
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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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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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

Brabant 
heeft primeur 
nieuw (bio)divers 
varken

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Wintertijd
Zaterdag 29 op zondag 30 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!

Om u nog beter 
van dienst te zijn:
Iedere zondag geopend
van 10.00 tot 20.00 uur

Parkstraat Nuenen

Transformatie De Vank
Het voormalige parochiehuis De Vank, een gezichtsbepalend gemeentelijk 
monument in het centrum van Nuenen, wordt getransformeerd tot exclu-
sief woongebouw. Voor de 4 woningen en 2 appartementen was erg veel 
interesse, zodat de verbouw al binnen enkele maanden kan starten.
 
Monumentale waarde combineren 
met de huidige wooneisen
Ontwikkelaar Rezidenz liet zich bij de 
ontwikkeling, hoe kan het ook anders, 
leiden door de cultuurhistorische waar-
de van het gebouw. “Het combineren 
van enerzijds die karakteristieke uit-
straling met authentieke elementen en 
anderzijds de eisen die we anno nu stel-
len aan onze nieuwe woning, waren een 
interessante uitdaging, maar maakte de 
opgave ook daarom zo bijzonder. Juist 
de karakteristieke sfeer van het gebouw 
is een belangrijke reden dat mensen 
hier willen wonen. De kwaliteit van 
nieuwbouw, maar dan met een monu-
mentale uitstraling, dat is wat De Vank 
voor hen zo uniek maakt” licht direc-
teur Olaf Schoofs toe.
 
Originele elementen blijven  
behouden
Een aantal originele stijlelementen uit 
de romaanse en gotische bouwkunst 
blijven behouden, zoals de klokketo-
ren, de klassieke boogramen en de im-
posante trappartijen. Sommige ele-
menten worden zelfs extra benadrukt. 
In het silhouet van de voormalige ka-
pel komt een grote glazen pui met roe-
deverdeling. Ook blijven in diverse 
woningen en appartementen de oude 
houten spanten van de dakconstructie 
nog zichtbaar. En natuurlijk verwijzen 
de ingemetselde tegels in de centrale 
hal ook straks nog naar de historie van 
het parochiehuis.
Om de nieuwe bewoners een mooi uit-
zicht en veel daglicht te geven worden 
de klassieke boogramen naar beneden 

toe vergroot, zonder afbreuk te doen 
aan het gevelbeeld. Sterker nog: er 
wordt een verlichtingsplan opgesteld, 
zodat De Vank straks ook in het donker 
een beeldbepalend onderdeel van het 
straatbeeld wordt. “Nadat De Vank ja-
ren heeft leeggestaan, is het nu hoog tijd 
voor een nieuwe invulling. Daarmee 
krijgt het dorpsmonument weer de sta-
tus die het verdient” aldus Schoofs.
 
Woningen en appartementen
In De Vank komen 2 luxe appartemen-
ten, 3 woningen in de voormalige to-
neelzaal en een halfvrijstaand heren-
huis in de linkerflank van het gebouw. 
Alle woningen zijn inmiddels gereser-
veerd. Optanten konden tijdens indivi-
duele ontwerpsessies hun woning of 
appartement verder aanpassen aan 
hun specifieke wensen. Verkoopprij-
zen lopen uiteen van circa € 400.000 
tot boven de € 800.000 v.o.n. De wonin-
gen en appartementen worden naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 
2017 opgeleverd.
 

Persoonlijke aanpak
De appartementen worden door Rezi-
denz zelf verkocht. Olaf Schoofs: “Op 
deze manier kunnen wij rechtstreeks 
vragen beantwoorden, gewenste aan-
passingen met de architect en aanne-
mer afstemmen en bovenal: we krijgen 
een gevoel voor wie we het doen en wat 
de specifieke wensen zijn. Die persoon-
lijke aanpak is precies waar wij voor 
staan als Rezidenz. De ultieme woning 
voor onze klanten realiseren. Om dat te 
kunnen moet je je klanten ook zelf ken-
nen. Daarom hebben we ervoor geko-
zen de verkoop zonder tussenkomst 
van een makelaar te laten verlopen.”
 
De historie van De Vank
De Vank vormt o.a. samen met de Cle-
mens kerk en de naastgelegen koster-
woning een karakteristiek katholiek en-

semble midden in het centrum van 
Nuenen. Het parochiehuis werd in 1939 
gebouwd en heeft inmiddels officieel de 
status van gemeentelijk monument. De 
architectuur is een goed voorbeeld van 
de traditionele kenmerken van de Delft-
se School, die uitgaat van het principe 
dat de functie van het gebouw tot uit-
drukking komt in de verschijningsvorm. 
Dit betekende dat woonhuizen vaak 
eenvoudig van vorm waren, terwijl pu-
blieke gebouwen als stadhuizen en ker-
ken juist een monumentaal en indruk-
wekkend karakter kregen. De 
traditionalistische architectuur is in De 
Vank goed zichtbaar in de klassieke 
venstervormen en de traditionele dak-
vorm met zadeldak en kopgevels.
 
Meer informatie over De Vank vindt u 
op de website www.beleefdevank.nl

Van Gogh National Park 

Waar natuur en cultuur samenkomen
Door Mariët Jonkhout

Van Gogh National Park is zo uniek 
omdat het gelegen is in dat gebied 
waar Vincent zo graag kwam, wandel-
de en schilderde. "Vincent was een 
echt buitenmens" vertelt Jan Kees 
Lemkes tijdens een wandeling met 
boswachter Frans, de ambassadeur 
van het Park, in en om Nuenen. "Vin-
cent heeft vele schetsen, tekeningen 
en schilderijen gemaakt van juist die 
zaken die zo kenmerkend zijn voor het 
zo herkenbare landschap uit zijn tijd: 
zoals de knotberken en de populie-
ren". "Hij heeft ongetwijfeld veel tijd 

doorgebracht in het Broek, omdat het 
er zo mooi is, zoveel voor die natte 
grond zo kenmerkende begroeiing, de 
vogels, tondelzwammen, de vogels en 

STEM OP

BRABANT

SMS NATUUR 10
NAAR 1008

Nog een week is het mogelijk te stemmen, te stemmen voor het mooiste 
natuurgebied van Nederland. Een van de natuurgebieden waarop gestemd 
kan worden, is het Van Gogh National Park, een prachtig gebied van Waal-
wijk tot voorbij de Peel. 

insecten, Vincent moet ervan genoten 
hebben" zegt Boswachter Frans terwijl 
hij vol van enthousiasme wijst op wild 
groeiende hop en er zelfs van proeft. 
In de werken van Vincent zie je al dit 
moois terug en wat is er nu mooier om 
door heel Brabant van deze specifieke 
plaatsen te hebben waar natuur en 
cultuur naadloos in elkaar vloeien. 
Waar je prachtig kunt wandelen en ge-
nieten van de natuur en waarbij je op 
heel veel plaatsen ook nog wat cultuur 
kunt snuiven. 

Stem dan ook op dit prachtige park en 
geef het de waardering die het ver-
dient: het mooiste natuurpark van Ne-
derland zijn. Stemmen kan nog tot 31 
oktober.
Een verhaal achter de prachtige wan-
deling met Jan Kees en boswachter 
Frans, lees je in Zó Nuenen nr. 19.

Sleutels verloren
 
Verloren: sleutelhanger met 5 sleutels. 
Verloren ergens tussen Helmond, 
Aarle-Rixtel en Nuenen. Reacties: 06-
29164913 t.n.v. Jan Scheffers.

Voetbalderby  
EMK VR1 - RKGSV VR1
Op het sportpark Wettenseind is er een 
onvervalste derby op zondag 30 okto-
ber. De koplopers in de vrouwencom-
petities treffen elkaar in de 5e klasse: 
EMK VR1 tegen RKGSV VR1 (Ger-
wen). Geen van beide teams heeft tot 
nu toe een punt verloren. Dat belooft 
een wedstrijd met spektakel en inzet te 
worden. De wedstrijd begint om 13.00 
uur op het hoofdveld van EMK.

De verborgen kracht

Op zoek     
naar verhalen
Hoe moet je leven als je weet dat je 
dood gaat, maar niet weet wanneer, 
omdat je een ongeneeslijke ziekte hebt?
Hoe kun je leven met een chronische 
ziekte?
Hoe moet je leven als je lief er niet meer 
is en je hem of haar iedere dag mist?
Hoe kun je je thuis en veilig voelen in 
een nieuw land waar alles vreemd is, 
als je je eigen huis en haard noodge-
dwongen hebt moeten verlaten?

Wie ben je dan?
Hoe vind je jezelf terug?
Waar haal je kracht vandaan?

Ik ben op zoek naar verhalen en herin-
neringen. Verhalen die raken, bewe-
gen, ontroeren. Ze zijn van onschat-
bare waarde.

Stuur een mail naar Nannie van den 
Eijnden: info@laprospettiva.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	oktober	2016	 Rullen	12A,	5674RA	-	het	slopen	van	het	
	 	 	 oude	pand	om	volgens	vergunning	opnieuw	
	 	 	 te	bouwen	(SLOOP);
•	 17	oktober	2016	 Parkstraat	21,	5671GD	-	het	herontwikkelen	
	 	 	 van	een	bedrijfspand	naar	een	woning	met		

	 	 9	studio’s	(RO	afwijken	bestemmingsplan)
•	 17	oktober	2016	 Gulberg	22,	5674TE	-	het	omzetten	van	
	 	 	 machines	naar	PVA	(MILIEU)
•	 17	oktober	2016	 Laan	van	Nuenhem	11,	5673PA	-	
	 	 	 (RO	afwijken	bestemmingsplan;	BOUW)
•	 18	oktober	2016	 Papenvoort	nabij	31,	5671CP	-	(KAP)
•	 18	oktober	2016	 Collseweg	nabij	23,	5674TR	-	(KAP)
•	 19	oktober	2016		 Kerkstraat	7,	5671GN	-	(BOUW;	SLOOP;	
	 	 	 MONUMENT

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.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	 en	 wethouders	 hebben	 een	 omgevingsvergunning	
verleend	voor	onderstaande	plannen.	Deze	omgevingsvergunningen	
zijn	verzonden	op:
•	 17	oktober	2016	 van	Maerlantstraat	10,	5671	VM	-	het	plaatsen	
	 	 	 van	een	dakopbouw	(BOUW).
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	
na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of	eventueel	
telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontactcentrum	via	tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	 Stichting	 Intocht	 Sinterklaas	 Nuenen	 zijn	 vergunning	 en	

ontheffing	verleend	voor	de	jaarlijkse	intocht	op	zondag	13	no-
vember	 2016	 in	 het	 centrum	 van	 Nuenen	 (verzenddatum	 24	
oktober	2016);

•	 aan	Stichting	Sint	Nicolaasactiviteiten	Gerwen	is	een	vergunning	
verleend	voor	de	jaarlijkse	intocht	in	het	centrum	van	Gerwen	
op	zondag	20	november	2016	(verzenddatum	24	oktober	2016);

•	 aan	carnavalsvereniging	de	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	
ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	feestavond	
“de	aftrap	van	het	Gerwens	Carnaval”,	het	(jeugd)prinsenbal	en	
de	Sinterklaasviering	in	ee	tent	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	in	
de	periode	van	18	tot	en	met	20	november	2016	(verzenddatum	
25	oktober	2016);

•	 aan	Stichting	Sint-Nicolaasactiviteiten	Nederwetten	zijn	vergun-
ning	en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	de	intocht	
van	de	Sint	in	Nederwetten	op	zondag	20	november	2016	(ver-
zenddatum	25	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	da-
tum	van	verzending	van	deze	brief	een	bezwaarschrift	indienen	bij	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	respectievelijk	de	burgemees-
ter	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.

COLLECTE
In	de	periode	van	30	oktober	-	5	november	wordt	er	gecollecteerd	
voor	de	stcihting	Diabetes	Fonds.

WIJZIGING SAMENSTELLING  
WIJKRAAD EENEIND 
De	wijkraad	Eeneind	heeft	aan	het	college	 laten	weten	dat	 twee	
leden	hun	 functie	hebben	neergelegd	en	heeft	verzocht	om	twee	
nieuwe	leden	te	benoemen.	
Op	18	oktober	2016	heeft	het	college	de	eerste	twee	kandidaten	op	
de	kieslijst	van	Eeneind	benoemd	tot	lid	van	de	wijkraad	Eeneind.

De	wijkraad	Eeneind	bestaat	daarmee	uit	de	volgende	leden:	
•	 De	heer	P.J.M.	van	den	Bos
•	 De	heer	R.A.F.T.	Janssen
•	 De	heer	P.J.M.	van	de	Laar
•	 De	heer	S.J.	van	Raalte	
•	 De	heer	M.A.J.M.	Sloots	
•	 De	heer	I.W.F.	Paulussen
•	 De	heer	W.G.	van	Zantvoort

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	|	vrijdag	8.30-12.30	uur.

AFVALWEETJE

Op 2 en 3 november wordt het restafval   
(grijze container) weer opgehaald.
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Transparantie: onderzoek door de 
gemeentelijke Rekenkamer?   
Mag de burger het weten en begrijpen?
In het Eindhovens Dagblad van 18 oktober 2016 kondigt de Nuenense wethouder van fi-
nanciën aan dat er geen lijken meer in de kast zitten!

Dat is een mooi bericht.
Het zou er op kunnen duiden dat Nuenen, na meerdere jaren van financiële ellende, de fi-
nanciën onder controle krijgt. Het lijkt mij een mooi moment om Nuenense burger inzicht 
te verschaffen in wat er zoal is besloten en wat het heeft gekost. Per 1 januari 2006 moet 
elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamerfunctie hebben. Het is aan de raad een 
van deze onafhankelijke instrumenten in te stellen, zie gemeentewet. Ik neem aan dat 
Nuenen, wat dit betreft, aan de wet voldoet. Ik meen dat Nuenen inzake de rekenkamer 
samenwerkte in de z.g. Groene Rand, een samenwerkingsverband van een aantal ge-
meenten.
De rekenkamer bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij selecteert voor on-
derzoek. Maar de raad kan het initiatief nemen en onderwerpen voor onderzoek bij de re-
kenkamer aandragen. De raad zou de rekenkamer kunnen vragen onderzoek te doen 
naar de integrale kosten van de relevante dossiers de laatste jaren. Hiermee bewijst de 
raad zichzelf en de burger een goede dienst.

Bijvoorbeeld, de financiële gevolgen van……
•	 de	toenmalige	grondaankopen	(met	alle	sores	daar	omheen)
•	 de	recentelijk	gemaakte	afspraken	met	de	woningbouwvereniging	Helpt	Elkander.
•	 de	gerechtelijke	procedures.
•	 kosten	ten	gevolge	van	arbeidsrechtelijk	geschillen.
•	 de	risico’s	van	nog	lopende	projecten
De rekenkamer zou, onafhankelijk, een totaalbeeld kunnen geven van gemaakte en nog 
te maken kosten. 
Globaal gesproken onderzoekt de rekenkamer de doelmatigheid, de doeltreffendheid en 
de rechtmatigheid van het besturen door het gemeentebestuur.
Omdat	de	meeste	Nuenense	partijprogramma’s	en	coalitieakkoorden	veelvuldig	wijzen	
op democratische legitimatie en transparantie lijkt mij een uitnodiging aan de raad om 
de rekenkamer aan het werk te zetten prima. Per saldo is de raad bij uitstek aan zet waar 
het grondig informeren van de burger betreft.
“Wie zijn verleden kent kan zijn toekomst beter invullen!”

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, 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"Nergens kan ik zo rustig aan mijn 
schoolopdrachten werken als hier!" 
Aan het woord is Eddie Ramselaar, met zijn 23 jaar de jongste deelnemer 
van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Sinds kort is hij hier iedere week 
een dag te vinden om er zijn praktisch huiswerk te maken, een verplicht 
nummer op de Fontys opleiding in Venlo waar hij studeert.

