
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 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Ook Nuenen verdient snel, betrouwbaar 
en toekomstbestendig internet 

Bezoek een van onze voorlichtingsavonden en ontdek 
alles over de aanleg van glasvezel in uw buurt

25 09 2017 |  DE DOMPELAAR, Sint Janstraat 49, 
Elsendorp / De Rips

26 09 2017 |  ONTMOETINGSCENTRUM BEEK EN DONK, 
Otterweg 27, Beek en Donk

27 09 2017 |  BUURTHUIS MARIAHOUT, Bernadettestraat 43, 
Mariahout

28 09 2017 | DORPSHUIS LIESHOUT, Grotenhof 2, Lieshout
02 10 2017 | DE DREEF, De Duivenakker 76, Aarle Rixtel
03 10 2017 |  DE SPRANK, Oude Molenweg 12, 

de Mortel / Gemert-Zuid
04 10 2017 | DE BONGERD, Asteroïdenlaan 2, Breugel
05 10 2017 |  GEMEENSCHAPSHUIS DE BRON, Onze Lieve 

Vrouwestraat 60, Handel / Gemert-Noord
09 10 2017 |  DORPSHUIS D’N HEUVEL, Heuvel 11, 

Nuenen / Gerwen
10 10 2017 | HET PAROCHIEHUIS, Gemertseweg 2, Bakel
12 10 2017 |  MULTICULTUREEL CENTRUM DE SCHANS, 

Pastoor Simonisplein 2, Milheeze

start 20.00 u – inloop vanaf 19.30 u

Meer informatie over deze actie, aanmelden en het 
aanbod van onze serviceproviders? 
Ga snel naar www.mabib.nl

Als 50% zich 

inschrijft, 

gaat de schop 

in de grond!

Officiële aftrap 
glasvezel-
campagne 
buitengebied 
Nuenen

Tsjonge Jonge 
20 jaar jong

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

HSCN softbal 
dames 2 
kampioen

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 

Laan ter Catten
De huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
de correspondentie betreffende de 
griepvaccinatie. Uw naam en adres-
gegevens worden na verzending 
van de brieven vernietigd. Als u hier 
bezwaar tegen hebt, kunt u dit mel-
den bij de assistente. Om uw reactie 
tijdig te verwerken, ontvangen wij 
graag deze week uw bezwaar.

Laat Nuenen
het weten.....

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

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Jaargang 59 • Nr. 37 • 14 september 2017

HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

16 en 17 september | 12.00-16.00 uur | GRATIS TOEGANG

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

We hebben een berg aan potten/ pan-
nen en elektronica maar ook de aan-
voer van spelletjes en buitenspeel-
goed heeft u als bewoner in Nuenen 
ons gegund. Zoals al eerder vermeld is 
de opbrengst van de vlooienmarkt 
voor ons als vereniging van cruciaal 
belang en willen wij de bewoners van 
Nuenen nu alvast bedanken voor de 
aanlevering van alle vlooien.
Net als andere jaren willen wij graag 
rekenen op uw aanwezigheid. U bent 
welkom in én rond onze blokhut aan 
de Pastoorsmast 12 in Nuenen. De 
vlooienmarkt is komend weekend 
op beide dagen voor alle kooplusti-
gen open van 12.00 tot 16.00 uur.

Er staan goed gesorteerde kramen 
van speelgoed tot boeken, van kle-
ding tot computers en van fietsen 
tot glaswerk en servies. En natuurlijk 
is er het onmisbare ‘opbod’ waar ge-
boden kan worden op de beste 
vlooien, en die zijn er een hoop! 
Daarnaast kunt u ook weer terecht 
voor een hapje en een drankje in de 
gezellige tent en op het terras genie-
ten van de gezellige sfeer! Wij hopen 
op mooi weer en een geweldige ver-
koop!

Zet 16 en 17 september in uw agen-
da en kom naar deze gezellige hap-
pening!

14 -15-16    
december 2017

Elvis    
at the    
Chapel
Kaartverkoop 
start 1 oktober 
Voor meer 
informatie: 
facebook.com/
elvisatthechapel/

Bevrijdingsherdenking
In een wereld waar nog altijd op meerdere plaatsen oorlog woedt en de 
dreiging van nieuwe oorlogen voelbaar is, blijven we dankbaar voor onze 
vrijheid en eren we onze bevrijders. Op vrijdag 22 september herdenken 
we in Nuenen, Gerwen, Nederwetten dat 73 jaar geleden geallieerde mili-
tairen in en om Nuenen hun leven lieten voor onze vrijheid en dat Nuenen-
se burgers en militairen bij gevechtshandelingen zijn omgekomen.

Programma
In de middag ontvangst genodigden, 
voornamelijk veteranen, in Het Kloos-
ter. Tegelijkertijd ophalen bevrijdings-
vuur in Eindhoven door onder andere 
wethouder Martien Jansen en de 
jeugdburgemeester Lynn Gevers. Te-
rugtocht door vrijwilligers in de histo-
rische militaire voertuigen van 
Wheels, begeleid door toerclub Nue-
nen. Vertrek vanaf het gemeentehuis 
van Eindhoven. Op de Pinckart her-
groepering historische auto’s waarna 
zij Nuenen binnen zullen rijden.

