETJE

Melk- en sappakken hebben een folielaag aan 
de binnenkant en horen in de (gratis) PMD zak, 
het mag NIET in de papiercontainer.
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gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons	klantcontactcentrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	 mevrouw	 C.	 van	 Dun	 voor	 het	 innemen	 van	 een	

standplaats voor de verkoop van vis ter hoogte van het Park 
tijdens	de	carnavalsdagen	2017;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Wetters	voor	het	schenken	
van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het prinsenbal in 
M.F.A.	De	Koppelaar	op	12	november	2016.	

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.

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,	13	oktober	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 3	oktober	2016	 Vincent	van	Goghstraat	97,	5671	DV	-	het	
   plaatsen van reclame aan de voorgevel 
   (BOUW);
•	 5	oktober	2016	 Gulberg	1A,	5674	TE	-	het	vervangen	van	de	
   dakbekleding en verstevigen van de constructie 
   (BOUW).
 
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	 Stichting	 Second	 Chance	 Foundation	 zijn	 vergunning	 en	

ontheffing verleend voor het organiseren van een evenement 
onder	de	naam	“Animal	in	Need	Event”	op	9	oktober	jl.	op	het	
perceel plaatselijk bekend Tasterschootsedijk, perceel achter en 
naast	Papenvoortse	Heide	4	(verzenddatum	7	oktober	2016);

•	 aan de heer Woudstra is een vergunning verleend voor het in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van burgers en 
wedges	op	het	Vincent	van	Goghplein	met	ingang	van	20	oktober	
2016	op	elke	donderdagmiddag	(verzenddatum	10	oktober	2016)

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m.	de	opening	van	het	wildseizoen	op	16	oktober	2016	in	een	
tent op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 
10	oktober	2016);

•	 aan	BAM	Infra	Rail	b.v.	 is	een	ontheffing	verleend	in	verband	
met spoorwerkzaamheden op het baanvak Helmond - Eindho-
ven	in	de	periode	van	22	tot	en	met	31	oktober	2016	(verzend-
datum	11	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!

Hachee pakket 
500 gr. vlees - uien - kruiden ....6,95 
Sucade lappen
500 gram ..........................................6,95
Runder Calzone
100 gram ..........................................2,25 
100 gr. Gebraden Rosbief + 
100 gr. Gebraden Gehakt .....3,25
Gevuld Stokbrood
per stuk ............................................2,50 
Lasagne
"Kant en klaar"
400 gram ..........................................4,45 

Ook voor de best belegde broodjes!!!

Hutspot panklaar
 1/2 kilo 0,89
Champignons      
pan klaar   per bakje  0,69
Savooiekool panklaar    

1/2 kilo 0,79

Venkel salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 13 t/m woensdag 19 oktober

Jonagold appels   
   hele kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Stoven is niet moeilijk.
(H)éérlijk vlees, incl. recepten! Acties week 41: geldig maandag 10 okt. t/m zaterdag 15 okt. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Woudkorn
Donker meergranenbrood
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Ze zijn er weer!! 
Roomboter amandelstaaf
  
 nu € 400_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried’s #1 
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker
  
  5+1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstvlaai
Hazelnootbavaroise smaak  
halve € 7,50
 heel € 1395

GEMAK!!!

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch, Peated
Scotch whisky 0.7lt. €13,50

Jägermeister 0.7lt
Vaste lage prijs  €12,50

Havana Club 3y
Witte rum 0.7lt. €15,50

Licor 43 0.7lt
Vaste lage prijs  €15,95

Excelsior, Zuid Afrika
Viognier of Cab. Sauvignon

5+1 gratis per stuk €7,95
Acties geldig van 13 okt. t/m  3 nov.  

Yin Yoga 
Ruimer, soepeler en sterker 
door bindweefselstrekkingen 

06 – 46 31 62 10 
erica@movealong.nl 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

TOYOTA VERSO 1.8 
september 2010  |  CVT automaat Dynamic Business

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Klippeleaters hebben eigen pad
De bekende Nuenense blaasband De Klippeleaters beschikt sinds kort over 
een eigen pad. Dat wil zeggen, er is een pad naar deze blaasband genoemd. 
Het Klippeleaterspad, een voetpad van ongeveer 40 meter lang dat feitelijk de 
Boordseweg met de Voirt verbindt. Nee, het is geen openbaar en voor ieder-
een toegankelijk pad, maar een van oorsprong particulier achterommetje.

Gezien in    
’t Narre-gat:    
Witte Rook!
Afgelopen zaterdag heeft de prin-
senkeuze commissie van CV De Nar-
re-Kappen uit Gerwen middels ‘witte 
rook’ officieel bekend gemaakt dat 
er voor het komende seizoen weer 
een nieuwe hoogheid is gevonden. 
Deze persoonlijkheid wordt mo-
menteel klaargestoomd om ervoor 
te zorgen dat alles op rolletjes loopt 
tijdens de carnaval.
 
Natuurlijk betekent dit dat de ‘jagers, 
raaiers en verraaiers’, weer alle zeilen 
bij zullen gaan zetten om op slinkse 
wijze achter het allergrootste geheim 
van Gerwen te komen. Wekelijks zul-
len weer de nodige aanwijzingen ver-
schijnen omtrent de nieuwe dorstlus-
tige hoogheid. De eerste tips zijn: 
2, 3, 4, 10, 36, 40, 47, 48 zijn niet zo-
maar wa getallen!
Oud en nieuw………..

Op 19 november worden tijdens het 
prinsenbal van CV de Narre-Kappen 
de nieuwe hoogheden voor het ko-
mende carnavalsjaar onthuld.

Enige maanden geleden vond de eige-
naar dat het bestaande pad in de tuin 
erg ongelijk was geworden, de tegels la-
gen uit elkaar en dat zou alleen maar 
ongelukken kunnen geven. Vandaar 
dat een nieuw pad werd aangelegd. De 
feestelijke opening van het pad werd 
gekoppeld aan de viering van het 50-ja-
rig huwelijksfeest. Dan zouden er toch 
al familieleden en vrienden komen en 
ook de in Nuenen beroemde blaaska-
pel die dan niet alleen een serenade aan 
de halve eeuw getrouwden zouden ge-
ven, maar meteen ook het vernieuwde 
pad konden ‘inblazen’. Al blazende 
kwam het bord Klippeleaterspad te-
voorschijn: een hommage aan de blaas-
kapel als tegenprestatie voor de muzi-
kale hulde bij het 50-jarig huwelijks-
feest van Joop en Heleen Verweij. 

Het Klippeleaterspad als verbinding van de 
straat naar de tuin, ofwel de verbinding 
van voor naar achter…

Drie aanwijzingen

Prinsenbal 
Nederwetten
Op zaterdagavond 12 november zal er 
tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepre-
senteerd worden die de kar gaat trek-
ken tijdens carnaval 2017 en de scepter 
overneemt van Prins Meccanico en 
zijn adjudanten Martello en Mandero. 
Na het afscheid van dat trio, wordt om 
ongeveer 23.11 uur de nieuwe Prins(es) 
met gevolg gepresenteerd. Er zijn weer 
aanwijzingen in de vorm van afbeel-
dingen over de identiteit van de nieuwe 
Prins(es). Er is een prijs voor degene 
die het raadt. Kijk voor meer informa-
tie ook op www.dewetters.nl. Hieron-
der de eerste drie van in totaal elf af-
beeldingen:

D’n Elfde    
van d’n Elfde 
Beste carnavalvierders, de zomer 
loopt langzaam op zijn einde en de 
herfst doet zachtjes aan zijn intre-
de. Vele van jullie weten dan dat het 
weer tijd wordt voor een bijzonder 
seizoen; ‘t Carnavalsseizoen!!

Traditioneel begint dit seizoen natuur-
lijk op D’n Elfde van d’n Elfde. Na een 
gezellige eerste editie vorig jaar valt 
het dit jaar op een vrijdag en dus extra 
reden om het eens groots te vieren. 
Café Ons Dorp heeft carnaval hoog in 
zijn vaandel staan en kan niet wachten 
op het feest der feesten. Op 11 novem-
ber is het nog precies 105 dagen tot 
CARNAVAL 2017!!
Dit vieren wij met een geweldige feest-
avond met diverse LIVE optredens: 
Ronald van der Lee, B-Artiest Keesie, 
DJ-Aro & DJ Tinuz en Schlagerzanger 
Udo Alpfenkreuzer.
U bent via deze weg van harte uitgeno-
digd om er samen een geweldig feest van 
te maken. En natuurlijk mag u geheel in 
stijl, carnavalesk gekleed, komen.

Wij zien u graag, tot ziens in Ons Dorp. 
ALAAF!!!

- CAFÉ - 

Wanne klets met 
Berry Knapen 
Op de elfde van de elfde is de 1e ton-
proatavond in kantine ‘Oude Landen’ 
van RKSV Nuenen. In de ton staan on-
der andere Jan Strik en Berry Knapen 
(Brabants kampioen 2015) en nog vele 
anderen. Muziekkapel ’t Hermonieke’ 
blaast de avond aan elkaar. Kaarten 
zijn te bestellen aan de bar of per tele-
foon: 06-22552553 (Bart v/d Ven). Bel 
snel want vol = vol! 11 november, kan-
tine ‘Oude Landen’, pastoorsmast 14 
Nuenen’ aanvang 20.11 uur.

BOA informatieavond
Ook dit jaar organiseert Buurtvereniging BOA-Nuenen weer een cyclus van 
informatie avonden in de Dassenburcht Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen. De 
tweede informatie avond zal zijn op donderdag 20 oktober, aanvang 19.30 
uur en zal verzorgd worden door Woonkeur Advies Groep Nuenen (WAG). 

Deze informatie avond gaat over vei-
ligheid, bruikbaarheid en toegankelijk-
heid van de woning. Was er vorig jaar 
een avond over veiligheid rondom de 
woning i.v.m. inbraak en diefstal en 
beveiliging, deze avond zal gaan over 
veiligheid in huis voor uw persoonlijke 
veiligheid bv wat betreft valgevaar en 
dergelijke. De WAG is opgericht op 
initiatief van de Gemeente en woning-
bouwvereniging Helpt Elkander. Het 
doel van de WAG is nieuwbouw- en 
verbouwplannen te bekijken op: bruik-
baarheid, toegankelijkheid, veiligheid, 
gezond en comfortabel, duurzaamheid 
en onderhoudsvriendelijk. Kortom le-
vensloop geschiktheid. Daarnaast is 
een doel van de WAG bestaande wo-
ningen te bekijken wat er moet gebeu-
ren zodat de mensen er veiliger, com-
fortabeler en langer kunnen blijven 
wonen. Er wordt op deze avond advies 
gegeven in de preventieve periode, om 
ongevallen in en rondom huis te voor-
komen.

Jaarlijks worden 140.000 ouderen me-
disch behandeld voor de gevolgen van 
een val. Zelfstandig wonende, kwets-
bare ouderen lopen het meeste risico 

om te vallen. Uit onderzoek blijkt dat 
onder 65 plussers maar liefst een der-
de van de zelfstandig wonende één of 
meer keer per jaar valt en letsel op 
loopt. Eén op 43 ouderen belandt in 
een ziekenhuis en kan vaak niet meer 
terug naar zijn eigen huis.
‘Ouderdom komt met gebreken’ zegt 
de volkswijsheid, en dat is waar. Die 
gebreken maken het risico om te val-
len aanzienlijk groter én daardoor 
wordt het risico op het krijgen van let-
sel óók groter. Dit kunnen we probe-
ren zoveel mogelijk te voorkomen 
door op tijd aanpassingen in huis aan 
te brengen. Dhr. Jan Kempers, van de 
WAG Nuenen, zal aan de hand van 
foto’s van situaties in en om huis ons 
duidelijk gaan maken waar de ‘strui-
kelpunten’ liggen.
Meer informatie over deze avond is te 
verkrijgen via secretariaat@boa-nue-
nen.nl of via Loes Karremans, voor-
zitter BOA, Buurtvereniging Omge-
ving Andriesplein, tel: 040-2833163.

KBO Lieshout: kunst,   
film, kienen en excursie 
Kunstlezingen
Dit jaar worden op zichzelf staande 
onderwerpen behandeld. De eerste 
avond zit er al weer op. Met veel passie 
vertelde mevrouw Ine Pels over het be-
wogen en verdrietige leven van beeld-
houwster Camille Claudel. Zij werkte 
lange tijd voor Auguste Rodin die ook 
een tijd haar minnaar was. Ook Rodin 
kwam deze avond uitgebreid aan bod. 
De tweede avond is op maandag 7 no-
vember, 20.00 uur, in het Dorpshuis 
van Lieshout. Dan behandelt mevrouw 
Ine Pels de Romanov familie en Catha-
rina de Grote. U kunt zich voor alle le-
zingen of voor drie ervan inschrijven 
bij de Inloop. 

Naar de Marcienne Collection 
Op woensdag 19 oktober gaan we naar 
de Kerstshow van de Marcienne Col-
lection in Kirchhoven Duitsland. In 
een live modeshow wordt de dames-
collectie gepresenteerd. Als presentje 
wordt een verloting gehouden onder 
de deelnemers van onze groep. Het is 
ook mogelijk de breifabriek en de con-
fectieafdeling te bezoeken. We ver-
trekken op 19 oktober om 09.00 uur 
vanaf het Dorpshuis en we zijn weer 
terug om ca 15.00 uur. U kunt zich 
aanmelden bij de Inloop en u kunt dan 
ook meteen betalen. Iedereen kan 
meedoen aan deze reis, ook niet leden 
van onze KBO. 
 
KBO Kienavond 
Op vrijdag 21 oktober is er weer een 
kienavond. De zaal van het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout, gaat open om 

19.00 uur en om 20.00 uur gaan we van 
start met de eerste kienronde. Ieder-
een is van harte welkom. En u weet: de 
opbrengst wordt besteed aan activitei-
ten voor onze leden. 
 
Start nieuwe Filmcyclus 
Op dinsdag 25 oktober gaat de 9e 
Filmcyclus van de vier KBO’s in Laar-
beek van start, om 13.30 uur in het 
Dorpshuis. Het thema is ‘Liefde tussen 
droom/ideaal en werkelijkheid’. Infor-
matie en aanmelden bij de Inloop.

Inloop
De wekelijkse Inloop is iedere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur en ie-
dere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis van Lieshout. De 
leden van het bestuur zijn meestal aan-
wezig. Ook Dorpsondersteuner, Suzan 
de Koning, is er en u kunt met haar 
spreken. En een gratis kopje koffie staat 
voor u klaar. Komt u ook eens? 

Tijdens de opening van de Beweegtuin op 
20 september demonstreerde Olga Com-
mandeur de mogelijkheden van de toestel-
len. (Foto: Ton op den Buijs)

Vincent van Gogh Library publiekelijk toegankelijk

Gezocht: boeken over het leven en werk 
van Vincent van Gogh
Over enkele maanden opent de Vincent van Gogh Library in het centrum van 
Nuenen haar deuren. De bibliotheek met vele honderden boeken over het le-
ven en werk van de wereldberoemde meesterschilder en voormalig inwoner 
van Nuenen c.a. zal publiekelijk en kosteloos worden opengesteld voor inwo-
ners, onderzoekers en (internationale) toeristen. 

