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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

www.nuenensmannenkoor.nl

Het Nuenens 

Mannenkoor, meedoen 

is mooier dan luisteren.

Het kan nog steeds. 

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

Clowns Kado: 
hartverwarmend 
mooi!

Derde editie 
Hee doede mee 
in aantocht

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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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

‘Wij raakten 
echt altijd alles 
kwijt…maar 
nu niet meer!’

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com

Anytime Fitness wordt de nieuwe       
bestemming van de oude bibliotheek 

Rechtgezet
In het artikel vorige week over de 
invoering van verplichting van 
reclamebelasting voor de Nuenense 
winkeliers is een onduidelijkheid 
geslopen.

In de zin: ‘Dit Betekent dat vanaf 1 ja-
nuari 2017 iedereen in het Centrum 
van Nuenen meebetaalt aan de vitali-
sering van het Centrum’ wordt ui-
teraard bedoeld dat dit alleen geldt 
voor de winkeliers. 

STEM OP

BRABANT

SMS NATUUR 10
NAAR 1008

Brabants natuurpark gaat de strijd aan in publieksverkiezing

Van Gogh National Park maakt kans op titel         
‘Mooiste natuurgebied van Nederland’
Van Gogh National Park is in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied 
van Nederland’. Van 10 tot en met 31 oktober kan het publiek via de specia-
le verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl/vangoghnp stemmen 
op Brabants grootste natuurpark. Daarmee maakt Van Gogh National Park 
kans om als nationaal park van wereldklasse internationaal op de kaart 
gezet te worden. 

De verkiezing is een initiatief van het 
ministerie van Economische Zaken. 
Hiermee wil ze de Nederlandse natuur 
aantrekkelijker maken voor bezoe-
kers, mensen meer betrekken bij wat 
de natuur te bieden heeft en natuurge-
bieden de kans geven zich te ontwik-
kelen tot nationale iconen.  

Nationaal park van formaat:   
in het hart van Brabant
Van Gogh National Park strekt zich 
uit van de Oostelijke Langstraat bij 
Waalwijk en de Loonse en Drunense 
Duinen tot Het Groene Woud met 
onder meer de Oisterwijkse Vennen, 
de Kampina en De Mortelen. Land-
schapsorganisaties, gemeenten en 
provincie spraken met elkaar af dat ze 
deze bijzondere natuurgebieden met 
elkaar gaan verbinden, waardoor één 
groot Nationaal Park in Midden-Bra-
bant ontstaat. Met het predicaat ‘Het 
mooiste natuurgebied van Nederland’ 
kan de toegankelijkheid en kwaliteit 
van dit park verder worden verbeterd 
en internationaal meer bekendheid 
krijgen.

Honderden kilometers fietspad
Van Gogh National Park is een gebied 
waar je straks honderden kilometers 
ononderbroken kunt wandelen en 

fietsen, van Waalwijk tot Nuenen. 
Maar waar mensen ook de dynamiek 
van het stadsleven ontdekken: Eind-
hoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
maken onlosmakelijk deel uit van Van 
Gogh National Park. 

Landschappelijk en    
cultureel meesterwerk
Het National Park vernoemen naar 
Vincent van Gogh komt voort uit re-
spect en ontzag voor de meesterschil-
der en diens toewijding aan de natuur 
en het Brabantse landleven. Van Gogh 
is in dit gebied geboren en getogen. 
Hij liet zich erdoor inspireren, getuige 
de talrijke Brabantse taferelen die hij 
schilderde en in zijn brieven be-
schreef. Brabant ziet Van Gogh daar-
mee echt als zoon van Brabant. Hij zit 
in het hart van Brabant, zowel letter-
lijk als figuurlijk. 

Kijken door de ogen van Van Gogh
Van Gogh National Park wil inwoners 
en bezoekers uit binnen- en buiten-
land een inkijkje geven in hoe deze 
icoon ‘zijn’ Brabant zag. Veel van toen 
is bewaard gebleven: bossen, heide, 
vennen en zandverstuivingen (één van 
de grootste van Europa!). Maar ook au-
thentieke dorpen en kerken, levendige 
pleinen en het boerenlandleven. De 
samenwerkende partijen nodigen ie-
dereen uit om zich te verwonderen 
over de natuur en zich verbonden te 
voelen met de Brabantse cultuur en 
het karakteristieke landleven. 

Partners
De totstandkoming van Van Gogh Na-
tional Park is mede mogelijk gemaakt 
door Nationaal Park De Loonse en 
Drunense Duinen, Nationaal Land-
schap Het Groene Woud, Gebiedsont-
wikkeling Oostelijke Langstraat, Agri-
Food Capital, Regio Hart van Brabant, 
Brabants Landschap, Natuurmonu-
menten en Provincie Noord-Brabant. 

Betekenis voor Nuenen? 
Voor het speciale Van Goghjaar 2015 
is veel promotie gemaakt. En dat heeft 
veel bezoekers in Nuenen opgeleverd. 
Naast Vincentre hebben vooral de ho-
reca en ook een deel van de midden-
stand dit kunnen merken. Indirect le-
vert dit weer werkgelegenheid op. 
“In een gewoon jaar als 2016 met veel 
minder promotie, zie je dat het bezoe-
kersaantal ook weer minder is dan in 
2015. Met Van Gogh National Park 
krijgen we er een extra en continu aan-
wezig promotiemiddel bij. Die conti-
nuïteit is van groot belang. Elk jaar 
weer in de aandacht staan, zal meer be-
zoekers naar Nuenen brengen” aldus 
Jan Kees Lemkes, Voorzitter stichting 
Van Gogh Village Nuenen.

Natuur en cultuur samen
Zoals natuurliefhebbers de natuur 
graag willen behouden, zo willen de 
Van Goghliefhebbers graag het erf-
goed behouden. Dat zijn de gebouwen 
en landschappen, die van belang wa-
ren voor zijn levensverhaal. Als het 
om de landschappen gaat, kunnen na-
tuur en cultuur samen optrekken en 
ontwikkelvingen starten voor de toe-
komst. Bezoekers zijn dan van groot 
belang voor de financiering van de in-
standhouding ervan.

Meer informatie: 
www.vangoghnationalpark.com/ 
#vangoghnp

Stem via
www.vangoghnationalpark.com
of Sms: NATUUR 10 naar 1008

Nadat de bibliotheek een kleine twee jaar geleden is vertrokken uit het 
pand Vincent van Goghplein 97, heeft deze ruimte (onderdeel van het Arca-
dia-gebouw) leeg gestaan. Nu gaat Nuenenaar Victor ten Wolde hier een 
fitnesscentrum vestigen, als franchisenemer van de Amerikaanse Anytime 
Fitness-formule. Dit is wereldwijd de grootste fitness-organisatie met inmid-
dels meer dan 3.300 vestigingen waarvan in Nederland deze nieuwe vesti-
ging alweer de 59ste is. Gemiddeld komt er per dag nog steeds één nieuwe 
vestiging bij.

Het succes van Anytime Fitness is te 
danken aan het concept 
Bij Anytime Fitness kun je sporten op 
de meest moderne fitness-apparatuur 
van Life Fitness en kun je deelnemen 
aan groepslessen en aan personal- of 
small group-training. Het centrum is 
door de privé kleedkamers met dou-
ches, de persoonlijke en Amerikaans/
Nuenense vriendelijke benadering en 
begeleiding en natuurlijk de unieke 
ligging midden in het centrum, de 
perfecte plaats voor iedereen. Uniek is 

ook dat dit centrum 24 uur per dag, 7 
dagen per week en 365 dagen per jaar 
is geopend, waardoor je op ieder ge-
wenst moment kunt sporten. Ook kun 
je met de eigen toegangssleutel in alle 
Anytime Fitness-vestigingen over de 
gehele wereld sporten.

Victor ten Wolde is al jaren werkzaam 
als fitnessbegeleider, personal trainer 

en lifestyle coach en hij wil zijn passie 
voor bewegen, voeding en gezondheid 
overbrengen op anderen om zo een 
(kleine) bijdrage te leveren aan (het 
verbeteren van) de gezondheid van de 
Nuenense bevolking. Daarom wordt 
ook een vestiging van Food & You ge-
opend in het pand, waar je persoon-
lijk, veelal gratis, voedingsadvies kunt 
krijgen. Daarnaast is er een ruimte ge-
reserveerd voor een fysiotherapeut(en) 
praktijk, waar men trouwens nog naar 
op zoek is.

In de 450 m2 ruimte die overblijft en 
die door middel van een aparte ingang 
is te bereiken, is nog plaats voor be-
drijven die tegen een zeer scherpe 
prijs kantoorruimte willen huren in 

het centrum van Nuenen. Dit kan al 
vanaf één werkplek, maar ook een 
grote huurder is van harte welkom. De 
verbouwing van het pand is gestart en 
vanaf eind november zal het fitness- 
centrum in gebruik worden genomen.

Bij deze krant vind je een flyer van 
Anytime Fitness met hierop de ope-
ningstijden tijdens het knalweekend 
op 28, 29 en 30 oktober. Als je tijdens 
dit weekend besluit lid te worden, 
krijg je een zeer interessante maxima-
le levenslange korting op de normale 
maandprijzen en voor de eerste 50 in-
schrijvers ligt een Anytime Fitness 
goodiebag klaar.

Je kunt de ontwikkelingen van Any-
time Fitness Nuenen volgen via face-
book en via de website. Voor informa-
tie over het huren van kantoorruimte 
kun je contact opnemen met Jan ten 
Wolde 06-53400831. 

____________________________________

Elk jaar weer in de 
aandacht staan, 
zal meer bezoekers 
naar Nuenen brengen.
____________________________________

Bekerwedstrijd 
zondag 23 oktober

EMK - RKSV NUENEN
Aanvang 14.30 uur

Gevonden
Sleutelbos + plaatje AH en Gamma op 
parkeerplaats Jo van Dijkhof. Af te ha-
len op gemeentehuis 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 

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	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	

i.v.m. een galadiner met muziek op 5 november 2016 in een tent 
op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 20 
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.
 

PUBLICATIE
Omgevingsvergunning Broekdijk 20 gemeente Nuenen c.a.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben van de heer M. 
Donkers een aanvraag  (1e fase) voor een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag 
betreft het oprichten van een bestaande inrichting en het verrichten 
van handelingen met gevolgen voor beschermende natuurgebieden 
vanuit de inrichting gelegen aan de Broekdijk 20 te Nuenen. 
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij 
besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.
De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage vanaf 21 oktober 2016 tot en met 2 december 2016. 

Beroepstermijn
Belanghebbende kunnen tot en met 2 december 2016 beroep instel-
len	bij	de	Rechtbank	Oost-Brabant,	sector	bestuursrecht,	Postbus	
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het toezenden van alle op de 
zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken zal 
de rechtbank zelf opvragen.

Inwerkingtreding
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep-
schrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na 
het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige 
voorziening”	te	vragen	bij	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
Oost-Brabant,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	’s-
Hertogenbosch. 

Voorlopige voorziening
Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, 
bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die no-
dig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om een voorlo-
pige voorziening toe te kennen, is dat sprake is van een spoedeisend 
belang. Voor zowel het instellen van beroep als het vragen van een 
voorlopige	voorziening	is	griffierecht	verschuldigd.	

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te 
zien na afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt	u	contact	opnemen	met	de	heer	J.	Aarts	van	de	Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0413.
Aan	deze	procedure	is	het	kenmerk	met	nr.	HZ_WABO-2015-2780	
/25865 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te ver-
melden. 

Nuenen, 20 oktober 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilan-
den tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het 
betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet 
onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te	houden	met	deze	regelgeving.	Overtredingen	die	door	de	boa’s	
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U 
kunt deze vinden via www.overheid.nl

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

REISDOCUMENT (BIJNA) VERLOPEN?
De laatste maanden van dit jaar verlopen van veel inwoners te-
gelijk de reisdocumenten. We verwachten hierdoor een volge-
boekte agenda en extra drukte aan onze balies.

Brief gehad? Maak een afspraak!
Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. 
Krijgt u zo ’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van 
een afspraak. De afsprakenagenda loopt dan al snel vol en u 
hebt kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet 
wachten.
Een afspraak maakt u gemakkelijk via www.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
ª	 10	oktober	2016	 Sportlaan	8,	5671	GR	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van leegstandsbeheer 
	 	 	 Pleincollege	Nuenen	(RO,	afwijken	van	de	
   bestemming);
•	 14	oktober	2016	 Hoekstraat,	kavel	tussen	huisnummer	72	en	
	 	 	 74,	5674	NP	–	het	oprichten	van	een	
	 	 	 woonhuis	(BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	Evers	(restaurant	Goesting)	voor	het	plaat-

sen van een tent aan de achterzijde van het restaurant aan Park 
61	i.v.m.	de	prinsenwissel	van	Carnavalsvereniging	de	“Raod	van	
Zatterdag” op 13 november 2016;

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

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	
een tent aan de achterzijde van het restaurant aan Collse Hoef-
dijk 24 i.v.m. de prijsuitreiking en feestavond van de dorpsquiz 
Heedoedemee op 12 november 2016;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	I.	Braeken	voor	het	inrichten	van	een	terras	
voor haar horecagelegenheid aan Parkstraat 2B.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 20 oktober 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning 
is verzonden op:
•	 12	oktober	2016	 Kruisakker,	ter	hoogte	van	huisnummer	6,	
	 	 	 5674	TZ	–	het	rooien	van	twee	Elzen	(KAP);
•	 14	oktober	2016	 Kerkstraat	15,	5671	GN	–	het	oprichten	van	
	 	 	 een	woonhuis	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	
   de bestemming);
•	 14	oktober	2016	 Nol	Rendershof	7,	5674	MC	–	het	wijzigen	
   en uitbreiden van een vrijstaand woonhuis 
   (BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 14	oktober	2016	 De	Koppel	1,	5674	NW	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het realiseren 
   van een buitenruimte voor een kinderdag-
	 	 	 verblijf	(RO,	afwijken	van	de	bestemming).

UITNODIGING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 25 oktober komt de wijkraad Eeneind in openbare verga-
dering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. 
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom.

AFVALINZAMELING
Thema: Inzameling snoeihout en grof vuil op woensdag 26 oktober
Op	26	oktober	houdt	de	gemeente	Nuenen	c.a.	een	inzameling	van	
snoeihout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor 
één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het 
gemeentehuis. U moet hiervoor wel even een afspraak maken. (040 
2631631). Een sticker kost € 7,70. Voor dit bedrag kunt u 1 collo 
snoeihout laten ophalen. Een collo mag niet groter zijn dan 
0,5*0,5*1,5m.	Op	dit	collo	plakt	u	de	sticker,	zodat	de	inzamelaar	
ziet dat hij het moet meenemen. 

Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, 
De Huufkes 48-50 te Nuenen. Voor het aanleveren van snoeihout 
moet u bij de Milieustraat een entreetarief betalen van € 4,75. U 
kunt ook de bladkorven gebruiken voor uw eigen snoeiafval en gras-
maaisel. 

Ook	haalt	de	gemeente	op	deze	dag	grof	vuil	op.	Ook	hiervoor	heeft	
u een sticker nodig. (zie hierboven) De kosten voor afvoer van grof 
vuil bedragen € 20,47 per collo.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
honden.	 Op	 de	 naleving	 van	 andere	 regels	 wordt	 uiteraard	 ook	
toegezien.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
•	 U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de 

hondenlosloopwegen	of	–terreinen.	Een	overzicht	van	deze	lo-
caties, is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/
inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/
huisdieren-en-hondenlosloopgebieden_826.html

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige	hondenlosloopwegen	of	–	terreinen	geldt	de	opruim-
plicht	niet.	De	opruimplicht	bij	een	hondenlosloopweg	of	–	ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenlosloopwegen en –terreinen
Een	hond	mag	alleen	op	een	losloopweg	of	–terrein	onaangelijnd	
lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, 

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 19.00-
21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Asbest ruimen. Asbest is gevaarlijk afval.
Lees eerst de regels op de website van de 
gemeente en kijk of u er zelf aan mag beginnen.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 
Kwaliteit maakt het verschil!

4 Gepaneerde
Schnitzels ..............................6,95 
"Toverbal"
100 gram ..........................................1,25 
100 gr. Runder Rookvlees + 
100 gr. Eiersalade, samen.....3,50
Shoarma pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes, saus ..6,95 
Mini Kip Rollade
"puur kipfilet" 500 gram ..........6,00 
4 Gegrilde
Kippenpoten .....................5,00 

De best belegde broodjes!!!

Andijvie
 1/2 kilo 0,59
Paddestoelenmix      
pan klaar   per schaal  2,99
Spitskool panklaar    

1/2 kilo 0,89

Stroganoff salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 20 t/m woensdag 26 oktober

Doyenne du comice   
   hele kilo 1,29

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

GRILL

Kwaliteit, met Passie 
voor u klaar gemaakt!!! Acties week 42: geldig maandag 17 okt. t/m zaterdag 22 okt. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood
Fijn volkorenbrood met zonnepitten, 
lijnzaad & sesamzaad
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Plaatcake appel of speculaas
  
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried’s #1 
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker
  
  5+1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstvlaai
Hazelnootbavaroise smaak  
halve € 7,50
 heel € 1395

VOLVO 245 2.1 ESTATE
benzine  |  handgeschakeld  |  kilometerstand: 51348 miles

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

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.