Industrieel productontwerpen is de 
richting waarin hij zijn toekomst zoekt. 
Op school is er ook een grote werk-
plaats, maar daar sta je volgens Eddie 
vaak in de rij om een machine te kun-
nen gebruiken. Dat er ook professione-
le hout- en metaalbewerkingsmachines 
in Nuenen staan was een verrassing 
voor hem. "Toen ik hier voor de eerste 
keer binnenliep keek ik mijn ogen uit, 
fantastisch gewoon! Eigenlijk komt het 
door mijn vader dat ik hier ben geko-
men, die las erover in Rond de Linde." 
De mededeling maakte Eddie nieuws-
gierig en hij ging op internet op zoek 
naar de website van het Nuenense hob-
bycentrum. Daarna kwam alles in een 

stroomversnelling terecht, want op de 
dag dat hij binnenliep werd hij meteen 
deelnemer. Dat kan vanaf 18 jaar.
 
100 Euro per jaar
De 100 euro per jaar die het hem jaar-
lijks kost, vindt hij een weggevertje. "Ik 
heb geen moment geaarzeld. Dit werkt 
toch heel wat gemakkelijker en com-
fortabeler dan thuis in de garage met 
een decoupeerzaag en zo, mag ik wel 
zeggen. Veel gereedschap en machines 
hebben ze hier, ook handgereedschap. 
En ruimte." Dat hij de jongste deelne-
mer is vindt hij niet erg. "Het is hier 
best wel gezellig hoor, allemaal mensen 
die graag iets met hun handen doen, 

net zoals ik!" Eddie weet bijna zeker dat 
zijn vader hier ook aan de slag gaat als 
hij over een paar jaar gepensioneerd is. 

Aanmelden
Op dit moment heeft Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats 340 deelnemers en 
19 activiteiten. Het gebouw ligt aan het 
Park in Nuenen, recht tegenover de 
kerk achter restaurant De Zonnewende 
en restaurant Goesting. Voor inlichtin-
gen en een overzicht van alle activitei-
ten: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Het is nu tijd voor aanmeldingen voor 
2017. Dat kan via internet, maar ui-
teraard ook in het gebouw van het 
hobbycentrum. Kom kijken!

Bijeenkomst 
Woningbouw 
Gerwen Zo 
De Dorpsraad Gerwen houdt dinsdag-
avond 15 november om 20.00 uur een 
bijeenkomst waarin het bouwen in 
Gerwen aan Ter Warden centraal 
staat. Dit is een vervolg op de eerdere 
bijeenkomst van 19 juli. Gerwen Zo 
BV zal op deze avond uitleggen wat de 
stand van zaken momenteel is.
Iedereen die geïnteresseerd is in het 
bouwen in Gerwen, en natuurlijk die-
genen die ingeschreven hebben voor 
dit bouwproject, zijn van harte wel-
kom in de voetbalkantine van 
R.K.G.S.V., De Polder 1 te Gerwen.

Tot 15 november 2016! 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl



  

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!

3 Katen Haasjes............6,95 
Toverbal
100 gram ..........................................1,25 
150 gr. Runder Tappenade + 
100 gr. Cervelaatworst ............3,75
Er is weer volop ouderwetse 

herfst- en winterkost,
uit eigen keuken en 

ook diverse "Verse" soep

4 Slavinken .........................4,00

Zuurkool van 't vat
 1/2 kilo 0,79
Courgette      
pan klaar   per stuk  0,69
Rodekool panklaar    

1/2 kilo 0,89

Komkommer/Appel/Dille
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 27 oktober t/m woensdag 2 november

Elstar klasse I   
   hele kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Ook voor al uw wild,
het juiste adres!!! Acties week 43: geldig maandag 24 okt. t/m zaterdag 29 okt. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Vikorn 
Meergranenbrood 800 Gram
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried’s #1 
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker
  5+1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstvlaai
Hazelnootbavaroise smaak  
halve € 7,50
 heel € 1395
_____________________________________________________

Tassenvoordeel
* 1 Brood naar keuze * 2 Speculaasbrokken 
* 6 Rozijenbollen  * Roomboter amandelstaaf

Normaal € 15,10  Nu voor  € 945

  
 

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

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 06 - 81 34 30 17

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

 

New Oriental
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU NOVEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) KING TOE YU PIEN  
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 

DE KLEINE WOK, IN EEN SAUS VAN SINAASAPPEL EN COIN-
TREAU MET DAARBIJ EEN VLEUGJE  GEMBER, EN SNIPPERS 
VAN UI EN PAPRIKA

6)  SA TJA YUK
PLAKJES VARKENSHAAS IN EEN SOJA-CHILI-KNOFLOOKSAUS, 
DIV. GROENTEN EN BESPRENKELD MET DE BEKENDE XO COG-
NAC. (SA TJA SAUS IS EEN MILDE  PITTIGE CHINESE BBQ SAUS 
UIT DE ZUID CHINESE KEUKEN)

7)  LAT LAT KAI PIEN
  IN PLAKJES GESNEDEN EN GEFRITUURDE MAISKIPFILET MET 

VLEUGJE KNOFLOOK IN EEN DONKERE EN ZWARTE PIKANTE 
“LIGHT SPICY” KETJAP SAUS

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN



Rond de Linde  Nr. 43 Donderdag 27 oktober  2016

Statiegeld actie voor   
Stichting Galgo Support
Help Stichting Galgo Support Holland Spaanse honden te helpen aan een 
betere toekomst! Doneer uw statiegeldbon bij de AH in de Parkstraat!
 

Gipsy Muziek op de 
Dorpsboerderij Weverkeshof 
De muziek van de Gipsy Mood vindt zijn roots bij Oost Europese muziek, 
Zigeuner - Klezmer - Balkan. Met temperamentvolle, dynamische, maar 
vooral ook melancholische -zwoele klanken weet deze muziekgroep een 
heerlijke sfeer te creëren.

Uitwaaierend in westelijke richting 
vindt Gipsy Mood natuurlijk de Gipsy-
Jazz van de Hotclub de France met zijn 
swingende muziek op zijn pad, maar 
ook Franse chansons en een enkele fa-
do passeert de revue. Ook de Ameri-
kaanse swing , ballads en blues num-
mers verhogen de internationale feest-
vreugde. Gipsy Mood dompelt zich zo 
gezegd onder in de wereldmuziek.
Het brede repertoire is niet zo verwon-
derlijk als je weet dat deze musici elkaar 
leerden kennen vanuit zeer verschillen-
de achtergronden, zoals de Jazz, pop, 
klassiek en folk. Herkenbare swingende 

evergreens en populaire melodieën, 
met zigeunersaus overgoten, zijn de ex-
tra ingrediënten die zorgen voor een 
fantastische middag Gipsy Mood.

De muziekgroep bestaat uit : 
Linda van Tilborg, zang. Pierre Koolen, 
viool. Theo de Jong, gitaar. René 
Ziedses des Plantes, klarinet. Arno 
Strijbosch, contrabas.

Zondagmiddag 30 oktober van 14.00 
t/m 17.00 vrij entree. Gipsy Mood 
raakt de gevoelige snaar. Weverkeshof 
Nuenen.

In het najaar is in Spanje het jachtsei-
zoen weer gestart. Vele (jacht)honden 
die niet aan de ‘hoge eisen’ voldoen 
worden achtergelaten, gedumpt of op 
gruwelijke wijze om het leven gebracht.
Stichting Galgo Support Holland 
werkt met een aantal opvangorganisa-
ties in het zuiden van Spanje samen 
om deze achtergelaten honden op te 
vangen en ze een nieuw leven te bie-
den, met name hier in Nederland.
Galgo Support Holland plaatst foto’s en 
karakterbeschrijvingen van de honden 
op hun website www.galgosupporthol-
land.nl en wanneer er interesse is voor 
een hond wordt na het invullen van een 
aanvraagformulier een huisbezoek af-
gelegd. Als alles positief is, wordt de 
hond geadopteerd en komt de hond 
met een vluchtbegeleider naar Neder-
land; altijd een bijzonder moment als 
adoptanten en honden elkaar voor het 
eerst ontmoeten op de luchthaven.
 

De opvangorganisaties in Spanje zijn 
allemaal particuliere asielen die alleen 
kunnen blijven bestaan door donaties 
van voer en geld. Reguliere gemeente-
asielen zoals hier in Nederland kennen 
ze in Spanje niet.
 
Help mij de honden in Spanje te hel-
pen, op weg naar een betere toekomst 
in Nederland; Doneer uw statiegeld 
bon vanaf maandag 31 oktober in de 
daarvoor bestemde box bij de statie-
geldautomaat van de Albert Heijn in 
de Parkstraat.
Met het opgehaalde geld kunnen de 
asielen in Spanje gesteund worden bij 
het opvangen van honden en kunnen 
nog meer honden een gouden mand in 
Nederland vinden!
 
Franka van den Boomen - Thijssen, 
Nuenen. Actief lid Stichting Galgo 
Support Holland.

Franka met haar twee geadopteerde Spaanse (wind)honden

Figuranten gezocht 
voor videoclip 
Op zaterdagavond 5 november vinden 
er in Lieshout opnames plaats voor de 
nieuwe videoclip van de Brabantstali-
ge streekrockband ROAW VLIS. 
De clip ‘Fist In Ut Zoide’, wordt opge-
nomen met live-publiek in Café Van 
Lieshout. De opnames beginnen rond 
20.00 uur. Belangstellenden om te figu-
reren zijn van harte welkom. Na afloop 
zal ROAW VLIS voor de aanwezigen 
een concert geven.

Nuenen zingt
‘Nuenen zingt’ op zondagmiddag 
13 november om 16.30 uur in het 
Vincent van Goghkerkje.

In heel veel gezinnen werden vroeger 
op zondagmiddag of -avond de liede-
ren gezongen die in de kerk gezongen 
werden of soms voor maandag geleerd 
moesten worden. Soms waren het 
geestelijke liederen zoals b.v. uit Johan-
nes de Heer. Iets daarvan herkennen 
we als we naar Nederland Zingt kijken.
Op 13 november om half 5 zullen ook 
wij in Nuenen die liederen weer samen 
kunnen zingen. In een rustige, ont-
spannen sfeer. Gedurende een uur 
worden er dan liederen gezongen waar 
u zo naar kunt verlangen. Geloofslie-
deren uit een breed repertoire…. We 
zijn in Nuenen immers uit velerlei ker-
ken en stromingen afkomstig.
Hoopt u dat uw lied gezongen wordt, 
dan moet u dat wel uiterlijk 1 novem-
ber doorgeven aan Dieuwertje Kaper of 
laat iemand namens u het doorgeven.
Mocht u niets door te geven hebben, dan 
hopen we dat u toch komt, om het lied 
van anderen ‘te dragen’. Wie zingt mee?
Dieuwertje Kaper (d.kaper@onsnet.
nu) tel: 36 83 778.

Sinterklaas in Gerwen
Op zondag 20 november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijks bezoek brengen 
aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfanfare 
Jong Leven, een korte rijtoer door Gerwen. Natuurlijk mogen alle kinderen 
hierbij aansluiten! De route voert van De Huikert, via de Heilig Kruisgildel-
aan, Van den Waarsenburglaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akkerstraat en 
Gerwenseweg naar de grote feesttent op het Heuvelplein.

Herrie in de tent
Dankzij CV De Narre-Kappen kan het 
Sinterklaasfeest weer plaatsvinden in de 
feesttent, zodat de Sint alle kinderen in 
één keer kan ontvangen. Het thema van 
dit jaar is Herrie in de Tent! Om 11.30 
uur is Sinterklaas in de tent aanwezig. 
Voor alle kinderen van 0 t/m 8 jaar die in 
het bezit zijn van een kaartje voor het 
Sinterklaasfeest, is er natuurlijk een ca-
deautje. Om 13.30 uur wordt er voor de 
jeugd van 9 t/m 12 jaar weer een film ge-
draaid in gemeenschapshuis D’n Heuvel. 

Toegangskaartjes
Vanaf 1 november gaan de leden van 
de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 
langs de deuren in Gerwen met de toe-
gangskaartjes voor de Sinterklaasmid-
dag en de filmvoorstelling. Hierbij zal 
ook om een vrijwillige bijdrage wor-
den gevraagd. De inkomsten van de 
Stichting bestaan nagenoeg alleen uit 
giften van de Gerwense inwoners. 
Kaartjes zijn daarna alsnog te verkrij-
gen bij Femke Mol, Huyakker 16 in 
Gerwen.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 30-10 in het programma Nuenen Nú : 
•	 Politieke	partijen	over	de	toekomst	van	de	gemeente	Nuenen
•	 De	Gerwense	kermis
•	 De	voortgang	van	de	HOV-2	in	september	en	oktober
•	 De	intocht	van	Sinterklaas	is	aanstaande
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	
•	 Biografie	van	een	Dorp,	afl.16	over	de	Europalaan	en	de	Parkstraat
•	 Gerwense	interviews,	deel	1	
•	 De	 tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	om	11.00,	14.00,	17.00,	

19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur.

Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-
opnames bekijken. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en 
Facebook. Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 en 12.00.

Iers Sessie festival
Voor het zesde jaar op rij vindt op de eerste zondag van november in Nuenen 
het Iers Sessie Festival plaats. Van 13.30 uur tot 17.30 uur komen muzikanten 
uit Nederland, Belgie en Duitsland bij elkaar in Café Schafrath, Ons Dorp, Bar 
van Gogh en Café René rond het Park in Nuenen. 

Foto Cees van Keulen

Lexi en Amélie: nieuwe 
inwoners in onze gemeente.....
In de tuin van Akkerstraat 13 in Gerwen staan twee houten dierfiguren om de ge-
boorte van Lexi wereldkundig te maken. Dochter Lexi is 20 oktober geboren. Karlijn 
van den Berk en Lars de Groot zijn de gelukkige ouders. De geboorteborden in de 
voortuin zullen zeker de aandacht trekken van de kinderen van brede school Heuvel-
rijk, vanaf het schoolplein zijn ze goed zichtbaar. Lexi, welkom in onze gemeente!

Vorige week is dochter Amélie geboren. 
Daarom hebben de ouders een mooi (door 
haar papa zelfgemaakt) geboortebord in 
de voortuin gezet. Ook Amélie wensen 
we een mooi leven in onze gemeenschap.

Oproep
Ziet u ook een opvallend geboortebord 
ergens in Nuenen, Gerwen of Nederwet-
ten, laat het de redactie weten: redac-
tie@ronddelinde.nl. Dan kan onze foto-
graaf dit vastleggen. Zelf een plaatje 
schieten mag natuurlijk ook. Mail dan 
de foto met toelichting naar de redactie. 

Neem je instrument mee en schuif 
aan. Ook in Dorpsboerderij Weverkes-
hof zal muziek klinken op een iets la-
ger tempo (slow) maar met veel zang. 
Daar stopt de sessie om 17.00 uur.
Nieuw dit jaar is het Jong Talent Po-

dium in de Broeders Bar van Het Kloos-
ter. Aankomende singer-songwriters uit 
de regio en omstreken zullen daar hun 
talenten	ten	toon	spreiden.	Een	link	met	
Ierse muziek is niet verplicht. Zie ook 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Stichting SPEK (Sint, Piet en Ko) is in 
april 2015 opgericht omdat er vraag 
was naar een huisbezoek van Sin-
terklaas in verband met een ernstig 
ziek kind in Nuenen.