Om het huidige aantal van ruim 500 
boeken in diverse talen verder uit te 
breiden, is initiatiefnemer Ralf M.M. 
Stultiëns op zoek naar personen en 
instellingen die een of meerdere Van 
Gogh gerelateerde (audio)boeken aan 
het project willen doneren.

Ieder boek (de staat of druk van de be-
treffende donatie(s) maakt niet uit) of 
tijdschrift/magazine en iedere folder, 
brochure, cd, dvd etcetera is meer dan 
van harte welkom.
Donateurs kunnen het boek/de boe-
ken afgeven op Berg 3 (of bij niet thuis 
bij Sweet Surprise, Berg 5) of opsturen 
naar Vincent van Gogh Library, T.a.v. 
R.M.M. Stultiëns, Berg 3, 5671 CA  
Nuenen c.a.. Vooraf contact? Mail 
naar r.m.m.stultiens@gmail.com.

Via www.facebook.com/VanGoghLi-
brary blijven geïnteresseerden op de 
hoogte van de status (donaties, locatie 
en moment van opening) van de Vin-
cent van Gogh Library.

Yin yoga
Yin Yoga is een ontspannen manier om 
bindweefsel maximaal te belasten.

De Yin Yoga richt zich op het bind-
weefsel. Door langere tijd (2 tot 5 mi-
nuten) in een houding te verpozen en 
de houding te worden, geef je je bind-
weefsel de ruimte om je lichaam ruim-
te te geven. Deze stimulatie van het 
bindweefsel zorgt er tevens voor dat je 
gewrichten soepeler en sterker wor-
den, waardoor er meer opening en 
ruimte in je lichaam komt, in het bij-
zonder rond het gebied van je heupen, 
bekken, heiligbeen en gehele rug. Ook 
verhoogt het je weerstand en weer-
baarheid en geeft een sneller herstel na 
fysieke of mentale problemen.
Het rustige karakter van de les zorgt 
ervoor dat je de tijd kunt nemen voor 
je lichaam en jezelf. Het is een mooie 
afwisseling met de drukte van alle dag 
en een tegenhanger voor de belasting 
van je spieren na (intensief ) bewegen.

Voor meer informatie: 06-46316210
erica@movealong.nl www.movealong.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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

Op vrijdag 11 november bezoekt uw kind samen met school een 
voorstelling van Helder Theater over groepsdruk en verleidingen.

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

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

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

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

Graag zien wij u op donderdag 10 november!

Met vriendelijke groet,
Caroline van Brakel 
Wethouder 

Pubers en de verleidingen van nu

THEMA-AVOND

10 november 2016

ALTIJD ONLINE

DRUGS

ONTDEKKEN

ERBIJ HOREN

VAN NU

PUBERS EN DE VERLEIDINGEN

DRANK

ROKEN

SEKSUALITEIT

PUBLICATIE
Omgevingsvergunning Van Duynhovenlaan 15 gemeente Nuenen c.a.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 11 augus-
tus 2016 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het in gebruik 
nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brand-
veiligheid’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) voor het gebruiken 
van het pand aan de Van Duynhovenlaan 15 voor een basisschool, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer N-HZ-2016-0093.
De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning treedt inwerking na afloop van de beroeps-
termijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 14 oktober 2016 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij receptie van het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande Omgevingsvergunning inzien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis:

Omgevingsvergunning N-HZ-2016-0093.

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is geen zienswijzen inge-
bracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking 
van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het 
beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omge-

vingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op de ontwerp- omgevingsvergunning bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch. 

De omgevingsvergunningen treden in werking nadat de termijn voor 
het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift 
schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk 
met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning 
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch.

Nuenen, 13 oktober 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

Nieuwe inwoner in onze 
gemeente…..
Op het grote voorraam bij Ter Mehr 2 in Gerwen prijkt een prachtig ’geboor-
tekaartje’. Iedereen die daar langs komt mag het weten: zoontje Caio is ge-
boren. Een Italiaans klinkende naam die in deze regio niet veel voorkomt. 
Caio, welkom in onze gemeente!

Foto Cees van Keulen

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging gemaakt, schiet dan een plaatje en 
mail de foto met toelichting naar de re-
dactie. Of ziet u een opvallende ge-

boorteaankondiging ergens in Nue-
nen, Gerwen of Nederwetten, laat het 
dan de redactie weten: redactie@rond-
delinde.nl. Dan kan onze fotograaf de 
aankondiging vastleggen. 

Uitbreiding Free-WiFi Nuenen: 
Van Goghkerkje
Puur toeval, maar precies in de week dat het beroemde en gestolen schilde-
rij van Vincent van Gogh teruggevonden is bij de Italiaanse mafia, is ‘ons 
kerkje’ uitgerust met een hypermodern WiFi netwerk. 

Het Van Goghkerkje is voorzien van Free-WiFi

Op verzoek van de Stichting van 
Goghkerkje is het Free WiFi Nuenen 
netwerk uitgebreid buiten en binnen 
het eeuwenoude kerkje. Initiatiefne-

mer de Coöperatie Onsnet Nuenen 
heeft samen met OnsBrabantnet en 
IT-Pro hiermee een WiFi-netwerk 
aangelegd vanaf het park tot aan het 
‘oude’ gemeentehuis. De Stichting van 
Goghkerkje kreeg steeds meer de 
vraag van bezoekers of er een WiFi 
aansluiting is. En hoewel het kerkje 
een uitstraling heeft alsof de tijd heeft 
stilgestaan, wil de stichting toch met 
de tijd mee. De Stichting was dan ook 
zeer content met het initiatief om een 
goede en betrouwbare WiFi zender te 
plaatsen in het kerkje.
De Coöperatie Onsnet Nuenen wil sa-
men met haar partners, IT-Pro en 
OnsBrabantnet het Nuenense Free-
WiFi Nuenen nog verder uitbreiden. In 
eerste instantie is de Parkstraat aan de 
beurt. Vele winkeliers hebben al en-
thousiast op het project ingeschreven. 
“We merken dat per dag honderden 
mensen hier gebruik van maken. Het is 
voor ons een mooi project om onze 
maatschappelijke doelstelling als glas-
vezel coöperatie vorm te geven” aldus 
Willem Ligtvoet, voorzitter Coöpera-
tie Onsnet Nuenen.

Laatste oproep!
Op woensdagavond 16 november 
start de cursus EHBO voor volwasse-
nen. Deze cursus duurt 10 avonden 
en leidt u op voor volwaardig EHBO-
'er. De cursus wordt gegeven volgens 
de landelijke richtlijnen van het Oran-
je Kruis en is officieel gecertificeerd.

Meld u aan en blijf niet hulpeloos als 
uw kind of geliefde een ongeluk(je) 
krijgt. Handel direct adequaat! Als u 
zich laat inschrijven als (gediplomeerd 
lid) kunt u ook bij evenementen in het 
dorp ingezet worden.
Inhoudelijke informatie kunt u krijgen 
van Leo Beckers 040-2833548 of leo.
beckers@onsnet.nu, of raadpleeg de si-
te: www.ehbonuenen.nl. Inschrijving bij 
de secretaris: ehbo.nuenen@onsnet.nu.
Met vreugde kunnen we melden dat de 
vereniging een nieuwe locatie gevon-
den heeft. Dat wordt vanaf 1 novem-
ber: Dorpshuis 'De Koppelaar' in Ne-
derwetten.



Bijzonder werk vraagt om bijzondere mensen

Ter vervanging van een lid van de cliëntenraad zoeken wij een betrokken 

Lid Cliëntenraad

Beschik je over een bestuurlijke achtergrond, een 

relevant sociaal netwerk en heb je belangstelling 

voor de ziekenhuiszorg en ervaring met de zieken-

huiszorg en/of het bedrijfsleven? Heb je daarnaast 

bestuurlijk of beroepshalve geen binding met de St. 

Anna Zorggroep en ben je woonachtig in het 

adherentiegebied van het St. Anna Ziekenhuis? Dan 

gaan wij graag in gesprek met jou.

Aangenaam Anna.

MEER WETEN? GA NAAR WWW.ANNAWERKT.NL

Het St. Anna Ziekenhuis is gevestigd in Geldrop 

en Eindhoven. Samen met Ananz, bestaande uit 4 

woonzorgcentra en medisch sportgezondheidscentrum 

TopSupport, vormen zij de St. Anna Zorggroep.

Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.

Door het periodiek aftreden van een lid van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen ua. 
en een reeds bestaande vacature zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan.

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden is als volgt:
1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.
2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.

 
De ledenraad draagt de volgende kandidaten voor:

	 	 •	 Mevrouw A.M Pors, Nieuwe Dijk 8, 5674 PD Nuenen
	 	 •	 De heer P. van der Harst, Lucas van Hauthemlaan 9, 5671 CJ Nuenen

Deze kandidaten worden voorgedragen voor de vacatures die zijn ontstaan. 

3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van de 
coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden onder-
tekend te zijn (de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan 
ook per brief geschieden.

 Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 1 december 2016 ontvangen zijn door Coöperatie OnsNet 
Nuenen u.a., postbus 257, 5670 AG Nuenen.

 
4. In geval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn zullen alle leden van 

OnsNet Nuenen UA een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden genoemd, dus 
zowel de kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die door de leden voorgedragen zijn. Bij 
die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop maximaal 2 van de eventueel ver-
melde kandidaten aankruisen. Als er echter geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen en 
dus voor elke vacature slechts één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus 
ook geen brief met een stemformulier ontvangen. De kandidaten zullen dan automatisch lid van de 
ledenraad worden.

5. Wij verwachten de (nieuwe) ledenraadsleden bekend te kunnen maken in de maand december a.s.. 

Profiel voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.

De ledenraadsleden dienen:

•	 Lid	te	zijn	van	coöperatie	Ons	Net	Nuenen	U.A.
•	 Geïnformeerd	te	zijn	over	de	wensen	en	opvattingen	van	gebruikers	van	het	glasvezelnetwerk.	
•	 Belangstelling	 te	hebben	 voor	maatschappelijke	ontwikkelingen,	 in	het	 bijzonder	betreffende	de	

producten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen kunnen worden aangeboden 
door middel van glasvezeltechnologie.

•	 In	staat	te	zijn	om	kennis	en	ervaring	effectief	te	benutten	voor	hun	rol	als	ledenraadslid
•	 In	staat	te	zijn	juiste	en	realistische	conclusies	te	trekken.	op	basis	van	beschikbare	informatie	over:
 - het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan, 
 - de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie en 
 - bovenbedoelde ontwikkelingen
•	 Zich	in	te	zetten	in	het	belang	van	het	doel	van	OnsNet	UA	en	informatie	en	kennis	met	anderen	te	

delen
•	 Zich	bewust	te	tonen	van	het	feit	dat	het	glasvezelnetwerk	te	Nuenen	deel	is	van	een	groter	geheel	

en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden
•	 Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van belangenverstrengeling.

Namens coöperatie OnsNet Nuenen ua,

Het bestuur

W.R. Ligtvoet, voorzitter, S.A.A. Prinsen, secretaris

EERLIJK, SFEERVOL EN GEZELLIG DINEREN!

WIJNSUGGESTIE

Op lage temperatuur 
gegaarde hertenrosbief 

paddenstoelentapenade/knolselderij/
macadamia/truffel 

***

Hollandse wildpeper
aardappelpuree/rode kool/spruitjes

***

Notenparfait gevuld met peer
witte chocolade/pistache/

pompoentoffee
(kaas ipv het zoete nagerecht 

€ 2,50 extra)

3 gangen €32,50

Italië, Cantina San Donaci “Contrada del Falco” 2013
negroamaro, malvasia, primitivo Puglia

fles: €27,50 karaf: €17,50 glas: €5,25

15 oktober opent onze 
nieuwe showroom. Dat vieren 
we graag met u!

*  Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Baderie Nuenen opent 15 oktober haar nieuwe 

showroom. Dat vieren we graag met u. Profi teert 

u daarom van onze openingsactie: gratis tegels 
bij aankoop van een complete badkamer!* 

Kom dus snel langs, dan laten wij alle mogelijkheden 

zien voor úw ideale badkamer. 

Cockeveld 1, Nuenen  baderienuenen.nl

Profi teer 
van onze 

openingsactie.
Gratis tegels

bij aankoop van 
een complete 

badkamer.* 
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ELVIS @ the Chapel
Voor wie het in de vakantietijd gemist heeft. Jaren geleden beleefden we in 
Nuenen de “Nuenen Proms concerten”. Tijdens deze concerten is er met 
Mark Elbers, een van de beste Nederlandse Elvis-tribute artiesten, de af-
spraak gemaakt om een keer een concert in een hele speciale setting te ge-
ven. Ruim 10 jaar later is het tijd om deze belofte in te lossen. 

Herinneringen vastleggen   
in een persoonlijke biografie
Mooi hoor die oude fotoboeken! Leuk ook om af en toe weer eens in te kij-
ken; en belangrijk voor het vasthouden van gebeurtenissen of het oprake-
len en uitwisselen van mooie verhalen. Maar er kan meer mee! want het 
roept ook herinneringen op die verder strekken dan de feiten die plaatjes 
vertegenwoordigen. Zo kunnen oude geuren of geluiden terugkomen, of 
die ene blik van een persoon die zo veelzeggend was. Het zijn allemaal klei-
ne details die je gemaakt hebben tot wie je bent.

Repetitie bij Lincom Stables

Opzet is om rond Kerstmis een uniek 
eenmalig concert te geven op een zeer 
bijzondere lokatie met de muziek van 
Elvis Presley, uitgevoerd door een 
groot orkest en gezongen door Mark 
Elbers!
Zoals u weet barst Nuenen van het ta-
lent en was er redelijk snel een com-
pleet orkest, combo en backing vocals 
samengesteld. Intussen is ook de mu-
ziek uitgezocht, gearrangeerd voor or-
kest en wordt er al volop gerepeteerd!
Gelukkig was het Kerkbestuur ook ge-
charmeerd van het idee zodat de Cle-
menskerk beschikbaar is voor dit unie-
ke evenement.

Wat bieden we?
Rond Kerstmis, op 16 en 17 december 
aanstaande, een unieke samenwerking 
van veelal Nuenense musici met Mark 
Elbers, in de sfeervolle Clemenskerk...
Met wellicht nog wat gasten, laat u 
vooral verrassen...
De muziek is een aantal van de mooi-
ste nummers die Elvis Presley ooit uit-
gevoerd heeft, gospels, maar ook 
kerstnummers en zijn mooiste ballads, 

gebracht door de beste Elvis tribute 
zanger van Nederland, Mark Elbers. 