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

wijk Nuenen-Oost
(omg. De Heijbloem ± 300 kranten) 
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Tot Snel!
Verrassend Inspirerend,

José

De collectie bestaat uit de volgende merken:
PIP, Essenza, Cyell, Taubert,

 Ringella, Skiny, Charmor en Pill

Parkhof 1 - 5671 EX - Nuenen - 040 7630415

DE NIEUWE COLLECTIE 
NACHTMODE IS BINNEN
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Meld je aan op:
www.st-anna.nl

12 november 2016
van 10:00 - 14:00 uur

Geboortecentrum Anna organiseert een leuke 
en leerzame dag voor alle aanstaande ouders. 
Er worden drie interessante lezingen gegeven. 
Verloskundigen en kraamverzorgenden zijn 
aanwezig om al je vragen te beantwoorden en je 
kunt een kijkje nemen in ons Geboortecentrum.

Gezonde voeding
Wat is gezond voor moeder en kind? Zowel tijdens de 
zwangerschap als daarna. En alles over borstvoeding.

Pijn rondom bevalling
Wat is de functie van pijn tijdens de bevalling? Hoe kunnen 
jullie je hier op voorbereiden? En ontdek de mogelijkheden 
voor pijnstilling bij het Anna.

Dunstan babytaal
Leer de vijf belangrijkste geluidjes kennen die alle 
pasgeboren baby’s maken. Zo weet je snel wat je kindje 
nodig heeft.

Kom naar het St. Anna 
Ziekenhuis voor interessante 
lezingen rondom zwangerschap 
en bevalling.

Bevallen in huiselijke sfeer? 
Dat kan bij Anna!
Zwanger? Overweeg dan eens om te bevallen in Geboortecentrum Anna. 
Hier kunnen zwangere vrouwen, onder begeleiding van de eigen verlos-
kundige of gynaecoloog uit het St. Anna Ziekenhuis, in een huiselijke 
sfeer bevallen. 

Het Geboortecentrum Anna is klein-
schalig en gemoedelijk. Jouw gezin 
staat centraal en krijgt alle aandacht 
tijdens deze bijzondere periode. De 
professionals zijn goed op elkaar inge-
speeld en alles is erop gericht om jullie 
als gezin zo veel mogelijk samen te ver-
zorgen.

“Mijn verloskundige was er de hele tijd 
bij. Ook toen de gynaecoloog de beval-
ling moest overnemen. Dat is zo fijn”, 
vertelt een kersverse moeder enthou-
siast. Bovendien hoef je tijdens de be-
valling niet te verplaatsen. Zoveel mo-
gelijk vindt plaats in de kraamsuite van 
de moeder. 

Baby’s & Buiken
Op zaterdag 12 november organiseert 
het Geboortecentrum Anna een leuke 
en leerzame dag voor alle aanstaande 
ouders. Er worden lezingen gegeven 
over gezonde voeding voor moeder 
en kind. Er is een lezing over pijn 
rondom de bevalling. En een lezing 
over Dunstan babytaal, waarmee je de 
vijf belangrijkste geluidjes leert ken-
nen die alle pasgeboren baby’s maken. 
Verloskundigen en kraamverzorgen-
den zijn aanwezig om vragen te be-
antwoorden en je kunt een kijkje ne-
men in ons Geboortecentrum. 

Aanmelden kan via: www.st-anna.nl

De E-overheid komt eraan !

Bibliotheek en Seniorweb 
leren u werken met DigiD
In 2017 gaat de dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de 
Belastingdienst, voornamelijk via internet, met digitale loketten. De e-
Overheid is dan een feit. Zo is b.v. de blauwe belastingenvelop nu al bijna 
helemaal uit beeld. Ook het aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van 
werk, of het doorgeven van een verhuizing aan de gemeente, gaat bijna al-
leen nog maar digitaal. Dat bespaart de overheid flinke kosten. 

Bent u klaar voor de eOverheid?
We moeten dus al snel zelfstandig ge-
bruik gaan maken van die e-Overheid. 
Maar in Nederland zijn er toch nog 
zo’n 1 miljoen burgers die niet gewend 
zijn om via het internet contact te zoe-
ken met de overheid. En daarom zijn 
de Bibliotheken dan ook gestart met 
cursussen om te leren met de compu-
ter bij de officiële instanties iets aan te 
vragen, op te zoeken of in te dienen.

Bibliotheek en Seniorweb staan 
klaar in Nuenen
Binnenkort starten in de Bibliotheek 
in Nuenen, weer series van vier work-
shops (max. 7 personen), met uitleg 
rond het met de computer aanvragen/
insturen van gegevens bij de landelijke 
loketten. De docenten van Seniorweb 
Nuenen leggen uit hoe u een DigiD 
aanvraagt en gebruikt. Hoe u zoekt bij 
Mijnoverheid. En wat u allemaal kunt 
vinden bij de Sociale Verzekerings-
bank, bij werk.nl, of bij Mijn Toesla-
gen. Het gaat niet om uitleg over de 
wettelijke regels, maar om uitleg over 
zoeken en aanvragen op deze websites. 
Drie van de vier cursusochtenden be-
handelen we het zoeken en vinden bij 
de landelijke instanties. En de vierde 
en laatste cursusochtend gaat over het 
zoeken, vinden en aanvragen bij de di-
gitale loketten van de eigen gemeente, 
Nuenen.

Na deze vier trainingen kunt u zelf-
standig op de diverse sites uw eigen 
persoonsgegevens bekijken, uw DigiD 
gebruiken èn zelf toeslag aanvragen. 
Daarnaast kunt u zoeken en reageren 
op de site van de eigen gemeente.

Bent u zelf vaardig genoeg in het zoe-
ken-en-vinden bij de digitale loketten? 
Attendeer dan uw vrienden, buren of 
familie op deze cursussen.

Aanmelden en klaar!
De trainingen zijn 4x op een vaste och-
tend of avond. In de Bibliotheekvesti-
ging in Nuenen. Er is plaats voor 10 
deelnemers. U moet wèl de computer 
basisvaardigheden beheersen, dus met 
muis en toetsenbord overweg kunnen. 
Omdat cursisten gaan oefenen met ei-
gen gegevens (binnen een beveiligde 
omgeving), is het meenemen van een 
identiteitsbewijs met daarop het Bur-
ger Service nummer, gewenst.

De cursus kost € 60,- (4x training à € 10,- 
en 1 x syllabus à € 20,-). Er staan vol-
doende computers, maar natuurlijk mag 
u ook werken op de eigen laptop. 
Geef u snel op, met een telefoontje 
naar: Mw. Mart Lokker, tel. 040-
2840219 (op werkdagen tussen 17.00 
en 18.00 uur). Of via http://bit.ly/Bieb_
SeniorwebNuenen. 

Diabetes Fonds zoekt    
nieuwe collectanten
Een bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabe-
tes? Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in 
Nuenen, voornamelijk voor Eeneind, Nuenen Centrum, Lyndakkers, Tomak-
ker, Broekdijk, Eikelkampen en omgeving. De collecteweek is dit jaar van 31 
oktober t/m 5 november.
 
Wilt u collectant worden? 
Meld u zich dan aan bij Thieu van Ek-
kendonk, coördinator collecte in 
Nuenen van het Diabetes Fonds via 
t.vanekkendonk@onsnet.nu of via 
tel. 040-2842317.

Meer informatie op www.diabetes-
fonds.nl/collectant
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-

deling, genezing en preventie van dia-
betes (ook wel suikerziekte genoemd). 
Hiervoor is het fonds afhankelijk van 
donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 
miljoen mensen met diabetes in Ne-
derland, en elke dag komen er 240 pa-
tiënten bij. Diabetes kan leiden tot 
een hartaanval, dementie, blindheid 
en nierfalen. Een ernstige aandoening 
die zo snel mogelijk de wereld uit 
moet.
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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

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

Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur kan helpen bij depressie 

Anti-depressiva kunnen vaak 
gestopt worden
Acupunctuur blijkt verschillende positieve effecten op ons brein te hebben. 
Mede hierdoor kan acupunctuur goede behandeleffecten hebben bij een de-
pressie. Chinese, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse wetenschappers, o.a. van 
de beroemde Harvard Universiteit, concludeerden dit op basis van een om-
vangrijke en goed uitgevoerde studie. Het wetenschappelijke artikel daar-
over publiceerden ze op 16 september jl. in het gerenommeerde tijdschrift 
voor psychiaters, het medische vakblad Journal of Psychiatric Research.

Als je depressief bent dan heb je lan-
gere tijd last van een sombere stem-
ming en nare gevoelens. Je vind jezelf 
waardeloos en je hebt veel last van 
eigenlijk onterechte, schuldgevoe-
lens. Daarnaast lijkt het alsof je eigen-
lijk niks meer voelt, ook niet voor je 
geliefden. De liefde ligt als het ware: 
‘onder een steen.’
Verder heb je last van denkklachten: 
het lukt je niet meer goed om je te 
concentreren. Het kijken van een film 
is dikwijls al te veel. Je piekert wel de 
hele tijd, je gedachten cirkelen als-
maar in een kringetje rond. Wellicht 
denk je veel aan de dood.
Daarnaast zijn er meestal lichamelijke 
klachten: je slaapt slecht, je hebt geen 
zin om te eten en te vrijen. Je bent 
vaak trager in je bewegingen. Mis-
schien heb je last van hoofdpijn en/of 
andere pijnklachten. 
Ten slotte zijn er de gedragsklachten: 
je doet steeds minder, er komt weinig 
uit je handen. Dat leidt er natuurlijk 
weer toe dat je jezelf steeds waardelo-
zer gaat vinden. Je dreigt zo in een vi-
cieuze circel te raken. Daarom is het 
verstandig dat je je laat behandelen. 
Depressie is tenslotte een echte ziek-
te! Meestal bestaat de gangbare be-
handeling uit pillen (anti-depressiva) 
en/of praten (psychotherapie).

Het mooie van acupunctuur is, dat het 
anti-depressiva gaandeweg vaak kan 
vervangen. Ook kan het náást anti-
depressiva gegeven worden, als stop-
pen met anti-depressiva (nog) niet 
verantwoord is. Acupunctuur onder-
steunt ook je eventuele psycho-thera-
pie. Omdat je al weer wat lekkerder in 
je vel zit, kun je de gesprekken met je 
therapeut beter voeren. Vaak slapen 
mensen direct na (vaak ook al tijdens) 
de eerste paar behandelingen al veel 
beter. Dikwijls krijgen ze ook al weer 
snel zin in seks, lekker eten en sociale 
contacten. 

Goede voornemens voor 2017? 

Begin nu al met een cursus   
fit & slank!
De meeste mensen maken goede voornemens voor het nieuwe jaar. Echter, 
als je wilt afvallen dan kun je beter meteen beginnen met het aanleren van 
een vitale leefstijl. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. De methode Fit & Slank is 
een eenvoudige methode voor iedereen die op een gezonde manier wil eten 
en zijn leefstijl wil veranderen om kilo’s kwijt te raken.

Fit & Slank is geen dieet maar je ont-
wikkelt een gezond eetpatroon waarbij 
je leert keuzes te maken die jou helpen 
je doel te bereiken. Bovendien krijg je 
inzicht in jouw voedingsgewoonten en 
leer je alles over vitale en fatale voe-
ding.

Als je nu start met een cursus Fit & 
Slank dan ga je de decembermaand 
stralend tegemoet en kun je bewuster 
genieten van alle feestdagen. Met het 
volgen van een Fit & Slank cursus in 
november en december maak je ook 
nog gebruik van de vergoeding in 2016 
die zorgverzekeraars geven voor deze 
cursus. 

Interesse? Aanmelden voor de Fit & 
Slank groepscursus die start op 7 no-
vember in Nuenen kan via www.fiten-
slank.nl/ellen-lintzen. Voor meer in-
formatie neem vrijblijvend contact op 
met Ellen Lintzen via 06 - 1448 4483 of 
ellen.lintzen@fitenslank.nl

Ga fitter en slanker het nieuwe jaar in! 
Dat is pas een goed voornemen.

Bij inschrijving vóór 1 november maak 
je bovendien kans op één van de boeken 
Fit & Slank: ‘Stralend voor de spiegel’. 

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

 Eastborn, Mline, Pullman, Carpe Diem

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Klassieke Landbouw 
Werktuigen Vereniging
Op zondag 30 oktober organiseert 
de KLW weer haar najaarsruilbeurs/
rommelmarkt.

Dit vindt plaats te Ginderdoor 55 tus-
sen Lieshout en Mariahout. De aan-
vang is om 08.00 uur en duurt tot 14.00 
uur. Meer info Jos Heijmans. Tel: 06 
52297466. www.klw-vereniging.nl

Visie op onze Regio   
namens fractie VDB 
Wat is nu echt belangrijk voor onze brainport regio? Volgens VDB moet onze 
regio, als motor van de economie in Nederland, ervoor zorgen dat wij de 
concurrentie binnen Europa aan kunnen. Door op deze manier de beste te 
zijn zorgen wij voor werk en welvaart voor onze inwoners in deze regio. Zo-
danig dat de inwoners voldoende tijd vrij hebben om naast hun belangrijke 
werk in de regio, zij kunnen genieten van makkelijk bereikbare natuur en 
zelfs tijd hebben voor mantelzorg of vrijwilligers werk. 

Op deze manier kunnen ook de min-
der valide inwoners in onze regio de 
hulp en aandacht krijgen die zij verdie-
nen. Op alle niveaus is onderwijs van 
hoge kwaliteit nodig dat aansluit bij 
wat de bedrijven vragen. De nadruk 
ligt daarbij op techniek en onderne-
merschap.
Nodig is het waarborgen van open in-
novatie, één van de grote sterktes van 
Zuidoost-Nederland. Open innovatie 
draagt bij aan oplossingen voor maat-
schappelijke uitdagingen en produc-
ten en diensten met hoge toegevoegde 
waarde.
Zuidoost-Nederland heeft meer star-
ters met meer marktfocus nodig en 
snelle, innovatieve groeiers. Hiervoor 
is meer kapitaal nodig voor kansrijke 
bedrijven in elke fase van ontwikkeling.
Hoogwaardige verbindingen naar 
klantenregio’s, toeleveranciers en in-
ternationale vestigingen zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
topregio als Zuidoost-Nederland. On-

derzoekers moeten bovendien snel 
kunnen reizen tussen de Europese 
kennishubs.
Samenwerken zit Zuidoost-Nederland 
in de genen en is een belangrijke voor-
waarde voor succes gebleken. Leven-
dige uitwisseling tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid - op al-
le niveaus- is een belangrijk funda-
ment onder het succes.
Veel bedrijven hebben wereldwijd hun 
vestigingen en produceren voor de 
mondiale markt. Deze bedrijven teza-
men zetten wereldstandaarden. Een 
hoogwaardig internationaal netwerk is 
voor deze bedrijven én voor Zuidoost-
Nederland van vitaal belang.
Alle besluiten die in onze regio geno-
men gaan worden, moeten getoetst 
worden aan deze visie. Past het besluit 
binnen de visie, doorgaan, anders 
stoppen.

Ir. Tom van den Boomen, 
fractievoorzitter VDB

Clowns Kado:   
hartverwarmend mooi!
Jong en oud heeft woensdag 12 oktober jl. genoten van een hartverwarmend 
mooie voorstelling van Arno Huibers en Paul van der Heijden in Het Klooster. 
De clowns waren inventief, creatief en muzikaal. En interactief! Met veel en-
thousiasme assisteerden de jonge bezoekers, waarvan velen (misschien wel 
voor het eerst) het theater bezochten samen met hun opa en/of oma. 

Arno Huijbers is gearriveerd, samen 
met Paul van der Heijden, zijn muzi-
kale begeleider. De kinderen staan 
klaar om geschminkt te worden en de 
voorstelling kan beginnen. Samen met 
de kinderen trekt Arno de zaal in, op 
het podium staat een groot kado. 
Clown Arno, die leuke, met al zijn 
grapjes, springt op het podium. Met 
zijn muzikale vuilnisbak, zijn levende 
bezemsteel, die stille trom en niet te 
vergeten die allergrootste zeepbel, 
maakt hij allerlei clownsgrappen. De 
kinderen in de zaal genieten, worden 

bij zijn grapjes betrokken, mogen mee-
doen en blazen samen met Arno de al-
lermooiste zeepbel.
Als allerlaatste mag dan eindelijk het 
kado uitgepakt worden en wat is het, 
een bom! Een bom, die Arno heel 
voorzichtig aansteekt, de bom ont-
springt en er verschijnt een hele mooie 
rode roos.
Arno kijkt de zaal in en overhandigt de 
roos aan een van de allerliefste moeders.
De zaal genoot, er werd gelachen, er 
werd geschaterd! Het was een super-
leuke voorstelling waarvan jong en 
oud hebben genoten. Arno Huibers 
een superclown!