Het doel van de stichting is: “Het aan-
reiken van Sinterklaas-gerelateerde ac-
tiviteiten (en cadeautjes) aan 
kind(eren) en gezinnen die door om-
standigheden in het zonnetje gezet 
mogen worden. Dit kan zijn i.v.m. 
langdurige ziekte, aandoeningen, fi-
nanciën of andere omstandigheden 
waardoor het kind (even) geen kind 
kan zijn”.

Ko’s Grote Kinderfeest 
Elk	 jaar	 wordt	 er	 tevens	 een	 middag	
georganiseerd waaraan alle (klein-)
kinderen uit Nuenen kunnen deelne-
men.

Huisbezoeken
Stichting	SPEK	organiseert	ook	huisbe-
zoeken. Deze huisbezoeken zijn geheel 
kosteloos en worden door middel van 
een gesprek vooraf zoveel mogelijk aan-
gepast aan het desbetreffend kind en ge-
zin (aanmelden via inschrijfformulier). 
www.stichting-spek.nl 
Email:	stichtingspek@outlook.com
Like ons op www.facebook.com/spek
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Weidevogels en 
bescherming
Op maandag 31 oktober organiseert 
WLG tijdens de wekelijkse Inloop 
een lezing over vrijwillige weidevo-
gel-bescherming. Jaap Wijdenes uit 
Beek en Donk zal daarover vertellen 
en er tijdens de lezing zelfgemaakte 
filmbeelden van vertonen. 

Ook ziet u beelden van het hele broed-
proces van de weidevogels. Dat geldt 
voor o.a. de kievit, de scholekster, de 
wulp en de grutto. Het is een verhaal 
over wat hij heeft meegemaakt in het 
veld en daarbuiten. Ook krijgt u meer 
informatie over het waarom en hoe die 
weidevogel-bescherming wordt uitge-
voerd.
De lezing begint om 14.00 uur in den 
Heuvel in Gerwen. Daar kunt u al te-
recht vanaf 13.30 uur voor een kop 
koffie of thee.
Voor andere WLG-activiteiten kijk op 
website www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. Het WLG-mailadres is: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com 
en zij zijn telefonisch bereikbaar via te-
lefoonnummer 06 41102625.

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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De Unitykapel 
speelt in Gasterij 
Jo van Dijkhof 
Op zondag 30 oktober zal de Unity-
kapel uit Eindhoven een gezellig op-
treden verzorgen in de Gasterij Jo 
van Dijkhof van 14.30 tot 16.30 uur. 
Entree is gratis. Aangeboden door 
‘Vrienden van de Akkers’. 

De Unitykapel bestaat op dit moment 
uit 21 muzikanten, ze zijn in 1990 opge-
richt, en staan garant voor een mooi 
stukje muziek. Van polka, wals, mars en 
tango uit diverse landen, dat is wat ze 
als muzikanten laten horen. De naam 
Unity werd gekozen, omdat de kapel 
staat voor eenheid, maar ook voor 
spontaniteit en een grote dosis enthou-
siasme. Het doel is samen muziek ma-
ken. En daarbij willen ze ook vooral zelf 
plezier beleven aan hun optredens en 
samen zorgen voor gezelligheid. Het 
belooft een gezellige middag te worden.

IVN Laarbeek 
natuurwerkdag 
Op zaterdag 5 november wordt in 
Laarbeek in het kader van de Na-
tuurwerkdag door IVN Laarbeek 
een activiteit georganiseerd. 

We gaan deze keer weer wilgen knotten 
in het prachtige natuur gebied De Bie-
zen in Aarle-Rixtel. Er is voor jong en 
oud wat te doen, zagen, takken versjou-
wen, takken op rillen leggen, nieuwe 
knotbomen planten etcetera. Voor een 
kleine lunch en koffie en thee wordt ge-
zorgd. Er wordt gewerkt van 09.00 uur 
tot 15.00 uur . Het mag de hele dag, 
maar een paar uur is ook al prima, geef 
dit dan wel even tijdig door aan de orga-
nisatie IVN Laarbeek, (gerrit.post@
gmail.com) in verband met de catering. 
Locatie: schuin tegenover ecotourist-
farm de Biezen, De Biezen 4a in Aarle-
Rixtel, daar tegenover is een zandpad, 
daar staan vlaggen en dergelijke die je 
verder de weg wijzen. Wel graag even 
opgeven via de site www.natuurwerk-
dag.nl klik op: uitgebreid zoeken, selec-
teer provincie Noord Brabant, zoek op 
woord: de Biezen, info & aanmeldingen, 
Doe mee op deze locatie, Aanmelden, 
volledig invullen aub. en versturen. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Gerrit Post, 06-16383484, 
gerrit.post@gmail.com.

Rien Vermaire brengt de   
tijd van vroeger tot leven
Komt u op 3 november naar een zeer onderhoudende lezing van Rien Vermai-
re? Het begint om 09.30 uur in het Trefpunt van de KBO in Het Klooster te Nue-
nen. Deelname is geheel gratis. Bovendien krijgt u een kopje koffie of thee en 
een sneetje roggebrood met zult. Maar, komt u wel op tijd want vol = vol.

Rien Vermaire (1946) schittert met 
zijn nostalgische verhalen over de tijd 
van vroeger. In de periode van rond de 
oorlog speelde het varken in menig 
huishouden een centrale rol. Rien be-
speelt zijn publiek met beeldende 
anekdotes over ‘bloedworst, koaikes, 
balkenbrij, spek, pootjes, zult, d’n 
blaas, de rommelpot, de pezerik en de 
kerbenaai veur dun pastoor’. Ook ou-
derwetse tradities en gebruiken passe-
ren de revue. Onder andere zijn jeugd 
in Oisterwijk en zijn werk bij het 
slachthuis in Tilburg dienen als inspi-
ratie voor zijn ludieke voordracht. 
Rien geniet met volle teugen van ieder-
een die hij aan het lachen maakt.
Verhalen vertellen, presenteren en 
spreken in het openbaar zit Rien in het 
bloed. Altijd toegespitst op zijn pu-
bliek, persoonlijk en overtuigend. 
Geen voordracht is compleet zonder 
een daverende lach. In zijn woonplaats 
Hilvarenbeek heeft hij de afgelopen 30 
jaar talloze publieke functies bekleed 
in zowel het verenigingsleven als het 
culturele leven. Hij is een zeer ervaren 
tonprater en was 2 jaar op rij Prins 
Carnaval. Als voorzitter van de Heem-
kundekring Ioannes Goropius Beca-
nus zag hij toe op het bewaken van de 
historische cultuur van Hilvarenbeek.
Een jaar of 5 geleden begon Rien met 
het opschrijven van herinneringen aan 
zijn jeugd en de tijd van vroeger. Al 
snel ontstond een verhaal dat hij niet 
voor zichzelf wilde houden. Hij bena-
derde wat verenigingen en stichtingen 
voor 50+ers, senioren en ouderen, en 
de eerste optredens waren een feit. Er 
kwamen enthousiaste reacties en re-

censies binnen in het gastenboek en 
sindsdien loopt het storm. “Je zou kun-
nen spreken van een uit de hand gelo-
pen hobby. Maar wel een hele leuke. 
Eentje waar ik nooit genoeg van krijg,” 
aldus Rien.

Het Brabants Dagblad heeft een leuk 
stuk geschreven over Rien, met een 
mooie foto in de kledij waarin hij op-
treedt. Rien vond het een hele eer om 
dit interview te geven en is nog steeds 
erg trots op dit artikel! Het geeft u een 
goed beeld waar de voordracht ‘Ouwe 
Vèrrekes’ over gaat.
De website van Rien kunt u vinden op: 
www.rienvermaire.nl 

PvdA ALV en inloop
De afgelopen maanden is binnen de PvdA Nuenen intensief gediscussieerd 
over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. We hebben hierbij tijdens een 
rondetafelcafé in Het Klooster en door middel van een enquête ook goed 
naar de inwoners geluisterd. De fractie deelt het standpunt van veel inwo-
ners dat aansluiting bij Eindhoven het beste is voor Nuenen. 

Nieuwe taken die zijn overgedragen 
van Rijk en Provincie naar de gemeen-
te en twijfel over voldoende bestuurs-
kracht maken een besluit over zelf-
standigheid van Nuenen urgent. De 
PvdA Nuenen is van mening dat regio-
nale economie, mobiliteit, ruimtelijke 
ordening en het realiseren en in stand 
houden van (grootstedelijke) voorzie-
ningen beter en efficiënter kunnen 
worden aangepakt in (groot)stedelijk 
verband. En Nuenen is nu al vrijwel ge-
heel gericht op Eindhoven. Daarbij 
hebben we zeker oog voor de zorgen 
van inwoners die een grotere afstand 
tussen burger en bestuur en verlies van 
het dorpse karakter vrezen. Daarom 
moeten zaken, die dicht bij de burger 
spelen, democratisch op dorpsniveau 
worden geregeld.
De fractie wil tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) de discussie 

afronden door dit standpunt toe te 
lichten en daarover van gedachte te 
wisselen met leden en niet-leden. 
Hiertoe nodigen wij alle geïnteresseer-
den uit op 2 november van 20.00 - 
21.15 uur in Het Klooster. 

PvdA-inloop
Verder is het op 4 november weer de 
eerste vrijdag van de maand. Het is in-
middels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met el-
kaar een glas drinkt in Café Schafrath 
om de landelijke en lokale politiek met 
elkaar te bespreken. Voor 17 novem-
ber staat de ‘de bestuurlijke toekomst 
van Nuenen’ als enige onderwerp op 
de agenda van de extra raadsvergade-
ring. Deze PvdA-inloop biedt dus een 
uitgelezen kans om standpunten uit te 
wisselen. Naast PvdA-leden zijn ook 
andere geïnteresseerden van harte 
welkom. Vanaf 21.00 uur zal vanuit 
fractie, bestuur en ombudsteam steeds 
iemand aanwezig zijn. Graag tot vrij-
dagavond 4 november bij Schafrath.

Seniorenvereniging/
KBO Lieshout
Op zondag 6 november zal om half 
10 ’s ochtends in de Servaaskerk in 
Lieshout een H. Mis worden opge-
dragen voor alle overleden leden 
van KBO Lieshout. Deze H. Mis zal 
worden opgeluisterd met zang van 
ons eigen Seniorenkoor Vogelen-
zang. U bent allen van harte welkom 
die viering bij te wonen. 

Maandag 6 november is de tweede le-
zing kunstgeschiedenis door me-
vrouw Ine Pels. Deze avond gaat het 
over de Romanov familie en Catharina 
de Grote. Locatie Dorpshuis Lieshout, 
aanvang 20.00 uur. In totaal zijn er ze-
ven lezingen, elke avond op zichzelf 
staande onderwerpen. Het is mogelijk 
om voor de hele lezingenreeks of voor 
drie avonden in te schrijven. Informa-
tie bij de Inloop.
De werkgroep Samen uit Eten heeft 
een nieuwe locatie gekozen. Op 
woensdag 23 november gaan de senio-
ren naar De Vresselse Hut in Nijnsel. 
In de Tuinkamer staat dan vanaf 18.00 
uur een koud en warm buffet klaar. De 
kosten zijn € 20,-, inclusief dessert en 
consumptie. Aanmelden bij de Inloop. 

Inloop
De wekelijkse Inloop is iedere dins-
dagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur en 
iedere dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur in het Dorpshuis van Lies-
hout. Twijfel niet en loop eens even 
binnen. Het maakt niet uit of u iets te 
vragen hebt, of u wilt opgeven voor 
een activiteit, of gewoon even wilt bij-
kletsen, u bent van harte welkom en 
het is altijd hartstikke gezellig. Alle le-
den van het bestuur zijn meestal aan-
wezig. Ook Dorpsondersteuner, Suzan 
de Koning, is er voor een gesprek. De 
WOCOM is er regelmatig om ant-
woord te geven op uw vragen. Een 
groot aantal leden loopt altijd even 
binnen voor een gezellig uurtje, wat 
buurten, elkaar weer even zien. En een 
gratis kopje koffie staat voor u klaar. 
Komt u ook eens? 

Strijd Tegen Misbruik’
Marcel en Priscilla Jeninga vormen als ouders van een misbruikt kind de 
stichting ‘Strijd Tegen Misbruik’. Ze zetten zich in om ouders van misbruikte 
kinderen ook als slachtoffer te laten erkennen in de wet. Daarnaast ontwik-
kelen ze continu plannen om slachtoffers, jong en oud, te ondersteunen. Ze 
waren verantwoordelijk voor het veelbesproken verbod op ‘pedofielen-
club’ Martijn. Ze blijven zich inzetten voor het welzijn van misbruikte kinde-
ren en hun ouders.

Ieder kind heeft recht op liefde en be-
scherming. Dat is de visie en missie 
van hun stichting. Met uw steun kun-
nen meer slachtoffers van seksueel 
misbruik geholpen worden om het 
leed te verzachten.
De hele maand November kunnen klan-
ten statiegeldflessen inleveren bij Jum-

bo Ton Grimberg De Smidse 1 Nuenen. 
De opbrengst van deze statiegeldflessen 
actie gaat naar deze stichting.

Hart onder de riem
Ze willen met hun STM-Pakketjes, 
met bijvoorbeeld een vrijkaart voor 
een pretpark, een knuffeldier, kleur-

potloden, de slachtoffers een hart on-
der de riem steken en laten blijken dat 
ze niet alleen staan en vergeten wor-
den. Zij zijn met hun stichting in 4 ver-
schillende landen actief: Nederland - 
Duitsland - Moldavië en België. Ze ho-
pen dat veel mensen lege flessen gaan 
inleveren om slachtoffers van seksueel 
misbruik te ondersteunen.

Herhalingscursus 
reanimatie
De Nederwettense VrouwenVereni-
ging organiseert een herhalingscursus 
reanimatie. Deze vindt plaats op 
woensdag 9 november in Dorpshuis 
‘De Koppelaar’, De Koppel 1a te Ne-
derwetten, aanvang 20.00 uur. Voor 
deze avond zijn nog enkele plaatsen 
vrij. De kosten bedragen € 15,-.
Aanmelden voor 2 november a.s. bij 
Petra Manders, tel. 040-2836587 of pe-
tramanders@onsnet.nu.
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040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

KOOPZONDAG
30 OKTOBER

‘t spookt in WoensXL  
Kom vast in de sfeer van Halloween, kijk uit voor de heksen en 
zombies en de spannende etalages. Griezelige bezoekertjes zijn 
van harte welkom!
Van 13.00 tot 16.00 uur Kids workshop Heksen hoeden maken en 
gratis Halloween schminken.

Winkelcentrum Woensel - meer dan 150 winkels - 
volop parkeerruimte altijd dichtbij.
 

WWW.WOENSXL.NL

 

 

Keukens: 
Aster Cucine, Schröder, 

Moon en Tristar.

Apparatuur: 
AEG, Bosch, NEFF, Novy 

Quooker, Smeg enz.

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

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Bekendmaking 
boerenbruidspaar 
Raopersgat
Zaterdag 12 november worden in 
Roapersgat het nieuwe boerenpaar 
en hun getuigen onthuld tijdens het 
Prinsenbal in Zaal De Koekoek. 

De boerenbruiloftcommissie geeft de 
volgende hints vrij over het paar: 1. Zij 
hingen aan een zijden draadje 2. Twee-
de generatie 3. Laat ze maar schuiven 
4. Hij maakt aardig schoon 5. Ze ont-
moetten elkaar bij Karel en 6. Oost 
West, Thuis Best...
De 39ste editie van de boerenbruiloft 
is op carnavalsmaandag 27 februari in 
het Raopershuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. Het huwelijk in d’n onecht 
zal daar tijdens een openbare en voor 
iedereen gratis toegankelijke ceremo-
nie weer op een ludieke wijze worden 
voltrokken en ingezegend.