Kaarten voor deze unieke concerten 
zijn alleen te verkrijgen via: www.elvis-
atthechapel.nl
Op de site wordt u verder geïnfor-
meerd waar en wanneer de kaarten af 
te halen zijn. 

Wees er snel bij: De verkoop gaat erg 
hard en het aantal plaatsen is beperkt!!

Mark Elbers

WLG organiseert op maandag 17 ok-
tober tijdens de Inloop een middag om 
met die herinneringen biografische 
verhalen te schrijven. Louise Vetten-
burg is uitgenodigd om met aanwezi-
gen ‘te schrijven over je leven’. Niet al 
direct een boek van A tot Z, want dat is 
een omvangrijke klus, maar met wat je 
te binnen schiet. Aan de hand van o.a. 
tekenoefeningetjes verzamelt iedereen 
herinneringen en kiest daaruit wat om 
aan het papier toe te vertrouwen.
U bent welkom in den Heuvel te Ger-
wen vanaf 13.30 uur. Het schrijven be-
gint om 14.00 uur.

Na afloop inventariseren we de be-
langstelling voor een vervolg op deze 
middag. Het idee is om met een groep-
je geïnteresseerden een tweetal ver-
volgmiddagen in januari in te plannen 
om uitgebreider op deze materie in te 
gaan. We schrijven onze herinnerin-
gen als kleine pareltjes, die aan een 
lange rode draad geregen kunnen wor-
den: ons levensboek.

Voor meer info over WLG: http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl of 
schrijf een mail aan werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of bel 06 
41102625. 

Voor informatie over andere activitei-
ten in het komende najaar program-
ma, kunt u daar ook terecht. Het Digi-
tale Dorpsplein Gerwen biedt een 
overzicht over alle diensten van WLG; 
maar ook andere activiteiten van di-
verse verenigingen, die in Gerwen 
plaatsvinden zijn daar te vinden. 

Sunny Blues Nuenen: 

Trash Hombres
Op zondag 16 oktober staat de blues 
band Trash Hombres op het podium 
van Café Schafrath aan het Park in 
Nuenen. Dit viertal ervaren muzikan-
ten speelt een mix van rhythm & blues 
en pittige rockabilly. Het zorgvuldig 
gekozen repertoire bestaat uit oude, 
obscure en moderne covers die met 
nieuwe glans worden neergezet. Aan-
vang 15.30 uur, entree gratis. Zie ook 
ww.sunnybluesnuenen.nl

Jazzmiddag op de Weverkeshof met de Falcon Town Jazz Band. Zon-
dag 16 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur aan de Jhr. Hugo van Ber-
kellaan 5 in Nuenen. Toegang gratis.

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

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

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

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

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

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

Verkoop boeken heemkundekring 
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organiseert een boekenmarkt waar-
bij de overtollige boeken uit de eigen bibliotheek te koop worden aangeboden. 
Daaronder boeken die met name betrekking hebben op de geschiedenis van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, maar ook over de historie van de gemeenten in 
Zuid-Oost Brabant en andere cultuurhistorische boeken. Verder zullen eigen uit-
gaven te koop zijn. Bovendien wordt de set van 10 pentekeningen van dorpsgezich-
ten en monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, door Rob Sanders ge-
maakt in 1999, te koop aangeboden. De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 
15 oktober, tussen 11.00 uur en 14.00 uur, in het Heemhuis aan de Papenvoort 15A.

Foto: Roland van Pareren

Computercafé Nuenen   
gaat weer van start
Donderdagochtend in de bibliotheek: om 9 uur komen de eerste belangstel-
lenden binnenlopen, deels trouwe gasten en deels mensen die op het speci-
fieke onderwerp afkomen. Lex heeft gezorgd voor een verse kan koffie en 
Anke zit klaar bij het geldkistje om de entreekosten (€ 4,- waar men overi-
gens ook twee maal koffie of thee voor krijgt) te innen.

Zo zien de Computercafé ochtenden 
van SeniorWeb Nuenen en bibliotheek 
Dommeldal er al zes seizoenen uit, op 
20 oktober gaat alweer het zevende 
seizoen van start.
De formule van een wekelijkse presen-
tatie over een onderwerp dat te maken 
heeft met computers of tablets blijkt 
duidelijk in een behoefte te voorzien.
Ook in de najaarsreeks 2016 komen 
weer interessante onderwerpen aan 
bod. De introductie van Windows 10 
houdt nog steeds veel mensen bezig, 
vandaar dat dit onderwerp niet mag 
ontbreken, maar ook andere compu-
ter-, smartphone- en tablet-onderwer-
pen staan op het programma.

Programma oktober/november
In oktober slechts één onderwerp, me-
de vanwege de herfstvakantie, maar in 
november is er een complete reeks van 
vier wekelijkse bijeenkomsten:

20 okt. Android apps 
27 okt. HERFSTVAKANTIE 
3 nov. Werken met Windows 10 
10 nov. Werken met de e-overheid 
17 nov. E-mail met  
24 nov. Geluid op de PC 

De bijeenkomsten zijn voor iedereen 
toegankelijk, er is geen aanmelding 
vooraf nodig.

Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).Repair Café Laarbeek

Op 19 oktober is er weer een Repair 
Café Laarbeek voor defecte huishoude-
lijke materialen, kleding, kleine meu-
bels en fietsen. In het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 in Lieshout van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Voor info, tel. 06-58842046.

Nuenense oldtimer-
eigenaren opgelet!
Mocht het u ontgaan zijn.......sinds 
begin dit jaar bestaat de Oldtimer 
Club ‘Nuenen Classics’. Bij de start 
van OC-NC hadden zich 25 belang-
stellenden aangemeld. Echter be-
langstellend zijn betekent nog niet 
altijd lid worden van deze club, is 
ons gebleken. 

Inmiddels zijn wij 20 leden rijk maar 
..............wij willen onze Nuenense-
classic-car-eigenaren alsnog een nieu-
we kans bieden zich bij onze club aan 
te sluiten. Natuurlijk moeten we niet te 
groot willen worden maar we kunnen 
er best nog wel een paar leden bij heb-
ben. 
In het afgelopen half jaar is ook erva-
ring opgedaan met het aantal deelne-
mers aan ritten. Dit aantal bedraagt 
momenteel zo’n dikke 40% van het 
aantal leden, zo’n 8 à 9 voertuigen. 
Onze oldtimers rijden de ritten op een 
uitgewerkte routebeschrijving. Een 
groter ledental maakt het beter moge-
lijk om het voorbereidende werk on-
der de leden te verdelen. Grijp dus nu 
uw kans. Haal uw mooie bezit uit de 
mottenballen, sluit u bij ons aan en 
maak mooie ritten. 
Aanmelding of inlichtingen bij Jan Kop, 
voorzitter, jankop@outlook.com tel. 
0653813770 of Hans van Beekum, se-
cretaris, hans@havb.nl tel. 0650424672.

Zondagmorgenconcert met  
Wouter Bergenhuizen,  
piano in theater Het Klooster  
op zondag 23 oktober. 

Art in Listening
Art in Listening medewerkers zijn er 
in geslaagd om, ondanks alle perike-
len rondom theater Het Klooster, het 
concert van 23 oktober op de ver-
trouwde wijze aan te kunnen bie-
den. Omdat in Theater Het Klooster 
de omstandigheden gewijzigd zijn, 
heeft de organisatie van AiL ook een 
en ander aan moeten passen ten op-
zichte van de oude situatie.

Hieronder treft u de wijzigingen aan:
U gaat slechts 10 euro betalen voor een 
concertkaartje. U wordt dringend ver-
zocht om contant, gepast te betalen. U 
kunt NIET pinnen. (Naast Het Kloos-
ter is een geldautomaat van de Rabo-
bank). Er is vrije plaatskeuze. Zowel 
vooraf reserveren als een passe par-
tout is niet meer mogelijk.

Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 10.30 uur: bezoekers worden 
gastvrij ontvangen met een kopje kof-
fie of thee. 11.00 uur aanvang concert 
J.P. Rameau - Suite en sol. 11.45 uur 
pauze. 12.00 uur vervolg van concert 
E. Grieg - Holberg Suite Op. 40, C. 
Franck - Prélude, Fugue et Variation. 
12.30 uur einde concert

Kinderen tot 18 jaar gratis (Kinderen 
tot 12 jaar alleen onder begeleiding 
van een volwassene.)
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Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 18 oktober is er van 14.00 
uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbij-
eenkomst voor stomadragers, part-
ners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de 
Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De 
eerstvolgende bijeenkomst bij De Cir-
kel, Eversenstraat 19 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 1 november 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken 
hebben met het hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, 
tel: 06-53581349 of Kees van Liempd, re-
giobestuurslid van de Nederlandse Sto-
mavereniging, tel: 040-2837904.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Zeer speciale voorleeswedstrijd 
voor opa’s en oma’s
Woensdagmiddag 5 oktober was het dan zover. Cultuur Overdag organi-
seerde een kinderboekenmiddag in Het Klooster en 8 opa’s en oma’s gingen 
strijden om de titel beste voorlees opa of oma van Nuenen. 

Oma Drent liet de zaal een poepie ruiken.

De jury onder leiding van Anja Vereijken nam haar taak zeer serieus
(Foto’s: Norbert van Eekeren)

Een kinderjury o.l.v. jeugdboeken-
schrijfster Anja Vereijken stond voor 
een moeilijke opgave. Wie wordt de 
beste voorleesopa of oma. De betref-
fende opa’s en oma’s werden welkom 
geheten door Bram Soetendal en om 
de beurt uitgenodigd plaats te nemen 
op een statige troon, midden op het 
podium. Een beetje onwennig, ietsje 
zenuwachtig begon de voorlezer aan 
zijn of haar verhaal, na eerst een korte 
inleiding. Er werd voorgelezen uit bij-
zondere boeken, soms al heel oud, of 
fragmenten uit bekende boeken, zoals 
de GVR, over populaire onderwerpen 

als beren en heksen en over de mol die 
op iemands hoofd gepoept heeft. Muis-
stil was de zaal, de ouders en kinderen 
hingen aan de lippen van de voorlezers. 
Af en toe was er interactie met het pu-
bliek en werd er flink gelachen. Wat 
waren ze goed! Een zware voorselectie 
moeten ze hebben doorstaan, dat kan 
niet anders. De kinderjury had hier een 
zware dobber aan en met een overdui-
delijke meerderheid werd Opa van 
Lierop, Willy van Lierop gekozen als de 
beste voorleesopa. Met zijn boek ‘de 
wraak van Lorre’ van de auteur Tosca 
Menten een terechte winnaar.

De winnaar: Willie van Lierop

Een overzicht van de nieuwe HOV-rotonde op de Europalaan ter hoogte van de kruising met de Vallestap/Parkstraat.
Foto: Syndney van Gelder

IVN Laarbeek: 
wandeling   
en lezing
Zondag 16 oktober verzorgt IVN Laar-
beek een excursie naar de Grotelse 
Heide, met veel soorten bos en land en 
paddenstoelen. Hier wordt een ecolo-
gische verbindingszone gevormd. 
Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 12.00 
uur. Start vanaf de parkeerplaats naast 
Grotels Hof, Grotel 5 te Bakel.

Donderdag 20 oktober geven Hetty 
Lemmens en Jo Kuijpers een lezing 
over paddenstoelen en zwammen, met 
veel beelden en uitleg over de biologie 
van de paddenstoel. Locatie is het 
clubgebouw in Aarle-Rixtel, gelegen 
aan de Beekseweg, eerste zandweg 
rechts achter het volkstuincomplex. 
Aanvang 20.00 uur.

Foto: Leo van den Heuvel

IVN-cursus 
natuurfotografie
IVN Nuenen organiseert een cursus 
natuurfotografie, gegeven door Frans 
van den Boom. Op vier maandagen 
vanaf 31 oktober in de IVN-ruimte van 
Het Klooster, Park 1 te Nuenen. De kos-
ten bedragen € 40,-. Aanmelding via 
mail: ivn-natuurfotografie@outlook.
com. Zie voor meer informatie www.
ivn.nl/nuenen of bel naar 06-22754367.

Expositie Anita  
van de Kerkhof 
Schilderen in verschillende technie-
ken en stijlen, dat is de passie van 
Anita van de Kerkhof. 

Deze Nuenense haalt haar inspiratie 
uit het dagelijkse leven, het bezoek 
aan culturele evenementen of gewoon 
het weergeven van haar gemoedstoe-
stand. Ze gebruikt acrylverf en daar-
mee maakt ze schilderijtjes in klein 
formaat tot schilderijen in groot for-
maat. Meestal heel kleurrijk, soms al-
leen een enkele streek. Maar altijd an-
ders. Exposeren heeft ze gedaan bij 
‘Smeulders is open’ en nu in het ge-
meentehuis van Asten.
Nieuwsgierig geworden naar haar 
werk? Bezoek dan de expositie, u kunt 
terecht tijdens de openingsuren. Ge-
meentehuis Asten, Koningsplein 3, 
5721 GJ Asten. Openingstijden: maan-
dag, dinsdag, donderdag 8.30-17.00 
uur. Woensdag 8.30-19.00 uur en vrij-
dag 8.30-12.30 uur. De expositie duurt 
tot 30 december a.s.

Enquête fietsveiligheid in    
Nuenen door Fietsersbond en VVN 
In Nederland vallen sinds 2000 in het verkeer steeds meer ernstig gewonden 
onder fietsers. Tussen 2004 en 2012 groeide dit aantal van 8.000 naar 12.000 
terwijl het aantal ernstig gewonde auto-inzittenden daalde van 3500 naar 
2200. Van de 12.000 ernstig gewonde fietsers was 75 procent slachtoffer van 
een enkelvoudig fietsongeval, dus zonder betrokkenheid van een andere ver-
keersdeelnemer. Het gaat dan vaak om valpartijen, botsing tegen paaltjes op 
het fietspad, etc. Daarnaast vallen er sinds 2004 ieder jaar circa 200 fiets-
doden per jaar, terwijl het aantal doden bij auto-ongevallen van 2004 tot 
2012 is gehalveerd van circa 500 naar 250. 

De laatste jaren is er nauwelijks veran-
dering in die trend. Er is dus reden voor 
zorg over de veiligheid van fietsers! 
Een van de landelijke maatregelen is om 
per gemeente te komen tot een Lokale 
Aanpak Veilig Fietsen. Ook in Nuenen 
wordt daaraan gewerkt. Fietsongeluk-
ken zoals valpartijen worden echter niet 
altijd geregistreerd zodat het vaak moei-
lijk vast te stellen is hoe het met de fiets-
veiligheid is gesteld. De Fietsersbond 
Nuenen en Veilig Verkeer Nuenen heb-
ben daarom het initiatief genomen om 
een enquête te houden onder de Nue-
nense bevolking om meer duidelijkheid 
te krijgen over fietsongelukken en fiets-
onveilige situaties in onze gemeente. De 
resultaten van de enquête zullen worden 
gepresenteerd aan de gemeente.