Foto’s van de voorstelling zijn te vinden 
op de website cultuuroverdag.word-
press.com. Deze voorstelling werd me-
de mogelijk gemaakt door Cultuur 
Overdag, Bibliotheek Dommeldal, 
KBO Nuenen en PVGE Nuenen.

Wereldmuziekkoor Keskedee succesvol in Belgische Ardennen

Muzikaal jubileumweekend laat 
diepe indruk achter in Waalse regio
Wereldmuziekkoor Keskedee bestaat dit jaar 20 jaar en om dat te vieren, is 
het koor in het weekend van 7 t/m 9 oktober jl. naar de Belgische Ardennen 
getogen. Vanuit een meer dan sfeervolle ambiance van kasteel-hotel Harzé 
heeft Keskedee een groot aantal succesvolle concerten verzorgd, waar in de 
regio Durbuy - Remouchamps nog lang over gesproken zal worden.

Op vrijdagavond 7 oktober werd in het 
sfeervolle kerkje van My een concert 
verzorgd door Keskedee, samen met 
Le Chant de la Lembrée uit Ferrières. 
Een koor dat vooral klassieke - en se-
miklassieke muziek op het repertoire 
heeft staan. Een heerlijk contrast met 
de swingende wereldmuziek van Kes-
kedee waarbij het publiek en zelfs me-
neer pastoor volledig uit het dak gin-
gen. De ‘nazit’ in de plaatselijke voet-
balkantine met heerlijke regionale 
specialiteiten was een geweldige erva-
ring voor beide koren. Taal blijkt dan 
geen barrière, als er maar genoeg ge-
zongen kan worden.
Na een mooi dagprogramma op zater-
dag, waarbij met een spontane flashmob 
in hartje Durbuy de zaak ook weer op 
stelten werd gezet, toog het koor rich-
ting Remouchamps, alwaar in de kerk 
een concert kon worden verzorgd in sa-

menwerking met het koor Couleurs Vo-
cales. Ook hier weer een totaal afwij-
kend repertoire en ook nu weer een 
fraai contrast met onze wereldmuziek. 
Ook na zaterdagavond bleef het nog 
lang nazinderen in de regio.
Op zondagochtend stond de Hubertus 
mis in Vieuxville op het programma. 
De opening van het jachtseizoen, welke 
werd opgeluisterd door het koor uit 
Ferrières met een heuse Waals talige 
mis en jachthoornblazers. Honden ge-
zegend, Keskedee door meneer pas-
toor in enigszins gebrekkig Nederlands 
nog even gefeliciteerd met het 20-jarig 
jubileum en daarna op verzoek buiten 
op een heerlijk zonovergoten pleintje 
spontaan nog wat Keskedee nummers 
gezongen. Wederom ging het denk-
beeldige dak er af bij het publiek.
Na een afsluitende lunch ging iedereen 
moe, maar zeer voldaan huiswaarts. 
We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd, muzikaal jubileumweekend.

Heeft u ook zo’n zin om mee te zin-
gen?? Tenoren en bassen zijn zeer wel-
kom bij het kleurrijkste koor van Nue-
nen; Wereldmuziekkoor Keskedee.
Wij repeteren elke woensdagavond 
van 19.00 - 20.30 uur in Het Klooster, 
Parkstraat 1 in Nuenen voor de aan-
staande optredens in 2016 in binnen- 
en buitenland. Contact: keskedee@
live.nl of via de secretaris Marcel Lan-
genhuijsen 06-20540194.
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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

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
11.00 uur Open podium 

Eenbes basisschool 
Sint Jozef uit Nederwetten

Vrijdag 21 oktober 
14.30-16.30 uur Bijeenkomst 

Cliëntenraad Archipel thuis
Jo van Dijkhof

Vrijdag 21 oktober 
19.00-21.00 uur Eerste ronde 
kaartverkoop ‘HeeDoeDeMee’

 kiosk in Het Park

Vrijdag 21 oktober
20.00 uur Kienavond Lieshout

 Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Vrijdag 21 oktober 
19.30-21.30 uur Pianoconcert 

Franse pianiste Dévayani
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Vrijdag 21 oktober 
20.15 uur Rik avond bij 

de supportersclub RKSV Nuenen 
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 22 oktober
 20.30 uur De formatie Taaftere 

Brabantse / Nederlandse 
Ons Tejater, Dorpshuis, Lieshout

Zaterdag 22 oktober
21.00 uur Hits & Clips

Café Schafrath

Zondag 23 oktober
Paddenstoelenwandeling IVN Nuenen

10.00 uur De start wandeling aan het einde 
van de Parallelweg. 09.45 uur per fiets 

vanaf Het Klooster Nuenen

Zondag 23 oktober
11.00 uur Art in Listening
met Wouter Bergenhuizen

Het Klooster

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober
13.00-17.00 uur Smeulders = open
expo vintage serviezen en fotografie

Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 23 oktober
13.30 uur Uitwisselingsconcert

Drumfanfare Jong Leven 
en Harmonieorkest St Caecilia

D’n Heuvel, Gerwen

Zondag 23 oktober
14.30 uur Optreden VissersvrouwenKoor 

‘De Walnoten’. Aangeboden door 
’Steuntje in de Rug’ van de Rabobank

Jo van Dijkhof

Maandag 24 oktober
10.30 uur Cultuur Overdag: Film ‘Brooklyn’

Het Klooster

Woensdag 26 oktober
20.15-21.30 uur Discrimineren we echt 

niet? Oecumenische thema-avond
met Prof. Daniël Wigboldus

De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

Vrijdag 28 oktober
19.00 uur Netwerkclub Jong! Nuenen

Het Klooster

Zaterdag 29 oktober
10.00 uur-12.00 uur Tweede ronde kaart-

verkoop ‘HeeDoeDeMee’
 kiosk in Het Park

Zaterdag 29 oktober
11.00-15.00 uur Kledingwinkel 

Vrouwencentrum de Vlinder
Sportlaan 12, Nuenen

Zaterdag 29 oktober
19.00-21.00 uur IVN Nuenen wandeling 

De Nacht van de Nacht
Cupkeet aan de Molendijk 7, Eindhoven

Zondag 30 oktober 
08.00-14.00 uur KLW 

najaar ruilbeurs/rommelmarkt. Ginderdoor 
55 tussen Lieshout en Mariahout

Zondag 30 oktober 
13.30-16.00 uur Klankschalenworkshop

Biolekkers, Parkstraat 3F Nuenen

Zondag 30 oktober
14.00 uur The Gipsy Mood 

Weverkeshof

Zondag 30 oktober
14.30-16.30 uur Optreden ‘Unity’

Aangeboden door Vrienden van de Akkers
Jo van Dijkhof

Zondag 30 oktober
20.30 uur Liederentafel
Café Schafrath Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Via deze weg willen wij u danken voor de vele blijken van belangstelling 
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Leo Hoogeveen
 * 10-11-1941 † 15-09-2016

Het medeleven, persoonlijk of in de vorm van bloemen was voor ons een 
grote troost, dit zullen wij ons steeds met dankbaarheid herinneren.

Nuenen, 20-10-2016 Sonja Hoogeveen- van Wijk
 Kinderen en kleinkinderen

In liefde losgelaten

Cor Vermeulen
echtgenoot van

Ineke Vermeulen-Hezemans

* Eindhoven, 31 oktober 1941 † Nuenen, 11 oktober 2016

Ineke

Kinderen en kleinkinderen 

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Vermeulen
Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker mevrouw M. Feuth.
Zondag 23 oktober 11.00 uur: viering 
met medewerking van Mark Elbers, 
voorganger pastoraal werker mevrouw 
M. Feuth. 

Misintenties
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); 
overleden familie Rooswinkel-van 
Swaaij; Lenard, Ernest, Will en Gerard 
de Haas; Cathrien en Piet Wernaart.
Zondag 23 oktober 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); 
Maria Peters-Wernaart; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Jan en Gusta 
Swinkels-Veldkamp en schoonzoon 
Hans Strijbosch; Jef van Nuenen; Ma-
rie van den Reek-Bijsterveld; Ries en 
Anneke Meulendijk-Biemans; Machiel 
van Stokkom; overleden ouders van 
Schijndel-Pas en hun overleden doch-
ters; Overleden ouders Van Santvoort-
Van de Loo en Jan van de Ven.

Mededelingen 
In onze parochie zijn overleden Cor 
Vermeulen, Klamperlaan 3, Piet Aarts, 
Jasmijnstraat 10 en Jeanni van Lierop-
van Eijk, Generaal Cronjestraat 3, 
Eindhoven. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.
Aanstaande zondag is er een extra col-
lecte voor de katholieke missieorgani-
satie Missio ten behoeve van het op-
bouwwerk in de Filippijnen. 
De opbrengst van het orgelconcert 
op zondagmiddag 9 oktober bedroeg 
€ 195,50.

Woensdag 26 oktober, aanvang 20.15 
uur in De Regenboog, Sportlaan 5 
Nuenen, boeiende lezing door prof. 
Daniël Wigboldus over vooroordelen, 
hokjesdenken en uitsluiting. We den-
ken vaak dat we zelf niet discrimine-
ren. Is dat echt zo? Na afloop bent u 
zich meer bewust van de na- en voor-
delen van uw eigen vooroordelen. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Riet van Mook; Fien Raaijmakers-Aal-
ders; Frans Saris en familie.

Mededeling
A.s. zondag is er een extra collecte voor 
de katholieke missieorganisatie Missio. 
Zij vraagt uw bijdrage voor het opbouw-
werk in de Filippijnen, dat regelmatig 
wordt getroffen door tyfoons die grote 
verwoestingen aanrichten. Wij bevelen 
deze collecte van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties 
Maria Donkers-Bekx; Sjef en Lena Sa-
ris-Swinkels; Toon en Lies van Erp-van 
de Rijt; Frans en Anna de Groot-Vrijal-
denhoven en zoon Henk; Diny Ge-
raets-Zwegers namens Parochiekoor; 
Twan Stoop en Mien Stoop-van Berkel; 
Overleden ouders Bunthof-de Weerd; 
Heleen Bunthof-Nissen wegens sterf-
dag; Karel Schepers en Mien Schepers-
van der Linden; Wim van Nuland.
 
Mededeling 
A.s. zondag is er een extra collecte voor 
de katholieke missieorganisatie Missio. 
Zij vraagt uw bijdrage voor het opbouw-
werk in de Filippijnen, dat regelmatig 
wordt getroffen door tyfoons die grote 
verwoestingen aanrichten. Wij bevelen 
deze collecte van harte bij u aan.
 
De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 23 oktober, 10.00 uur: kerke-
lijk werker P. Flach. We collecteren 
voor Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
Na de dienst is er koffiedrinken. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Op 
dinsdag 25 oktober is er Samen aan 

Tafel. U kunt zich opgeven via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl tot za-
terdag 22 oktober. 
Woensdag 26 oktober is de eerste oe-
cumenische thema-avond met als 
gastspreker prof. dr. Daniël Wigbol-
dus. Thema: Deel je leven - zonder 
vooroordelen. Lees ook de publicatie 
elders in dit blad. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor overige activi-
teiten: zie de website of ons publicatie-
bord aan de gevel van De Regenboog.

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 20 oktober. 17.30 uur H. 
Lof van de oktobermaand; 18.30 uur 
H. Mis, gedachtenis van H. Johannes 
van Kent, belijder. 
Vrijdag 21 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Hilarion, abt en H. Ur-
sula en gezellinnen, maagden en mar-
telaressen. 
Zaterdag 22 oktober. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op Zaterdag. 
Zondag 23 oktober. 23ste Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Gedachtenis van de Uitbreiding 
van het Geloof; Missiezondag. 
Maandag 24 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Rafaël, aartsengel. 
Dinsdag 25 oktober. 17.30 uur H. Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Chrysan-
thus en Daria, martelaren. 
Woensdag 26 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis H. Evaristus, paus en 
martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een heel bijzonder mens. 

Hierbij geven wij u kennis van het heengaan van ons aller tante Jo. 
Wij zijn dankbaar voor alle zorg en aandacht die zij ons gegeven heeft. 

Jo Relou-van Happen
echtgenote van

Lowie Relou †

 Geldrop, 23 september 1915                         † Nuenen, 17 oktober 2016

Zij overleed in de leeftijd van 101 jaar.

Neven en nichten van Happen
Neven en nichten Relou

Correspondentieadres: 
Jhr. Marcus van Gerwenlaan 8 
5671 CG Nuenen

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 21 oktober 
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. 
Aansluitend volgt haar begrafenis op het parochiekerkhof.

Tante Jo is op haar kamer, Pieter Dekkersstraat 42 te Nuenen. 
U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur. 
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Cultuur overdag:   
Film ‘Brooklyn’
Na de activiteiten in het kader van 
de Kinderboekenweek (de voorlees-
wedstrijd voor opa’s en oma’s én de 
voorstelling Clowns Kado door Arno 
Huibers) organiseert Cultuur Over-
dag weer een filmvertoning.

Op maandag 24 oktober draait de film 
‘Brooklyn’. Dit romantische filmdrama 
uit 2015 is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van Colm Tóibin. 
Aangetrokken door het veelbelovend 
Amerika, verhuist een jonge vrouw, El-
lis (Saoirse Ronan), rond 1950 vanuit 
een klein dorp in Ierland naar Brook-
lyn om te werken en carrière te maken. 
Daar wordt ze verliefd op de Italiaans-
Amerikaanse Tony (Emory Cohen). 
Maar haar nieuw gevonden geluk 
wordt al snel verstoord door haar ver-
leden en Ellis zal een keuze moeten 
maken tussen twee landen en twee 
verschillende levens.
De film begint om 10.30 uur; de foyer is 
open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee of 
koffie) is € 6,50. Kaartjes zijn te koop aan 
de receptie van Het Klooster (Park 1), ie-
dere werkdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Na afloop van de film biedt Het Kloos-
ter de mogelijkheid om te lunchen. In-
teresse? Koop dan uiterlijk 20 oktober 
aan de receptie van Het Klooster ook 
een kaartje voor de lunch. Geen lunch, 
maar gewoon nog even napraten on-
der het genot van een drankje? Ook 
dat kan natuurlijk. 
Alle informatie over de film en kaartver-
koop vindt u op de website: https://cul-
tuuroverdag.wordpress.com Informatie 
over Cultuur Overdag vindt u ook via 
www.facebook.com/cultuuroverdag

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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  

Wil de eigenaar die zijn hond liet poepen op de oprit tussen het eind van de Haffmanslaan 
en het fietspad zich melden bij de BOA?
Hartelijk dank namens alle scootmobiel en rolstoel gebruikers.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Nuenen wat nu?
Volgens de wijzen in de commissie Demmers is een fusie tussen de gemeenten Nuenen en 
Son en Breugel noodzakelijk. De bestuurkracht van met name Nuenen is onvoldoende be-
vonden om zelfstandig verder te kunnen. Ook na de fusie is deze blijkbaar te gering om 
over grotere financiële zaken te kunnen beslissen. Grote infrastructurele projecten als we-
gen, industrie ontwikkeling en woningbouw moeten naar grote broer Eindhoven.
Dit lijkt op een proefballonnetje van eerder geschetste plannen om Nederland te verdelen 
in zo’n 40 supergemeenten met opheffing van de provincie structuur. Supernova Eindho-
ven met hulpmanen, vooralsnog alleen Nuenen met Son en Breugel. Om het proefproject 
te completeren, mits succesvol, zullen ongetwijfeld later ook de andere omliggende ge-
meenten worden toegevoegd.
Het bijbehorende recht van de bewoner van zo’n satelliet gemeente om over de eigen in-
frastructuur te stemmen ontbreekt echter. Het afstoten van taken van de provincie naar 
de supernova mist ook. Het zal toch niet de bedoeling zijn om nog een extra bestuurslaag 
te creëren zodat de afstand tussen politiek en burger nog groter wordt. Het plan zoals het 
er nu ligt ondermijnt dus de democratie, vergroot de afstand tot de burger en is voorals-
nog te kleinschalig zo lang de anderen niet meedoen.
De laatste raadsvergadering in Nuenen heeft weer eens duidelijk gemaakt dat grote Nue-
nense problemen gebagatelliseerd worden, zoals de verkeersstromen door ons dorp. Een 
selecte groep bestuurders laat wederom het persoonlijk belang prevaleren boven het ge-
meenschappelijk belang. Dit is zo’n voorbeeld van die bestuurskrachtproblematiek en 
plaatst het oordeel van de commissie Demmers toch wel in een begrijpelijk daglicht. Het is 
dan ook te verwachten dat de huidige eigengereide gemeenteraad in november bij meer-
derheid zal kiezen voor een kansloze zelfstandige toekomst.

Bestuurlijke vernieuwing is van tijd tot tijd noodzakelijk, maar moet geen doel op zich zijn. 
Zo’n experiment verdient zeker een kans, maar er moeten nog veel plooien worden glad-
gestreken.
 