Jeugdprinsen- 
bal en Beste 
vrienden quiz
 
Op zaterdag 12 november 14.30 uur 
wordt het nieuwe Jeugdprinsenge-
zelschap bekend gemaakt in Het 
Klooster tijdens het jaarlijkse jeugd-
prinsenbal. Eerst wordt afscheid ge-
nomen van Prins Bas, prinses Guusje 
en adjudant Bram. Daarna is het tijd 
voor fanatiek en vrolijk spel tussen 
twee duo's van Beste Vrienden, waar-
in tactiek, samenwerking, logisch na-
denken en het geheugen net zo be-
langrijk is als parate kennis.

Ben jij en je beste vriend of vriendin 
sportief, houd je van puzzelen, ben je 
enthousiast en zit je in groep 6, 7 of 8 
van een Nuenense basisschool? Dan 
ben jij degene die we zoeken. Lever je 
inschrijfformulier dat je hebt ontvan-
gen in vóór 1 november op Koolmees-
hof 21 of mail het naar dwersejeugdnu-
enen@hotmail.com, zodat je kans hebt 
om uitgekozen te worden om het spel 
mee te spelen. En ook als je niet wordt 
uitgekozen of je niet hebt opgegeven; 
de hele zaal speelt mee! je hoeft je dus 
niet te vervelen. Tijdens het spel verza-
melen we hints, waarmee we het ge-
heim van het jeugdprinsengezelschap 
uiteindelijk kunnen ontrafelen……
Hier alvast de eerste paar aanwijzingen 
over het nieuwe jeugdprinsengezelschap:
1. Ze zetten de bloemetjes buiten
2. Hij draait het balletje rond
3. Hop, hop in galop
4. Het spat ervan af
 
Kom meespelen in Het Klooster op za-
terdagmiddag 12 november tussen 
14.30 en 17.00 uur.

Gezien in    
’t Narre-gat:   
Witte rook! (3)
Na vier aanwijzingen van de Prin-
senkeuze Commissie van CV de Nar-
re-Kappen zeggen velen zeker te 
weten wie ‘Het’ wordt. Toch zijn er 
meer aanwijzingen nodig. Daarom 
hier een vijfde en zesde tip die be-
trekking hebben op de echte nieu-
we hoogheid van het Narre-gat:

Patroon, sjabloon, metaal, stofzuiger, verf, 
poetsdoek, fiets, potlood, ZZZZZZ.
Het getal 11 heeft een extra betekenis.

De aanwijzingen van afgelopen weken: 
1) 2, 3, 4, 10, 36, 40, 47, 48 zijn niet zo-
maar wa getallen!
2) Oud en nieuw………..
3) Aan tafel, ’t eten is klaar!
4) Hij/zij lust er wel pap van.

Het prinsenbal van CV de Narre-Kap-
pen is op zaterdag 19 november.
 

Inloopuur NVVR
Op vrijdag 28 oktober houdt de Ne-
derlandse Vereniging van Rugpati-
enten weer het maandelijkse in-
loopuur in het Elkerliek ziekenhuis 
op locatie Helmond.

Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. U kunt zonder afspraak tus-
sen 13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer info is te vinden op de website 
van de vereniging: www.ruginfo.nl

Prinsenbal Nederwetten 

Wie wordt de 
nieuw Prins(es)  
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 12 november a.s. 
zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) 
gepresenteerd worden om de kar te 
trekken tijdens carnaval 2017 en de 
scepter over te nemen van Prins Mec-
canico en zijn adjudanten Martello 
en Mandero. De avond begint om 
20.00 uur en zal plaatsvinden in de 
Multi Functionele Accommodatie 
(MFA). De Koppel 1 in Nederwetten.

Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) 
en gevolg gepresenteerd worden. Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. 

Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen, 
geven we hier de volgende 3 aanwijzin-
gen in de vorm van afbeeldingen die 
van toepassing zijn op de nieuwe 
Prins(es). Kijk voor meer informatie 
ook op www.dewetters.nl
Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie gezellige locatie.
Iedereen is welkom en de toegang is 
gratis.

PLAATJES IN HET BESTAND 
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Kartrekkers   
Raod van  
Zatterdag
Zondag 13 november neemt de 
Raod van Zatterdag vanaf 15.11 uur 
afscheid van Prinses Carré en haar 
adjudanten Sorella, Sestra en Non-
kel. Iedereen is van harte welkom op 
deze afscheidsreceptie.

Gelijk daarna, om 18.11 uur, zal de 
Raod van Zatterdag de kartrekkers 
voor het seizoen 2016/2017 bekend-
maken. Dit alles zal weer plaatsvinden 
in hun Residentie, restaurant Goesting 
(in de tent achter in de tuin). Hierbij de 
eerste drie aanwijzingen om alvast een 
tipje van de sluier op te lichten:
1. De eerste zondag van september 
houden wij het bij de hand 
2. Deze prins(es) klopt als een bus
3. In februari wordt het echt waanzin

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 28 oktober organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Gouden Bruidspaar     
Ben de Louw & Nettie van den Berg
Ben is een geboren en getogen Gerwenaar. Hij leerde op 21 jarige leeftijd, 
de 20 jarige Nettie uit Gemert kennen, tijdens een kraamvisite bij haar oud-
ste broer. De vonk sloeg meteen over. Na 2,5 jaar verkering besloot het paar 
om te gaan trouwen. 14 Maanden later werd hun eerste zoon geboren, de 
tweede zoon kwam 15 maanden later. Het gezin was compleet.

Ben is begonnen als onderhoudsmon-
teur, later als vrachtwagenchauffeur. 
Nettie is op 17- jarige leeftijd begonnen 
aan haar opleiding als verpleegkundige. 
I.v.m. de kinderen is ze er 15 jaar tussen 
uit geweest. Toen de kinderen wat ou-
der waren heeft ze de draad weer opge-
pakt en is ze ruim 25 jaar in dienst ge-
weest bij het Catharina ziekenhuis. 
Hobby`s heeft het gouden bruidspaar 
genoeg. Ze kaarten graag en Ben bil-
jart. Ook heeft hij marathon gereden 
met paarden. 20 Jaar heeft hij een bou-
vierkennel gehad, zelfs vanuit het bui-
tenland wisten ze zijn kennel te vin-
den. Ben is een grote fan van P.S.V., 
ook komt hij elke thuiswedstrijd het 
team van zijn kleinzoon aanmoedigen 
bij Juventud, waar hij vroeger zelf 
jeugdtrainer is geweest.
Nettie gaat graag tennissen, jeu de bou-
len, fietsen, lezen en puzzelen. 33 Jaar ge-
leden heeft ze als secretaresse de plaatse-
lijke sjoelclub mede opgericht. Daar is ze 
nu nog elke week actief mee bezig. 

Gezamenlijk hadden ze nog één wens: 
een rondreis door Amerika met een 
camper. Deze wens kwam uit in 2003. 
Bij dit gouden bruidspaar is nog geen 
sprake om achter de geraniums te gaan 
zitten. Ze staan nog volop in de bloei 
van hun leven!!

Oog op Nuenen

Lokaal verbinden 
door lokaal 
verbeelden
Door Nannie van den Eijnden

Sinds medio 2016 is de website ‘Oog 
op Nuenen’ in de lucht, een fotoblog 
van fotografe Ellen Denkers. Ze 
brengt mensen en evenementen in 
beeld om zichtbaar te maken wat er 
zich in ons dorp afspeelt.

Via Facebook kwam ze in contact met 
de organisatie Oog op Nederland, een 
franchiseonderneming die zoveel mo-
gelijk mensen in Nederland wil voor-
zien van een dagelijks actueel fotoblog. 
Er werden door het hele land fotogra-
fen gezocht die in gemeente, stad of 
wijk willen laten zien wat er zoal ge-
beurt in de directe leefomgeving. Ellen 
meldde zich aan en heeft inmiddels 
van diverse evenementen in Nuenen 
visueel verslag gedaan en mensen bij-
zonder in beeld gebracht. 

Ze begon ooit met het maken van 
‘snapshots’, maar al gauw raakte ze in 
de ban van fotografie en volgde allerlei 
cursussen en workshops. “Ik zie graag 
beelden, al van jongsafaan” licht ze toe 
“en zie overal een leuk ‘shotje’, alsof ik 
door een lens kijk.” Ellen legt zich 
vooral toe op landschaps-, macro- en 
avondfotografie. 

Het is de bedoeling om zoveel moge-
lijk actueel te zijn en dagelijks beelden 
te plaatsen. Iedere woensdag vanaf 
08.00 uur kunnen bezoekers op de 
website raden waar een bepaalde foto 
is gemaakt in de rubriek ‘Raad de plaat’.

Heeft u nieuws of tips voor een aanko-
mend evenement, wilt u sponsor zijn of 
adverteren? Stuur een mail naar Ellen: 
info@oogopnuenen.nl of reageer via de 
website: oogopnederland.nl/nuenen

Nieuw Pop-up 
restaurant   
in Nuenen??
Worden wij het weekend van Hal-
loween, 28 en 29 oktober, opge-
schrikt door een nieuw pop-up res-
taurant in Nuenen?

Al vele jaren wordt Nuenen tijdens 
Halloween opgeschrikt door vreemde 
personen en figuren. Tijdens Hal-
loween is er in Nuenen een fanatiek 
groepje vrijwilligers dat in ons dorp ie-
dereen de stuipen op het lijf jaagt en 
vele locaties omtoveren tot een ware 
nachtmerrie.
Ik zag op Facebook voorbij komen dat 
er dit jaar een duister restaurant tij-
dens Halloween haar deuren opent. Ik 
vind het maar ‘Macabre’ wat we alle-
maal in Nuenen weer aan zullen tref-
fen. Het zal voor velen een groot raad-
sel blijven maar dat er na 4 jaar in Nue-
nen een nieuwe traditie is geboren, 
kunnen we wel aannemen.
Ook heb ik vernomen dat dit restau-
rant helemaal volgeboekt zit, dan sluit 
ik maar aan voor de after-party in Ons 
Dorp. Het restaurant zal voor mij he-
laas dus echt een raadsel blijven.
Volgende keer maar opnieuw probe-
ren als ik durf ........... 

Een opgeschrikte Nuenenaar

Brassband via België naar Veldhoven
“Niet de eindbestemming is het doel, maar de weg ernaartoe.” Dat is een 
wijsheid die ook op brassband De Vooruitgang van toepassing is. Dit najaar 
ligt de focus op 26 november. Dan speelt de brassband zijn concertwedstrijd 
in Veldhoven. 

Even alles op scherp zetten, stevig extra 
repeteren en je blootstellen aan een 
kritische jury. Maar dat de club fana-
tiek werkt om hoge ogen te gooien wil 
niet zeggen dat alles draait om de pun-
ten. In tegendeel, het belangrijkste vin-
den de muzikanten om muzikale stap-
pen te zetten én plezier te beleven in de 
voorbereiding. De vereniging zocht 
een andere brassband, met dezelfde 
bezetting van koperen blaasinstru-
menten, met die unieke 'sound' en met 
nóg meer kwaliteit. Het weekend van 
15 en 16 oktober had het allemaal en 
was bovendien nuttig én aangenaam. 

Bezoek aan Brassband Willebroek
Welke brassbandmuzikant droomt er 
niet van om aanwijzingen te krijgen 
van de beste brassbandmuzikanten, 
geleid te worden door een fameuze di-
rigent of een concert bij te wonen van 
een brassband van wereldformaat? Di-
rigent Jan Koolen kreeg het voor el-
kaar: een interactief contact met de 
Belgische brassband Willebroek (o.a. 
EK 1993, 2006 en 2007, Vice-EK 2015 
en Vice-WK 2001, 2005). Op zaterdag 
15 oktober reisde de Vooruitgang 
richting Willebroek (tussen Antwer-
pen en Brussel). Daar stonden geza-
menlijke repetities op het programma 

in het 'Walhalla' van de Belgische 
band. In verschillende instrumenten-
groepen werd urenlang gewerkt onder 
de leiding van enkele topmuzikanten. 
De conclusies na alle lovende woor-
den, kritische punten, technische aan-
wijzingen en wijze raad laten zich het 
beste samenvatten met de meest ge-
hoorde woorden van die dag: “echt 
enorm tof!”. ‘s Avonds volgde een con-
cert van brassband Willebroek. Zij ga-
ven nog eens de bevestiging wat een 
muzikaliteit, klank en expressie een 
groep van zo'n 30 kopermuzikanten 
van het podium kan laten 'afspatten'. 
Of dat nog niet inspirerend genoeg 
was, werd de brassband op zondag 
vereerd met een bezoek van dirigent 
Frans Violet zelf aan Nuenen. In Sca-
rabee volgde een masterclass aan de 
gehele Nuenense brassband, een kers 
op de taart, waarmee de brassband ge-
inspireerd, moe en voldaan een vol 
brassbandweekend kon afsluiten. Een 
ervaring waar de brassband -ongeacht 
de resultaten op 26 november- nog 
lang plezier aan zal beleven. 
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 stellage 6 besmettelijke ziekte 12 voorzetsel 14 behaagziek 
15 boom 17 motorschip 18 dierenverblijf 20 vogelproduct 21 water in Friesland 
22 nauw 24 penibel 27 onbepaald vnw. 28 doopakte 30 emeritus 
31 de onbekende 32 oude munt 33 grafheuvel 35 misnoegen 37 wees gegroet 
38 godin v.d. dageraad 39 deugniet 43 schil 47 afval 48 in opdracht 49 slee 
50 vleesgerecht 51 hevig 52 van dezelfde soort 55 stremsel 56 eerstkomende 
57 Verenigde Naties 58 Kamer van Koophandel 59 dyne 61 zangnoot 
62 sportploeg 64 slim 66 luchtpijpje 67 deel v.e. schip.

Verticaal: 1 toespraak 2 en omstreken 3 in verband met 4 riemsluiting 
5 bijwoord 7 pers. vnw. 8 riv. in Duitsland 9 steensoort 10 oude lengtemaat 
11 vrouwelijk beroep 13 Nederlands Olympisch Comité 16 sip 18 kledingstuk 
19 vaartuig 21 zwemvogel 23 barmhartig 25 soort hert 26 riv. in Oostenrijk 
27 bijna altijd 29 bestaan 32 veldloop 34 spuugzat 36 huid 39 plotseling 
40 brompot 41 sterke drank 42 schilderij 43 stuk hout 44 vreemde munt 
45 gast 46 opstandig 52 bijbelse reus 53 Rijksvoorlichtingsdienst (afk.) 
54 hetzelfde 57 op grote afstand 60 snavel 62 tegenover 63 pers. vnw. 
64 lichamelijke opvoeding 65 per uur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

G E H A K T M O L E N

C O R F U R T O N I C

S O E B E U R T G H R

N U F B A V I A A N D I E

O P G D E S W K L D

B E Z E T E N P A R O D I E

K M A O R A

S C H A L K S S C E P S I S

O I K R P A O S N H

E R A T O E L A G E E E A

S C R K L E I N M R G

A D I E U E A C U U T

C O N S T R U C T I E

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

Oplossingen wk 42
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

N I E T P I S T O O 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.

ADSPIRANT
ASIEL
BEKEN
BIDON
CADET
CIRCUS
DRAVER
EGGEN
GALGENMAAL
GEBAK
LEDERWAREN
LINKERHEUP
MATGLAS
MIDSCHEEPS
PAREL
PEDAAL
PLEIN
PRINT
PROFILEREN
ROEST
SELECT
STRAK
TOTEM
VITAMINE
WALVIS
WEVER
ZEEPBELLEN

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

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 41, Mw. H. Slings-de Boer, Nuenen.

verkocht

Larikslaan 19a Nuenen
In oud Nuenen gelegen charmante aan achterzijde uitgebouwde, royale 
tussenwoning voorzien van woonkamer met erker aan voorzijde, dichte 
keuken, 2 badkamers waarvan 1 en suite, 3 royale slaapkamers waarvan 
1 slaapkamer met badkamer en suite en een op het noord oosten 
gelegen privacybiedende achtertuin.