Uw ervaringen zijn zeer belangrijk om 
te komen tot minder ongevallen en 
een fietsveiliger gemeente! 
De online enquête kunt u vinden op de 
website van de Fietsersbond Nuenen: 
http://zuidoostbrabant.fietsersbond.
nl/Nuenen en tevens op de website van 
Veilig Verkeer Nuenen: http://nuenen-
ca.vvn.nl

Als u liever een papieren versie invult, 
dan kunt u op deze websites ook het 
enquêteformulier downloaden en af-
drukken. Op het formulier zijn diverse 
adressen vermeld waar u het ingevulde 
formulier kunt inleveren. Daarnaast 
worden enquêteformulieren op papier 
verspreid binnen de gemeente. o.a. via 
lokale verenigingen. 

Mantelzorgdag
De ‘Dag van de Mantelzorg’ wordt gehouden op 5 november in Het Klooster 
en georganiseerd door de LEV- Groep en de Gemeente Nuenen. 

Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er aller-
lei activiteiten voor mantelzorgers en 
voor geïnteresseerden. Tevens is er een 
informatiemarkt met instanties en 
hulpverleners, die u kunnen informe-
ren over de ondersteuning die zij bie-
den. Ook kunt u er luisteren naar een 
verliesverwerkingstherapeut of geria-
ter. En wilt u even niet denken aan al 
dat zorgen, dan kunt u meedoen met 
een workshop yoga, bewegen, mind-
fulness en/of muziektherapie. 

 U bent mantelzorger als u (langdurig) 
zorgt voor een familielid, kind, 
vriend(in), kennis of buur met een chro-
nische ziekte, een lichamelijke, verstan-
delijke of zintuiglijke beperking of psy-
chiatrische problematiek.
 
Bent u al aangemeld? Mantelzorgers 
die voor iemand uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten zorgen, komen ook 
dit jaar in aanmerking voor een man-
telzorgcompliment. U kunt zich hier-
voor vóór 1 november registreren. El-
ke ochtend van 08.30 tot 12.30 bij het 
CMD, Berg 22 in Nuenen of in overleg 
op een ander tijdstip. Staat u al bij ons 
geregistreerd, dan is opnieuw aanmel-
den niet nodig. 

 
Agenda
12.30 uur Officiële opening door wet-
houder Caroline van Brakel
12.00-16.00 Uitreiken mantelzorg-
compliment Broedersbar
12.45-13.30 Presentatie geriater Judith 
Wilmer in de Theaterzaal
12.45-13.30 Yoga door Anita Oosten-
brink in de Balletzaal
13.45-14.30 Samen Bewegen door 
Corrie Leuvering in de Theaterzaal
13.45-14.30 Muziektherapie door Ka-
rin van Hengel Balletzaal
14.45-15.30 Verliesverwerking door 
Aagje in de Theaterzaal
14.45-15.30 Mindfullness door Anne-
marie Vaarkamp in de Balletzaal
 
Steunpunt Mantelzorg, Berg 22c Nue-
nen, telefoon: 040 - 2831675. Voor in-
formatie en/of aanmeldingen als man-
telzorger kunt u vragen naar Aline Per-
daen of een email sturen naar: 
steunpuntmantelzorg.nuenen@lev-
groep.nl 
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Renovatie update Archipel Akkers

Afgelopen maand werden de eerste twee (model)appartementen 
opengesteld voor bezichtiging. De eerste twee appartementen, van 
de in totaal 65, die in maart 2017 klaar zullen zijn. Het ene apparte-
ment ligt in Akkers en is bedoeld voor een bewoner met dementie, 
de andere ligt aan de Margot Begemannstraat, waar appartemen-
ten gerealiseerd worden voor mensen met een lichamelijke aan-
doening. Samen met Ron van Wees, zorgmanager bij Archipel en 
een ploeg van de LON, nemen we er een kijkje.

Direct bij binnenkomst via de nieuwe, nog in aanbouw zijnde hoofdingang, 
valt op dat het er, ondanks de bouwstellingen veel ruimtelijker oogt dan een 
jaar geleden. Ron wijst ons, nog net voor het naar binnengaan, op een ‘proef-
muurtje’ waarop de toekomstige kleur van de buitenkant van Akkers zichtbaar 
is; gebroken witte muren en pastelgroene kozijnen; het zijn frisse lichte kleuren.
We lopen door de gangen, waar al de structuur van de toekomstige straatjes 
al duidelijk zichtbaar is, naar het eerste (model)appartement. We zijn niet de 
eersten die er komen kijken want de toekomstige bewoners, die nu nog in 
Bakel verblijven, waren ons voor. Zij hadden de primeur met eigen ogen te 
zien wat in het volgend jaar hun nieuwe bewoning zal zijn; een fris ogend, ruim 
appartement in heldere, rustige kleuren en voorzien van een ruime badkamer, 
waar gemakkelijk zorg geboden kan worden.
Ron vertelt dat er 50 vrijwel identieke appartementen in Akkers gebouwd wor-
den: “Het waren er eerst 65, dus van iedere drie worden er nu twee gemaakt. Ze 
zijn dan ook een stuk ruimer en bieden voor de bewoners meer mogelijkheden 
om een ‘thuis’ te creëren. De appartementen in Akkers zijn specifiek bedoeld 
voor bewoners met dementie. De bewoners met een somatische, oftewel een 
lichamelijke aandoening, gaan wonen aan de Margot Begemannstraat.”
Als we teruglopen, valt het in aanbouw zijnde liftencomplex op. Er is plaats 
voor zowel een grote lift, waarin een bed geplaatst kan worden, als een per-
sonenlift. “Ook al is een bewoner bedlegerig, dat wil niet zeggen dat hij of zij 
steeds gebonden moet zijn aan het appartement. Er zijn hier straks prachtige 
binnentuinen en het is heerlijk als je daar wat tijd kunt doorbrengen. Of dat je 
deel kunt nemen aan activiteiten, zoals koken of genieten van de Wellness-
faciliteiten. We stappen met deze grote renovatie af van het oude concept van 
verpleeghuiszorg dat grotendeels gericht is op zorg. We willen dat de bewoner 
hier zo min mogelijk beperkingen heeft in de bewegingsvrijheid. Precies zoals 
thuis; het enige dat daar gesloten is, is de voordeur en dat is hij hier ook. Verder 
kan iedereen gaan en staan waar hij of zij wil. En als het, in overleg mogelijk 
is ook buiten de voordeur te komen, bijvoorbeeld met behulp van een GPS 
zender om een ijsje te gaan eten of een boodschapje te gaan doen, wie zijn 
wij dan om dit te beperken?”
Eenmaal weer buiten laat Ron zien dat de entree er wel heel anders uit gaat 
zien. Het grootste gedeelte wordt van glas, zodat de bewoners van binnen 
naar buiten steeds betrokken zijn met wat er op straat gebeurt. En dat werkt 
ook andersom; we hopen dat de openheid uitnodigt tot spontaan binnenlo-
pen in Akkers van voorbijgangers om bijvoorbeeld een drankje te doen in de 
Gasterij”.

Ondertussen lopen we naar het al opgeleverde appartement aan de Margot 
Begemannstraat en hier treffen we een zeer trotse meneer Van Kemenade. Hij 
is kort geleden verhuisd naar het volledig gerenoveerde appartement, en dus 
de eerste bewoner nieuwe stijl. Meneer Van Kemenade woont al zes jaar in 
een appartement maar rekent zich met zijn 86 jaar nog wel tot de jonkies; “De 
gemiddelde leeftijd ligt hier echt tussen de 90 en de 100!” vertelt hij met een 
glimlach. Op de vraag hoe hij het vindt om nu in dit nieuwe appartement te 
wonen, begint hij te stralen en zegt: “Het had niet mooier gekund, ik vind het 
fantastisch”.
Ron benadrukt nog een keer de nieuwe woonvisie van Archipel Akkers: “Onze 
visie is gebaseerd op integrale zorg en integrale samenwerking. Concreet 
houdt dit in dat we het met z’n allen doen; de bewoners, de mantelzorgers, 
de vrijwilligers en alle medewerkers. Niemand heeft nog die heel specifieke 
functie, maar we vullen elkaar aan en helpen elkaar, ieder uiteraard binnen 
zijn of haar eigen kennis, maar niet meer in een exclusieve rol. Eigenlijk is heel 
Akkers straks ontschot; de muren zijn weg en iedereen werkt om elkaar van 
dienst te kunnen zijn”.

Het interview met Ron van Wees is ook te zien op LON-tv.

JCI Nederland benoemt Nuenense 
Ruud Tuithof (32) tot voorzitter
JCI (Junior Chamber International, voorheen Junior-Kamer) Nederland, de 
internationale netwerk- en ontwikkelingsvereniging voor professionals, be-
noemt de Nuenense Ruud Tuithof (32) tot voorzitter. Tuithof zal op 14 januari 
2017 officieel in functie treden. Hij volgt op dat moment de huidige voorzit-
ter Jeroen van der Ha op. Als nieuwe voorzitter wil Tuithof ondernemerschap, 
professionele ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid in Neder-
land stimuleren. Dit doet hij met behulp van de ruim 2.400 leden van JCI in 
Nederland. Tuithof is gekozen tot voorzitter tijdens het jaarlijks congres van 
JCI Nederland in Den Haag.

Ruud Tuithof is sinds 2010 lid van JCI 
Nederland en sinds 2016 Vice Presi-
dent van de organisatie. Hij heeft uit-
gebreide ervaring in het trainen van 
professionals en heeft vanuit zijn ver-
schillende functies een groot zakelijk 
netwerk opgebouwd, wat hij kan inzet-
ten om de doelstellingen van JCI te on-
dersteunen. Zo was Tuithof eerder bij 
JCI UN Affairs Commissioner voor 
Europa. Momenteel is hij commercieel 
verantwoordelijk bij Adversitement in 
Uden/Amsterdam, een bedrijf dat zich 
richt op big data analyse voor bedrij-
ven. 

JCI in Brabant
JCI Nederland organiseert verschillen-
de evenementen voor haar leden en 
voor lokale en regionale ondernemers. 
Ook in Brabant is JCI zeer actief. Zo 
organiseert JCI in Brabant onder meer 
de BOV (Beste Ondernemers Visie) in 
Eindhoven en Tilburg, waar de organi-
satie honderden ondernemers uit de 
regio bij elkaar brengt. Ook is JCI in 
Brabant verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de BOT (Beste Onderne-
mers Trofee) Boxtel en de 'Koploper 
van Peelland' in Helmond. 

Future Proof
“JCI is een prachtig, internationaal 
platform voor ondernemende profes-
sionals”, zegt Ruud Tuithof, voorzitter 
van JCI Nederland vanaf 2017. “Ik kijk 
ernaar uit om samen met de leden in 
Nederland ondernemerschap, ontwik-
keling en maatschappelijke betrokken-
heid te stimuleren met een focus op de 
toekomst. Ons thema voor 2017 is dan 

ook ‘Future Proof ’. Met ruim 2400 le-
den in Nederland en 170.000 leden 
wereldwijd hebben wij toegang tot 
enorm veel kennis op verschillende 
vlakken: van juridisch tot sociale ont-
wikkeling, van lokaal ondernemer-
schap tot internationale betrekkingen. 
Onze leden zijn werkzaam in vrijwel 
alle branches en vakgebieden. Boven-
dien weten we ook internationaal veel 
bekende namen tot onze alumni te re-
kenen. Als nieuwe voorzitter van JCI 
Nederland zet ik graag al die kennis en 
netwerken in om ondernemers en pro-
fessionals in Nederland te ondersteu-
nen Future Proof te zijn en te blijven”. 
En om, met behulp van de kennis en 
ervaring van onze leden, ook onze bij-
drage aan de maatschappij te leveren.”
Voor meer informatie: www.jci.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

De tussenjas
komt snel 

van pas!
Tevens met de

lange vesten.
Volop te kiezen nu,

met de nieuwste collectie.
*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Singlecafé 
Singles in Brandevoort en omge-
ving organiseren regelmatig bijeen-
komsten in het Brandpunt aan de 
Biezenlaan 29 in Brandevoort. De 
eerstvolgende avond is op vrijdag 
21 oktober aanvang 20.00 uur.

Deze avond staat in het teken van de pub 
quiz. Als je als groep hieraan deel wilt 
nemen zijn de kosten € 1,- p.p. Aanvang 
van de quiz is ook om 20.00 uur. Voor 
meer info kunt u terecht bij: Jan van der 
Sanden, telefoon 06-53 10 52 93. Of kom 
even gezellig binnen te lopen……

De kloof loopt dwars     
door de regio
U hebt vast ook de juichende berichten gelezen en gehoord over de woning-
markt in het derde kwartaal. De stijgende lijn zet zich voort: de verkopen ne-
men toe. De keerzijde is er ook: hier en daar steekt het spook van schaarste 
de kop op. De NVM constateert nu al een aantal kwartalen op rij een sterke 
tweedeling op de landelijke woningmarkt. Er zijn regio’s die prima presteren 
en veel dynamiek vertonen, maar er zijn ook regio’s waar het nog stil op de 
markt is. De meeste dynamiek is te vinden in en rond grote steden in de Rand-
stad, met Amsterdam en Utrecht als uitschieters. 

De regio Eindhoven en omgeving staat in de ranglijst van dynamische regio’s 
in de derde klasse, nog net iets dynamischer dan het landelijk gemiddelde. De 
regio Helmond-de Peel (die bij de NVM als de regio Zuidoost-Brabant door het 
leven gaat) vinden we terug in de zesde en voorlaatste klasse, dus qua dyna-
miek ruim onder het landelijk gemiddelde. Zoals er landelijk een tweedeling 
op de markt is, zo is die er dus ook in onze Metropoolregio tussen het Eindho-
vense en het Helmondse deel. Zelfs binnen die deelregio’s is er een tweedeling 
die langzamerhand begint uit te groeien tot een diepe kloof. Zo gaat een ap-
partement aan de Willemstraat in Eindhoven flink boven de vraagprijs van de 
hand. In een paar uur tijd kwamen er 43 aanmeldingen voor een bezichtiging. 
Anderzijds zijn er voorbeelden van woningen in buitengebieden en kleinere 
dorpen waar huizen al jaren te koop staan en nauwelijks iemand komt kijken. 

In Eindhoven zal de temperatuur verder oplopen. Nu al vinden veel woning-
zoekers in de stad niet meer wat ze zoeken. Jonge gezin-

nen en stellen met een kinderwens die de stap naar 
een grondgebonden rijwoning of tweekapper willen 
zetten, nemen daarom de wijk naar randgemeenten 
als Waalre, Son en Breugel, Nuenen en Veldhoven. 