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, 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

 

Winkeliers stemmen positief    
over invoering reclamebelasting 
Maandag 10 oktober hebben de ondernemers uit het centrum van Nuenen gezamenlijk 
positief gestemd etc... 
Dit bericht konden we afgelopen week lezen in Rond de Linde. Zoals verderop in het be-
richt is aangegeven, was ca. 61% van de stemgerechtigden die avond aanwezig en heeft 
daarvan 57% voor invoering van de reclamebelasting gestemd. Gezamenlijk? Als je dit 
gaat analyseren, kom je tot de conclusie, dat de uitkomst van de stemming (per saldo 
was maar 6% meer voor!) toch wel te denken geeft. Ook de sfeer van de avond was er 
naar: het was ja of nee. Geen alternatief, laat staan ruimte voor anders denkenden. Wat 
is de bedoeling? Je richt een stichting op, die straks alles regelt middels ingestelde werk-
groepen, waarin gekozen ondernemers deel nemen. De inkomsten van de Stichting lo-
pen in een vorm van een soort belastingheffing via de Gemeente, die daarvoor jaarlijks 
een aanslag op legt. Bezwaar aantekenen? De Gemeente, die feitelijk alleen maar als 
incassant zal functioneren (kosten € 3.000 per jaar!), is hierin geen partij en zal bezwa-
ren weer afwentelen op de Stichting. Ook ziet de Gemeente de bui al hangen, reden 
waarom zij willen dat van de door haar ontvangen reclamebelasting € 10.000,- moet 
worden gereserveerd voor de afhandeling van bezwaarschriften. Daarnaast de te beta-
len vergoeding voor de te benoemen manager plus nog wat administratiekosten (sa-
men ca. 30% van het totaal) en bijna de helft van de totale begroting is al op! En stel nu 
eens, dat de meerderheid van alle ondernemers zou besluiten hiermede te willen stop-
pen, kan dat dan ook zomaar? Al met al voldoende stof tot nadenken voor de raad en ik 
wens hen dan ook veel wijsheid toe bij het te nemen besluit. 

Martien v.d. Heuvel, Ouwlandsedijk 5, 5673 PS Nuenen 

Zonnige Nuenense begroting
Door Gerrit van Ginkel

Wethouder Joep Pernot van Financiën presenteerde op donderdag 13 okto-
ber zijn toelichting op de programmabegroting 2017 de meerjarenbegroting 
2018-2020. Met een algemene reserve van ruim 3,5 miljoen Euro en een weer-
standsratio van 1.46 is Nuenen uit de gevarenzone geklommen. Ook voor 
2018, 19 en 20 kunnen sluitende begrotingen tegemoet gezien worden.

In het kader om een meer overzichte-
lijke begroting aan te bieden, is geko-
zen voor acht programma’s die zijn op-
gebouwd uit meerdere beleidsterrei-
nen. Het streven om te komen tot een 
meer leesbaar document, dat ook voor 
minder financieel onderlegde burgers 
te doorgronden is, noemde de wethou-
der geslaagd.
Het economisch tij zit duidelijk mee 
vertelde wethouder Pernot. De op-
brengsten van Nuenen-West worden 
positief. De uitkering in het Gemeen-
tefonds uit Den Haag wordt wat groter. 
Daardoor is er wat meer ruimte voor 
de burgers, zoals een verlaging van de 
OZB tot 2.6% en een verlaging van de 
afvalstoffenheffing.
Over de ontwikkelingen in Het Kloos-
ter met de theaterzaal vertelde de wet-
houder dat hij nog steeds in overleg is 
over de mogelijkheden en onmogelijk-
heden over een voor Nuenen accepta-
bele exploitatie. Als hij om zich heen 
keek naar omliggende dorpen zag hij 
wel dat het altijd geld zal kosten om 
een sociaal culturele ruimte in stand te 
houden. De vraag is alleen hoeveel 
geld we ervoor over hebben.

Risico’s lopende rechtszaken
Het risico over de afloop van nog lo-
pende rechtszaken is niet in de begro-
ting verwerkt. De hoogte van die kos-
ten zijn totaal niet te voorzien. Die 
kosten komen uit de post onvoorzien. 
De deal met Helpt Elkander en met de 
Gerwense garagehouder waren zaken 
waar hij met enige trots op terugkeek.

De positieve resultaten van de begro-
ting brachten een modernisering van 
De Hongerman met daarbij een nieuw 
zwembad weer wat dichterbij. Vooral 
omdat de gemeente al eigenaar is van de 
benodigde grond voor die uitbreiding 
maakt het hele project al weer reëler. 

Over de kunstgrasvelden met de rub-
ber korrels, vooral bij de RKSV Nue-
nen, was hij duidelijk: “Wij zijn geen 
partner in deze. De vereniging heeft 
zelf gekozen voor die velden”.

De programmabegroting moet wette-
lijk zijn vastgesteld voor 15 november. 
Behandeling in de raad is gepland op 
10 november en in de commissie op 20 
oktober.

Oecumenische thema-avond

Discrimineren we echt niet?
We denken vaak dat we zelf niet discrimineren. Maar is dat echt zo? Voor de 
eerste thema-avond van het seizoen hebben de Nuenense kerken een be-
kend en geestdriftig spreker uitgenodigd: Prof. Daniël Wigboldus, hoogle-
raar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zal 
dan spreken over vooroordelen en uitsluiting. 

Prof. Wigboldus, bekend van zijn op-
treden bij De Wereld Draait Door, doet 
al twintig jaar onderzoek naar hoe 
mensen anderen waarnemen en 
beoordelen. In zijn lezing licht Wig-
boldus op een toegankelijke manier 
het ontstaan en de (onbewuste) wer-
king van vooroordelen en stereotypen 
toe. In zijn boeiende lezing komen 
hokjesdenken, impulsief gedrag en im-

pliciete associaties aan bod. De inlei-
der zal speciale aandacht geven aan re-
cent onderzoek naar het waarnemen 
van gezichten. 
Na afloop bent u zich meer bewust van 
de na- en voordelen van uw eigen 
vooroordelen. 
Deze avond mag u niet missen !

Datum: woensdag 26 oktober. Tijd: 
20.15-21.30 uur, koffie/ thee vanaf 
19.45 uur. Plaats: De Regenboog, 
Sportlaan 5, Nuenen. Toegang: Toe-
gangsprijs € 3,-. inclusief koffie of thee.
Voor de serie van vijf oecumenische 
thema-avonden is een passe-partout 
verkrijgbaar voor € 10,-. Info: Peter 
van Overbruggen. Tel: 040 - 283 3744.
E-mail: p.vanoverbruggen@onsnet.nu

Smeulders = open

Expositie van Anne Turner   
en Thieu Kessels
De enige openbare kunsthuiskamer van Nuenen zet voor 
de laatste keer dit jaar de voordeur open. Op zaterdag en 
zondag 22 en 23 oktober presenteren José en Wim Smeul-
ders een heel andere vorm van kunst, die van het tafelen.

Anne Turner laat zien dat tafelen écht een kunst is. Ze heeft 
serviezen uit verschillende periodes verzameld en combineert 
deze met glaswerk en zilveren bestek in allerlei stijlen. De ser-
viezen zijn gebruikt bij huwelijken en andere grote partijen of 
feesten, o.a. in Kasteel Groeneveld in Baarn en bij de opening 
van museum Voorlinden in september. Ze dragen bij aan de 
sfeer en geven een romantische en feeërieke uitstraling. Anne 
heeft als kunsthistorica gewerkt in musea in Cardiff en Leeu-
warden en is een achttiende-eeuws porseleinspecialist. 

De foto’s van Thieu Kessels laten de vindplaatsen, de opslag en 
het gebruik van de serviezen zien en vormen een fraaie achter-
grond voor de stijlvolle tafelkunst. 

Smeulders = open, zaterdag/zondag 22 en 23 oktober van 
13.00 tot 17.00 uur, Beekstraat 23 in Nuenen

Nieuws van de Revak
Dat er fanatiek gezwommen wordt bij de Revak was u wellicht al bekend. 
Veel van onze leden zwemmen wekelijks een aantal baantjes. Deze baantjes 
worden keurig bijgehouden op een ‘strippenkaart’. Eens in de zoveel tijd, als 
deze kaart vol is, wordt de inspanning beloond met een mooi certificaat, of 
zelfs een medaille. Voor de duidelijkheid, een volle kaart is ongeveer 25 ki-
lometer, oftewel 1000 baantjes in het grote bad van De Drietip.

Heel af en toe is er een aantal van deze 
kaarten tegelijk vol, wat resulteert in 
een grote stapel certificaten. Alle zwem-
mers gefeliciteerd met deze prestatie, en 
op naar de volgende volle kaart. 
Zwemvereniging Revak Nuenen helpt 
al bijna 45 jaar mensen met een licha-
melijke of geestelijke handicap, of 
mensen die op doktersadvies moeten 
revalideren, met zwemmen in warm 
water. Hierbij staan wekelijks vele vrij-
willigers klaar om de leden van de Re-
vak één op één te begeleiden. Op 
woensdagavond en donderdagochtend 

staan we voor u klaar in De Drietip! 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.revak.nu

Een aantal certificaten voor de geleverde 
prestaties

Kienavond 
Dorpshuis Lieshout
Op vrijdag 21 oktober is er weer een 
kienavond in de zaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2 in Lieshout. Open 
vanaf 19.00 uur, aanvang 20.00 uur.
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Derde editie Hee doede mee in aantocht
In heel Nuenen is het te merken, de derde editie van de quiz staat weer voor 
de deur en de organisatie gooit bijna dagelijks een weetje of hint op Face-
book. ‘Eindelijk’, hoor je ze denken want waar zaten ze al die tijd?

Het lijkt er sterk op dat de organisatie 
dit jaar enkel en alleen na zonsonder-
gang naar buiten is getreden en zich al-
leen heeft laten zien wanneer de mees-
te Nuenenaren al sliepen. Betrouwba-
re bronnen vertellen dat ze zich op 
deze manier zo realistisch mogelijk 
konden voorbereiden op het Nuenens 
speelveld bij nacht. Zo bewogen ze 
zich dus maandenlang louter in het 
licht van de maan en geleidt door de 
sterren door het dorp om zo de flora, 
fauna en ruimtelijk ordening van Nue-
nen bij nacht te bestuderen, en het spel 
hierop aan te passen. 
Maar alvorens jullie gaan beleven wat 
deze voorbereiding heeft opgeleverd 
vond de organisatie het belangrijk om 
nog een aantal data en feitjes onder el-
kaar te zetten om onduidelijkheden te 
voorkomen:

Vrijdag 21 oktober 
Vindt de eerste ronde van de kaartver-
koop voor het feest plaats. Van 19.00 
uur tot 21.00 uur zal de organisatie zijn 
kraampje openen in de kiosk in Het 
Park.

Zaterdag 29 oktober
Volgt er een tweede ronde van de 
kaartverkoop voor het feest. Deze keer 
zal de organisatie van 10.00 uur tot 
12.00 uur aanwezig zijn met de kaart-
jes ook in de kiosk in Het Park.

Let op! De kaartjes zijn enkel te koop 
onder vermelding van de teamnaam. 
De kosten bedragen € 3,- per kaartje 
waarbij het eerste welkomstdrankje is 
inbegrepen. Graag gepast betalen!

Zaterdag 5 november
Is het alweer tijd voor de derde editie 
van HeeDoedeMee. Om 18.30 uur 
mogen de teamcaptains het Quizboek 
komen ophalen wederom in de Kiosk 
in Het Park en uiterlijk 23.30 uur moet 
deze op diezelfde plek weer ingeleverd 
worden. 
Dit jaar zal de quiz de hele avond live 
worden uitgezonden op de zender van 
het LON (Lokale Omroep Nuenen).

Zaterdag 12 november
Heeft ook dit jaar de organisatie weer 
de taak om in slechts een week alles na 
te kijken en wordt de winnaar bekend 
gemaakt tijdens het grote feest. Om 
20.00 uur zullen de deuren van de 
feesttent achter de Collse Hoeve open-
gaan en kan je op vertoon van je kaart-
je komen aanschouwen of jouw team 
dit jaar tot de slimste van Nuenen 
wordt gekozen.
Naast de 
quizuitslag 
belooft de 
feestavond 
op muzikaal 
gebied dit jaar 
weer een groot 
succes te 
worden. 
Naast de oude 
vertrouwde 
huis DJ Jordy 
Graat zal de 
band Lijn 7 de 
avond vullen 
met een 
veelbelovend 
repertoire.

En dan, de hoofdprijzen! 
Want dit jaar zijn er namelijk meerde-
re hoofdprijzen uit te delen welke mo-
gelijk zijn gemaakt door onze twee 
hoofdsponsoren. Naast Jumbo Ton 
Grimbergen is dit jaar namelijk ook de 
Rabobank hoofdsponsor van Heedoe-
demee en samen zorgen zij ervoor dat 
er dit jaar maar liefst drie grote prijzen 
te vergeven zijn: 

1e Prijs: een cheque van € 500,- te be-
steden aan een Nuenens goed doel* (of 
de keuze om deze in te wisselen tegen 
€ 50,- contant voor het eigen team)

2e Prijs: een cheque van € 300,- te be-
steden aan een Nuenens goed doel* (of 
in te wisselen tegen € 30,- voor het ei-
gen team)

3e Prijs: een cheque van € 200,- te be-
steden aan een Nuenens goed doel* (of 
in te wisselen tegen € 20,- voor het ei-
gen team)

* Uitgesloten zijn doelen van politieke 
of religieuze aard

Als laatste wil de organisatie alle deel-
nemers nog een keer op het hart druk-
ken om ogen en oren goed open te 
houden en Facebook te blijven volgen. 
Voor een echt goede voorbereiding is 
het wellicht zelfs verstandig om het 
voorbeeld van de organisatie te volgen 
en ’s nachts de fiets te pakken voor een 
rondje Nuenen ;-)
Heel veel succes en tot 5 november!

IVN Nuenen 
verzorgt de   
Nacht van de Nacht
Zaterdag 29 oktober is er de lande-
lijke Nacht van de Nacht. IVN Nue-
nen verzorgt dit jaar deze bijzonde-
re nacht. Hiervoor verzamelen we bij 
de roze Cupkeet aan de Molendijk 7, 
Eindhoven. Vandaar lopen we naar 
het fietspad van Vincent van Gogh.

Bezoekers zullen in de schemering 
verrast worden door een ontwerp van 
licht en kleur, geïnspireerd op het we-
reldberoemde werk ‘De Sterrennacht’ 
Van Vincent van Gogh. Een magische 
beleving.
Heijmans ontwikkelde speciaal voor 
het fietspad met kunstenaar Daan 
Roosegaarde een innovatieve techno-
logie waarbij het pad verlicht wordt 
door duizenden fonkelende steentjes. 
Hierdoor ontstaat een spel van licht en 
poëzie. Roosegaarde: "Ik wil een plek 
creëren die mensen als bijzonder erva-
ren, techniek gekoppeld aan beleving”.

De avond begint om 19.00 uur en is 
rond 21.00 uur afgelopen. (Groot)ou-
ders met (klein)kinderen vanaf 7 jaar 
zijn van harte welkom en kunnen zich 
aanmelden via sonja.nachtvande-
nacht@gmail.com tot en met woens-
dag 26 oktober. Honden zijn niet wel-
kom !
De activiteiten: er is een muzikale ver-
telling over de nacht, we bekijken bij 
helder weer de sterrenhemel en we ko-
men meer te weten over nachtvlinders, 
insecten en de bloemen.
Kosten (€ 1,50) zijn er alleen voor de 
koffie/thee/warme chocomelk die bij 
de Cupkeet gekocht kunnen worden.

Kinderboekenweek op  
BS De Dassenburcht 

Voor altijd jong….
Woensdag 5 oktober kregen we be-
zoek van een opa en een oma met een 
tas vol boeken. Voor iedere groep van 
peuterspeelzaal, kinderopvang, bso en 
basisschool hadden zij een cadeau 
meegebracht. Hiermee was de kinder-
boekenweek 2016 geopend en konden 
opa en oma weer naar huis om uit te 
rusten. De afgelopen weken werd er 
gewerkt rondom het thema ‘Voor al-
tijd jong…’ Er zijn nog veel meer opa’s 
en oma’s in de groepen geweest om te 
vertellen over vroeger, voor te lezen en 
spelletjes te spelen. Jong en oud heb-
ben hiervan genoten. Op vrijdag 14 
oktober werd de Kinderboekenweek 
afgesloten met een verrassende dans 
door de groepen 3 en 8. Opa’s en oma’s 
dank jullie wel, mede door jullie was 
het een bijzondere kinderboekenweek.
 

Sint Jozefschool gaat terug in de tijd
Op vrijdag 14 oktober maakten de leerlingen van Eenbes basisschool Sint 
Jozef uit Nederwetten een gezellig reisje terug in de tijd. Zij gingen met de 
hele school op excursie naar het Boerenbond museum in Gemert. 