•	 Inhoud:	360	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1965
•	 Vraagprijs:	€	235.000,00	k.k.

verkocht

Van	Ruusbroecstraat	27	Nuenen
Royale tweekapper met ruime woonkamer, open keuken met zicht op 
de achtertuin, bijkeuken, 4 slaapkamers, badkamer en grote zonnige 
achtertuin met veel lichtinval. De woning is gelegen aan rustige straat 
in oud Nuenen nabij centrum, sportgelegenheden, basisschool en 
natuurgebied “Het Nuenens Broek” op loopafstand.

•	 Inhoud:	425	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1970
•	 Vraagprijs:	€	299.000,00	k.k.

verkocht

Dalkruiddreef	18	Nuenen
Vrijstaande woning gelegen in rustige, verkeersarme straat in 
Nuenen-Zuid voorzien van een speels ingedeelde begane grond met 2 
woonkamers en een keuken in open verbinding. Op de eerste verdieping 
zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 en suite. In de prachtig 
aangelegde achtertuin is naast een gazon, een vrijstaande garage en 
twee terrassen een verwarmd zwembad aanwezig.
•	 Inhoud:	681	m3
•	 Woonopp:	185	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	499.000,00	k.k.

verkocht

Egelantierlaan	12	Nuenen
Degelijk gebouwde tweekapper met ruime woonkamer, 4 slaapkamers, 
een moderne badkamer en een zo goed als nieuwe moderne keuken. 
De woning is voorzien van een ruime aanpandige garage (55m3) 
met eigen oprit! De woning is gelegen in een rustige en groene 
woonomgeving met in directe nabijheid winkels, scholen en 
sportvoorzieningen. 
•	 Inhoud:	520	m3
•	 Woonopp:	162	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	339.000,00	k.k.

verkocht

Boschhoeve	5	Nuenen
In de populaire wijk Boschhoeve ligt deze royale en luxe ingerichte half 
vrijstaande woning met Siematic keuken, royale woonkamer, speel-/
werkkamer, bijkeuken, moderne badkamer en maar liefst 5 slaapkamers. 
De woning is gelegen aan de rand van een kindvriendelijke jonge wijk.

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonopp:	186	m2
•	 Bouwjaar:	2011
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berkenstraat	4	Nuenen
Aan rustige en kindvriendelijke straat gelegen vrijstaande woning, 
bereikbaar middels grote oprit met ruimte voor meerdere auto’s, 
vrijstaande garage met aangebouwde schuur, woonkamer, ruime dichte 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer, bergzolder en op het noord-oosten 
gelegen diepe achtertuin. Nabij het centrum van Nuenen, scholen en 
diverse voorzieningen.
•	 Inhoud:	350	m3
•	 Woonopp:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1956
•	 Vraagprijs:	€	399.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Molvense	Erven	210	Nuenen
Ruime goed onderhouden twee-onder-een kapwoning op populair 
woonerf Molvense Erven. Deze ideale gezinswoning is voorzien van 
maar liefst 4 ruime slaapkamers en een pal op het zuiden gelegen 
zonnige achtertuin. De woning is gelegen in Nuenen-Zuid aan een 
rustige straat en nabij diverse voorzieningen, basisschool en het 
winkelcentrum Kernkwartier.
•	 Inhoud:	547	m3
•	 Woonopp:	154	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	350.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Het	Puyven	113	Nuenen
In populaire wijk Het Puyven gelegen vrijstaand geschakelde woning 
met extra kamer op begane grond en 2 slaapkamers en badkamer op de 
verdieping. De achtertuin is gelegen op het zonnige zuiden en biedt veel 
privacy. Op loopafstand is het winkelcentrum “Kernkwartier” gelegen. 
Centrum Nuenen evenals overige voorzieningen in de directe nabijheid.

•	 Inhoud:	368	m3
•	 Woonopp:	110	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	265.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Anna	Walravenlaan	3	Nuenen
Grote moderne bungalow met veel leefruimte, privacy biedende tuin, 
royale living, dichte keuken, 4 slaapkamers, badkamer, carport en 
garage. De bungalow is gelegen op rustige woonlocatie in Nuenen-
Oost met vrij uitzicht aan voorzijde over grasveld. Diverse scholen op 
loopafstand. Centrum van Nuenen alsmede buitengebied op fietsafstand 
bereikbaar.
•	 Inhoud:	620	m3
•	 Woonopp:	192	m2
•	 Bouwjaar:	1989
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Gerwenseweg	54	Nuenen
Authentiek vrijstaand landhuis, met praktische indeling en warme
uitstraling. Ruim van opzet met vele mogelijkheden. Voorzien van 
woonkamer, eetkamer, leefkeuken, werkkamer en tuinkamer, dubbele 
inpandige garage en 4 slaapkamers, badkamer en grote hobbyruimte. 
Fraaie privacy biedende geheel omheinde en op zonzijde gesitueerde 
achtertuin. Gelegen in het centrum van kerkdorp Gerwen.
•	 Inhoud:	1.011	m3
•	 Woonopp:	218	m2
•	 Bouwjaar:	1986
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook



Rond de Linde  Nr. 43 Donderdag 27 oktober  2016

Colonel Hammond’s Four 
 

 
1991 -   25 JAAR   - 2016 

 

 
 
 
 

zondag 30 oktober 
 

aanvang 13:30 uur         gratis toegang 

DORPSHUIS LIESHOUT 
COUNTRY MUSIC & DANCING  THE WAY IT WAS MEANT TO BE 
website: www.blacklonghorn.nl        email: info@blacklonghorn.nl 

29 + 30 oktober feestweekend 

25 jaar The Black Longhorn
Komend weekend viert The Black Longhorn het feit dat zij 25 jaar geleden 
werd opgericht. Aanvankelijk gestart als Countryclub met donateurs ver-
zorgde The Black Longhorn dans- en luisteravonden met Country Orkesten. 
Ze vonden een thuis in De Ark in Beek en Donk (later De 2 Beeren). Begin 
1994 werd een nieuwe thuisbasis gevonden in Zaal Slegers in Lieshout.

Vanaf najaar 2000 werden er naast de 
life-optredens ook dansevenementen 
georganiseerd op CD-muziek. Dit om 
de snel groeiende groep countrydan-
sers tegemoet te komen.
Een jaar later werden twee dansgroe-
pen uit Lieshout en Son ondergebracht 
bij The Black Longhorn. 
Momenteel is The Black Longhorn 
thuis in het Dorpshuis in Lieshout. En 
daar wordt dan ook komend weekend 
het 25 jarig bestaan gevierd.
Op zaterdagavond 29 oktober is ieder-
een welkom bij onze Country Dance 
Party op CD muziek. Alle populaire li-
ne- en partnerdansen worden zoals al-

tijd keurig achter elkaar gezet door 
onze eigen Country-DJ Henk. Aan-
vang is 20.00 uur.
Op zondagmiddag 30 oktober kan ie-
dereen weer genieten van een life-op-
treden. We hebben dan het Country 
Orkest Colonel Hammond’s Four, vier 
rasmuzikanten die vanaf 13.30 uur 
dansers en luisteraars laten genieten. 
Beide dagen zijn gratis toegankelijk. 
Tot ziens op 29 en 30 oktober bij The 
Black Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, 
Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Email: info@blacklonghorn.nl of 
website: www.blacklonghorn.nl

Opslagruimte 
gezocht
Ten behoeve van de vluchtelingen, die 
in Nuenen worden gehuisvest, krijgt 
de LEVgroep regelmatig goederen 
aangeboden zoals meubels, servies, 
matrassen enz. Vluchtelingen kunnen 
gebruik maken van een inrichtings-
krediet van de gemeente, maar ze zijn 
ook altijd blij met de 2e hands spullen 
die ze kunnen komen uitzoeken.

Deze spullen staan opgeslagen in een 
ruimte waar we de afgelopen jaren 
dankbaar gebruik van hebben mogen 
maken. Helaas moeten we dit gebouw 
voor 1-1-2017 ontruimen. Daarom zijn 
we op zoek naar een andere opslag-
ruimte. Op dit moment maken we ge-
bruik van ruim 150 m2, maar we zijn 
blij met elke ruimte die we aangeboden 
krijgen. Behalve verlichting zijn er ver-
der geen andere faciliteiten nodig. 
Mocht u voor ons een dergelijke ruim-
te beschikbaar hebben, wilt u dan con-
tact opnemen met Marcelle Vlaande-
ren tel.06-14450366 of marcelle.vlaan-
deren@levgroep.nl.
Vluchtelingenwerk LEVgroep Nuenen 
Berg 22 Nuenen, tel.040-2831675.

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

Deel 22 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’: het adel-
lijk huis ’t Slotje van Opwetten met kasteelhoeve stond tussen 1558 en 1825 
aan de Kleine Dommel. Na het vertrek van de adel is het huis tot boerderij 
verbouwd, waarbij de verdieping werd verwijderd, een vleugel gesloopt en 
de voormalige zaal koestal werd. In 1852 stond er een pand ‘van eenen blok’ 
met daarin twee bouwmanshuizen. In 1882 werd alles gesloopt en kwam er 
een nieuwe boerderij dichtbij de weg te staan, nu Vorsterdijk 3. Ook Dub-
bestraat 12 (zie foto) behoorde tot ’t Slotje. In beide panden zijn bouwmate-
rialen uit het gesloopte pand hergebruikt.
Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 104, 125 en verder. 

Lindespelers zoekt nieuw talent
Toneelvereniging De Lindespelers uit Nuenen zoek nieuw talent voor het maken van toneelpro-
ducties, met name mannen en vrouwen van 20 tot 40 jaar. Er zijn daarom open repetities op 1 en 8 
november met enkele workshops. Na de open repetities start het nieuwe productieproces op. In 
2017 zullen twee nieuwe avondvullende theaterproducties gemaakt worden.
De Lindespelers repeteren elke dinsdagavond op De Speelvloer, Geldropsedijk 50A in Nuenen. De 
open repetities op dinsdag 1 en 8 november zijn van 20.30 uur tot 22.30 uur. Aanmelden voor de 
workshop via www.lindespelers.nl/workshops. Minimum leeftijd 16 jaar.

(O)Pa & (O)Ma, 50 jaar getrouwd! Van Harte Gefeliciteerd. 

Kinderboekenweek     
op de Crijnsschool
Op 5 oktober jl. begon op de Crijnsschool de kinderboekenweek. Zoals elk jaar 
werd ook deze week weer op spectaculaire wijze geopend. De kinderen wer-
den vereerd met een bezoek van de echte Kuifje, ja die uit het stripboek! Ook 
waren de oma’s Mien en Trien van de partij. Deze oma’s hebben de afgelopen 
weken ook nog in alle klassen voorgelezen uit een echt oud boek en hen een 
oud Hollands spel laten ervaren; spijkerpoepen, dat was best nog lastig.

Omdat het thema van de kinderboe-
kenweek 2016 ‘voor altijd jong’ was, 
hebben alle kinderen een bezoek ge-
bracht aan de bejaarden van Nuenen, 
in Jo van Dijkhof Nuenen en Archipel 
Akkers in St. Jozefheil in Bakel. De kin-
deren verzorgden optredens met o.a. 
oude en nieuwe liedjes en versjes. Ook 
werd er aan de ouderen voorgelezen. 
Mooi om te zien dat ouderen van jon-
geren kunnen genieten en andersom! 
Ondertussen werd er in de klassen na-
tuurlijk ook veel gelezen, vooral in ou-
de boeken die door opa’s en oma’s wa-
ren uitgeleend. Er kwamen verschil-
lende opa’s en oma’s voorlezen in onze 
groepen en vertellen over vroeger.

De grote afsluiter was zoals altijd het 
alom bekende boekenbal in de Thé-
rèsezaal van de Crijns. Tijdens de druk 
bezochte kijkavond in de groepen kon 
jong en oud ook nog genieten van di-
verse oud Hollandse spelen zoals stelt-
lopen, zaklopen, omaatje prik, koek-
happen, blikgooien en sjoelen. Dit alles 
onder het genot van een glaasje ranja, 
muziek en discoverlichting. Natuurlijk 
waren ook de oma’s Mien en Trien van 
de partij en alle fans konden bij hen 
een handtekening halen. 
Opnieuw heeft de Crijnsschool laten 
zien dat het een echte leesschool is 
waar met veel plezier en betrokken-
heid geleerd èn gelezen wordt!

Brabant heeft primeur   
nieuw (bio)divers varken
Wat krijg je als je een Hongaarse zeug met een Amerikaanse beer kruist? 
Dan krijg je een bijzonder biodivers varken. Dat varken heet LUCY. Geboren 
en getogen op de boerderij van de Heyde Hoeve in het Brabantse Nuenen. 
LUCY is de creatieve vrucht van een unieke samenwerking tussen smaakma-
kende varkenshouders van Heyde Hoeve en internationaal vermaard kun-
stenaar Koen Vanmechelen. Begin oktober, tijdens een bijzonder sympo-
sium op de Heyde Hoeve, zag LUCY het levenslicht.

LUCY is genoemd naar de oermoeder 
van de mens. LUCY is een mythisch 
dier-in-wording dat haar wilde genen 
mengt met die van andere rassen. LU-
CY is niet alleen een nieuw varken. LU-
CY is de start van veel meer. LUCY is 
de zoektocht van varkenshouders naar 

nieuwe, duurzame verdienmodellen. 
LUCY is een exclusief nicheproduct in 
het topsegment varkensvlees. LUCY is 
een stukje biodiversiteit op het bord. 
LUCY is de ster van haar toom. LUCY 
is een mix van al die elementen. Dat 
maakt LUCY nog uitzonderlijker. 

Maatschappelijke reacties over hoe 
LUCY zich een weg door het leven 
wroet tot op het bord zijn positief. Zo 
stelt Herman van Bekkem (Green-
peace): “LUCY is doorbreekt de mono-
cultuur. De mens eet maar 5% van alle 
diversiteit aan zaden en rassen van 
voedsel in de wereld. Om die ban te 
doorbreken, is dit diverse initiatief een 
goede poging om meer verscheiden-
heid op het bord bij de consument te 
krijgen”. Ook Jorrit Kiewik (Youth Food 
Movement) laat het zich smaken: “Jon-
geren zijn altijd op zoek naar nieuwe 
perspectieven. Met LUCY slaat de var-
kenshouderij een geheel andere weg in. 
Op die weg gloort de zon aan de hori-
zon.”. Ignace Schops (EUROPARC) 
herkent in LUCY nog een belangrijke 
maatschappelijke waarde: “LUCY staat 
voor passie voor de natuur. In al haar 
kracht straalt LUCY diversiteit uit. Het 
wordt de kunst LUCY haar eigen na-
tuurlijke biotoop te laten ontdekken en 
te integreren in het totaalconcept”. 
LUCY is door kunstenaar Koen Van-
mechelen en varkenshouders van Hey-
de Hoeve uit Gerwen ontwikkeld in het 
kader van het project FoodLabPeel 
waarin ZLTO, bkkc en Peelnetwerk sa-
menwerken onder de koepel van Agri 
meets Design om nieuwe maatschap-
pelijke perspectieven te ontwikkelen 
op de intensieve veehouderij in de Peel.