Ook daar loopt het aanbod zienderogen terug. De 
populariteit van Eindhoven blijkt uit gemiddeld ho-
gere prijzen en kortere verkooptijden. Als Eindhoven 

er niet in slaagt snel goed aanbod (lees: nieuwbouw) 
te realiseren voor jonge gezinnen, dan zullen die nog 

harder dan ze nu al doen naar de randgemeenten 
overlopen. Toch nog kansen voor die plaatsen dus.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort



De Run 5411    5504 DG Veldhoven    tel.  +31 (0)40 - 298 46 55
info@keukenambiance.nl    www.keukenambiance.nl

Kom op 15 oktober naar onze showroom voor het unieke 

Neff Proef Lokaal concept in samenwerking met Lokale 

Specialisten, zij zorgen met hun overheerlijke producten uit de 

regio voor een smaakvolle proeverij. Altijd al eens samen met 

een chef-kok willen koken? Toon tussen 13.00 - 16.00 uur samen 

met Andy McDonald je kookkunsten, bereid een gerecht met 

lokale ingrediënten en word ‘Chef Lokaal’ van Veldhoven!

Deelnemende lokale specialisten: 
Bakkerij Renders - Eten zonder streken - Vorspaget home - Jokkmokk - Worstwerk - Gall en Gall Veldhoven - Heppie Shop

Bent u 
een echte 

kookliefhebber?

KOKEN MET P ASSIE SINDS 1877

ZATERDAG 15 OKTOBER 
KOOKDEMO 10.00 - 16.00 UUR 
MET BEKENDE TV-KOK ANDY MCDONALD

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 PUZZELHOEKWeek 41

3 7 2
6 5 3 1

8 4 1 5
4 9 2

8 3 1
2 1

8
7 1 2 6

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 beroep 6 gewoon 11 ontkenning 12 bijbelse figuur 
14 nachtvogel 15 pers. vnw. 17 indruk 20 deel v.d. bijbel 21 ivoor 23 binnenkort 
24 voor 25 ontkenning 27 rondhout 28 assistent-econoom (afk.) 29 geestdrift 
30 beeldraadsel 32 grassteppe 34 water in Friesland 35 rijksgrens 37 tromp 
40 vertrek 44 eens 46 ad interim 47 Open Universiteit 48 bijbelse figuur 
50 insect 51 afgunstig 54 watering 55 ego 56 land in Europa 58 rijksuniversiteit 
59 natuurproduct 60 Europeaan 61 godin v.d. dageraad 63 magazijnmeester 
64 alsmede.

Verticaal: 1 afgetakeld 2 niet even 3 scheepstouw 4 honingbij 5 zitje 
6 neusklank 7 woest 8 Chinese deegwaar 9 reeds 10 verborgen 13 huid 
16 profeet 18 land in Zuid-Amerika 19 vlug 20 bid (Latijn) 22 via 24 Palestijnse 
verzetsgroep 26 verbouw 29 hemelgeest 31 spuugzat 33 behoeftig 
36 beweegreden 37 Engelse titel 38 uitgezette lijn 39 zeef 40 frisheid 
41 uitstraling 42 opstootje 43 actualiteit 45 eveneens 49 op grote afstand 
51 maand 52 pl. in Noord-Brabant 53 verwonding 56 droog 57 Spaanse titel 
59 pers. vnw. 62 sine anno.

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

M A T R A S E T M A A L

O E R D O M O R A K E L

O D E S B S I E T S P A

G O T T E I N T E R N

S C H O P K V K V R A A G

T E E R S T T A L U D S

S I S A L M E D I O

W S L A A F L A R I E D

O V A A L E P E K E U Z E

E R G E T H E R T A B

D I A I R A K U S A D A

E N T R E E P I N C E T

D E E R N E I S R A E L

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

Oplossingen wk 40
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

L E E D V E R M A A K

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.

ALRAS
APRIL
BARAK
BOETE
CITAAT
DRAAD
EDELE
GESEL
KAART
KERKBANK
KOLOM
KOOPADVIES
LEASEAUTO
LIEVERLEDE
MAZELEN
MONNIK
NAASTEN
OMZET
PLEITEN
SCHURK
SORTEER
UITTEKENEN
VERKASSEN
VERWOED
VERZADIGD
ZEDDAM
ZETEL

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

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 39, Mw. L. Lammerts, Nuenen.

OPEN DAGEN 
zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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De Molvense Erven 
‘aan de kook’ 
Op zaterdag 8 oktober was er voor 
de 2de keer ‘De Molvense Erven ‘aan 
de kook’. 49 bewoners deden mee 
aan een soort running dinner in de 
wijk in Nuenen Zuid!

Wat is de bedoeling bij ‘aan de kook’?
De bewoners van de Molvense Erven 
(en de Oude Kerkdijk) serveren aan el-
kaar 3 gerechten, het voor-, hoofd- en 
nagerecht. Het idee! Jij en je partner/
huisgenoot eten op drie verschillende 
adressen een gerecht. Eén gerecht 
wordt door jullie in jullie eigen huis 
voorbereid en geserveerd. Je zit die 
avond dus 1 maal thuis aan tafel en 2 
maal op een ander adres, steeds met in 
totaal 6 tafelgenoten. Na elk gerecht 
wisselt de samenstelling van tafelgeno-
ten en wissel je van adres. Wil je alléén 
meedoen, dan wordt daar zowel bij de 
tafelindeling als bij de indeling van het 
voorbereiden van de gerechten reke-
ning mee gehouden. Met wie en waar 
je die avond aan tafel zit, blijft nog 
even geheim. Je krijgt van tevoren te 
horen welk gerecht (voor-, hoofd- of 
nagerecht) je zelf moet bereiden en 
waar je om 18.30 uur wordt verwacht 
voor het voorgerecht. Je wordt inge-
deeld. Na drie gerechten sluiten we ge-
zamenlijk om 22.30 uur af met een af-
terparty. De kosten zijn € 6,- voor 1 
persoon of € 12,- voor 2 personen. 
Daarvoor krijg je een wijnarrange-
ment bij het voor- en hoofdgerecht en 
een afterparty. De boodschappen voor 
je eigen gerecht (in je eigen huis) be-
taal je zelf.

Molvense erven aan de kook is een ini-
tiatief van De Belangenvereniging 
Molvense Erven. Zij zet zich al 40 jaar 
in voor het welzijn en de belangen van 
de bewoners van de Molvense Erven 
en de Oude Kerkdijk. De voorzitter 
van de belangenvereniging zei het 
mooi op de afterparty: ‘Gezellig en 
heel goed voor de sociale cohesie in de 
wijk!’. Tot de volgende editie. 

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

Eerste kinderburgemeestersdag 
met kinderombudsman    
en Klaas van Kruistum 
Zaterdag 8 oktober was een dag van ontmoeten, inspireren, luisteren, leren, 
verbinden, lachen, dansen en actieplannen maken voor alle 27 kinderburge-
meesters van Nederland. De kinderburgemeesters kwamen voor de eerste 
landelijke kinderburgemeestersdag uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Epe, 
Gouda, Halderberge, Heusden, Houten, Kapelle, Leeuwarden, Nuenen, Over-
betuwe, Rijswijk, St, Michielsgestel, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidplas.

De kinderburgemeesters gingen ’s mor-
gens onder begeleiding van kinderom-
budsman Margrite Kalverboer in ge-
sprek om van elkaar te leren hoe ze de 
stem van jongeren in de lokale politiek 
beter kunnen laten horen. Kinderburge-
meester Sophie: “Ik vond het erg leuk 
dat we meteen een groepsapp hebben 
aangemaakt, zo blijven we in contact 
met elkaar.”
Margrite Kalverboer maakt een tour 
door Nederland waarbij ze zoveel mo-
gelijk kinderen en jongeren spreekt 
over wat er volgens hen verbeterd 

moet worden: “Het was fantastisch om 
met de 27 kinderburgemeesters in ge-
sprek te gaan; wat een geweldige idee-
en leven er onder deze kinderen. We 
hebben het gehad over pesten, armoe-
de, veiligheid en wat we voor vluchte-
lingenkinderen kunnen doen.” Margri-
te Kalverboer gaf ook aan dat ze zeker 
in contact wil blijven met deze kinder-
burgemeesters.
De populaire Klaas van Kruistum van 
Zapp3 werd zaterdag met gejuich ont-
vangen door de kinderburgemeesters 
en de vluchtelingenkinderen. En na-

tuurlijk wilde iedereen een selfie ma-
ken met Klaas. Hij begeleidde het ge-
sprek tussen de vluchtelingenkinderen 
en de kinderburgemeesters over de 
vraag hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat vluchtelingenkinderen zich nog 
meer thuis voelen in Nederland. Het 
viel op dat de kinderburgemeesters 
goed luisterden naar wat de vluchtelin-
genkinderen zelf voor wensen hadden. 

Na het uitzwaaien van de vluchtelin-
genkinderen gingen de kinderburge-
meesters hard aan de slag met het ge-
zamenlijk maken van een actieplan, 
waarin de wensen van de vluchtelin-
genkinderen centraal stonden. Het ac-
tieplan werd in de vorm van een teke-
ning, gemaakt door Lisette Platjouw, 
overhandigd aan burgemeester Jeroen 
Nobel. In het actieplan staan ideeën 
over de ondersteuning van de familie 
van vluchtelingenkinderen, een web-
site, de rol van (adoptie)huisdieren en 
samen sporten.
Wethouder jeugd Gertjan van der 
Hoeven: “Ik hoop dat naar aanleiding 
van deze dag nog meer gemeenten een 
kinderburgemeester gaan aanstellen. 
Samen met de kinderombudsvrouw 
gaan we ook proberen van de kinder-
burgemeestersdag een traditie te ma-
ken die elk jaar in een andere gemeen-
te wordt gehouden.” 

Kijk ook op http://jeugdjournaal.nl/
uitzending/19232-avondjournaal.
html

Brabantse gilden in Rome
Nadat de Brabantse gilden in 1990 met 13 bussen een pelgrimage hadden 
georganiseerd naar Rome werd besloten de Stichting Gildepelgrimage op 
te richten. 

Deze Gildestichting organiseert om de 
twee jaren een pelgrimage naar een 
bedevaartplaats in Europa. Veel wer-
den er al bezocht en in dit speciale 
door de Paus uitgeroepen ‘Jaar van 
Barmhartigheid’ stond Rome op de 
agenda. Ruim 150 Brabantse gilde-
broeders en -zusters maakten vorige 
week een pelgrimage met als hoofd-
doel Rome.
Na een bezoek aan de bedevaartplaats 
Limburg ad Lahn, een viering in de 
Friezenkerk in Rome en na een audiën-

tie bij Paus Franciscus werd op 28 sep-
tember in Basiliek S. Maria Maggiore 
in Rome met Emeritus Bisschop Hurk-
mans de bedevaartmis gevierd. Op de 
terugweg werd in Zwitserland de min-
derbekende bedevaartplaats Einsie-
deln bezocht. Een prachtige, interes-
sante 12 daagse bedevaartreis van de 
Brabantse gilden waarbij ook nog en-
kele dagen de steden München, Bolog-
na en Milaan werden aangedaan. Over 
twee jaar volgt de volgende pelgrima-
gereis. 

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

www.restaurant-elpida.nl

Herfstaanbieding
15% korting op de totale rekening

(geldt niet bij afhalen) tegen inlevering van deze bon vóór aanvraag rekening. 
Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig t/m 30 november.

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Maandag gesloten m.u.v. feestdagen 

Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

OOK NIEUW:
Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen

Legitimatie verplicht

Live muziek zaterdag 5 november

Ik ben ook hier 
voor jullie en vanaf 
nu met een extra 

mediterraanse Griekse 
kok. Jullie zijn 

van harte welkom om 
van zijn kookkunsten 

te komen genieten

(op de foto 
eigenaar Sakis met 

zijn 2 schatjes)

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

 

Virtuoos pianoconcert    
in Van Goghkerkje
De 29-jarige Franse pianiste en componiste Dévayani geeft een pianocon-
cert in Nuenen op 21 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Het voorprogramma 
wordt verzorgd door Paul Weijmans, pianist. 

Dévayani maakt prachtige composi-
ties vanuit haar hart en ziel, al sinds 
haar 13e. Haar werk is geïnspireerd op 
haar wortels en de cultuur van het ou-
de Katharenland aan de voet van de 
Pyreneeën. Haar talent om de energie 

van een plaats, een ziel, een moment 
te vertalen in een muzikale compositie 
heeft reeds vele mensen diep geraakt.
Voorbij de woorden weet ze met haar 
harmonieuze, levendige en meditatie-
ve muziek bloot te leggen wat velen 
omschrijven als een boodschap van je 
ziel. Tijdens het concert zal ze ook een 
speciaal op het publiek en de kerk toe-
gesneden improvisatie spelen.
Op haar site www.devayani.org kun je 
van alle nummers op haar cd’s een 
stukje horen. Ze is ook op Youtube te 
vinden, met bijvoorbeeld het prachti-
ge Montsegur of Parcelle d'eternité. 
Na het concert zijn haar cd’s te koop.
De kerk is open vanaf 19.00 uur. De 
toegangsprijs is € 10,00, te betalen bij 
aanvang van het concert. Er zijn geen 
horecafaciliteiten, u kunt zelf iets te 
drinken meebrengen. Contact: Hans 
van Nuland, 06-51914453.
www.quajonges.nl/agenda 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 16-10 in het programma Nuenen Nú: 
•	 Nieuwe	bestemming	voor	vroegere	bibliotheek
•	 KBO	bridgedrive	voor	Voedselbank
•	 Voorleesmiddag	‘Voor	altijd	jong’	in	kader	Kinderboekenweek
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	:	“Waar	moet	dat	heen	?”
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg,	nr.50-52

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You 
Tube en Facebook.
Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 

Cliëntenraad Archipel Thuis: 
Meedenken, -praten en -beslissen!
De cliëntenraad van Archipel Thuis is sinds mei 2015 actief. Archipel Thuis 
biedt dagelijks zorg in Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel en Geldrop 
aan mensen die dit nodig hebben. Hoe de cliënt deze zorgt ervaart is van be-
lang om de zorg te kunnen verbeteren. De cliëntenraad van Archipel Thuis be-
spreekt o.a. de kwaliteit van de geleverde zorg, het nakomen van afspraken en 
de klachtenbehandeling met de directie van Archipel Thuis. Wij willen de erva-
ringen van cliënten en/of hun mantelzorgers daarin meenemen! Mede dankzij 
die inbreng kunnen de medewerkers slagvaardig en efficiënt werken. 