Boerenbondmuseum
Bij het boerenbondmuseum kregen de 
leerlingen een interessante rondlei-
ding door het Brabantse boerenleven 
van een eeuw geleden. Ze zagen hoe 
klompen gemaakt werden, hoe een 
weefraam werkt, ze maakten een huif-
kartocht en zagen hoe een smid een 
speciaal herfstblaadje voor de school 
maakte. Natuurlijk was er ook tijd om 
even ouderwets lekker te spelen in de 
speeltuin.

Kinderboekenweek
In de dagen voorafgaand aan de excur-
sie waren de leerlingen op school ook 
al terug in de tijd gegaan. Het is name-
lijk kinderboekenweek. Hierin staan 
opa’s en oma’s centraal onder het mot-
to: Voor altijd jong! De leerlingen leer-

den over vroeger: knutselen met ecoli-
ne, je opa of oma interviewen over het 
leven van vroeger, boeken lezen over 
opa’s en oma’s en zelf een verhaal 
schrijven over het schoolleven van 
vroeger.

Open podium
De knallende afsluiting van dit thema 
is aanstaande vrijdag 21 oktober. Tij-
dens een open podium presenteren de 
leerlingen dansjes, liedjes en toneel-
stukjes onder het motto: voor altijd 
jong! De voorstelling begint om 11.00 
uur. Iedereen is van harte welkom, 
maar natuurlijk zijn opa’s en oma’s ex-
tra welkom. Toegang is gratis!
Ga mee terug in de tijd en kom a.s. 
vrijdag kijken!
Tot dan!

De Wentelwiek 
‘voor altijd jong’
Van 5 oktober tot en met 16 oktober 
was het Kinderboekenweek met als 
thema ‘opa’s en oma’s voor altijd jong’. 
Dat was op brede school De Wentel-
wiek goed te merken want het was er 
een komen en gaan van opa’s en oma’s 
die kwamen voorlezen en vertellen. 
Het besteden van aandacht aan de 
Kinderboekenweek is op school van-
zelfsprekend, omdat goed kunnen le-
zen essentieel is om een leven lang te 
kunnen blijven leren. De Kinderboe-
kenweek is het moment bij uitstek om 
kinderen te laten ervaren dat lezen ook 
veel plezier kan geven. Er zijn bijvoor-
beeld boeken gelezen met opa’s en 
oma’s in de hoofdrol, er zijn verhalen 
geschreven door de leerlingen over 
hun leven over 70 jaar en er zijn delen 
van boeken nagespeeld en uitgebeeld. 
Bij dit thema mochten de grootouders 
zelf natuurlijk niet ontbreken en zo 
kwam het dat er ook opa’s en oma’s 
meededen tijdens tekenlessen, spelle-
tjesmiddagen, lessen topondernemers 
en zelfs bij de gymles. En dit leesfeest 
is afgesloten met een presentatie van 
alle groepen aan een aula die vol zat 
met opa’s en oma’s. Zowel de leer-
krachten als de leerlingen hebben ge-
noten van de enorme betrokkenheid 
die deze opa’s en oma’s tijdens de Kin-
derboekenweek hebben getoond.

Blues, zon en het allerlaatste ijsje
Door Nannie van den Eijnden

Bomvolle terrassen en gezellige drukte in een zonovergoten park afgelopen 
zondag. Om dan toch echt het allerlaatste ijsje te eten, kon je bij IJssalon 
Italia in een lange rij gaan staan. Maar die duurt daar nooit lang, het perso-
neel is vriendelijk en snel. De ijssalon gaat dicht en is een week voor kerst 
weer een week open. 

De overgang van de frisse buitenlucht 
naar Café Schafrath was groot, daar 
kwam de lucht van bier en zweet je al 
tegemoet. Maar dat drukte Trash 
Hombres heel snel naar de achter-
grond. De band had er zin in en zette 
alles op alles om het publiek het naar 

de zin te maken met hun heerlijk swin-
gende mix van rockabilly, rhythm and 
blues nummers. En daar zijn Wil Sip-
kema (gitaar), Marc Kamphuis (zang & 
bluesharp), Wilfred Pieters (contrabas 
& zang) en Pieter van Hoorn (drums) 
in geslaagd, er werd meegezongen en 
gedanst!

Een filmpje van het optreden staat op 
de facebookpagina van Rond de Linde.

De Walnoten zingen    
in Gasterij Jo van Dijkhof
Op zondag 23 oktober zal ’s middags om 14.30 uur vissersvrouwenkoor De 
Walnoten een gratis optreden verzorgen in Gasterij Jo van Dijkhof. Dit op-
treden was toegezegd als de actie ‘Steuntje in de rug’ van de Rabobank vol-
doende geld zou opbrengen om een optreden te financieren. Dank zij vol-
doende stemmen van de leden van de Rabobank kan ook de andere 
vestiging van Archipel, De Akkers in Bakel, een gratis optreden van De Wal-
noten tegemoet zien. Dit gaat plaatsvinden op 22 januari 2017.

Vissersvrouwenkoor De Walnoten be-
staat inmiddels ruim 18 jaar. Verkleed 
als vissersvrouwen uit vervlogen tijden 
zingen zij bekende en onbekende lied-
jes over de zee en alles wat daarmee te 
maken heeft. Behalve Nederlandse 

liedjes worden er ook liedjes gezongen 
in de Engelse, Duitse, Franse Spaanse 
en Zweedse taal. De Walnoten staan er 
om bekend dat zij een plezierige sfeer 
weten over te brengen. Het belooft een 
sfeervolle middag te worden. 

Paddenstoelen-
wandeling   
IVN Nuenen
Op zondag 23 oktober organiseert 
IVN Nuenen een zoektocht naar pad-
denstoelen op het steenoventerrein 
(terrein van Bloem en Tuin). Voor kin-
deren is er een aparte wandeling voor-
bereid op hetzelfde terrein. De start 
van de wandeling is aan het einde van 
de Parallelweg (te bereiken vanaf de 
Collse Hoefdijk, net voor de spoor-
wegovergang links, om 10.00 uur of 
per fiets vanaf Het Klooster in Nue-
nen, Park 1 om 9.45 uur. Informatie: 
Paula van Agt, 040-2844414.
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Uitwisselings-
concert  
Drumfanfare   
Jong Leven -  
Harmonie St. Caecilia 
Afwisselend en vernieuwend; Drum-
fanfare Jong Leven heeft samen met 
Harmonie St. Caecilia uit Volkel een 
uitwisselingsconcert georganiseerd.

Zondag 23 oktober staat het uitwisse-
lingsconcert gepland. Sint Caecilia be-
staat uit een harmonieorkest, een slag-
werkgroep en een opleidingsorkest. Tij-
dens het uitwisselingsconcert zal u 
worden verrast met een divers muzikaal 
programma van het Harmonieorkest St. 
Caecilia en Drumfanfare Jong Leven.
De aanvang is om 13.30 uur in het ge-
meenschapshuis 'D'n Heuvel' te Ger-
wen. Toegang is gratis.
Wij heten u alvast van harte welkom 
voor dit concert. Graag tot 23 oktober!

Nieuw Eethuis Konya   
aan Berg geopend
Door Gerrit van Ginkel

Sinds begin september is aan Berg 32A Eethuis Konya gevestigd. Het is de 
naam van de geboorteplaats in Turkije van de eigenaar Gazi. Hij is helemaal 
vertrouwd met de keuken die het Eethuis op de kaart heeft staan. Hij werkte 
onder andere 25 jaar voor een Eethuis in Helmond.

Gazi (rechts) met een van zijn medewerkers voor zijn zaak aan Berg 32A

Wat meteen opvalt bij binnenkomst is 
de frisse en schone uitstraling van de 
zaak. Ook de keuken en de toiletten 
worden vol trots aan mij getoond en 
zijn een echt visitekaartje. Tijdens de 
middag zijn de medewerkers al druk 
bezig met de voorbereidingen voor de 
avonddrukte.
Eigenaar Gazi hierover: “Het loopt on-
gelooflijk goed voor de korte tijd dat 
wij hier bezig zijn. Er ontwikkelt zich 
al een vast klantenpatroon. We hebben 
nu al een aantal vaste weekklanten en 

zelfs klanten die meerdere keren per 
week bestellen. Ook komen tijdens de 
middag al reserveringen binnen voor 
het avonddiner.” Het Eethuis telt 25 
zitplaatsen.

De toverwoorden voor dat succes zijn 
superkwaliteit, een aantrekkelijke prijs, 
een schone en nette omgeving en een 
snelle bediening en bezorging. Er zijn 
al zondagen geweest dat ze met twee 
chauffeurs moesten rijden om de 
wachttijden in de hand te houden.

Nieuwe netwerkclub JONG! 
Nuenen start op 28 oktober!
JONG! staat voor: Jong, Ondernemend, Nieuwsgierig en Gezellig! en richt 
zich op ondernemende mensen, zowel ondernemers als mensen die in loon-
dienst werkzaam zijn.

www.jongnuenen.nl

info@jongnuenen.nl

www.facebook.com/jongnuenen    

JONG! Nuenen
AFTRAP!

Datum: 28 Oktober 2016 | locatie: ‘t Klooster | Aanvang: 19:00 uur

dé Jongste netwerkclub

uit Nuenen.

Wij zijn: JONG! Nuenen,

           wij zijn; Ondernemend,

       wij zijn; Nieuwsgierig,

               maar vooral; Gezellig!

met gastspreker!

JONG! Nuenen komt om de zes weken 
bij elkaar om onder het genot van een 
drankje bij te praten over alles wat ons 
beweegt. Het doel is om de leden bij 
elkaar te brengen en om netwerken uit 
te breiden, zonder direct de nadruk op 
acquisitie te leggen. Laagdrempelig en 
gezellig borrelen staat centraal, met 
iedere bijeenkomst weer een boeiende 
activiteit of spreker(s). Onze vereni-
ging hanteert geen leeftijdsgrens, alle 

mensen met een jonge en onderne-
mende geest zijn welkom!

De thuisbasis van JONG! Nuenen is 
Het Klooster. De interessante en gezel-
lige bijeenkomsten op onze thuisbasis 
zullen worden afgewisseld met inspi-
rerende bedrijfsbezoeken.

Spreekt dit je aan en wil je ook voor 
maar € 120,- per jaar lid worden van dé 
JONG!ste netwerkclub van Nuenen? 
Ga dan naar www.jongnuenen.nl en 
meld je aan!

Het enorme assortiment omvat onder 
andere Griekse specialiteiten met 10 
verschillende schotels, diverse Mix 
Schotels, ongeveer 20 schotels met on-
der meer Donner Kebab, Shoarma, 
Kipfilet, Gyros, Spareribs, Shaslick, 
Saté en Hamburger, een ruime keuze 
aan belegde broodjes, 25 verschillende 
pizza’s, kindermenu’s, salades, frites en 
gekoelde dranken.
Gazi wil nog opmerken dat voor 
Shoarma echt varkensvlees gebruikt 
moet worden en niets anders, zoals hij 
wel eens op andere plaatsen aantreft.
Voor nieuwe klanten loopt een inte-
ressante korting/spaar actie.

De openingstijden zijn van maandag 
tot donderdag van 14.00 tot 24.00 uur.
In het weekend van 14.00 tot 02.00 uur. 
Er wordt dan bezorgd tot 03.00 uur. Be-
stellingen en reserveringen kunt u doen 
via tel. 040-8080071. Meer info via 
Facebook en Google via Eethuis Konya. 
Men staat met zes medewerkers klaar 
om het u naar de zin te maken.

Extra concert 
Lenny Kuhr
Het concert ‘Gekust door de eeuwig-
heid’ in het van Goghkerkje op 27 
november is uitverkocht.

Er komt een extra concert op 12 fe-
bruari 2017. Een kaartje kost € 20,-. 
Reserveren op lenny@lennykuhr.com.

Gerwen Kermis zonnig straatfeest
Gerwen Kermis is een vierdaags straatfeest geworden dat gevierd is onder 
een heerlijk najaarszonnetje. Met name zondagmiddag vermaakten jong en 
oud zich opperbest. 

Fran Hamilton wordt erelid gregoriaans koor

Dirigent neemt afscheid  
van het koor Sint Andries 
Het komt niet vaak voor dat een musicus bijna 77 jaar actief is in zijn vak. 
Toch was dat het geval bij Fran Hamilton, die afgelopen week zijn muzikale 
loopbaan beëindigde. Hij legde met enige weemoed definitief het stokje 
neer als dirigent van het gregoriaans koor Sint Andries. Bestuur en parochie 
hebben hem alle lof toegezwaaid voor zijn jarenlange verdiensten voor de 
Nuenense parochies.

Gregoriaans zingt van zichzelf
Zijn verdiensten werden uitvoerig ge-
memoreerd tijdens de bijzondere Jaar-
vergadering van het koor op 12 oktober. 
Koorvoorzitter Peter van Overbruggen 
somde de talrijke activiteiten op van 
hun vertrekkende dirigent. Het is voor-
al zijn verdienste dat er nu nog elke 
maand een vitaal gregoriaans koor de 
eucharistieviering van Parochie Heilig 
Kruis opluistert. Zijn directie betekent 
aandacht voor de tekstuitbeelding, ge-

voel voor en expressie, maar ook inge-
togen zang, want ‘Gregoriaans hoef je 
niet te zingen, het zingt al van zichzelf. 
Je hoeft alleen maar mee te zingen.’ 

Erelidmaatschap
Fran Hamilton is voor zijn vele muzi-
kale functies en activiteiten de afgelo-
pen jaren op verschillende manieren 
gehuldigd. Hij ontving onderscheidin-
gen van de Nederlandse Sint Gregorius 
Vereniging, de Gemeente Nuenen, een 
koninklijke onderscheiding en in 2015 
het pauselijke ereteken Pro Ecclesia et 
Pontifice. Hoewel zijn prijzenkast dus 
al goed gevuld is, heeft het koorbestuur 
daar toch nog iets aan toegevoegd. 
Staande de vergadering werd Fran Ha-
milton namelijk in poëtische bewoor-
dingen en met een oorkonde benoemd 
tot erelid van het gregoriaans koor. En 
zo werd de blijvende band met zijn ge-
liefde ‘schola’ voor het leven bevestigd. 

‘Terugbeelden’  
weer schoon gepoetst
Vorige week is de schoonmaakploeg 
van heemkundekring De Drijehornick 
alle 38 Terugbeeld-panelen langs ge-
weest om deze schoon te maken. 

Sinds de plaatsing in april van de pane-
len waarop informatie en afbeeldingen 
staan over verdwenen huizen, gebou-
wen en buurtschappen in en rond Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zijn deze 
niet meer schoon gemaakt. De schoon-
maakploeg kwam panelen tegen die 
voor een groot deel onleesbaar waren 
door ondermeer opgeplakte stickers.
Maar de grootste boosdoener van de 
vervuiling van de Terugbeeld-panelen 
waren toch de bomen. Met name pa-
nelen die onder linden zijn geplaatst, 
hadden de borden door hun afvallende 
bladeren helemaal met een zwarte 
smurrielaag bedekt. De poetsploeg 
maakte er korte metten mee en nu zien 
de panelen van Terugbeeld er weer pa-
tent uit. De schoonmaakploeg zal een 
paar keer per jaar hun schoonmaak-
ronde gaan doen. 

Herman Bulle maakt het Terugbeeld-
paneel aan de Soeterbeekseweg weer 
leesbaar… Foto: Roland van Pareren

Schapen grazen rond 
Roosdonckse windmolen
Rond windmolen De Roosdonck aan de Gerwenseweg grazen schapen van scha-
penhouderij Rob Adriaans. Het begrazingsgebied omvat de landerijen rondom de 
windmolen in Gerwen. Rob Adriaans laat weten dat zijn schapen Q-koorts gevac-
cineerd zijn. En Hennie Merks, de eigenaar van de molen, heeft er weer een baantje 
bij: molenaar en schaapherder. Tijdens het weekeinde zijn vele foto’s genomen van 
dit idyllische tafereel. Ook fotograaf Cees van Keulen schoot er enkele plaatjes.

Foto Cees van Keulen

Foto Cees van Keulen

Het traditionele dorpsfeest speelde 
zich af op de Gerwenseweg zo tussen 
de Frenkenstraat en Akkerstraat en 
wel van 14 t/m 17 oktober. Diverse 
kermisattracties sierden het dorp. 
Vrijdagavond werd Gerwen Kermis 
muzikaal geopend door het Heilig 
Kruisgilde en drumfanfare Jong Leven. 
De kermis werd officieel aangezegd 
aan de dorpsraad Gerwen en twee 
wethouders van het gemeentebestuur 
keken instemmend toe. Veel liefheb-
bers kwamen af op de live-optredens 
in de feesttent en in café de Stam. Het 
kermisrikken op maandag trok een 
volle tent en na vele spannende en ge-

zellige rondjes kaarten vielen de beste 
rikkers in de prijzen. Maandagmiddag 
brachten de kinderen en leerkrachten 
van de basisscholen uit Gerwen en Ne-
derwetten een bezoek aan de kermis. 
De Nuenense zanger Mark Elbers en 
DJ Angelo sloten de zonnige kermis 
met een geslaagd optreden af. 