Maak kennis met LUCY tijdens de 
Dutch Design Week t/m 31 oktober. Op 
het Ketelhuisplein in Eindhoven stap je 
via Agri meets Design in de wereld van 
boeren en ontwerpers. Hoe kunnen zij 
samen vormgeven aan een nieuw voed-
selsysteem? In de weekenden van de 
Dutch Design Week is ook de LUCY 
BOAR aanwezig. Een foodtruck waar 
LUCY in meereist om de wereld te ont-
dekken en waar de bezoeker terecht 
kan voor een heerlijke LUCY DOG. 
Kom tijdens DDW de LUCY DOG 
proeven; een culinaire hotdog ontwik-
keld door The Foodmonkeys. Voer 
voor het brein en voor de buik.

Meer informatie: 
www.agrimeetsdesign.com
www.lucyboar.be



LINDEBLAADJES

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

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

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

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

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

ZONDAG 6 NOV. SPI-
RITUELE BEURS 11.00-
17.00 uur. 4 GRATIS lezin-
gen. 1ste om 11.30 uur. 
Marjan Huisman e.a. Den 
Heuvel, Heuvel 2 Mierlo. 
Entree € 5,-, kortingsbon zie 
www.stichting-deva.nl

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.

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

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

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

P A R T N E R S

www.margry-arts.nlwww.vanrijswijck.nl

www.sfeerhaardendekempen.nl

www.audiotvcentrum.nl

www.lineo.nl

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

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

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

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

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

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

De Rooy is al 75 jaar dé specialist op het gebied van rondslijpen, 
vlakslijpen, frezen en (3D) meten. Wij zijn een groeiend familiebedrijf 
gevestigd in Nuenen, met zo’n 70 medewerkers. 

Ter uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Receptioniste / Secretaresse 
(Parttime: 18 of 23 uur per week) 

Ben jij die servicegerichte medewerker die onze klanten en 
leveranciers met een lach verwelkomt en een organisatietalent die 
de managers en de directie ontzorgt? Vind jij het tevens leuk om te 
werken in een hightech bedrijf met veelal mannen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

Voor de complete vacaturebeschrijving verwijzen wij naar onze 
website: www.rooy.nl/vacatures 

Heb jij interesse in deze functie? 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV! 

De Rooy Slijpcentrum B.V.
t.a.v. Marloes Joosten
m.joosten@rooy.nl
www.rooy.nl
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ALS het licht uit gaat
Op zaterdag 12 november vindt de eerste editie plaats van ALS het licht uit 
gaat; een ATB avondtocht door unieke locaties in en om Eindhoven. De tocht 
is een initiatief van de Stichting Ledro4Life en de opbrengst gaat in zijn ge-
heel naar onderzoek tegen de ziekte ALS. De tocht start en finisht op de at-
letiekbaan van Eindhoven Atletiek. 

IVN Nuenen 
verzorgt de   
Nacht van de Nacht
Zaterdag 29 oktober is er de landelijke 
Nacht van de Nacht. IVN Nuenen ver-
zorgt dit jaar deze bijzondere nacht. 
Hiervoor verzamelen we bij de Roze 
Cupkeet aan de Loostraat 7, Eindho-
ven. Vandaar lopen we naar het fiets-
pad 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.
De avond begint om 19.00 uur en is 
rond 21.00 uur afgelopen. U kunt zich 
aanmelden via sonja.nachtvande-
nacht@gmail.com tot en met vrijdag 
28 oktober. Honden zijn niet welkom !
Kosten (€ 1,50) zijn er alleen voor de 
koffie/thee/warme chocomelk die bij 
de Cupkeet gekocht kunnen worden.

Leef je uit op de landelijke 
Natuurwerkdag in Nuenen! 
Zaterdag 5 november gaat De Knotgroep IVN-Nuenen aan de slag in de Riet-
mussen. Dit in het kader van de Natuurwerkdag, georganiseerd door Land-
schapNL. De grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden er 
meer dan 14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizenden 
mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap 
een opknapbeurt te geven.

De fietsers maken een aantal ronden 
óver de atletiekbaan en komen verder 
door het groengebied van Koudenho-
ven, De Bochten en Nuenen. De 25 ki-
lometer lange route gaat onder meer 
over het terrein van de IJzeren Man, 
het Van Gogh fietspad en het terrein 
van het zorgcentrum Eckartdal. Aan-
sluitend is er afterparty.
Het startschot wordt om 18.30 uur ge-
daan door Jan Zuring, ALS patiënt uit 
Nuenen. Hij leest die avond ook voor 
uit zijn dichtbundel ALS het licht uit 
gaat. Langs de route speelt een fanfare 
en de bewoners van Eckartdal versie-
ren hun terrein met lichtjes. 

De praktische details 
De start is tussen 18.30 en 19.30 uur. 
Deelname kost €10,- opbrengsten gaan 
in zijn geheel naar onderzoek tegen de 
ziekte ALS. Fietsverlichting en helm 
zijn verplicht. De route is uitgepijld. 
Locatie start, finish en afterparty:
Eindhoven Atletiek. 
Sportpark De Hondsheuvels. 
J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven.
Er is een bewaakte fietsenstalling en 
gelegenheid om de fiets schoon te 
spuiten. Ook zijn er kleedruimtes, 
douches en lockers aanwezig.
Inschrijven via de website alshetlicht-
uitgaat.nl of op de dag van de tocht zelf 
vanaf 18.00 uur in de kantine van Eind-
hoven Atletiek

Ledro4Life
Ledro4life is ontstaan ter nagedachte-
nis aan Giorgio Brigà, in 2012 overle-
den aan ALS. Met hem en vele anderen 
op het netvlies wordt jaarlijks een kei-
harde sportieve strijd aangegaan in 
Valle Di Ledro tegen ALS. Niets doen 
is geen optie voor ALS patiënten… De 
organisatie van Ledro4life stelt zich 
ten doel om de ziekte ALS de wereld 
uit te helpen en zamelt geld in voor on-
derzoeksprojecten ten behoeve van 
ALS. Na vier succesvolle edities van de 
fiets- en wandeltocht in Italië, is het 
voor de Eindhovense stichting nu tijd 
voor een ATB tocht in de eigen stad; de 
avondtocht ALS het licht uit gaat.

Op de Natuurwerkdag kan iedereen van 
jong tot oud onder begeleiding aan de 
slag op ruim 400 locaties. Onder het 
motto ‘Leef je uit!’ vinden uiteenlopen-
de activiteiten plaats die per locatie ver-
schillen. Van onder andere poelen 
schoonmaken tot bomen knotten, fruit-
bomen snoeien en grienden afzetten.

In Nuenen wordt door De Knotgroep 
van het IVN een knotactie in de Riet-
mussen georganiseerd. De Rietmussen 
is een prachtig natuur gebied tegen de 
Dommel aan en normaal gesproken 
niet toegankelijk dus grijp uw kans om 
dit gebied van binnenuit te verkennen.
We starten om 09.00 uur vanaf Soeter-
beekseweg 50A. De Knotgroep zorgt 
voor gereedschap, koffie en soep. Zorg 
zelf voor stevige nauwsluitende kle-
ding, stevige schoenen of laarzen en 
werkhandschoenen. Een helm is ook 
aan te bevelen. Ervaren knotters hel-
pen u de geheimen van het wilgen-
knotten te doorgronden! Er is par-
keergelegenheid en van daaruit is het 
400 meter lopen naar de Knotwilgen.

Meedoen en aanmelden 
Wil jij er ook bij zijn op de Natuur-
werkdag 2016? Kijk dan voor meer in-
formatie over locaties en aanmelden 
op www.natuurwerkdag.nl, Locatie 
Nuenen. Per locatie is er een beperkte 
deelname mogelijk. Dus meld je snel 
aan! Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Jan Kempers 
Knotvrienden.ivnnuenen@gmail.com 
of 040-2836323.

Smeulders = open was succesvol

Zevende jaar enthousiast 
afgesloten
Door Nannie van den Eijnden

“Het was heel druk” vertelt de tevreden gastvrouw José Smeulders over de ex-
positie “De kunst van het tafelen’ van Anne Turner en Thieu Kessels. “En het wa-
ren allemaal kenners. De telefoon stond vanaf donderdag al roodgloeiend.” 

Expositie werken 
Peter van Rooij
Op zaterdag 12 en 19 november tus-
sen 10.00 en 16.00 uur wordt een deel 
van de schilderijen en de beelden van 
de collectie van Peter van Rooij bij Ga-
lerie van Beek aan de Kruisstraat 
80/86 te Eindhoven tentoongesteld. 
Ook exposeren er Elly Verrijt, Anne-
lies Schonemann & Iris de Rooij.

Peter is 31 Juli geboren in Zutphen, 
heeft als zelfstandig etaleur / decora-
teur vele grote modehuizen van zijn 
diensten voorzien. Volgens heeft hij 
bewust gekozen om met zijn 60e te 
stoppen zodat hij eindelijk eens meer 
tijd voor zijn hobby, schilderen & 
beeldhouwen, zou hebben.
Peter heeft 7 jaar de Schilderacademie 
in Arendonk bezocht, 5 jaar les en 2 
jaar specialisatie, daarnaast heeft hij 
als cursist bij Ruimte in Beeld in de 
Dubbestraat in Nuenen van Antoinet 
Verhagen les gehad in beeldhouwen. 6 
beelden toont hij op de expositie, de 
schilderijen die tentoongesteld wor-
den hebben als thema ‘landschappe-
lijk’ en ‘bloemen’. Op zijn website www.
petervanrooijpantings.wordpress.com 
ziet u ook het thema ‘Boeddhisme’.

Die dag kwamen ook de kratten met 
servies, glaswerk en bestek binnen 
en werd begonnen met inrichten, 
een behoorlijke logistieke operatie 
die goed is geslaagd. De tafels waren 
mooi en sfeervol gedekt en er stond 
een vitrinekast met gebroken porse-
lein dat op een kunstzinnige manier 
was beschilderd om de breuklijnen 
te camoufleren. Thieu had niet al-
leen zijn foto’s opgehangen die de 
vindplaatsen van de serviezen laten 
zien, ook borden, schalen, kopjes en 
potten hingen als schilderijtjes aan 
de muur. Zijn passie voor tekenen 
heeft plaats gemaakt voor fotografe-
ren, hij kan genieten van mooie beel-
den die raken en wat hij had gemaakt 
raakte. Ook de etagères waren door 
hem gemaakt, van borden waar maar 
één exemplaar van is. En hij had ge-
zorgd voor heerlijke koekjes en cara-
melcarré’s. 

Porseleinspecialist Anne heeft veel 
kunnen vertellen. Bezoekers haalden 
servies uit hun tas en vroegen haar om 
het merk, jaartal en de waarde aan te 
geven. Dat deed José aan het tv-pro-
gramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ den-
ken. Samen met haar partner Wim kijkt 
ze goed op het weekend terug. “Het is 
altijd een beetje spannend” vult hij José 
aan, “maar het loopt zoals het loopt. De 
diversiteit in kunst en bezoekers maakt 
het voor ons ook bijzonder.”
Dit jaar waren er slechts drie exposities in 
huize Smeulders in plaats van de gebrui-
kelijke vier tot zes; Ellen Berens en Mein-
dert Mosterman, Willy Boetzkes en deze 
laatste. Wim en José stelden hun huiska-
mer ook altijd beschikbaar voor KunsT 
met een grote T, maar dat evenement is 
dit jaar weggevallen. De enige openbare 
huiskamer van Nuenen zet volgend jaar 
met veel plezier de deur weer open. 
www.vintageserviezenverhuur.nl

Twee muziekwerelden   
samen één!
Drumfanfare Jong Leven kijkt samen met Harmonie St. Caecilia uit Volkel 
terug op een prachtige uitwisseling. Op zondag 23 oktober brachten ze met 
voltallig korps een concert ten gehore, afwisselend, vernieuwend, gezellig 
en voor herhaling vatbaar.

Bezoekers en supporters, bedankt voor uw komst! Tot het volgende evenement. 
Bent u er dan ook bij? Bekijk ons programma op www.drumfanfarejongleven.nl

Bingoavond Zonnebloem
Voor deze avond hadden zich weer vele gasten en vrijwilligers van de zon-
nebloem gemeld. 

De avond begon om 19.30 uur met een heerlijk kopje koffie en een lekker stukje 
vlaai dat ook dit jaar weer werd aangeboden door de heer Bart Swinkels van de 
Albert Heijnwinkel, Parkstraat te Nuenen. Na deze traktatie kon het spel begin-
nen. Het was zeer stil in de zaal, alle gasten waren geconcentreerd bezig. De sfeer 
was heel gezellig en er werd luid kien geroepen bij een volle kaart. De avond ein-
digde om 21.30 uur en menige gast kon met een leuk prijsje huiswaarts keren, 
maar ook de andere gasten en vrijwilligers waren zeer tevreden.

Sint Maartenviering
De Buurtvereniging Omgeving An-
driesplein organiseert met Sint Maar-
ten op vrijdag 11 november weer een 
lampionnenoptocht. 

Vanaf 18.00 uur lopen de kinderen dan 
met hun ouders door de Jacob Cats-
straat, van Maerlantstraat, Meidoorn-
straat, Andriesplein en Wilgenstraat. 
Verzamelen om 17.50 uur op het 
schoolplein van de Dassenburcht, Ja-
cob Catsstraat 1-3. Na afloop is er war-
me chocolademelk.
Woensdag 9 november kunnen de kin-
deren onder begeleiding van hun ou-
ders een lampion knutselen en liedjes 
oefenen in de aula van de Dassen-
burcht van 14.00 uur tot 15.30 uur. Bij-
drage voor de activiteit is € 2,00 (exclu-
sief lampje).
Aanmelden en betalen uiterlijk zondag 
6 november door een enveloppe voor-
zien van naam en bijdrage in te leveren 
bij Heleen van der Horst, Jacob Cats-
straat 5. Zie ook www.boa-nuenen.nl

Feestelijke 
Kerstmarkt bij 
oude Clemenskerk 
Op zondag 6 november staat de 
oude Clemenskerk extra in het ko-
mende kerstlicht met een originele 
Kerstmarkt. Na de Hoogmis om on-
geveer 12.00 uur staat de glühwein 
klaar; Kerstmis is in aantocht met 
het begin van de Advent. Bij goed 
weer is de markt buiten; bij slecht 
weer binnen in de priorij.

De paters en helpers van de oude kerk 
te Gerwen hebben de zolders eens goed 
nagekeken. Alles wat zij er vonden staat 
nu op een feestelijke markt. Vooral boe-
ken, cd’s, oude platen, oude video’s, de 
nu weer populaire lp’s, allerlei soorten 
en vormen van beeldjes en beelden, ou-
de en nieuwe devotionalia en veel heb-
bedingetjes staan in de kraampjes. Voor 
nieuwsgierigen staat ook de kerk ter be-
zichtiging open. Nuenen heeft Van 
Gogh; Gerwen heeft de oudste kerk van 
de omtrek uit 1440. Volgens deskundi-
ge cultuurhistorici nog in de oude tra-
ditie perfect bewaard. Voor de Ger-
wenaren om trots op te zijn. 

Klankschalen-
workshop    
in Nuenen
Wil je uitgebreid kennismaken met 
klankschalen en dat met behulp van 
al je zintuigen? Om na afloop opge-
laden en weer heerlijk ontspannen 
naar huis te gaan? Dan is deze klank-
belevingsmiddag van 30 oktober 
iets voor jou! 