Mantelzorgers hebben tegenwoordig, 
weer, een steeds grotere rol in de zorg 
rondom u. En lopen tegen andere din-
gen aan. Daarom heeft deze cliënten-
raad er voor gekozen dat minimaal een 
van leden, mantelzorger is. De cliën-
tenraad heeft een jaaragenda opgesteld 
waarover zij met de directie in overleg 
treedt. De cliëntenraad zoekt nog nieu-
we leden! Ontvangt u zorg van Archi-
pel Thuis of bent u mantelzorger en 
bent u geïnteresseerd? Neemt u dan 
contact op met een van de leden of 
kom naar een van de twee themabij-
eenkomsten waarbij de tevredenheid 
van de cliënt over de geleverde zorg 
centraal staat. Deze vinden plaats op:

Vrijdag 21 oktober, 14.30-16.30 uur, 
Locatie Jo van Dijkhof 110 Nuenen
Dinsdag 8 november, 13.00-15.00 uur, 
Locatie Archipel Passaat Eindhoven
De cliëntenraad wil cliënten die zorg 
ontvangen van Archipel Thuis en hun 
mantelzorgers graag ontmoeten tijdens 
deze bijeenkomst. De koffie staat klaar! 
Mevr. Corrie, Son en Breugel, tel. 
0499-47.
Mevr. Annette Doorakkers (secretaris), 
Nuenen, tel. 06-22792152.
Dhr. Harrie Maertens (lid), Nuenen, 
tel. 040-2834753.
Email: clientenraad@archipelthuis.nl
www.archipelthuis.nl/over-ons/
clientenraad



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

FEESTJE? Huur: 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.

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

STUDENT BOUWKUN-
DE ZOEKT KAMER voor 
6 mnd in Nuenen voor ma 
tot vr. Indien u interesse 
heeft stuur een e-mail naar: 
Jac2vdb@gmail.com

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nlZondag 23 oktober
geopend 11.00 - 17.00 uur

Doorlopende 
presentaties en 
demonstraties in 
onze showroom 
vanaf 11.00 uur.

Zondag 
23 

oktober

BIJ AANKOOP VAN EEN LEOLUX MEUBEL OP ZONDAG 23 OKTOBER ONTVANGT U GRATIS 
EEN LEOLUX KOP EN SCHOTEL ONTWORPEN DOOR KUNSTENAAR JEAN PAUL MARSMAN

uw

regiodealer
Lineo 

s e l e c t s t o r e

Designer Hugo de Ruiter 

Hoedenmaakster Caroline de Roy van Zuydewijn 
geeft een demonstratie hoeden maken en 
presenteert haar mooiste hoeden.

NIEUW 

2016: tafel Aurelio 

Leolux stoffeerder Harry 
van de Burg geeft een 
demonstratie van zijn 
vakmanschap en 
stoffeert de Carruzzo 
fauteuil in onze winkel.

DEMONSTRATIE
fauteuil 
Carruzzo

Interieuradvies van Leolux 
interieur styliste Angelique 
Hornikx. Angelique geeft een 
passend interieuradvies waarbij 
het Leolux meubel centraal 
staat en reserveert op deze 
dag speciaal tijd voor u. Voor 
het maken van een afspraak 
kunt u terecht op de website 
van Lineo.

LEOLUX ADVIES

fauteuil Elixir

NIEUW najaar 2016: 
bank Castanea 

DESIGN

Hugo de Ruiter (1959), designer. Zijn kennis van het ambacht combineert hij succesvol met zijn 
designkennis. Daaruit ontstaan meubelen waarbij het centrale thema “beweging” is. Hugo de Ruiter 
ontwerpt vaak voor Leolux, zo ook de nieuwe Castanea. Designer Hugo de Ruiter zal in de namiddag 
aanwezig zijn in onze showroom; hij komt graag met u in gesprek en vertelt u meer over zijn ontwerpen 
en zijn visie daarop.

- ICONEN - DEMONSTRATIES - ADVIES
LINEO PRESENTEERT: LEOLUX ONTWERP- EN ADVIESDAG

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van 

de aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een 
vrijblijvend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Wij beëindigen ons 
loodgieters/ cv bedrijf.

Met dank aan al onze klanten en relaties 
voor de vele jaren van vertrouwen 

en samenwerking.

Alle werkzaamheden en cv ketel 
onderhoud worden voortgezet door 

Baderie Someren/Nuenen.

Frank ziet u vanaf 15 oktober graag 
terug in de nieuwe Baderie showroom 

aan de Cockeveld 1 te Nuenen.
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Café-eigenaar in 
woning overvallen
De eigenaar van een horecazaak 
aan het Eeneind, Nuenen werd in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
(28-09-2016) overvallen in de wo-
ning boven zijn bedrijf.

Rond half drie overvielen drie, nog on-
bekende daders het slachtoffer in zijn 
slaap nadat ze de toegang tot de wo-
ning hadden geforceerd. Hij kreeg ver-
schillende flinke klappen te verduren 
en werd met meer geweld bedreigd. 
De verdachten hielden hem vast en 
gooiden ondertussen de woning over-
hoop. Ze gingen er uiteindelijk met 
wat geld en de auto van het slachtoffer 
vandoor. Nadat de overvallers vertrok-
ken waren belde de cafébaas de politie 
die ter plaatse direct een onderzoek 
startte. Meerdere politie-eenheden 
gingen op zoek naar de gestolen auto, 
maar deze werd niet meer aangetrof-
fen. Omdat het slachtoffer toch flink 
geslagen was, werd hij door personeel 
van een ambulance onderzocht. Hij 
werd ter plekke behandeld en hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis.

Getuigen
De politie komt graag in contact met 
getuigen die mogelijk iets gezien of ge-
hoord hebben dat met deze overval te 
maken zou kunnen hebben. Zij wor-
den opgeroepen zich te melden via het 
landelijk politienummer 0900-8844 of 
eventueel anoniem bij Meld Misdaad 
Anoniem, 0800-7000 of online op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Politieberichten

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en 
Monique van Heesch-Toirkens
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Herdenkingsbijeenkomsten bij 
       Van der Stappen uitvaartverzorging.
Op woensdag 2 november a.s. vieren we Allerzielen. Van oorsprong een katholiek 
gebruik waarbij men bidt voor alle overledenen en in een aantal parochies 
overhandigt men herdenkingskruisjes aan nabestaanden. Ook buiten de kerk staan 
veel mensen stil bij hun overleden dierbaren. Ze branden kaarsjes of brengen 
bloemen naar graven en uitstrooi- en gedenkplaatsen. Ook plaatsen veel mensen 
een digitaal kaarsje of delen herinneringen op social media.
Ook wij bij Van der Stappen uitvaart-
verzorging staan graag samen met u stil 
bij allen die ons zijn ontvallen. Daarom 
organiseren we diverse sfeervolle, niet 
religie gebonden activiteiten voor alle 
nabestaanden en andere geïnteresseerden.

Herdenken op begraafplaatsen
Op zondag 30 oktober a.s. herdenken we 
tussen 13.30 en 16.30 uur onze overleden  
dierbaren op Begraafplaats ‘t Zand aan de 
Aragorn te Geldrop. Alle graven worden  
gezegend, waarbij u een kaarsje of bloem- 
versiering kunt plaatsen. Natuurlijk zorgen 
we ook voor een kopje koffie of thee. Op 
zaterdag 5 november a.s. tussen 19.00 en 
21.00 uur bent u van harte welkom tij-
dens ‘Allerzielen Allicht’ op de Algemene 
Begraafplaats aan de Grootschoterweg 
te Budel, waarbij nabestaanden de be-
graafplaats sfeervol verlichten met fakkels 
en kaarsen.

Herinneringsconcert 
‘De liefde als houvast’
Op zondag 6 november a.s. vindt ons 
jaarlijkse herinneringsconcert plaats in 
de H. Brigidakerk in het centrum van 
Geldrop. Iedereen die het afgelopen jaar 
een dierbare heeft verloren van wie wij 

de uitvaart mochten verzorgen, wordt 
hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Dit 
jaar is het thema ‘De liefde als houvast’. 
Met het respectvol uitspreken en tonen 
van de naam van iedere overledene en 
het luisteren naar sfeervolle muziek en 
persoonlijke overdenkingen van een aan-
tal van onze uitvaartverzorgers verwach-
ten wij weer een troostvol herinnerings-
concert te verzorgen.

Troost en kracht
Wij hopen dat we met onze herinnerings-
bijeenkomsten in saamhorigheid u troost 
en kracht kunnen bieden in deze donkere 
dagen. Het is goed te weten dat u niet 
alleen staat in uw verdriet. Samen met 
andere nabestaanden en onze uitvaart-
verzorgers gaan we er mooie bijeenkom-
sten van maken.

Bushaltes Nuenen
Waarom zijn deze handige kastjes - waar-
op de verwachtte aankomsttijd werd ge-
meld - bij de bushaltes verwijderd?

Rob Riedijk, 
Biezenstuck 9, Nuenen

Visie van een kleine gemeente
Afgelopen raadsvergadering in Nuenen stonden de nieuwe infrastructurele plannen op de 
agenda. Net zoals bij het breken van de Ruit om Groot Eindhoven zie je bij dezelfde partijen 
dezelfde standpunten, helaas. Wij als jongste politieke groepering vinden deze opstelling 
gebrek aan visie op wat er in onze mooie regio moet gebeuren.
Weet u nog dat er een autoweg dwars door Son en Breugel lag? En kunt u zich nog al die pro-
testen tegen de A50 herinneren? Nu is vrijwel iedereen het eens dat de A50 nodig was. Zoals 
vaker is het achteraf praten, gemakkelijker dan het vooraf inschatten en op basis van de juis-
te argumenten en visie de juiste besluiten nemen. Iets soortgelijks is nu aan de hand met de 
discussie in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het eigen belang is voor sommige partijen we-
derom groter dan het algemeen belang. Ook wel bekend als het ‘Not in my backyard syn-
drome’. Dus voorlopig zullen de files in en rondom Nuenen blijven. Sinds de start van mijn 
politieke carrière strijd ik voor betere mobiliteit (e-mailNuenenMobiel@gmail.com). Niet al-
leen voor de auto, maar ook voor de fiets en voor de mensen met een rollator of scootmobiel. 
Wist u dat het mooie natuurgebied Het Broek in Nuenen niet toegankelijk is voor mensen met 
een fysieke beperking? Sommigen zijn er trots op dat dit stukje natuur alleen voor mensen 
met lieslaarzen toegankelijk is. Hopelijk zijn onze democratisch aangestuurde bestuurders 
verstandig en durven zij besluiten te nemen die goed zijn voor onze kinderen en voor de lan-
ge termijn. Durven zij een lange termijn visie op te stellen en daarnaar handelen? Hoe lang 
loopt de discussie over betere verbindingen in Groot Eindhoven al? En denken de pensiona-
do's ook aan de werkende medemens in de file? Weten we nog hoe welvaart wordt verdiend?

Tom van den Boomen, fractievoorzitter VDB, Nuenen

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

Ingezonden brieven

 

Country dansen 
Lieshout
Op zaterdagavond 15 oktober orga-
niseert The Black Longhorn alweer 
de maandelijkse Country Dance Par-
ty op CD muziek. 

We dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Aan-
vang is 20.00 uur.

Inmiddels is ook de voorverkoop ge-
start voor onze 14e Country Oud- en 
Nieuwparty. Zie voor informatie de 
website of kom zaterdag 15 oktober 
naar The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 

Meer info? Email: info@blacklong-
horn.nl of via website: 
www.blacklonghorn.nl

Aanvulling bericht 
’Collecte KWF 
Kankerbestrijding’
In het bericht ’Collecte KWF Kankerbe-
strijding’ van vorige week hebben wij 
abusievelijk de onderscheiding van 
een tweetal kanjers niet vermeld. 

Vrijwilligers die erg betrokken zijn bij 
het bestrijden van kanker, collectanten 
met een lange staat van dienst, meer 
dan 25 jaar. Als dank en als blijk van 
waardering, heeft de Stichting aan hen 
een goudkleurige reverspeld uitgereikt. 

Het betreft de dames:
•	 Mevrouw	Van	Schijndel,	
 Laan van Nuenhem 32
•	 Mevrouw	Van	de	Toorn,	
 Laan van Nuenhem 26

Dames, nogmaals proficiat!

‘Welkom’
Gezinsvieringen op zaterdag 15 okto-
ber om 18.30 uur in Nuenen en zondag 
16 oktober om 11.00 uur in Gerwen.

Gezinsviering waarin communicanten 
van 2017 zich voorstellen! Welkom in de 
klas, aan tafel, op sportclub maar ook in 
de kerk! We stellen in deze viering de 
communicanten voor aan jullie die in 
2017 de eerste communie zullen ontvan-
gen. Stapsgewijs leren we hen wegwijs in 
de kerk, waar de deuren open staan/gaan 
voor iedereen. Met verhalen, gebeden en 
veel liedjes is de eerste communie een 
volgende stap na het ontvangen van je 
doopsel. Wij; werkgroep eerste commu-
nie én werkgroep gezinsvieringen, heb-
ben zin in een nieuw jaar met allemaal 
leuke en leerzame activiteiten…jij ook?
Wees welkom in de gezinsviering op 
zaterdag 15 oktober. Het kinderkoor 
zingt in de viering van de H. Clemens-
kerk te Nuenen om 18.30 uur.
Wees welkom in de gezinsviering op 
zondag 16 oktober. Christel en Catha-
rien zingen in de Clemenskerk te Ger-
wen om 10.30 uur.

Helmondse wijk Brandevoort 
is behekst
Op zaterdag 29 oktober viert de Helmondse wijk Brandevoort Halloween. 
Huizen, straten en pleinen worden omgetoverd in Halloween stijl en de wijk 
is voor één dag ‘Brandoween de spookstad van Brabant’. Het evenement 
trekt jaarlijks 2500 kinderen en volwassenen en het thema van de vijftiende 
editie is ‘Brandevoort Behekst’.

Behekst
Brandevoort is behekst en onder een 
zware vloek gevallen van harteloze 
heks Pommelijn. De straten en pleinen 
van Brandevoort zijn in spookachtige 
sferen. De bewoners zijn betoverd en 
gedwongen hun engste angsten uit te 
leven. Echter niet alles is verloren! Tij-
dens de grootse lampionoptocht, welke 
tijdens Brandoween wordt georgani-
seerd kan de vloek worden verbroken 
en de bewoners worden gered van hun 
nachtmerries. Brandoween begint tra-
ditioneel met een KidsCreatief Party. 
Kinderen kunnen pompoen uithollen, 
kleuren, worden geschminkt en nog 
veel meer. Na de KidsParty kan ieder-
een zich verzamelen voor de Griezel 
Hour en zich voorbereiden op de grote 
Lampionoptocht. Tijdens Griezel Hour 
is er live entertainment en muziek. Het 
is fantastisch om te zien hoeveel kinde-
ren en ook volwassenen verkleed aan 
het evenement deelnemen. 