Uitslag Kermisrikken Gerwen
1. Riny van Rooij, Nuenen 201 pnt 
2. Rini Scheepers, Nuenen 168 pnt 
3. Jeanette van de Laar, Gerwen 129 
pnt 4. Henk Vorstenbosch, Gerwen 
123 pnt 5. Wilfred Clermonts, Ne-
derwetten, 120 pnt.
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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.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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

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

 PUZZELHOEKWeek 42
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 keukengerei 10 Grieks eiland 11 drank 13 schoolonderzoek 
14 geregelde afwisseling 17 heer 19 ingebeeld meisje 20 soort aap 
21 aanwijzend vnw. 22 voorzetsel 24 lidwoord 25 Sociale Werkvoorziening 
27 Laus Deo 28 waanzinnig 31 persiflage 34 militair opleidingsinstituut 35 bid 
(Latijn) 36 guitig 40 twijfel 44 onzes inziens 45 eerwaarde vader 46 als onder 
47 Noord-Holland 48 jaartelling 49 premie 51 één en ander (afk.) 52 scandium 
(afk.) 54 gering 56 rijksgrens 57 vaarwel (Fr.) 60 onverwijld 63 bouw.

Verticaal: 1 Japans bordspel 2 roem 3 hoogfrequent 4 muzikale hulde 
5 kledingstuk 6 pl. in Canada 7 lichamelijke opvoeding 8 nauw 9 nikkel 
10 ijsschaal 12 land in Zuid-Amerika 13 parvenu 15 moment 16 keukengerei 
18 toespraak 23 gerief 26 legereenheid 29 Zijne Koninklijke Hoogheid 
30 hoeveelheid 32 strafwerktuig 33 kledingstuk 36 gebakje 37 ongeveer 
38 bolgewas 39 vermaak 40 eentonig 41 sterke drank 42 traag 43 rookgerei 
50 bereide dierenhuid 53 havenplaats 55 trekgat 58 da capo 59 voegwoord 
61 cum tempore 62 usus externus.

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

D R O G I S T N O R M A A L

E N E E E V A U I L A

M E I M P R E S S I E O T

E L P E E R L A N G P R E

N I E T R A A E E L A N

T R E B U S L L A N O T

E E R G

M S L U R F K A M E R N

O O I T A I O U L E V I

T O R J A L O E R S L E E

I K D U I T S L A N D R U

E W O L E S T E O S W

F O E R I E R E V E N A L S

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

Oplossingen wk 41
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

O M G A N S TA A L

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.

ABDIS
ALERT
ARMEE
BRIKETTEN
CADANS
COUVERT
HERENFIETS
INNIG
INVALLER
KLAPSTUK
KOERS
KOKOS
KRANIG
LICHTFLITS
LIKEUR
MAANFOTO
OERAL
PILAV
PLUIM
ROLMODEL
ROVER
SEMAFOON
SERVETRING
SLALOM
TOONBAAR
VLEKJE
WADEN

G I N A R K S L A L O M
N O O F A M E S I D B A
I N N I G D N C O S N I
R N E E O A H E R K T R
T T V M D T R E V U O C
E P L A F A O M I V O K
V O C L L K W F E S N P
R A I T I L A R N E B L
E T L E J K E L V A A U
S T E I F N E R E H A I
O K L A P S T U K R R M
O N E T T E K I R B T 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 40, Dhr. R. Jardel, Nuenen.

GEVRAAGD: ENTHOU-
SIASTE PEUTERLEID-
STERS/VRIJWILLIGERS 
voor onze speelzalen in 
Nuenen en Gerwen, 2x per 
week een dagdeel. Leeftijd 
20 t/m 50+. Voor informatie: 
Stichting Kinderspeelzalen 
Nuenen. Tel: 040-2838414 
b.g.g. 06-52854965.

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

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

TE KOOP: kachel- en 
openhaardhout, zonne-
bloemen, eieren, aardap-
pels en 1 Frans trekpaard. 
Fam. van Baren, Boord 30 
Nuenen. Tel: 040-2836270.

www.fitenslank.nl/ellen-lintzen
Tel: 06 - 1448 4483  |  Email: ellen.lintzen@fitenslank.nl

Altijd voldoende energie. 

Nou daar hoor ik 

tegenwoordig zelf ook bij

 Schrijf je nu in! 
In veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraars.

Zet jij in 2016 nog de stap naar een gezond eet- en leefpatroon?
De cursus start weer op 7 november in Nuenen.
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Voor informatie 
bel: 040-2864864 

 Bent u tussen 30 en 
70 jaar oud? 

  Heeft u langer dan 
6 maanden last van 
pijn in uw knie? 

  Wordt uw kniepijn 
veroorzaakt door slijtage?

Als dit het geval is, komt u misschien 
in aanmerking voor deelname aan 
een klinisch-  wetenschappelijk 
onderzoek naar een nieuwe operati eve 
behandeling van pijn in uw knie. 
Dit internati onale onderzoek wordt 
uitgevoerd door het St. Anna Ziekenhuis 
en andere toonaangevende centra 
binnen Europa.

Bogardeind 2 5664 EH Geldrop

Heeft u last van pijn 
in uw knie? 

Nieuw klinisch onderzoek naar de behandeling 
van kniepijn: het Latella-2-onderzoek
Het St. Anna Ziekenhuis doet mee aan een internationaal klinisch-wetenschappelijk on-
derzoek naar een mogelijk nieuwe behandeloptie voor patiënten met mediale kniepijn 
(pijn aan de binnenkant van de knie) als gevolg van artrose. Aan het Latella-2-onderzoek 
doen patiënten mee met symptomen van slijtage aan de binnenkant van de knie, bij wie 
niet operatieve behandelingen (geneesmiddelen, braces, injecties of fysiotherapie) niet 
geholpen hebben. De ziekenhuizen die op dit moment in Nederland aan dit onderzoek 
meedoen zijn het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam), St. Anna Ziekenhuis (Geldrop), 
Maastricht UMC (Maastricht) en Isala (Zwolle).

Cotera, Inc. (VS) is de sponsor van dit wetenschappelijke onderzoek naar de veiligheid en werk-
zaamheid van het Latella-implantaat wanneer dit gebruikt wordt ter behandeling van pijn in 
de knie als gevolg van mediale artrose. 

Wat is artrose?
Meer dan 35 miljoen mensen in Europa hebben artrose1. Het is een ziekte die zich steeds verder 
uitbreidt (progressief ) en leidt tot vermindering van lichaamsfuncties (degeneratief ) door af-
braak van het kraakbeen, de beschermende laag die de uiteinden bedekt van botten die tegen 
elkaar schuiven bij het bewegen van gewrichten. 
In de loop van de tijd kan het kraakbeen slijten, wat leidt tot dunne plekken of zelfs direct bot-
op-botcontact. Dit veroorzaakt pijn en stijfheid in het gewricht. Artrose komt doorgaans meer 
voor aan de binnenkant van de knie dan aan de buitenkant. Het Latella-implantaat is speciaal 
ontworpen tegen de pijn aan de binnenkant van de knie doordat het implantaat het lichaams-
gewicht evenwichtiger verdeelt over het kniegewricht. 

Beschrijving van de operatie en het onderzoek
Patiënten die meedoen aan het Latella-2-onderzoek ondergaan een operatie waarbij een spe-
ciaal vormgegeven metalen plaat, het Latella-implantaat, wordt geplaatst onder de spieren 
aan de zijkant van het been (de iliotibiale band of IT-band) en wordt vastgezet met 5 schroeven. 
Het implantaat is bedoeld om het lichaamsgewicht evenwichtiger te verdelen over het kniege-
wricht, waardoor de pijn aan de binnenkant van de knie afneemt. 
Omdat het implantaat is ontworpen om weer verwijderd te kunnen worden en het kniege-
wricht tijdens deze operatie met rust wordt gelaten, blijven operatieve opties in de toekomst, 
zoals gewrichtsvervangende ingrepen, in principe gewoon nog mogelijk.
Na de operatie krijgen alle deelnemende patiënten een fysiotherapiebehandeling en ze wor-
den in de loop van de twee jaar na de operatie regelmatig gevolgd. De follow-upbezoeken 
bestaan uit bezoeken aan de praktijk, lichamelijke onderzoeken, vragenlijsten, röntgenfoto’s 
en MRI-opnames.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over het Latella-2-onderzoek? Zo ja, bespreek dan een eventuele deelname 
met uw arts om te zien of u baat zou kunnen hebben bij de Latella-operatie. Als dat het geval is 
kunt u contact opnemen met bewegingswetenschapper dr. Walter van der Weegen, werkzaam 
bij het kenniscentrum Orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis, via: kog@st-anna.nl. Ook kunt u 
contact opnemen met de polikliniek Orthopedie (040-2864864).
Als u een mogelijke kandidaat bent voor het Latella-2-onderzoek ontvangt u uitgebreide mon-
delinge en schriftelijke informatie over het onderzoek, de mogelijke risico's en de verwachte 
voordelen. We kunnen niet beloven dat de artroseklachten in uw knie zullen afnemen met 
deze behandeling. We hopen dat het Latella-implantaat de symptomen vermindert, maar het 

is ook mogelijk dat de symptomen bij u erger worden of hetzelfde blijven. Nadat u de tijd heeft 
genomen om de informatie door te lezen en als u heeft besloten dat u mee wilt doen, zal er een 
screeningsconsult gepland worden op de polikliniek Orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis.
Voor dit screeningsconsult heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het consult wordt in 
rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar, dus het kan zijn dat u daarvoor moet betalen. Als 
blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek, zal de Latella-ope-
ratie binnen 4 tot 6 weken plaatsvinden. Als u niet in aanmerking komt voor het onderzoek 
zullen de specialisten andere behandelmogelijkheden met u bespreken.

1 The orthopaedic Industry Report: 2009-2010 Orthoworld.

Tandheelkundige hulp Gambia
Mijn Broer Ben de Louw en ik, (Peter de Louw) uit Nuenen zijn een aantal 
keren met een groep van 8 personen (vrijwilligers) voor een week naar Gam-
bia geweest. Gambia ligt op het uiterste westpunt van Afrika aan de Atlanti-
sche Oceaan en heeft ongeveer 1.6 miljoen inwoners.

Openlucht behandelruimte

We gaan naar Gambia om waar moge-
lijk de plaatselijke bevolking van tand-
heelkundige hulp te voorzien. Wij 
kunnen hier in Nederland ons niet 
voorstellen, dat dit soort voorzienin-
gen niet aanwezig zijn. Wij kennen 
Afrikanen alleen met heel mooie ge-
bitten, maar tijdens onze trips leverde 
de praktijk een heel wat droeviger 
beeld op. De groep bestaat uit twee 
tandartsen en de rest verleent hand en 
spandiensten, van die laatste groep 
maken wij deel uit. De hand en span-
diensten bestaan uit het schoonmaken 
van apparatuur, klaarmaken van spui-
ten en indien nodig de patiënten kal-
meren. Zo nu en dan trekken we zelf 
ook een tandje, maar dat laten we toch 
liever over aan de professionals. We 
zijn iedere dag op een andere locatie 
en hopen op het eind van de week plus 
minus 600 mensen te hebben gehol-
pen. We doen dit onder de vlag van de 
stichting Tandheelkundige Hulp The 
Gambia. 

De stichting heeft ten doel:
a.  het verlenen van tandheelkundige 

hulp aan de minderbedeelden in 
The Gambia evenals

b.  het inzamelen van gelden en goe-
deren ter ondersteuning van pro-
jecten waarbij de primaire behoef-
ten van minderbedeelden in The 
Gambia centraal staan.

U kunt het werk van de stichting Tand-
heelkundige hulp The Gambia onder-
steunen door een vrijwillige bijdrage te 
storten op IBAN NL72INGB0009195488 
van de Stichting Tandheelkundige Hulp 
The Gambia te Vught.

Als u dit mooie doel geldelijk wil on-
dersteunen, hoeft u niet bang te zijn 
dat van uw gave ook maar iets aan de 
bekende strijkstok blijft hangen, daar 
sta ik voor in. Alle vrijwilligers betalen 
hun eigen reis en verblijfkosten, dus 
elke euro komt daadwerkelijk ten goe-
de aan de mensen in Gambia. Geef 
met gulle hand en help ons helpen.

Hulptandarts

Liefhebbers voor 
een volkstuin 
kunnen zich weer 
aanmelden
Bij de vereniging van Nuenense 
Volkstuinhouders zijn, na vele jaren 
met wachtlijsten gewerkt te hebben, 
nu weer een aantal tuinen vrij geko-
men. Kandidaten voor een volkstuin 
kunnen zich nu weer aanmelden. De 
volkstuin kan bewerkt worden om 
groente, fruit en bloemen te telen.
 
10 redenen voor een eigen moestuin.
1. Gezonde voeding uit eigen tuin - je 

weet wat je eet.
2.  Nog verser kan niet - je kunt op het 

laatste moment oogsten.
3.  Zelf geteelde groenten smaken be-

ter - je oogst bij volledige rijpheid.
4.  Verbondenheid met de natuur is ner-

gens zo groot als te leven in de tuin.
5.  De persoonlijke fierheid om de re-

sultaten - de vroegste, de grootste, 
de langste enz.

6.  Het aanbod van verschillende ras-
sen geeft ruimte om te experimen-
teren.

7.  Een tuintje heeft een speciale functie.
8.  Eigen moestuin, een gezonde fysie-

ke ontspanning - gevarieerde klus-
jes hebben een invloed op ons fy-
sieke gestel.

9.  Een geestelijke ontspanning - in je 
tuin kan de overspannen geest per-
fect tot rust komen.

10. Uw tuintje levert op jaarbasis een 
flinke bezuiniging op - groente, 
fruit en bloemen zijn duur.

 
De vereniging heeft 2 tuincomplexen; 
deze zijn gelegen aan de Papen-
voortsedijk 3 en Wettenseind naast nr. 
11 in Nuenen.

Liefhebbers voor het bewerken van 
een volkstuin kunnen zich aanmelden 
bij N. van Vroonhoven, Molvense Er-
ven 99, 5672 HK Nuenen. Telefoon 
040-2832955. Aanmelden per e- mail 
kan ook: vnv@onsnet.nu.

‘Wij raakten echt altijd alles 
kwijt…maar nu niet meer!’
De in Nuenen wonende Lars Taheij (23) en Damian François (23) kennen el-
kaar van jongs af aan en hebben twee dingen gemeen: altijd alles kwijtraken 
en ondernemen! Toen ze hoorde over Tile, Keyfinder nummer 1 in Amerika, 
was de vertaalslag naar een Nederlandse webshop dan ook snel gemaakt. 

‘Wij raakten echt altijd alles kwijt…’
‘Voor veel mensen is dit heel herken-
baar’ vertellen Lars en Damian. ‘Het da-
gelijks kwijt zijn van je sleutels, telefoon 
of portemonnee. Vaak weet je wel waar 
het ongeveer ligt, maar toch ben je met 
regelmaat veel tijd kwijt aan het direct 
terugvinden van deze spullen. Kunt u 
onder het lezen van dit stuk precies 
zeggen waar uw sleutels zijn?’ Verder 
zorgt het voor veel ergernis en kan het 
ook nog eens veel geld kosten verteld 
Lars: ‘stel voor dat je jouw portemon-
nee kwijtraakt: het geld, de portemon-
nee én je pasjes: je bent alles kwijt!’

‘Maar nu niet meer’
Het was liefde op het eerste gezicht, 
verteld Damian. ‘Toen wij hoorden 
van Tile en het succes wat Tile wereld-
wijd heeft, inmiddels zijn er 6 miljoen 
exemplaren verkocht en worden er da-
gelijks 500.000 spullen teruggevonden 
via de App, wisten wij meteen dat dit 
iets voor Nederland was’. Samen met 
de jonge ondernemers van No.Dots uit 

Eindhoven en Anyday uit Schijndel 
werd er een prachtige huisstijl en web-
shop neergezet: www.altijdalleskwijt.
nl. Hierop wordt precies uitgelegd hoe 
Tile werkt, worden succesverhalen ge-
deeld en kun je zelfs je persoonlijke 
sticker laten ontwerpen.

‘We kunnen het nog combineren’ 
Lars, student Psychologie aan de Uni-
versiteit van Tilburg, en Damian, 
Hoofd Marketing en Communicatie 
bij ’t Verswarenhuys, combineren het 
ondernemen met hun studie en baan. 
‘Op dit moment gaat dat erg goed’ 
geeft Lars aan. ‘De afgelopen drie 
maanden hebben we al 150 bestellin-
gen ontvangen, dan is het nog prima 
te combineren.’ Wat als er dat 100 per 
week worden, hoe gaan jullie dit dan 
combineren? ‘Die uitdaging gaan we 
graag aan’ zegt Damian. ‘We zijn be-
gonnen omdat het voor ons heel leuk 
en leerzaam is. Wat de toekomst ons 
brengt, daar zijn wij erg nieuwsgierig 
naar!’ 