Klankschalen komen steeds meer in de 
belangstelling en dat is niet voor niets. Ze 
hebben een diepe ontspannende werking 
op het lichaam en de geest. De trillingen 
die bij het aanslaan worden opgewekt 
kun je horen en voelen. Zo worden we als 
het ware door de klanken gemasseerd, 
want ons lichaam bestaat voor meer dan 
70% uit vocht. Wanneer je je realiseert 
dat klank: trilling, zich ruim vier keer 
sneller door water verplaatst dan door 
lucht, kun je je wellicht voorstellen, hoe 
diep de werking is. Deze middag zal je dat 
ook aan den lijve ondervinden en hoor je 
meer over het fenomeen klankschalen. 
Een klankschaal is er voor ons in de eer-
ste plaats om van te genieten. Dus kom 
en geniet! Suzan van der Heijden zal deze 
workshop verzorgen, ze werkt vanaf 2002 
als soundhealer en woonde tot enkele ja-
ren geleden in Nuenen. Ze heeft nu een 
praktijk in Geldrop, Sound&Healing, 
waar je ook voor individuele klankbele-
ving terecht kunt. De workshop in Nue-
nen, in de lunchroom-ruimte van Bio-
Lekkers wordt een goed verzorgde en in-
spirerende middag. Je zult er nog lang 
van nagenieten! De kosten € 17,50 zijn 
inclusief koffie, thee én biolekkers. Zon-
dagmiddag 30 oktober inloop vanaf 13.30 
tot 16.00 uur in Bio-lekkers Parkstraat 3F, 
Nuenen, opgave bij Suzan van der Heij-
den via de website www.suzanvander-
heijden.nl of bel 06 2532 8660. Je bent 
van harte welkom.
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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

Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK

Donderdag 27 oktober
09.30 uur Schuif eens aan tafel: 

Roland van Pareren
Het Klooster

Vrijdag 28 oktober
19.00 uur Netwerkclub Jong! Nuenen

Het Klooster

Vrijdag 28 oktober
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 28 oktober 
20.15 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 29 oktober
10.00-12.00 uur Tweede ronde
 kaartverkoop ‘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
Roze Cupkeet, Loostraat 7, Eindhoven

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur IVN Laarbeek Wandeling 

Nacht van de nacht 
IVN gebouw de Bimd

Zaterdag 29 oktober
20.00 uur Country Dance Party - Jubileum-

weekend 25 jaar Black Longhorn
Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

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 
13.30 uur Country Orkest Colonel 

Hammond’s Four - Jubileumweekend 25 
jaar Black Longhorn

Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

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

Maandag 31 oktober
14.00 uur WLG lezing Weidevogels en 

bescherming
 Den Heuvel in Gerwen

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 3 november
09.30 uur lezing van Rien Vermaire

‘t Trefpunt van de KBO in het Klooster

Donderdag 3 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

Werken met Windows 10
bibliotheek aan de Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 3 november
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 3 november 
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 3 november 
19.30 uur Informatiebijeenkomsten over wifi

OnsBrabantNet
Het Klooster, Park 1 in Nuenen

Vrijdag 4 november
20.30 uur Mark van de Veerdonk 

met ‘Kaaskleum’ (try-out)
Ons Tejater, Dorpshuis, Grotenhof 2 te 

Lieshout.

Vrijdag 4 november
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Vrijdag 4 november
21.00 uur PvdA afdeling Nuenen c.a. 

Café Schafrath

Zaterdag 5 november
De Collse Hoeve zijn vergunning en 
ontheffing verleend i.v.m. galadiner 

met muziek in een tent 
op achterterrein Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 5 november
09.00-15.00 uur IVN Laarbeek 

natuurwerkdag
De Biezen 4 a in Aarle-Rixtel

Zaterdag 5 november
09.00 uur IVN een knotactie 

in de Rietmussen 
vanaf Soeterbeekseweg 50A

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.

Gerard Gies onderscheiden 
met gouden Gregoriuspenning
Het Nuenense parochiekoor had dinsdagavond 11 oktober een wel héél bij-
zondere repetitie. Koorlid Gerard Gies (83) ontving de gouden Gregorius-
penning: een belangrijke onderscheiding voor wie zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de koormuziek.

Byzantijnse liturgie
Op zondag 6 november is er een 
plechtige Byzantijnse liturgie om 
10.30 uur in de kapel Kronehoef aan 
de Kloosterdreef te Eindhoven. 

De katholieke ‘Gemeenschap van de 
Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja’ 
draagt zorg voor de organisatie. Zij is 
een vereniging binnen de katholieke 
kerkprovincie van Nederland.
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de 
eerste Christenen van het Oost-Ro-
meinse Keizerrijk. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Na 
afloop is er in de aula koffie en een 
goed gesprek. De volgende liturgie is 
op zondag 4 december ook weer in ka-
pel Kronehoef.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 oktober 18.30 uur: stilte-
viering, voorganger mevr. M. Habra-
ken. 
Zondag 30 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Allerheiligen 1 november 19.00 uur: 
Eucharistieviering, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth. 
Allerzielenviering 2 november 19.00 
uur: Gebedsdienst, Gelegenheidskoor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 29 oktober 18.30 uur: Leny 
Gödde-Tusschenbroek; Jos Braks; Ti-
nus van Gils (vanwege sterfdag én ver-
jaardag);
Zondag 30 oktober 11.00 uur: Harrie 
van Venrooij; Johannes Donkers (van-
wege verjaardag); Truus en Herman 
Campman-Heuijerjans; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen (vanwege Aller-
zielen); Jan de Haas en Adrianus Schen-
kels; overleden ouders Scheepens-Ver-
berne; Annie Keeris-Smolders; Zus Be-
melmans-Kessels; Harry van Dijck; Jos 
Braks; Ben Gosselink; Henk en Diny 
Tahey; overleden ouders Cees van 
Laarhoven (vanwege verjaardag) en 
Gertrude van Laarhoven-Dacus; Riet 
Slippens-van Gils (vanwege sterfdag); 
Piet en Hanneke van Santvoort en Jan 
van de Ven.
Dinsdag 1 november 19.00 uur: Harrie 
van Venrooij.
Woensdag 2 november 19.00uur: Riek 
en Miet Sanders en overleden ouders 
Sanders-de Greef.

Gerard heeft ‘m dubbel en dwars ver-
diend. Al op elfjarige leeftijd begon hij 
met zingen in het Sacramentskoor in 
Breda, waar hij ook Fran Hamilton 
leerde kennen. Daarna heeft hij ‒ 
meer dan zeventig jaar lang! ‒ in di-
verse kerkkoren gezongen. Zo was hij 
vanaf de oprichting in 1991 lid en la-
ter ook secretaris van het Nuenense 
Quirinuskoor; en toen dit koor met 
het Clemenskoor samensmolt tot het 
Parochiekoor, was hij de allereerste 
voorzitter. In 2006 droeg hij het stokje 

over aan Jan van der Horst, de huidige 
voorzitter.

Ondanks zijn respectabele leeftijd 
heeft Gerard, zo sprak Jan, nog een 
voortreffelijke tenorstem. Voor hem 
ligt de lat niet snel te hoog, zelfs niet 
als het Parochiekoor moeilijke stuk-
ken instudeert. Zijn medekoorleden 
zullen hem dus missen, nu Gerard 
heeft besloten het koor te verlaten 
vanwege zijn verhuizing naar Eindho-
ven en de zorg voor zijn vrouw. 

Bij de uitreiking van de Gregorius-
penning las pastoraal werker Marieke 
Feuth enkele teksten over wat muziek 
zoal kan betekenen, in een mensenle-
ven. Zo was daar een citaat van de 
grote filosoof Plato (4e eeuw B.C.):

Muziek is een mentaliteit. 

Zij geeft een ziel aan de wereld, 
vleugels aan de geest,
kracht aan de verbeelding,
charme aan de droefheid
vreugde en leven aan alles op aard.

Zij ligt aan de oorsprong
en is een deel van alles wat waar, goed en 
mooi is.

Muziek dus als balsem voor de ziel ‒ 
een beeld waar niet alleen Gerard, 
maar ook de andere koorleden zich 
van harte in konden vinden. Marieke 
vulde aan dat muziek bovendien niet 
alleen ‘balsem voor de ziel’ is, maar 
ook ‘smeerolie voor onze kerken’ - en 
dan vooral voor de liturgie. De muzi-
kale inzet van koren, cantors en diri-
genten geeft elan, hart en ziel, klank en 
kleur aan de inhoud van de vieringen. 
Een inbreng van onschatbare waarde.

Foto Tjeerd Dickhoff

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jo Re-
lou-van Happen, Pieter Dekkerstraat 
42. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen in de maand november 
een groot aantal grafzerken (geen gra-
ven) verwijderd worden. De te verwij-
deren grafzerken zijn allen van een 
witte stip voorzien. Uiteraard bestaat 
er voor belanghebbenden de mogelijk-
heid zelf over de grafzerk, of een on-
derdeel daarvan, te beschikken. Is dat 
het geval wilt u dan contact opnemen 
met parochiesecretariaat (040-28312 
10), bij voorkeur op dinsdagochtend, 
of met Tini Smulders (06-14778939).

Het parochiesecretariaat is van maan-
dag tot en met vrijdag te bereiken van 
09.00 uur tot 12.00 uur. Wilt u in ieder 
geval bij contact over de navolgende ge-
gevens van de overledene beschikken: 
volledige naam, geboortedatum, over-
lijdensdatum en het vaknummer van 
het graf van de dierbare. 
Deze gegevens kunt u vinden in het re-
gister in de brievenbus bij de entree van 
het kerkhof.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 oktober 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar. 

Misintenties
Thijs Migchels; An Versantvoort-Teu-
nisse; Annie Renders-Van der Heijden, 
overleden ouders Renders- Bekkers en 
overleden kinderen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 okt.11.00 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Dhr. Theo Knoops; Maria Donkers-
Bekx; Thea Maas-Köhnen, vanwege 
verjaardag; Christ en Mien van Moor-
sel en hun zoon Richard; Antonius en 
Francisca de Groof-Vogels en Martien 
de Groof; Piet en Lena Raaijmakers-
v.d. Sande en zoontje Antoon; Overle-
den fam. Jansen-Aalders 

Woensdag 2 november 19.00 uur: ge-
bedsdienst, voorganger pastoraal wer-
ker M. Feuth. 

Mededeling 
Op Allerheiligen is er geen viering in 
Gerwen maar alleen een gebedsdienst 
in Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 30 oktober, 10.00 uur: kerke-
lijk werker P. Flach. Deze dienst staat 
in het teken van ZWO, met name voor 
hulp aan landen in Afrika. We collec-
teren dan ook voor Zambia. Na de 
dienst is er koffiedrinken. Elke dinsdag 
is er tussen 16.00 en 17.30 uur een pas-
toraal inloopspreekuur, waar u een ge-
sprek kunt hebben met een van de pas-
tores. Elke donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur, waar ieder-
een welkom is voor koffie en ontmoe-
ting met anderen. U kunt zo binnenlo-
pen. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor overige activiteiten: zie de 
website of ons publicatiebord 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 27 oktober. 17.30 uur H. 
Lof van de oktobermaand; 18.30 uur 
H. Mis. 
Vrijdag 28 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Simon en Judas, apostelen. 
Zaterdag 29 oktober 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 30 oktober. Feest van Christus 
Koning. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Na de H. Mis volgt het H. Lof met toe-
wijding van de wereld aan het H. Hart 
van Jezus. 
Maandag 31 oktober. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 1 november. Allerheiligen. 
18.30 uur gezongen Hoogmis.
Woensdag 2 november. Allerzielen. 
10.30 uur H. Mis van Requiem; 11.00 
uur H. Mis van Requiem; 18.30 uur ge-
zongen H. Mis van Requiem. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Liederentafel
Op zondag 30 oktober is er weer een 
Liederentafel in Café Schafrath aan het 
Park in Nuenen. Voor iedereen die 
mee wil zingen. Aanvang 20.30 uur.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 29 oktober
vet. RKVVO - Nederwetten  . . . . 17.00
Zondag 30 oktober
Nederw. 1 - Milheezer Boys 1  . 14.30
Woenselse Boys 10 - Nederw. 2 . 14.30
Nederwetten 3 - Dosl 7  . . . . . . . 11.00
UNA 8 - Nederwetten 4  . . . . . . . 10.00
Reusel sport Da1 - Ned. Da1  . . 12.00
Nederw. Da2 - Wodan Da1  . . . . 10.00

EMK
Vrijdag 28 oktober 
EMK 1 (zaal) - Woens. Boys 9  . . 21.05
Zaterdag 29 oktober
EMK VE1 - Braakhuizen VE 1  . . . 15.30
Zondag 30 oktober 
Wilhelmina Boys 1 - EMK 1  . . . . 14.30
EMK 2 - Unitas’59 3  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Marvilde 4  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Bladella 5  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Brabantia 8 - EMK 6  . . . . . . . . . . . 10.00
EMK VR 1 - RKGSV VR 1  . . . . . . . . 13.00

RKGSV
Zaterdag 29 oktober
RKGSV VE1 - Nuenen VE1 . . . . . . 15.00
Zondag 30 oktober 
Irene 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - SDO’39 2  . . . . . . . . . . . 11.00
SBC 9 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 4 - Braakhuizen 7  . . . . . . 11.00
EMK VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . 13.00

RKSV
Zaterdag 29 oktober
RKGSV VE1 - Nuenen VE1 . . . . . . 15.00
Zondag 30 oktober 
DESO - RKSV Nuenen  . . . . . . . . . 14.30
Brabantia 2 - Nuenen 2  . . . . . . . 11.45
Bladella 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . 12.00
RKSV Heeze 3 - Nuenen 4  . . . . . 12.00
Best Vooruit 3 - Nuenen 5  . . . . . 12.00
Nuenen 6 - SBC 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
FC Eindh. AV 3 - Nuenen 7 . . . . . 10.30
Nuenen 8 - Nieuw Woensel 6  . 10.00
Tivoli 2 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . . 11.30
RKVVO 5 - Nuenen 10  . . . . . . . . . 09.30
Nuenen 11 - Pusphaira 6  . . . . . . 10.00
Nuenen VR1 - DSE VR1  . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR2 - FC Cranend. VR1  . 12.00
Nuenen VR3 - ZSC VR1  . . . . . . . . 10.00

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Rini Schepers winnaar tweede rik wedstrijd
De basis voor de overwinning werd voor de pauze gelegd. Het was Rini Sche-
pers die met een straatlengte voorsprong de leiding nam en met een score 
van 90 punten ruim aan kop ging.

Vaandelteam BCL fier aan kop
Met een goede, dikke overwinning op het tweede herenteam uit Kerkdriel 
heeft BCL-H1 de koppositie stevig in handen genomen. In de tweede klasse, 
afdeling 2 staan de heren nu 4 punten voor op runner-up Zidewinde.

Ondanks dat er deze avond diverse 
spelers en speelsters afgezegd hadden 
vanwege de griep kon de organisatie 
toch tevreden omzien naar een goede 
opkomst en mooi deelnemers veld.

Meteen na de eerste ronde was al dui-
delijk dat men van goede huizen dien-
de te komen om Rini Schepers van de 
eerste plaats te verdringen. Na een ma-
tige start was er geen houden aan en 
met overtuigend en goed spel wist Rini 
met een score van 90 punten de leiding 
te nemen. Wel moet gezegd worden 
dat hij niet te klagen had en regelmatig 
als de gevraagde maat mee werd ge-
vraagd en zo de nodige punten wist te 
verzamelen. 
Na de pauze en de nieuwe tafel inde-
ling werd er door diverse spelers nog 
geprobeerd om de bakens te verzetten 
maar zonder resultaat en aan de reac-
ties tijdens de tweede ronde was wel te 
merken dat de onderlinge strijd heftig 
was en alles in het werk gesteld werd 
om nog tot een goede score te komen. 
Na de balans opgemaakt te hebben 
was het Hans de Vries die met 70 pun-
ten beslag op de tweede plaats wist te 
leggen. Helaas voor de dames konden 

zij deze avond geen potten breken en 
het was Nelly de Louw die als enige da-
me pas terug te vinden was op plaats 
negen met 52 punten.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Hans de Vries.