Lampionoptocht
Als de schemering invalt start de Lam-
pionoptocht. De tocht gaat langs de 
door bewoners versierde huizen en 
spookpleinen, zoals ‘Moeras Donks-
voort’ en ‘Ieeeekendonksevoort’. Spe-
ciaal voor de kinderen is tijdens de 
lampionoptocht een spannende speur-
tocht uitgezet om de vloek te verbre-
ken en het hart van heks Pommelijn te 
helen. Alle deelnemers aan de speur-
tocht krijgen het sprookje ‘De Harte-
loze Heks’, welke speciaal is geschre-
ven voor deze speurtocht. Ook ont-
vangen ze een verrassing en drinken 
bij terugkomst. De locatie waar de ac-
tiviteiten plaatsvinden en de lampio-
noptocht start is dit jaar voor het eerst 
Sportpark Brandevoort. De kaartver-
koop voor de KidsCreatief Party en de 
optocht start 1 oktober. Meer informa-
tie over het evenement, de route en 
kaartverkoop is te vinden op 
www.brandoween.nl

Het dorp Nuenen 
van nu
Wat is er toch allemaal aan de hand
Je leest het dagelijks in de krant
Komt Nuenen nu toch bij de stad
En hebben we onze zelfstandigheid gehad

Het zou toch jammer zijn van al die mooie dingen
Die nog dagen in mijn herinneringen
De dorpsstraat omzoomd met bomen
De winkels en de huizen lagen daar te dromen
Zelfs boerderijen waren nog in de dorpsstraat
Voor al die dingen is het nu te laat

We leven in een computer tijdperk
We gaan allemaal met de auto naar het werk
Iedereen gaat naar sport en spel
Zelfs voetballen kan niet meer zonder een rel
We betalen allen met de pinpas
Daarom hebben we weinig geld in onze tas.

Ook de jeugd houdt van deze tijd
Voor veel dingen worden ze opgeleid
Ze kijken school TV en volgen wereldoriëntatie
Ze gaan op vakantie steeds naar een andere locatie
Ook leren ze omgaan met veel talen
Zo hebben ze later vele verhalen

Alles wat we in Nuenen hebben opgebouwd
En waar menig Nuenenaar van houdt
Wij zijn gewend aan een dorp met veel groen en 
heide
Met bossen dat kunnen we toch niet vermijden
Het Nuenens Broek met de populierenlaan
Dat laten we toch niet verloren gaan

Het Park met de vijver en de brug
De waterlelies komen iedere zomer terug
Het beeld van de Aardappeleters en van Vincent
Door zijn werken is Nuenen over de hele wereld 
bekend
Nuenen heeft een sportschool en zwembad niet 
te vergeten
En een openluchtbad met strand dat willen we 
weten

In het dorp zijn goede scholen voor onderwijs is 
gebleken
En intussen vele winkels in het centrum neerge-
streken
Nieuwe woonwijken zijn er inmiddels bij gekomen
Daar willen veel mensen heel graag wonen
Ook de allochtonen vinden een plek in een huis
En voelen zich tussen de Nuenenaren al gauw 
thuis

Daarom mensen van Nuenen in deze tijd
Willen we onze zelfstandigheid niet kwijt
Bij een stad willen we toch niet horen 
Wij zijn in Nuenen geboren
Daar willen we ook graag sterven
Zodat onze kinderen en kleinkinderen het Nue-
nen van nu nog kunnen erven

Mevr. Saris Gevers

Hobbybeurs KVL 
Zondag 2 oktober werd voor de tweede keer de hobbybeurs van de KVL georga-
niseerd. Er was een grote verscheidenheid aan hobbyisten die aan iedereen hun 
zelfgemaakte spullen wilden laten zien en verkopen. De grote kracht van deze 
hobbybeurs is om zoveel mogelijk verschillende dingen te laten zien, er was van 
elke hobby maar een enkele inschrijving! Er was dus veel te zien: sieraden, Tiffany 
glas, haakwerk, knuffels, poppenkleertjes, zeep, vilten, schilderwerk en nog heel 
veel meer.
Mocht u spijt hebben dat u niet geweest bent dit jaar, volgend jaar is er weer de 
hobbybeurs, en dan op dezelfde manier, gratis entree, en altijd gezellig!

Noteer alvast 1 oktober 2017 op uw kalender !!

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

INLOOPAVOND donderdag 20 oktober 
Ouwlandsedijk 27, 5673 PS Nuenen
Tussen 16.30 - 17.30 u. en
 tussen 18.30 - 19.30 u.

volg ons   facebook.com/OBSderietpluim
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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

Maand oktober
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

 Vijver Gemeentehuis Nuenen

tot 16 oktober 
Kinderboekenweek

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

Café Ons Dorp

14 t/m 17 oktober
Kermis Gerwen

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

het traditionele rikken

Zaterdag 15 oktober
11.00 uur en 14.00 uur Boekenmarkt 

Heemkundekring De Drijehornick 
 het Heemhuis aan de Papenvoort 15A

Zaterdag 15 oktober
20.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 16 oktober
10.00 uur IVN Laarbeek excursie 

naar de Grotelse Heide
vanaf de parkeerplaats naast Grotels Hof, 

Grotel 5  te Bakel

Zondag 16 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen 

Trash Hombres
Café Schafrath Nuenen

Zondag 16 oktober
08.30-10.00 uur Inschrijven ATB 

Toertocht Dak van Brabant
Clubhuis NKV Wettenseind 20

Zondag 16 oktober
13.00-17.00 uur concert 20 jaar bestaan

 senioren-orkest the Old-timers
Het Klooster

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

Zondag 16 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen: 
Trash Hombres Café Schafrath 

aan het Park in Nuenen

Maandag 17 oktober
14.00 uur WLG workshop Biografische 

verhalen schrijven
Den Heuvel te Gerwen

Woensdag 19 oktober
13.30-16.00 uur Repair Café 

Laarbeek Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout

Donderdag 20 oktober
09.30 uur Computercafé SeniorWeb 

‘Android apps’
Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 20 oktober
14.00-16.00 uur Digitaal vragenuurtje: De 
digitale bibliotheek. Hoe werkt die eigenlijk? 
Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 20 oktober
16.30-17.30 en 18.30-19.30 uur 

Open Huis De Rietpluim
Ouwelandsedijk 27 Nuenen

Donderdag 20 oktober
19.30 uur BOA informatieavond 

 Dassenburcht 
Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen

Vrijdag 21 oktober 2016
19.30-21.30 uur Pianoconcert Franse 

pianiste Dévayani
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Zaterdag 22 oktober
 20.30 uur De formatie Taaftere Brabantse / 

Nederlandse. Ons Tejater, Dorpshuis, 
Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 23 oktober
11.00 uur Art in Listening
met Wouter Bergenhuizen

Het Klooster

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

Miv november elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 3 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

Werken met Windows 10
Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 3 november
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

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.

Christian science
Aanstaande zondag, 16 oktober, is 
het onderwerp van onze dienst: ‘De 
leer der verzoening’.

Hierbij komt o.a. een passage uit ‘We-
tenschap en Gezondheid’ door Mary 
Baker Eddy naar voren: 
“Met één Vader - God - zou het hele 
gezin der mensen broeders zijn en met 
één Gemoed, namelijk God, of het 
goede, zou de broederschap der men-
sen uit Liefde en Waarheid bestaan en 
de eenheid van Beginsel en geestelijke 
macht hebben, die de goddelijke We-
tenschap vormen”.
En uit de Bijbel wat Paulus aan de Gala-
ten schreef: “Want gij zijt allen kinde-
ren Gods. Daarin is noch Jood, noch 
Griek; daarin is noch dienstbare noch 
vrije; daarin is geen man en vrouw; 
want gij allen zijt één in Christus Je-
zus.” Rond dit thema wordt er naar mu-
ziek geluisterd, gebeden en gezongen.
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB)
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 oktober 18.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 
Zondag 16 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaanskoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 15 oktober 18.30 uur: An-
toon de Groof en Riky de Groof-Joos-
ten; Jan en Toos Schoenmakers van de 
Griendt; Nico van Mulken; Sjef van 
Santvoort (vanwege verjaardag).
Zondag 16 oktober 11.00 uur: Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel-Verberne; 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem-Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij-van de Kam; Riky van 
Rooij-Schellekens; Nell Schoenma-
kers-Bressers; Ad Poulissen en overle-
den ouders Poulissen-Harweg; Berend 
en Ans Scholtens; overleden ouders 
Smeets-Knoors; Brigitte Reijnders-
Petter (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Dant- 
Johanna ter Haar, Schietbergen 67 en 
Noud Lansman, Weverstraat 44. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen in de maand november een 
groot aantal grafzerken (geen graven) 
verwijderd worden. De te verwijderen 
grafzerken zijn allen van een witte stip 
voorzien. Uiteraard bestaat er voor be-
langhebbenden de mogelijkheid zelf 
over de grafzerk, of een onderdeel 
daarvan, te beschikken. Is dat het geval 
wilt u dan contact opnemen met paro-
chiesecretariaat (040-2831210), bij 
voorkeur op dinsdagochtend, of met 
Tini Smulders (06-14778939). Het pa-
rochiesecretariaat is van maandag tot 
en met vrijdag te bereiken van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. 
Wilt u in ieder geval bij contact de na-
volgende gegevens van de overledene 
doorgeven:
Volledige naam, geboortedatum, over-
lijdensdatum en het vaknummer van 
het graf van de dierbare. Deze gegevens 
kunt u vinden in het register in de brie-
venbus bij de entree van het kerkhof.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 16 oktober 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 

Misintenties
Barbera Kuijpers; Kees en Anna Ver-
hagen-Scheepers; Piet Coolen; Lena 
Joosten-van Haandel; Frans Saris; An-
nie Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 oktober 11.00 uur: viering, 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties
Maria Donkers-Bekx; Jan Polman; 
Bert Verhagen, vanwege sterfdag; Ma-
rie Jansen-Raaijmakers, vanwege sterf-
dag; Martje van Lierop-van der Maat; 
Harrie en Jo Raaijmakers-Keijzers, na-
mens fam. Raaijmakers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 16 oktober, 10.00 uur: ds. B. 
van Litsenburg uit Eindhoven. We col-
lecteren voor de Wereldvoedseldag 
van Kerk in Actie. Na de dienst is er 
koffiedrinken. Elke donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, 
waar iedereen welkom is voor koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 

binnenlopen. Elke dinsdag is er tussen 
16.00 en 17.30 uur inloopspreekuur 
van de pastores. Onze kerk is elke zon-
dag geopend en wekelijks zijn er aller-
lei activiteiten. Zie daarvoor de web-
site of ons publicatiebord aan de gevel 
van De Regenboog.
 
Kind-op-schootdienst
Zondag 16 oktober om 16.00 uur is in 
De Regenboog (Sportlaan 5) de eerste 
Kind-op-Schootdienst. Dat is een kor-
te, interactieve kerkdienst van onge-
veer 30 minuten gericht op kinderen 
van 2 tot ± 8 jaar, en hun (groot)ou-
ders. Deze keer is het thema: "Hoe 
heet jij?" Kinderen mogen naar deze 
dienst kun knuffels meenemen, want 
we hebben ze nodig om samen het ver-
haal van die dienst te vertellen.
Na afloop is er nog wat te drinken en 
kunnen we napraten. Welkom!

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 13 oktober 17.30 uur H. 
Lof van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Eduardus, koning en belijder. 
Vrijdag 14 oktober 07.15 uur H. Mis, 
H. Callixtus I, paus en martelaar. 
Zaterdag 15 oktober 11.00 uur Huwe-
lijkssluiting; gezongen H. Mis voor 
bruidegom en bruid; gedachtenis van 
H. Teresa van Avila, maagd. 
Zondag 16 oktober 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, Kerkwijdingsfeest van 
de kerken waarvan het wijdingsfeest 
niet bekend is. 
Maandag 17 oktober 18.30 uur H. Mis, 
H. Margaretha Maria Alacoque, maagd. 
Dinsdag 18 oktober 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 H. Mis, 
H. Lucas, evangelist. 
Woensdag 19 oktober 07.15 uur H. 
Mis. H. Petrus van Alcantara, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

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

In deel 21 van de rubriek Nuenen op het randje de Stations-
weg op het Eeneind, een van de meest authentieke straten van Nue-
nen. Het karakteristieke kasseienweggetje uit 1885 ontkwam onlangs op 
het nippertje aan herbestrating door de gemeente. Op 27 december 1985 
werd het 100-jarig bestaan gevierd. Op de foto zijn ir. Noordhof en burge-
meester Terwisse met gevolg op weg naar de eerste steenlegging van de 
Antoniuskapel in deze straat. Rond 1960 wandelde hier Lamberta van Vreede 
van nr. 2a met haar broertjes, de tweeling Henny en Carlie.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Voetbal

Eli - RKGSV  3-0
Door Sander van Beek

EMK - Sparta’25 2-3
Door Jacques Ribot

Onder zonnige omstandigheden vond de eerste ontmoeting plaats tussen 
EMK en de vereniging Sparta’25 uit Beek en Donk. Al in de tweede minuut 
liep EMK-er Tom van Elst een blessure op aan het hoofd en moest gedurende 
enkele minuten langs de lijn worden verzorgd. 

Gestel - RKSV Nuenen  3-0
Nuenen was afgelopen zondag kansloos in het duel met Gestel. De 3-0 was 
nog niet eens geflatteerd, de overwinning had hoger kunnen uitvallen. Het 
duel werd op zaterdagavond gespeeld vanwege de Marathon in Eindhoven 
op zondag en Nuenen begon met nagenoeg dezelfde opstelling als die te-
gen Gemert. Alleen Richard van Malten verving de geblesseerde Koen Bots.

Medailleregen voor Z&PV Nuenen
Bij de allereerste wedstrijd van het KNZB junioren-jeugd circuit hebben de 
zwemmers van Z&PV Nuenen 19 medailles mee naar huis genomen waaron-
der 9 gouden. Daarnaast sneuvelden ruim 40 persoonlijke record en ston-
den 17 zwemmers in 1 of meerdere finales. 

Nederwetten niet opgewassen       
tegen sterk spelend Brandevoort

Nederwetten - Brandevoort  0-6 
Door Louis Staals

Onder goede weersomstandigheden heeft Nederwetten een zware neder-
laag geleden tegen koploper Brandevoort. 

Het begin van de wedstrijd was voor 
beide elftallen nog zoeken hoe de te-
genstander aan te pakken. Het leek er-
op dat RKGSV dit eerder gevonden 
had dan Eli. De eerste grote kans kwam 
er voor RKGSV, Gurkan Yavuz werd de 
diepte ingestuurd en passeerde 2 man 
alvorens hij geraakt werd in het straf-
schopgebied. De groen witten dachten 
hierbij aan een penalty maar deze werd 
niet toegekend. 3 minuten later was het 
weer Gurkan die door middel van een 
mooi een-tweetje met Lars de Groot 
door kon maar zijn voorzet kwam niet 
bij een groene speler aan. Vanaf dat 
moment schakelde Eli nog een tandje 
bij en waren ze veruit de betere in de 
wedstrijd. Eli was feller, won de duels 

en won de 2de ballen. Hierdoor was het 
wachten op de openingstreffer van de 
thuisploeg. Na verkeerd instappen van 
Gerwen en te laconiek verdedigen 
mocht Eli de voorzet geven, ook hier 
stond het niet goed waardoor een spe-
ler van Eli 4 meter ruimte kreeg en de 
bal makkelijk uit de lucht binnen kon 
schieten. 1-0. In de rust moest RKGSV 
al voor de 2de keer noodgedwongen 
wisselen. Nadat Rainer v. Bergen er na 
15 minuten af moest met een ham-
stringblessure kon in de rust Lars de 
Groot niet verder. Deze werden gewis-
seld voor Menno Vos en Tim v. Gent. 
Waar RKGSV in de kleedkamer dingen 
hadden afgesproken was daar in de 
tweede helft niet veel van te zien helaas. 