Lars Taheij (links) en Damian François (rechts)

Ook niks meer kwijtraken? Kijk dan 
voor meer informatie over AltijdAl-
lesKwijt en over de werking van Tile 
op www.altijdalleskwijt.nl. AltijdAlles-
Kwijt.nl is te volgen op Facebook, Insta-
gram en Twitter via @altijdalleskwijt. 



Rond de Linde  Nr. 42 Donderdag 20 oktober  2016

SPORT

Zonnige veldtoertocht   
‘Dak van Brabant’
Ruim negenhonderd mountainbikers genoten afgelopen zondag 16 okto-
ber met volle teugen van een zonnig ‘Dak van Brabant’. Deze mountainbike-
tocht voor ATB-ers werd voor de veertigste keer georganiseerd door Toer-
club Nuenen. De deelnemers hadden de keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 
kilometer met de mogelijkheid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. En 
de meeste bikers beklommen het Dak. 
 

Mooie prestaties 
Z&PV op weg naar NK
In de voorbereiding voor de Neder-
landse Kampioenschappen korte baan 
in Hoofddorp, namen negen zwem-
mers van Z&PV Nuenen afgelopen 
weekend deel aan het Merwestein 
Zwemgala in Nieuwegein. De gezwom-
men tijden waren mooi in de lijn met 
de verwachting en gaven daarmee een 
bevestiging dat het team op de juiste 
weg is richting het NK.

Estafettes
Een belangrijk onderdeel voor de 
zwemmers uit Nuenen is tijdens het 
NK de diverse estafette nummers. Op 
liefst 9 van de 10 estafette nummers zal 
Z&PV Nuenen vertegenwoordigd zijn, 
met op twee afstanden (de 4x50m 
vrijeslag en wisselslag mixed) zelfs met 
twee ploegen.

Individuele prestaties
Op het gebied van ereplaatsen in Nieu-
wegein voerde Robin Goossens de bo-
ventoon. Zij zwom 4 afstanden en wist 
even zo vaak bij de eerste 3 in haar 
leeftijd te eindigen, op de 200school 
was er zelfs goud. Die kleur werd ook 
behaald door Ruud (200school) en 
Merel (200rug). Merel voegde daar 
nog zilver op de 100rug en brons op de 
200vlinder aan toe, terwijl Pieter Pij-
nenburg driemaal zilver en eenmaal 
brons pakte. Voor Silke Voets waren er 
ondanks wat blessureleed in de afgelo-
pen week ook nog drie bronzen me-
dailles, dezelfde medaille die Bart met 
zijn 200vrij wist te halen.

Kyudo, Japans Boogschieten
Op dinsdag 2 november begint bij dojo Kyo Ren Kan in Nuenen 
een nieuwe Beginners Cursus Kyudo. Voor iedereen die graag 
kennis wil maken met Kyudo is er de mogelijkheid om een be-
ginnerscursus te volgen. In deze cursus leert u in 16 lessen de 
beginselen van Kyudo en kunt u zelfstandig een pijl schieten op 
de makiwara (oefendoel) in staande vorm. Na de cursus bent u 
uiteraard welkom om verder te trainen in de Kyō Ren Kan dojo. 

Nuenenaar Kevin Sleegers 
deelnemer WK-triathlon
Op zaterdag 8 oktober werd op Hawaï het WK-triathlon gehouden. De gebo-
ren en getogen Nuenenaar Kevin Sleegers was een van de deelnemers nadat 
hij zich 6 weken daarvoor kwalificeerde in Kopenhagen. 

Triathlon

Aan het WK kunnen alleen atleten 
deelnemen die zich in een van de re-
gionale wedstrijden gekwalificeerd 
hebben. In Nederland kan dat alleen 
bij de Ironman in Maastricht. Ruim 
tweeduizend atleten van over de gehe-
le wereld stonden aan de start. Om 7 
uur in de ochtend plaatselijke tijd werd 
begonnen met 4 kilometer zwemmen 
in de Grote oceaan. In de baai waarin 
gestart werd was het water rustig maar 
dat veranderde al gauw in een behoor-
lijke golfslag (Hawaï is ook bekend als 
surfparadijs!). Na 58 minuten had Ke-
vin dit voltooid. Als 314e kwam hij uit 
het water. Snel over naar het fietsen. 
180 kilometer kustweg met veel vals 
plat en een straffe zeewind. Al na een 
paar kilometer sloeg het noodlot toe. 
Hij raakte zijn bidon met voedingssup-
plementen kwijt. Het werd voor hem 
onmogelijk om, op de momenten dat 
zijn lichaam het nodig had, voeding tot 
zich te nemen om zo zijn krachten te 
verdelen. Terwijl de temperatuur op-
gelopen was tot 36 graden en de wind 
stormachtig was moest Kevin zijn li-
chamelijke reserves al aanspreken. 
Zijn fietssnelheid nam daardoor logi-
scherwijs af. Toch wist hij nog redelijk 
voorin het deelnemersveld het fiets-
traject af te ronden. Toen nog even een 
marathon lopen. Vol goede moed ge-
start. Al na enkele kilometers zat hij 
zonder reserves. Het gevoel dat je al 
helemaal uitgeperst bent en de weten-
schap dat je nog 35 kilometer moet lo-
pen met die hitte! Er waren dan ook 
talrijke uitvallers. Het werd een lang 
traject van afzien. Soms rennend soms 
wandelend. Maar opgeven was nooit 

een optie. Er was zoveel voor getraind 
en hij heeft zichzelf zoveel ontzegd om 
tot hier te komen! Hij moest en zou fi-
nishen. Na ruim vier uur lopen bereik-
te hij de finish in een totaaltijd van 10 
uur 43 minuten en 31 seconden. Een 
goede middenmoter in het deelne-
mersveld. Hij was nog nooit zo diep 
gegaan. Compleet leeg, uitgeput en te-
leurgesteld over de tijd. Wel trots over 
het halen van de finish. Er zijn maar zo 
weinig atleten die zich überhaupt kwa-
lificeren voor dit WK en dan dit pres-
teren! Wat een vechtlust en karakter! 
Als je jezelf zo kunt oppeppen om door 
te gaan, om je doel te bereiken, dan 
ben je een topper. Er zijn er zó weinig 
die je dit nadoen! Een echte IRON-
MAN. Dat nemen ze je niet meer af. 
Chapeau! 
 

In het oktobernummer van het maga-
zine Fietssport wordt het Dak van Bra-
bant genoemd bij het hoofdstuk ‘De 
mooiste technische trails’. De toertocht 
met als letterlijk hoogtepunt de voor-
malige vuilnisbelt De Gulbergen. “De 
ooit actieve vuilnisstortplaats groeide 
naar een hoogte van 60 meter boven 
NAP, het hoogste punt in Noord-Bra-
bant en wordt dan ook het Dak van 
Brabant genoemd”, aldus hoofdredac-
teur Wilma Vorselman in Fietssport.
 

De tientallen vrijwilligers van Toerclub 
Nuenen zorgden weer voor een puike 
organisatie en de deelnemers bedank-
ten hen hartelijk voor al het werk dat 
verzet werd. Een greep uit de compli-
menten van de deelnemers: prima 
toertocht, gezellige en sportieve tocht, 
lekker klimwerk, heerlijke afdalingen, 
het lijkt hier wel zuid-limburg, we ko-
men de volgende keer zeker weer naar 
Nuenen. Voor meer informatie en fo-
to’s, zie ook www.tcnuenen.nl
 

Foto’s: Cees van Keulen

In de cursus komen in ieder geval de 
volgende onderwerpen aan de orde:
• Rei. Etiquette. De etiquette is een 

belangrijk onderdeel van de beoefe-
ning van kyudo en leert respect voor 
elkaar, het materiaal en de ruimte. 

•	 Kihon. De voorgeschreven bewegin-
gen en houdingen die bij kyudo ho-
ren. Voor westerlingen zijn 'Japanse' 
bewegingen zoals lopen, zitten en 
staan lang niet zo vanzelfsprekend. 
Ze zijn echter een zeer belangrijk on-
derdeel van de beoefening van kyudo. 

•	 Hassetsu.	 De	 acht	 basisstappen	
van het schieten. Elk schot in kyu-
do is opgebouwd uit deze 8 stappen 
en deze zullen in de cursus aange-
leerd worden. Er zal worden be-
gonnen met een oefenboog en later 
met een echte Japanse boog. 

•	 Materiaalkennis.	 Iedere	 kyudoka	
moet zijn eigen materiaal kunnen 
onderhouden. Tijdens de cursus 
zal aandacht worden besteed aan 
het correct gebruik en onderhoud 
van de verschillende materialen. 

De cursus zal buiten de reguliere 
trainingsavond worden gegeven op 
dinsdagavond en zal 2 november 
starten. De kosten voor de cursus be-
dragen € 80,- en zijn inclusief een go-
mu yumi (rubberen oefenboog). Alle 
andere materialen worden ter be-
schikking gesteld door de dojo. Spe-
ciale kleding is niet noodzakelijk, 
maar tijdens de cursus heeft gemak-
kelijk zittende kleding wel de voor-
keur (het liefst een zwarte trainings-
broek met witte sokken en een wit 
shirt). 

Heeft u interesse of nog vragen dan 
kunt u contact zoeken met André Schie-
broek 06-53738537 of a.a.g.schiebroek@
inter.nl.net of eens kijken op www.kyo-
renkan.nl. Wilt u een keer komen kij-
ken in de dojo dan kan dat tijdens de 
reguliere lessen op woensdagavond. 
Het is gepast om uw bezoek van te vo-
ren te melden. Kyo Ren Kan is een er-
kende dojo van de Nederlandse Kyudo 
Renmei.

Inloopochtend 
Kiekeboe start weer!
Dinsdag 13 september a.s. is de eer-
ste inloopochtend van Kiekeboe na 
de grote vakantie. 

Zijn jouw kind(eren) tussen de 0 en 4 
jaar kom dan ook eens binnenlopen. 
De kindjes kunnen spelen en voor de 
ouders/verzorgers staat een kopje kof-
fie/thee klaar.
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30-
11.00 uur op Basischool de Rietpluim 
aan de Ouwlandsedijk 27 in Nuenen. 
Je vind ons door met de trap of lift naar 
de 1ste etage te gaan ‘onze ruimte’, is 
tegenover de leraren kamer.
Voor meer informatie kun je kijken op 
onze website: www.kiekeboenuenen.
blogspot.nl of de Facebook pagina Kieke-
boe Nuenen. Zien we jullie dinsdag weer?

Lekker tennissen 
op de indoor 
tennisbanen bij  
TV de Lissevoort?
TV de Lissevoort beschikt over twee 
indoor tennisbanen in de John Keu-
nenhal. Deze banen kunnen voor een 
seizoen worden gehuurd of los per uur, 
ook aan tennissers die geen lid zijn van 
TV de Lissevoort. De kosten variëren 
van € 13,- tot € 17,50 per uur, met een 
toeslag van € 2,50 voor losse verhuur. 
Meer informatie vindt u op de website 
van TV de Lissevoort: tvdelissevoort.nl, 
bij ‘vereniging’-‘tennispark’-‘tennishal’. 
Voor reserveringsaanvragen van deze 
indoor tennisbanen kunt u mailen naar 
verhuurballonhal@tvdelissevoort.nl. 

Foto: John Keunenhal van TV de Lissevoort

Witte rook in ’t 
Narre-gat deel 2….
Nadat de eerste aan-
wijzingen zijn ver-
schenen, is ieder-
een in ’t Narre-gat 
weer volop aan het 
speculeren gesla-
gen over de nieu-
we prins(es) van de 
Narre-Kappen. Het af-
gelopen weekend met de kermis in 
Gerwen liep de spanning natuurlijk 
hoog op. Zou hij/zij zich uit veiligheid 
schuil gehouden hebben, of was hij/zij 
juist op de voorgrond aanwezig om 
zich de eigenschappen van een goed 
feestje meester te maken. 

De aanwijzingen van vorige week waren: 
1) 2, 3, 4, 10, 36, 40, 47, 48 zijn niet zo-
maar wa getallen!
2) Oud en nieuw………..

De twee nieuwe aanwijzingen zijn:
3) Aan tafel, ’t eten is klaar!
4) Hij/zij lust er wel pap van.

De ontmaskering is op 19 november 
tijdens het prinsenbal in de tent op het 
Heuvelplein.

Wie wordt de 
nieuwe Prins(es)  
in Nederwetten?
In totaal zijn er elf aanwijzingen. Vori-
ge week zijn de eerste drie aanwijzin-
gen vrijgegeven. Dit zijn de volgende 
drie. Door mee te raden maakt u kans 
op een prijs. Kijk voor meer informatie 
ook op www.dewetters.nl. Voor deze 
week zijn de 3 aanwijzingen:

TV de Lissevoort weer voor 
één dag in Oktoberfest-sfeer
Afgelopen zaterdag organiseerde TV de Lissevoort de tweede editie van het 
Oktoberfest toernooi. Een ‘supertoll’ eendaags dubbeltoernooi voor Lisse-
voortleden. Een gezelligheidstoernooi dat in het teken staat van tennis, 
eten, drinken en feest. 

De Dirndls Meia, Laura en Katja.

Het paviljoen was omgetoverd tot een 
ware Bierstube en het was gezellig 
druk. Het toernooi zat in no-time vol-
geboekt. Alle 146 deelnemers werden 
gedurende de dag gefêteerd volgens 
Duitse gebruiken; lange tafels, brood-
jes worst mit Sauerkraut, originele 
Duitse Bretzels, pullen bier, Schnitzels 
und Bratworst. 

Plezier is belangrijk in een vereniging
Na het eten volgde de prijsuitreiking, 
maar niet nadat de voorzitter Leo van 
de Sande de Dirndls Meia, Laura en 
Katja uitvoerig bedankt had voor de 
goede organisatie en hun geweldige 
enthousiasme. Hij benadrukte daarbij 
het grote belang van gezelligheid voor 
de vereniging. Plezier in, met en na het 
tennis moet voorop staan en dat krijgt 
mede vorm in dit soort evenementen.

Volgend jaar weer
DJ Jeroen de Haas en de welbekende 
Nuenense band de Nünentaler Schür-
zenjager hebben er mede voor gezorgd 
dat het feest tot in de late uurtjes door-
ging. Kortom, het was een topdag. 
Het Oktoberfest was de laatste clubac-

tiviteit van dit jaar en een waardige af-
sluiter. We kunnen alvast verklappen 
dat het volgend jaar zeker weer op de 
activiteitenkalender staat! 
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 22 oktober
Nuenen VE1 - Braakhuizen VE1  16 15
Zondag 23 oktober
EMK 1 - Nuenen 1              14 30
WODAN 3 - Nuenen 4          12 00
Wilhelmina Boys 3 - Nuenen 5  12 00
Nuenen 6 - WODAN 6          12 00
Tivoli 3 - Nuenen 7              11 30
FC Eindh  AV 2 - Nuenen 8      12 00
Nuenen 9 - SV Valkenswaard 6  12 00
De Valk 7 - Nuenen 10          10 00
Nuenen 11 - SBC 11            10 00
Geldrop 8 - Nuenen 12         10 30
Nuenen VR1 - Prinses Irene VR1 12 00
Nuenen VR3 - Bladella VR1      10 00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 22 oktober 
Wilh  Boys vet 1 - RKGSV vet 1   17 15
Zondag 23 oktober 
Irene 1 - RKGSV 1               14 30
DOSL 2 - RKGSV 2               12 00
RKVVO 6 - RKGSV 3             09 30
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 7     11 00

EMK
Vrijdag 21 oktober
EMK 1 (zaal) - Brabantia 3       20 55
Zaterdag 22 oktober
EMK VE 1 - RKVVO VE 1          15 30
Zondag 23 oktober 
EMK 1 - Nuenen 1              14 30
EMK 3 - WODAN 4              11 00
EMK 4 - St  Mich  Gestel 3       11 00
Brabantia 4 - EMK 5             12 00
Woenselse Boys 7 - EMK 6      12 00

RKVV NEDERWETTEN:
Zaterdag 22 oktober
Vet  Nederwetten - Wodan      16 30
Zondag 23 oktober
Nederw  2 - Nieuw Woensel 9   10 00
Steensel 3 - Nederwetten 3     11 00
DBS 5 - Nederwetten 4         10 30
Nederw  Da1 - De Valk Da1      12 15
Nederwetten Da2 - SBC Da1    10 00

Gratis tennissen bij     
TV Wettenseind tot eind 2016
Tennisvereniging Wettenseind heeft in 2016 veel nieuwe leden mogen verwel-
komen. Daar is de club heel blij mee, maar we willen nog meer mensen uit de 
omgeving stimuleren om lid te worden van onze gezellige vereniging. Daarom 
hebben we nu een eindejaarsaanbieding. Als je nu lid wordt, speel je tot eind 
2016 gratis bij de club. Je betaalt dan € 135,- contributie voor heel 2017. 

Waterpolo pupillen

Wat mag je verwachten?
•	 Je	mag	365	dagen	per	 jaar	 tennis-

sen	bij	TVW
•	 Je	 wordt	 per	 direct	 lid	 en	 betaalt	

dus	 minder	 dan	 een	 tientje	 per	
maand

•	 Je	kunt	deelnemen	aan	alle	activi-
teiten	 bij	 TVW,	 zoals	 toernooien,	
toss-avonden,	training,	etc.