Uitslag Rikken 21 oktober 2016.
 1 Rini Schepers 90 punten
 2 Hans de Vries 70 punten
 3 Ludo van den Berg 62 punten
 4 Coen van Gastel  60 punten
 5 Rene van den Berg  56 punten
 6 Ruud Vogels 50 punten
 7 Peter de Louw  50 punten
 8 Gerard van Orsouw  49 punten
 9 Nelly de Louw 48 punten
10 Jan van de Langenberg 45 punten

Vrijdag 28 oktober is weer de volgende 
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 leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom. Locatie Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen.
Voor informatie bellen naar 06-
10289797 of 06-40320419.

Rikken

Badminton

BCL-H1 - BC Kerkdriel-H2: 8-0
Met een klinkende zege heeft het eer-
ste herenteam van Badminton Club 
Lieshout de koppositie verder verste-
vigd. Vooraf werd de tegenstand van 
het tweede herenteam van BC Kerk-
driel nog enigszins met argusogen be-
keken, maar na afloop van de wedstrijd 
bleek die angst ongegrond.

In de eerste dubbelpartij kwamen Bert 
Manders en Wouter van Vijfeijken 
echter wel direct (enigszins) in de pro-
blemen. Na een moeizaam gewonnen 
eerste set (21-17), werd de tweede set 
verloren (18-21). Ook in de derde set 
konden de Lieshoutse heren geen 
groot verschil maken, maar wisten ze 
toch te winnen met 21-17. Laurence 
Roijackers en Jeroen van der Heiden 
trokken de partij wel direct naar zich 
toe. In de eerste set wonnen ze met 21-
9 en ook de tweede set werd met 21-17 
binnengehaald. 2-0 dus na de eerste 
dubbelpartijen.

Singlepartijen
In de singlepartijen, die daarop volg-
den was er duidelijk sprake van meer 
verschil. Eerste heer Wouter van Vijfe-
ijken had het, vooral in de tweede set 
moeilijk, maar sleepte deze toch met 
22-20 binnen, nadat hij de eerste al 
met 21-16 had gewonnen. Tweede 
heer Bert Manders had minder moeite 
met zijn tegenstander. Met 21-12 en 
21-9 liet hij er geen gras over groeien. 
Ook Laurence Roijackers scoorde als 

derde heer goed. Hij won met 21-16 en 
21-10. Jeroen van der Heiden, die deze 
keer als vierde heer speelde, liet Mar-
tijn Wigmans alle hoeken van de zaal 
zien. Met 21-8, 21-8 was meer dan dui-
delijk wie de sterkste was

In de afsluitende dubbelpartijen was 
het weer ‘wat meer close’. Zowel Wou-
ter van Vijfeijken en Jeroen van der 
Heiden als Bert Manders en Laurence 
Roijackers wonnen de eerste set in een 
verlenging (beide 22-20). Beide teams 
maakten het echter in de tweede set 
goed af (21-15 en 21-13) waardoor alle 
acht de wedstrijdpunten in Lieshout 
blijven en het team fier aan kop gaat.

BCL-H1 met Ruud van Vijfeijken, Laurence 
Roijackers, Jeroen van der Heiden, Bert 
Manders en Wouter van Vijfeijken.

Blessure Tom van Elst keerpunt in wedstrijd (Beker)

EMK - RKSV Nuenen 0-5
Door Jacques Ribot

Iets minder toeschouwers dan een soortgelijke wedstrijd twee jaar eerder. 
Ondanks koud en mistig weer en concurrentie op de televisie van een top-
wedstrijd in de eredivisie, was het toch aardig druk op het sportpark 
Wettenseind. 

Tegen één van de koplopers van de 
hoofdklasse zou EMK geen partij zijn. 
Men maakte zich ook geen illusies bij 
EMK, maar zich gewonnen geven is 
niet iets voor EMK. Ondanks de vele 
blessures, had trainer Toon van der 
Loo, nog een aardige opstelling kun-
nen maken. Al snel na de aftrap was 
duidelijk dat EMK opereerde vanuit 
een gesloten defensie met counter-
voetbal. De allereerste serieuze aanval 
in de wedstrijd kwam verrassend van 
EMK in de 5e minuut. Ruud Boerema 
ontweek een tackle van Ruud Jansen, 
om alleen af te stormen op keeper Je-
roen Keeris. Het schot werd maar half 
gepareerd; de bal werd hierna afge-
legd op Rick Slaats, maar het doelpunt 
werd afgekeurd voor buitenspel. De 
verdediging van de RKSV had in de 
eerste helft de handen vol aan EMK-
spits Tom van Elst die aan zijn neefje 
Thijmen (pupil van de week) wilde la-
ten zien hoe je moet voetballen. Met 
zijn lengte, kon Tom ballen doorkop-
pen in de ruimte achter de verdedi-
gers of zelf met snelheid naar voren 
komen. Een forse duw op Tom in het 
strafschopgebied werd weggewuifd 
door de scheidsrechter. De buiten-
spelval werkte niet altijd bij de RKSV. 
Zo verscheen Tommie in de 36e mi-
nuut alleen voor de keeper, maar kon 
niet afronden. Een minuut later, bij 
een simpel opgezette aanval, werd 
EMK-doelman Cuppen verrast door 

een diagonaal schot (0-1). De Groen-
witten hadden tot dat moment nog 
nauwelijks doelkansen gehad. EMK 
gaf zich dan nog niet gewonnen. In de 
42e minuut ontsnapte Tom van Elst 
opnieuw aan de verdedigers en werd 
daarbij van achter geraakt. Scheids-
rechter Eijgelsheim zag daar geen 
overtreding in, maar Tom kwam in 
volle snelheid op de grond terecht. 
Tot consternatie van iedereen was 
sprake van een ernstige schouderbles-
sure waarvoor Tom naar het zieken-
huis moest. Blijkbaar knapte er toen 
iets bij EMK. Tommie is niet alleen 
een uitstekende voetballer, maar een 
boegbeeld van onverzettelijkheid die 
zijn medespelers aanspoort tot grote-
re prestaties. Even met zijn tienen in-
casseerde EMK net voor de rust de 
0-2 (45e minuut). Na de theepauze 
speelde EMK niet meer het onderste 
uit de kan, en moest al direct een der-
de goal incasseren. De RKSV dender-
de dan door en speelde duidelijk beter 
dan in de eerste helft: er volgden nog 
twee doelpunten in de 57e en 60e mi-
nuut. Ondanks pogingen van Tom 
Diender, Geert-Jan Kemperman, 
Ruud Boerema en Sjef Sanders slaag-
de EMK er niet in om de eer te red-
den. Een logische overwinning voor 
RKSV Nuenen, die het in de eerste 
helft knap lastig had. De blessure van 
Tommie van Elst is een beproeving 
voor hemzelf en EMK. 

Tom van Elst geholpen door Lauren Frederiks en trainer Rutger Maters, wordt getroost 
door Ruud Boerema.

EMK start met 
G-voetbal
Voetbalvereniging EMK te Nuenen 
start na de herfstvakantie met G-
voetbal. Het belangrijkste doel is om 
deelnemers in een goede sfeer lek-
ker met voetbal bezig te laten zijn.

De deelnemers gaan in eerste instan-
tie alleen trainen. Zodra het mogelijk 
is start er een team in de G-voetbal-
competitie van de KNVB. Dinsdag-
avond wordt de vaste trainingsavond 
en op dinsdag 8 november vindt de 
eerste training plaats van 18.30 tot 
19.30 uur.
Voordat de trainingen starten, is er ge-
legenheid voor degenen die zich aan-
melden om kennis te komen maken 
met EMK en de G- voetbaltrainers. 
Deze kennismaking zal plaatsvinden 
op zaterdag 5 november van 13.00 tot 
14.00 uur in de kantine van EMK aan 
het Wettenseind 24 te Nuenen.
Vaak denkt men dat G-voetbal staat 
voor voetbal voor gehandicapten. Dit 
is echter niet de betekenis. G is na A 
t/m F de volgende categorie in het 
jeugdvoetbal. De speeltijd en de spel-
regels komen grotendeels overeen 
met die van de F-categorie. Dit brengt 
voetballen voor allerlei deelnemers 
binnen bereik en maakt het vooral 
ook leuk.
Bij EMK leefde al langer de wens om 
voetbal ook mogelijk te maken voor 
kinderen en volwassenen die niet of 
amper aan het regulier voetbal kun-
nen deelnemen. De KNVB geeft EMK 
de gelegenheid om G-voetbal als vol-
waardig onderdeel van de KNVB voor 
Nuenen en omgeving te gaan organi-
seren en ondersteunt de club daarbij.

Lijkt het je leuk om bij het G-team 
van EMK te komen voetballen, meld 
je dan aan bij: Louis Koenen, e-mail: 
lbjkoenen@gmail.com of Desiree 
Straathof, e-mail: dees@onsnet.nu.

Duvelscross bij    
Runnersclub Lieshout
Op zondag 6 november wordt in Lieshout weer de Duvelscross gelopen. Na 
enkele magere jaren is de duvelscross weer volop in de belangstelling bij de 
lopers in onze regio. Het vorig jaar stonden ruim100 deelnemers aan de 
start en Runnersclub Lieshout hoopt ook dit jaar weer vele lopers naar de 
Duvelsberg te trekken, 

In 2015 kende de Duvelscross zowel 
bij de heren als bij de dames een Laar-
beekse winnaar. Hopelijk komen An-
ne Smeets Jonkers uit Beek en Donk 
en Arjan Donkerbroek uit Aarle-Rix-
tel hun titel verdedigen. Vele leden 
van Runnersclub Lieshout zullen aan 
de start verschijnen voor 1,2,3 of 4 
ronden van 2 kilometer. De Duvels-
cross is uitermate geschikt voor iede-
re trimmer.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 
uur voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. 
bij de Duvelsberg aan ’t Hof te Lies-
hout. De start is om 11.00 uur 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-. Er 
zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km. 
Alle deelnemers ontvangen een con-
sumptiebon. Een tent voor het omkle-
den is aanwezig. Voor meer informa-
tie: www.runnersclublieshout.nl

Waar was dat Feestje?
Afgelopen vrijdag 21 oktober was dat in Gerwen bij Tennisvereniging De 
Goudhoek waar het Gemengd Dubbel 50+ Team het Kampioenschap in de 
KNLTB Najaarscompetitie vierde.

De vrijdagmiddag begon met een ge-
zonde spanning, want er moesten nog 
wel even 2 wedstrijden gewonnen wor-
den om het Kampioenschap veilig te 
stellen. Toen na het spelen van de 1e 
ronde zowel de herendubbel als da-
mesdubbel waren gewonnen, was de 
druk van de ketel: het feestje kon al een 
beetje beginnen. Ook de 1e gemengd 

dubbel werd redelijk snel beslist in het 
voordeel van De Goudhoek. Bleef er 
nog de laatste wedstrijd van dit seizoen 
over, en na een spannende drie-setter 
met maar liefst twee tie-breaks werd 
ook deze wedstrijd door De Goudhoek 
gewonnen. Met een zeer mooie 4-0 
overwinning kon het Kampioensfeest 
dan eindelijk echt beginnen!

Achterste rij v.l.n.r.: Martin Vereijken en Pieter Plieger. Middelste rij: Anneke de Vries. Voor-
ste rij: Marian v.d. Heijden en Yvon v.d. Hurk. Niet op de foto: Tiny Looymans

Tennis



Sponsors RKSV Nuenen BEDANKT
Dankzij jullie financiële bijdragen kunnen wekelijks 1400 leden 

genieten van hun favoriete sport: Voetbal. Dank jullie wel!

Stichting Vrienden RKSV Nuenen
A. Jansen 
A. van Hout Bouwmaterialen
Ad Ivits Was-Droog- en Koelspecialist
Adviespraktijk Molenaar
AF Consulting & Commercial Services
Aldenhoven Interieurwerken
APS Personeelservices
Auberge Vincent
Audio TV Centrum Eindhoven
Autobedrijf Janssen
Autobedrijf Schenkels Skoda Garage
Autobedrijf Tonnie van der Heijden
Autobedrijf van den Wildenberg
Autobedrijf van den Udenhout
Ban Bouw
Bavaria
Bergerhof Tours
Black & Colors
Bromford Iron & Steel
Bruna Vredenbregt
Buchrnhornen Aandacht voor bewegen
Café René
Café Schafrath
Caravanstalling Kuijten
Carezo Autoservice
CarPro Carwash & Carcleaning
Catering Heesterakker
Crooijmans Mannenmode
D&J Workwear + Premium Gifts
DB Intech Installatiebedrijf
De echte bakker Godfried de Vocht
De Laat Kenniscentrum
De Verhuurspecialist
Deco Home Meulendijks
Dewaco Kunststoffen
Doré 
Drado bevestigingsmaterialen
Electrotechnisch Bureau Van Keulen

Elink Industrial Coding
Eigen Energienet
Erbee Keukens
Expert van Erp
Fietstotaalzaak De Concurrent
Fiscourse 
FLOS Creative Component Solutions
Fokkema Marks Wachters Notarissen
Fokker Diervoeders
FrieslandCampina
Fysiofit Nuenen
Golf de Gulbergen
Gromacon 
Hans Waterschoot Verzekeringen
Hoveniersbedrijf De Haas
Hoveniersbedrijf Fons Linders 
Hunkemöller by Mevis 
Icone
ING Bank
Interfood
Interieurspuiterij M. Jansen
IT Pro
Jan Linders
Jansen auto
John Geven Studio’s
Jumbo Nuenen Kernkwartier
K-Vier sfeerverwarming
Kemenade Design
Kenneth Smit
Keurslagerij Evert Tebak
KHB Advocaten en Mediators Best
Laco Sportcentrum Nuenen
Lamers Tielemans Advocaten
Logistic Force
M+R Interior Architecture
Maas Makelaars
Md² W Projectmanagement Nuenen
Meulendijks Drankenhandel

MH Personeelsdiensten
P. van Stipdonk 
Paul van den Broek Tegelwerken
Phone House
Ri-Jo
Pototsky Consultancy
R. Jansen Grondwerken
Rabobank Dommelstreek
Raessens Management
Rema Holland
Restaurant Antonio’s Eindhoven
Restaurant de Bengel
Restaurant Goesting
Restaurant New Oriental 
Restaurant Olijf
Restaurant Olio
Restaurant Tong Ah
Sanidump Nuenen
Shazzoo
Smits Isorama Glasbedrijf
Smolders Schoenen
Storms International Property Services 
Swinkels Bouwcenter
Telecombinatie Nuenen
Top Support 
Topgrass 
Tuincentrum Coppelmans
Tuintechnisch Bureau Smeulders
Tweewielercentrum Paul van den Broek
Ulrike Arts Sportpodotherapie
Unibrew Zuid Nederland
Van Egdom Security
Van Gastel en Neijnens Accountants
VDL Groep
VDV Facility Services 
Verkeersopleiding Kriegenbergh
Volvo van Roosmalen
Wesselman Accountants
Yamitso

BROVER
Bedri j fswageninr icht ing


	RdL wk43 2016
	VP 43
	Tekst Gemeente wk43 RdL 2016
	Adv Kersvers wk43 RdL 2016
	Tekst Statiegeld wk43 RdL 2016
	Tekst Strijd wk43 RdL 2016
	Adv WoensXL wk43 RdL 2016
	Tekst Gouden wk43 RdL 2016
	Adv Metselaars wk43 RdL 2016
	Tekst Brabant wk43 RdL 2016
	Adv Lindeblaadjes wk43 RdL 2016
	Tekst Zevende wk43 RdL 2016
	Tekst Kerk wk43 RdL 2016
	Tekst Sport 1 wk43 RdL 2016
	Adv RKSV AP wk43 RdL 2016