Na 12 minuten liet Tom zich weer zien 
met een eerste schot op doel. In de 18e 
minuut ontsnapte Tom aan zijn directe 
tegenstander om alleen voor de Spar-
taanse keeper Dominique Leenders te 
komen. Die was te laat en raakte daarbij 
Tom van Elst buiten het strafschopge-
bied. Sparta kwam goed weg met een 
gele kaart die getoond werd door 
scheidsrechter Ronald Spijkers. De 
overtreding van keeper Leenders had 
gevolgen voor hemzelf, in die zin dat hij 
geblesseerd het veld moest verlaten uit-
eindelijk in de 34e minuut. Even tevo-
ren was er een grote doelkans voor 
Geert-Jan Kemperman op aangeven 
van Tom van Elst, maar de inzet was 
iets te slap. Sparta’25 bleef achterin ge-
groepeerd spelen en gaf vervolgens 
weinig weg in de eerste helft. Zelf cre-
eerde het een kans in de 40e minuut 
maar het schot ging naast de goal van 
Edwin Cuppen. Na de rust, kwam Spar-
ta’25 veel beter uit de startblokken dan 
EMK. Continu werd EMK onder druk 
gezet door de uitstekende middenvel-
ders van de tegenstander. Dat resulteer-
de in een achterstand in de 52e minuut 
met een strafschop goed genomen door 
René Brouwers (0-1). Er kwamen meer 
kansen voor Sparta met een kopbal te-
gen de lat en later een schot tegen de 
lat. In de 71e minuut was het opnieuw 
raak voor het team uit Beek en Donk, 
met een schot van Jaccy van den Enden 
na een goede aanval (0-2). EMK her-
pakte zich hierna. Nadat een verdedi-

ger van Sparta de bal van de doellijn 
wegwerkte, kon Christian Mes-
serschmidt in de 74e minuut de achter-
stand verkleinen met een rake kopbal 
(1-2). EMK moest in de 76e minuut een 
tegenvaller incasseren met een verre 
vrije trap van René Brouwers die doel-
man Cuppen verraste (1-3). Met inval-
lers werd er door EMK een geweldige 
druk gezet op de tegenstander. In de 
81e minuut plofte een vrije trap van 
Ruud Boerema tegen de lat. Eén mi-
nuut later ging een bal van EMK tegen 
de paal, gevolgd door een redding van 
keeper Neijts. In de 84e minuut werd 
de aansluitingstreffer gemaakt door 
EMK: strafschop voor hands omgezet 
door Rick Slaats (2-3). In de laatste mi-
nuten probeerde EMK de gelijkmaker 
te maken, maar Sparta’25 had met uit-
braken ook nog een paar kansen. Op 
basis van de tweede helft, een verdien-
de overwinning voor Sparta’25 die de 
koppositie inneemt in de 3e klasse.

Overtreding op de doorgebroken Tom van Elst

De eerste 15 minuten ging het nog 
goed tegen elkaar op maar al vroeg 
moest Nederwetten het stellen zonder 
links back Christ van de Biggelaar die 
zich zwaar blesseerde aan de knie.Toch 
was het in de 21e minuut raak door 
een listige intikker van aanvoerder 
Luuk van Stiphout. 0-1. Dit was tevens 
de ruststand en leek het allemaal nog 
goed te komen.
In de tweede helft begon Nederwetten 
furieus en dat leidde tot enkele kansen 
op de aansluitingstreffer. Koen van 
Gorp schoot van afstand nog net over 
de lat maar toen had Nederwetten ook 
wel zo’n beetje zijn kruit verschoten. 
Een prima genomen vrije trap in de 

57e minuut door Jasper Coenraad 
bracht de 0-2 op het scorebord. Toen 
leek Nederwetten de hoop op te geven. 
In de 75e minuut was het opnieuw 
Luuk van Stiphout die voor de 0-3 
zorgde. De ingevallen, zeer snelle Illias 
Essakkati zorgde voor de 0-4 en 0-5 in 
de respectievelijk 79e en 82e minuut. 
Toon van Rooy had bijna de eretreffer 
op de schoen maar de Brandevoort 
keeper Dave Mennen plukte de bal van 
de lijn en Mo Massaadi maakte de 0-6. 
Een zeer sportieve wedstrijd onder 
prima leiding van scheidsrechter 
Theunisz. Volgende week zijn we vrij 
en kunnen we ons weer opladen voor 
de volgende tegenstander.

Het duel was amper 4 minuten oud of 
Gestel stond al op voorsprong. Een af-
standschot werd door Keeper Danilo 
Verus nog wel gepareerd maar in 2e in-
stantie kon Emiel Linkers binnen wer-
ken. Wederom keek Nuenen tegen een 
achterstand aan. Nuenen reageerde di-
rect en nadat Yev Marcelli in de 16 me-
ter werd gevloerd dacht iedereen aan 
een penalty. De overigens prima lei-
dende scheidsrechter Hennepe besloot 
echter de 1e overtreding te bestraffen.
Die penalty kwam er echter wel. Uit de 
vrije trap die volgde werd Max Verkuijl 
vastgehouden en de bal belande op de 
stip. Helaas lukte het ook Sjaak van Eg-

mond niet de strafschop te verzilveren, 
hij schoot naast. Gestel dicteerde vanaf 
dat moment de wedstrijd en Nuenen 
werd bij vlagen overlopen. Op zich 
geen schande, het team bestaat uit lou-
ter 'gehaalde' spelers van hoog niveau. 
In de 26e minuut maakte Koubali (ex 
EHC) met een schitterde beweging de 
2-0 en leek de wedstrijd al gelopen. Tot 
aan de rust werd er niet meer gescoord.
In de 2e helft werd door de technische 
staf besloten direct 1 op 1 te geen spelen 
in de hoop wat te kunnen forceren. 
Noell Jansen kwam in de ploeg voor 
verdediger Angelo Stoove. Het was ech-
ter Gestel dat al counterend gevaarlijk 
was met een schot op de lat. Nuenen 
probeerde het wel en kreeg ook wel wat 
kleine kansjes maar heel veel zat er niet 
in. Gestel trok zich terug en was voort-
durend gevaarlijk met snelle uitvallen. 
De paal stond echter 3-0 in de weg. De-
ze viel uiteindelijk in de 72e minuut 
door routinier Henny Noijen. Volgende 
week de boel weer oppakken want dan 
komt Dosko uit Bergen op Zoom op be-
zoek op Sportpark Oude Landen.Bron Foto: FOTOB.NL / AVE

Deelnemers Z&PV Nuenen aan junioren-jeugd circuit

Zwemmen

Series en finales
Het junioren-jeugd circuit is een nieu-
we wedstrijdopzet van de KNZB met 
als doel zwemmers te laten wennen 
aan het zwemmen van meerdere af-
standen per dag. Daarom werd een 
aantal afstanden in de vorm van series 
en finales gezwommen, wat voor veel 
deelnemers een nieuwe ervaring was.
Zo zwom Pleun van der Heijden voor 
het eerst series en finale van de 
100schoolslag en wist ze in de finale 
haar PR te verbeteren tot 1.27.66. Het-
zelfde gold voor Loes Kolenberg, Koen 
Woestenborghs, Susan Teijken, Bram 
Zwetsloot en Milan Meurs. Zwommen 
zij in de series nog net boven hun top-
tijd in de finale doken ze er alle 4 onder.
Milan wist daarnaast ook op de 
200vrije slag zijn PR te verbeteren om 
vervolgens in de finale, die over 
100vrije slag werd betreden, ook op de 
100m onder zijn oude toptijd te dui-

ken. Een voorbeeld wat gevolgd werd 
door Flore Meulendijks met 2.40.45 en 
1.10.24.
Overige finalisten voor de ploeg uit 
Nuenen waren Lotte Bastiaansen, 
Charlotte Hoogendoorn (brons op de 
200rugslag), Victor de Kousemaeker 
(brons op 100schoolslag), Pien van 
Lierop (brons 100schoolslag), Alexan-
der Nijst, Kyra Spierings en Marit Ver-
spaget (zilver 200rugslag)

Dubbel goud
Thomas van Ekert bleef in de series 
van de 200rugslag 0.03 boven zijn PR, 
maar in de finales pakte hij goud in 
2.19.80, net 0.12 onder zijn beste tijd 
tot dan toe. En op de 100school pakte 
hij zijn 2e gouden medaille van de dag.
Dubbel goud was er ook voor Chris 
Verhoeven die op zowel de 100school 
als 100vrij onbedreigd naar de eerste 
plaats zwom. 

Na 5 minuten ging het fout. Waar Thijs 
Janssen dacht aan buitenspel door te 
stappen bleef er een ander staan waar-
door Eli makkelijk hun 2de goal kon ma-
ken door alleen op de keeper af te gaan. 
RKGSV kreeg in de 66ste min hun enige 
kans uit de 2de helft. Een vrije trap van 
Nick de Loo eindigde op de kruising. 
Een kwartier voor tijd kreeg Biek Ven-
horst ook nog een rode kaart waardoor 
RKGSV het laatste kwartier met 10 man 
verder moesten. In het laatste kwartier 
viel er nog 1 goal. Deze werd gemaakt 
vanaf de penalty stip, Thijs kwam onbe-
suisd in en de scheidsrechter legde de 
bal terecht op de stip. De eindstand van 
3-0 was hierdoor een feit. 
Aankomende week thuis tegen Elsen-
dorp en dan moet de beleving en de 
passie die tegen HVV op de mat gelegd 
werd weer terug zijn zodat naderhand 
op de kermis een gezellige middag/
avond mogelijk moet zijn. Kop op 
mannen en blijf er iedere week in gelo-
ven ook als we achter komen moeten 
we onze koppen niet laten hangen.

Afgelopen zondag stond de eerste derby van het seizoen op het programma. 
RKGSV moest uit naar Eli om de 3 punten mee te kunnen nemen naar Gerwen. 

Rikken bij RKVV 
Nederwetten
Het is weer tijd om gezellig een kaartje 
te gaan leggen in het Piet Renders Pa-
viljoen bij RKVV Nederwetten op on-
derstaande data: 4 november, 18 no-
vember, 2 en 16 december, 6 en 20 ja-
nuari, 3 en 17 februari.
Iedereen is welkom: leden maar ook 
niet-leden. De kantine gaat open om 
20.00 uur, aanvang rikken om 20.30 uur.

Strabrecht Junior Academie van start!
Na het succes van vorig jaar organiseert het Strabrecht College ook dit jaar de 
Strabrecht Junior Academie. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en groep 8. 
Op de Strabrecht Junior Academie maken leerlingen kennis met de verschillende 
vakken van de middelbare school. Tien weken lang, vanaf woensdag 2 november, 
zijn leerlingen van harte welkom om op onze school kennis te komen maken met 
het voortgezet onderwijs. De lessen op de Strabrecht Junior Academie worden 
gegeven door docenten van het Strabrecht College. Op woensdagmiddag begin-
nen de lessen om 13.45 uur en duren tot 15.15 uur. Via hun juffrouw of meester 
van de basisschool ontvangen de leerlingen een uitnodiging met daarin een 
wachtwoord. Via de link (op www.strabrecht.nl) kunnen zij zich vervolgens in-
schrijven voor de Strabrecht Junior Academie.

Schrijf je nu in!
Junior

academie

Gevonden
In Nuenen is een rijbewijs gevonden af-
komstig/afgegeven door de Gemeente 
Nuenen c.a. Het is van een mevrouw 
die geboren is 22-03-?. Deze mevrouw 
kan contact opnemen via mobielnr.: 
0638682393 of een bericht achter laten.

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 15 oktober
Nuenen VE1 - Wilh. Boys VE1  . . . 16.15
Zondag 16 oktober 
Nuenen 1 - DOSKO  . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Geldrop 2  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Oirschot V. 2  . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - Oirschot V. 3  . . . . . . . 12.00
Brabantia 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - RKSV Heeze 4  . . . . . . 10.00
Gestel 4 - Nuenen 8  . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - Braakhuizen 5  . . . . . 14.30
Nuenen 10 - FC Eindhoven AV5  10.00
EMK 6 - Nuenen 11  . . . . . . . . . . . . 11.00
Acht 7 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . . 10.00
Venlo. Boys VR1 - Nuenen VR1  . 12.00
Nijnsel VR1 - Nuenen VR2  . . . . . . 14.30
EFC VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . . . 12.00

EMK
Vrijdag 14 oktober 
EMK 1 (zaal) - FC Eindhoven 4  . . 20.55
Zaterdag 15 oktober 
WODAN VE 1 - EMK VE 1  . . . . . . . 16.30
Zondag 16 oktober
EMK 1 - Bladella 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SBC 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Rood Wit V 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . . 12.00
Wilhelmina Boys 3 - EMK 4  . . . . . 12.00
EMK 5 - Geldrop 5  . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Nuenen 11  . . . . . . . . . . . . 11.00
SBC VR 1 - EMK VR 1  . . . . . . . . . . . . 12.00 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 15 oktober
Vet. Wilhel. Boys -Nederwetten  . 16.30
Zondag 16 oktober
Nederwetten 2 - Best vooruit 8  10.00
Tivoli 3 - Nederwetten 3  . . . . . . . 11.00
Nederwetten 4 - Oir. Vooruit 9  . 11.00
Nederwetten Da1 - Heeze Da1  . 12.15
RKGSV Da1 - Nederwetten Da2  11.30

NKV KORFBAL
Zondag 16 oktober
NKV 2 - DKC 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - Keep Fit ’70 1  . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 18 oktober
DKB MW1 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . 20.30
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Gebreid vest
Maten: 34-48Maten: 34-48Maten: 34-48Maten: 34-48

Tas
In diverse varianten

verkrijgbaar, afmetingen:
ca. 23,5 x 23 cm,

slechts 6,99

Riem
Maten: 85-105 cm,

slechts 3,99

Longsleeve
Maten: 34-48

www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland


	RdL wk41 2016
	RdL wk41 2016
	VP 41
	Gemeente RdL wk41 2016 pag1
	Adv Kersvers wk41 RdL 2016
	Tekst Carnaval wk41 RdL 2016
	Tekst Gemeente 2 wk41 RdL 2016
	Adv Baderie wk41 RdL 2016
	Tekst Elvis wk41 RdL 2016
	Tekst Voorlees wk41 RdL 2016
	Tekst Archipel wk41 RdL 2016
	Adv Puzzel wk41 RdL 2016
	Tekst Eerste wk41 RdL 2016
	Adv Lindeblaadjes wk41 RdL 2016
	Tekst Helmond wk41 RdL 2016
	Tekst Kerk wk41 RdL 2016
	Tekst Sport 1 wk41 RdL 2016
	Adv Kik AP wk41 RdL 2016