•	 Je	 wordt	 KNLTB-lid	 en	 kunt	 aan	
(externe)	 toernooien	 deelnemen	
en	competitie	spelen

Wat moet je doen?
Als	je	gebruik	wilt	maken	van	dit	mooie	
aanbod	stuur	dan	zo	snel	mogelijk	een	

email	naar	info@tvwettenseind.nl	met	
als	 onderwerp	 ‘2017	 lidmaatschap’.	
Voor	 meer	 informatie	 over	 onze	
vereniging	bezoek	onze	website	www.
tvwettenseind.nl	 of	 Facebook-pagina	
@TennisVerenigingWettenseind.	 We	
hopen	 je	 binnenkort	 te	 verwelkomen	
op	ons	mooie	park!

Nuenen - Dosko  4-0
Na 2 nederlagen, 1 ongelukkige tegen Gemert en een terechte tegen Gestel, 
stond het treffen tegen Dosko uit Bergen op Zoom op de agenda. De staf had 
een aantal wijzigingen in de opstelling doorgevoerd. Dosko won tot nu toe al-
leen de wedstrijd tegen Chevremont. De rest van de wedstrijden ging verloren.

Cor van Lierop eerste winnaar

Rik wedstrijden bij de supportersclub 
RKSV Nuenen weer van start
In het sfeervolle sponsor home werd de eerste wedstrijd bij het rikken van de 
supportersclub dit seizoen geopend. Door andere activiteiten in de kantine 
moest men noodgedwongen uitwijken naar het sponsor home en dat was er 
niet minder gezellig om, ook de goede opkomst heeft daar zeker aan bijgedra-
gen. De wedstrijd op zich werd bepaald door de ouderen (met alle respect), de 
jongeren kwamen er deze avond niet aan te pas.

Activiteiten BCL
Opnieuw	heeft	Badminton	Club	Lies-
hout	een	clinic	gehouden	op	een	basis-
school:	deze	keer	waren	de	leerlingen	
van	groep	drie	tot	en	met	acht	van	de	
Bernadette-school	 in	 Mariahout	 aan	
de	beurt.	Ook	heeft	 een	 afvaardiging	
van	de	vereniging	deelgenomen	aan	de	
pouleactiviteit	van	buurtvereniging	de	
Beekse	Akkers,	waardoor	de	badmin-
tonners	ook	eens	‘ánders’	actief	waren.	
Voor	hen	was	een	IVN-wandeling	ge-
organiseerd	 door	 het	 natuurgebied	
tussen	Beek	en	Donk	in.

EMK - Bladella  1-2

EMK krijgt te weinig in deze wedstrijd
Door Cor Groenen

Al direct aan het begin van de wedstrijd, afgelopen zondag, was te zien dat 
EMK punten wilde behalen in deze wedstrijd. Vanaf het begin werd er druk 
gezet op de tegenstander. 

Z&PV Nuenen Heren 1    
is gewoon goed
Het eerste heren team van waterpolovereniging Z&PV Nuenen was zater-
dagavond in Zutphen gewoon de betere partij en nam door een 8-11 winst 
de drie punten mee terug naar Brabant.Na	een	rommelig	begin,	kwam	Nuenen	

al	snel	aan	de	leiding.	Yoeri	Sijbers	for-
ceerde	 op	 wilskracht	 een	 corner.	 De	
corner	werd	in	eerste	instantie	nog	af-
geslagen	 echter	 de	 2e	 inzet	 van	 Jorn	
Sweres	werd	door	Richard	van	Malten	
binnen	gewerkt.	Wie	had	gedacht	 aan	
een	gemakkelijke	middag	kwam	bedro-
gen	uit.	De	gasten	uit	Bergen	op	Zoom	
voetbalden	vrijuit	en	kwamen	regelma-
tig	gevaarlijk	opzetten.	Nuenen	speelde	
in	die	fase	erg	slordig	en	het	kwam	niet	
toe	aan	een	gedegen	opbouw.	Het	werd	
een	open	wedstrijd	met	vooral	kansen	
voor	 Nuenen.	 Yev	 Marcelli	 zag	 in	 de	
13e	minuut	 zijn	 schot	 op	 de	 kruising	
uiteen	 spatten.	Toch	kreeg	Nuenen	 in	
de	1e	helft	geen	vat	op	het	directe	spel	
van	 Dosko	 en	 keeper	 Danilo	 Verus	
moest	een	aantal	keren	aan	de	bak.	Het	
spel	golfde	op	en	neer	en	de	volgende	
kans	 was	 voor	 Ruud	 Jansen	 die	 zijn	
kopbal	 op	 de	 rug	 van	 een	 verdediger	
zag	 stranden.	 Nuenen	 bleef	 slordig	
voetballen	 en	 er	 werd	 regelmatig	 bal-
verlies	geleden	en	onnodig	risico	geno-
men.	Noell	Jansen	kreeg	na	een	half	uur	
een	dot	van	een	kans,	ook	zijn	inzet	was	
niet	krachtig	genoeg.	Nuenen	hield	dus	
Dosko	in	de	wedstrijd	en	ondanks	dat	
Nuenen	de	beste	kansen	had,	bleef	het	
spannend	op	Oude	Landen.	Jamey	Raas	
hielp	op	slag	van	rust	een	enorme	kans	
om	zeep,	oog	in	oog	met	de	keeper	van	
Dosko	schoot	hij	over.	Rust	1-0.

Na	 de	 pauze	 een	 beter	 Nuenen.	 Het	
bleef	een	open	wedstrijd	waarin	Dosko	
bleef	 aanvallen	 en	 Nuenen	 wederom	
veel	 kansen	 kreeg.	 In	 de	 55e	minuut	
viel	dan	eindelijk	de	2-0.	Noell	Jansen	
stuurde	 Jamey	 Raas	 diep	 en	 hij	 pas-
seerde	 doelman	 Lodiers.	 Vanaf	 dat	
moment	 kreeg	 Nuenen	 lucht	 en	 Yev	
Marcelli	 verzuimde	 de	 3-0	 binnen	 te	
schieten.	 Het	 moet	 gezegd	 worden,	
Dosko	bleef	voetballen	en	kreeg	enkele	
corners	die	voor	gevaar	zorgde.	Danilo	
Verus	redde	niet	veel	later	een	enorme	
kans	voor	Dosko	door	katachtig	de	bal	
te	pareren.	Er	werd	in	die	fase	ook	ge-
wisseld	 door	 beide	 partijen.	 Voor	 Ja-
mey	Raas	kwam	Dennis	van	de	Reek	in	
de	wedstrijd.	Randy	Thenu	loste	Lars	
van	Stipdonk	af.	Een	kwartier	voor	tijd	
viel	de	beslissing.	Yoeri	Sijbers	die	ook	
vandaag	 weer	 onverzettelijk	 was,	
rondde	 een	 prachtige	 solo	 af	 met	 de	
3-0.	Noell	Jansen	zorgde	in	de	80e	mi-
nuut	 voor	 de	 eindstand	 van	 4-0	 na	
goed	 doorzetten	 van	 invaller	 Dennis	
van	de	Reek.	Al	met	al	een	ruime	over-
winning	 in	 een	 open	wedstrijd	 tegen	
een	zwak	verdedigend	Dosko.	Nuenen	
mag	 trots	 zijn	 op	 de	 positie	 van	 de	
ranglijst,	het	 is	gedeeld	koploper	met	
Blauw	Geel	 en	Quick	al	 staan	er	veel	
ploegen	 dicht	 bij	 elkaar.	 Volgende	
week	 het	 bekertreffen	 met	 dorpsge-
noot	 EMK	 op	 het	 Wettenseind.	 We	
verwachten	veel	toeschouwers!

Badminton
Na	een	diepe	bal	op	gelegenheidsspits	
Giel	 van	 Korven	 rondde	 deze	 be-
kwaam	af	en	bracht	EMK	op	een	1-0	
voorsprong.	Helaas	blesseerde	hij	zich	
bij	deze	actie	en	moest	gewisseld	wor-
den.	In	de	10e	minuut	kreeg	Rick	Slaats	
na	een	mooie	voorzet	van	Ruud	Boe-
rema	 de	 kans	 om	 EMK	 op	 een	 2-0	
voorsprong	te	brengen,	maar	al	inglij-
dend	kwam	hij	net	 iets	 te	kort.	 In	de	

24e	 minuut	 belandde	 de	 bal	 na	 een	
Bladella	voorzet	op	de	lat	en	appelleer-
de	Bladella	daarna	om	een	penalty	we-
gens	hands	na	een	ingeschoten	bal	bij	
de	tweede	paal.	Dit	werd	echter	door	
de	 scheidsrechter	 weggewuifd.	 Vlak	
voor	 rust	 werd	 een	 voorzet	 van	 Sjef	
Sanders	vanaf	rechts	bij	de	tweede	paal	
naast	geschoten.
Na	 rust	 kwam	 Bladella	 op	 gelijke	
hoogte	nadat	een	bal	die	via	de	lat	te-
rug	kwam	in	het	veld	binnen	werd	ge-
schoten.	 In	 de	 86e	minuut	 zag	 Ruud	
van	Helvert	zijn	schot	door	de	Bladella	
doelman	 tot	 corner	 verwerkt.	 Kort	
daarna	speelde	Rick	Slaats	de	bal	breed	
in	 scoringspositie,	waar	 hij	 beter	 zelf	
een	doelpoging	had	gedaan.	In	de	92e	
minuut	kwam	Bladella	toch	wel	tegen	
de	 verhouding	 in	 op	 een	 1-2	 voor-
sprong	via	een	gelukkig	doelpunt.	Een	
onterechte	 nederlaag	 voor	 EMK,	 dat	
komende	zondag	voor	de	beker	tegen	
dorpsgenoot	RKSV	Nuenen	moet	spe-
len.	Man	of	the	Match	aan	EMK	zijde	
was	in	deze	wedstrijd	David	Adriaans.Giel van Korven scoort de 1-0 voor EMK

De	eerste	wedstrijd	was	wel	spannend	
maar	leverde	geen	al	te	hoge	score	op.	
Er	werd	zowel	voor	als	na	de	pauze	fel	
en	 sportief	 gestreden	 voor	 de	 hoofd-
prijs	met	op	het	 einde	geen	grote	uit-
schieters.	Het	was	Cisca	de	Louw	die	de	
pauze	 inging	 als	 leider	met	 een	 score	
van	 84	 punten	maar	 dit	 bleek	 op	 het	
einde	 niet	 voldoende	 te	 zijn	 voor	 de	
hoofdprijs.	Na	de	pauze	werd	de	strijd	
nog	wat	feller	en	het	was	Cor	van	Lier-
op	die	met	een	score	van	88	punten	de	
eerste	prijs,	een	waardebon,	in	de	wacht	
wist	te	slepen.	Voor	Cisca	de	Louw	die	
met	de	veroverde	punten	uit	de	eerste	
ronde,	4	punten	te	kort	kwam	voor	de	
hoofdprijs	 en	 met	 een	 score	 van	 84	
punten	de	tweede	prijs	voor	zich	opeis-
te,	 gevolgd	 door	 Frits	 Roijakkers	 die	
zich	in	het	laatste	spelletje	van	de	twee-
de	ronde	toch	nog	liet	verrassen	en	zo	
de	eerste	prijs	aan	zijn	neus	voorbij	zag	
gaan.	 De	 hoofdprijs	 bij	 de	 loterij	 was	
een	prooi	voor	Harold	van	Bree.

Uitslag Rikken 14 oktober
	1	Cor	van	Lierop		 88	punten
	2	Ciska	de	Louw	 	 84	punten
	3	Frits	Roijakkers	 81	punten
	4	Narda	Kuipers			 74	punten
	5	Jan	Bertelink		 	 65	punten
	6	Ruud	Vogels	 	 58	punten
	7	Henny	van	den	Velden	 55	punten
	8	Rinus	van	Gastel		 51	punten
	9	Henny	Noyen	 	 51	punten
10	Hub	Marquinie	 47	punten

Vrijdag	21	oktober	a.s.	is	weer	de	vol-
gende	rik	avond	bij	de	supportersclub	
RKSV	Nuenen	 aanvang	 20.15	 uur	 en	
ook	 dan	 is	 weer	 iedereen	 van	 harte	
welkom	om	deel	 te	nemen.	Zowel	 le-
den	als	niet	leden,	ervaren	of	onerva-
ren,	alle	rikkers	zijn	van	harte	welkom.	
Locatie	 Oude	 Landen,	 Pastoorsmast	
14	Nuenen.	

Voor	 informatie	 bellen	 naar	 06-
10289797	of	06-40320419.

Waterpolo

Rikken

Nuenen	speelde	dit	weekend	in	Zutphen	
tegen	 het	 nog	 ongeslagen	 IJsselmeeu-
wen.	Op	voorhand	was	de	verwachting	
dat	het	voor	Nuenen	een	moeilijke	partij	
zou	 worden	 en	 IJsselmeeuwen	 dacht	
eenvoudig	 te	 kunnen	 winnen	 van	 de	
Brabantse	promovendus.	Maar	ondanks	
dat	Nuenen	de	strijd	aanging	zonder	de	
geschorste	verdediger	Mart	Vermeulen,	
met	 een	 geblesseerde	 Arjan	 Zeegers,	
een	Rick	Mathijssen	die	 vanwege	werk	
twee	 weken	 niet	 heeft	 kunnen	 trainen	
en	een	Dirk	Bolthof	die	zijn	eerste	wed-
strijd	van	het	seizoen	speelde,	waren	de	
Brabanders	 de	 betere	 partij.	 De	 thuis-
partij	maakte	 nog	wel	 het	 eerste	 doel-
punt	maar	Nuenen	sloot	de	eerste	perio-
de	verdiend	af	met	een	2-4	voorsprong.	
Nuenen	 gaf	 die	 voorsprong	 de	 gehele	
wedstrijd	niet	meer	af.

Toch	bleef	het	de	gehele	wedstrijd	on-
gemeen	spannend	met	 tussenstanden	
van	4-4,	6-6	werd	de	vierde	periode	be-
gonnen	met	 7-7.	Daarbij	werd	 IJssel-
meeuwen	 flink	 geholpen	 door	 5	 vijf-
meters	(penalty’s).	En	toen	was	het	de	
vierde	periode	van	Maurice	Verschoor	
en	Eddy	Wieders.	Maurice	 scoorde	 3	
doelpunten	en	Eddy	wist	de	5e	vijfme-
ter	te	stoppen.	Door	keihard	te	werken	
en	goed	spel	tot	de	laatste	seconde,	zo-
wel	verdedigend	als	aanvallend	en	uit-
stekende	 coaching	 van	 de	 invaller	
Mart	 Vermeulen,	 wist	 Nuenen	 deze	
partij	 te	 winnen.	 Met	 één	 verloren	
wedstrijd,	 één	 gelijkspel	 en	 twee	 ge-
wonnen	wedstrijden	doet	Nuenen	ge-
woon	mee	in	de	landelijke	derde	klasse	
van	de	waterpolobond.	Nuenen	is	ge-
woon	goed.

Met vier doelpunten had Maurice Verschoor (met bal) een belangrijk aandeel in de winst

Thijs Gevers wist met nog 24 seconden op 
de klok nog tot twee keer te scoren. 

Tennis

Afgelopen	zondag	mochten	de	water-
polo	pupillen	 voor	hun	4de	 competi-
tiewedstrijd	 naar	 Rosmalen	 tegen	 de	
Treffers.	 Al	 na	 44	 seconden	 werd	 er	
door	Nuenen	 gescoord.	Daarna	 volg-
den	er	nog	een	aantal	goede	aanvallen	
in	het	eerste	partje,	waarbij	vooral	de	
lat	het	moest	afzien.	De	tegenstander	
wist	niet	door	te	breken	omdat	ieder-
een	 van	 Nuenen	 hun	 verdedigende	
taak	goed	uitvoerde.

In	het	tweede	partje	wist	Rosmalen	te	
scoren.	Nuenen,	deze	keer	weer	op	vol-
le	 sterkte,	 was	 een	maatje	 groter	 dan	
De	 Treffers	 en	 wisten	 uiteindelijk	 16	
keer	tot	scoren	te	komen.	Door	een	ca-
deautje	van	Nuenen	was	de	eindstand	
uiteindelijk	16-2.	Een	mooie	wedstrijd	
met	een	vloeiend	tempo	en	weinig	on-
derbrekingen	door	scheidsrechters.
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ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Baderie Nuenen is open: 
welkom in onze nieuwe 
showroom!

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

Baderie Nuenen is open en dat vieren we 

graag met 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*. 

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

DAMESMODE VERKOOP

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 110

Nuenen

Datum: dinsdag 25 oktober 2016
Tijd: 11.00 tot 14.00

Wij verwelkomen u graag en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

DAMESMODE VERKOOP
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 110, Nuenen 
Datum: dinsdag 25 oktober 2016

Tijd: 11.00 tot 14.00 uur

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

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