18.30 uur herdenkingsbijeenkomst in 
de H.Clemenskerk, verzorgd door 
leerlingen van de Dassenburcht en De 
Mijlpaal. Zij lezen door hen uitgeko-
zen of zelfgemaakte teksten voor en 
steken kaarsen aan voor omgekomen 
burgers en militairen. Ook zullen de 
namen van deze omgekomen militai-
ren en burgers worden voorgelezen. 
Veteranen en genodigden zullen on-
der een erehaag van de Nuenense 
Scouting Rudyard Kipling de kerk bin-
nentreden en verlaten. De dienst 
wordt muzikaal begeleid door Brass-
band De Vooruitgang. Na afloop gaat 
de gilde voorop in de stoet van kerk 
naar klooster. 

19.15 uur herdenkingsceremonie voor 
Het Klooster. Bevrijdingsvuur en vete-
ranen ‘ontmoeten’ elkaar op het bor-
des van Het Klooster. Overdracht fak-
kel met vuur aan burgemeester 
Maarten Houben en aan de jeugdbur-
gemeester. Zij zullen het bevrijdings-
vuur ontsteken waarna de kransleg-
gingen volgen. Na de laatste 
kranslegging wordt 1 minuut stilte ge-
houden. Dan klinkt ‘The Last Post’, ge-

volgd door het Wilhelmus. Na spee-
ches van de (jeugd)burgemeester 
brengen representanten van de Nue-
nense gilden een vendelgroet.

In de kiosk staan al deze tijd re-enac-
tors met complete uitrusting. Aan 
deze ‘soldaten’ kunnen vragen worden 
gesteld over het soldatenleven in de 
tijd van WOII. Pas ná de herdenkings-
ceremonie geven zij in de kiosk de gra-
tis opstapkaarten uit voor de twee be-
vrijdingsroutes die door Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten worden ver-
reden in de oude militaire voertuigen 
van Wheels. Er is één kaartje per per-
soon. Kinderen en jongeren mogen al-
leen mee onder begeleiding van een 
volwassene. Vertrekpunt is voor beide 
ritten Auberge Vincent aan het Park. 
De eerste rit vertrekt om 20.10 uur, de 
tweede om 20.45 uur. 

De betrokken organisaties en de ge-
meente Nuenen hopen op een pas-
sende, sfeervolle bevrijdingsherden-
king. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Informatie op 
de Facebookpagina van Oranje Comi-
té Nuenen.
facebook.com/oranjecomitenuenen

Het Klooster op z’n kop
Jos Jansen gaat 7 oktober Het Klooster op zijn kop zetten en brassband de 
Vooruitgang helpt hem daarbij. De combinatie van Jos en Nuenen, dat 
belooft vuurwerk!

Velen kennen de voormalige bas-
trombonist van de Marinierskapel als 
een enorme entertainer en virtuoze 
solist. Trouwe volgers weten dat zijn 
muzikale kwaliteit ongeëvenaard is. 
Nog nooit Jos Jansen gezien en ge-
hoord? Dan zal je zeker versteld staan 
van zijn optreden, de techniek, de 
klank, het bereik, laat Jos maar schui-
ven. Hij haalt alles uit zijn instrument: 
de bas-trombone.

Tijdens het concert zullen de uitersten 
enorm zijn. Van de solist is bekend dat 
hij ingetogen, vertederend, maar ook 

bombastisch, explosief, feestelijk en 
zelfs kolderiek spel in huis heeft. De 
brassband zal voor de pauze een com-
pleet andere toon aanslaan dan daar-
na. Wij zouden het schitterend vinden 
als Nuenen de komst van Jos Jansen 
zou aangrijpen om nog massaler en 
beter naar de brassband te komen 
luisteren. Wij beloven u het hele scala 
aan koperwerk ‘tentoon te stellen’, met 
natuurlijk concertwerken, lichte mu-
ziek, koraal, en dus ook enkele solo's. 

De bijzondere themaconcerten en ook 
de soloconcerten van de brassband 
worden steeds enorm positief ontvan-
gen. Tijdens dit concert laten we nog 
eens extra merken waarom de muzi-
kanten zo veel plezier en passie heb-
ben voor die bijzondere orkestvorm 
van koperen instrumenten. Dat gaan 

Benefietconcert: 
Nuenen helpt  
Sint Maarten
Op dit moment geeft elk Journaal op 
de radio en de TV wel een nieuws-up-
date over de rampzalige situatie op 
Sint Maarten. Er is geld nodig om de 
nood te ledigen, Het Rode Kruis heeft 
gironummer 5125 geopend. 
Op zaterdag 16 september geeft Paul 
Weijmans voor dit doel een Benefiet-
concert. Een uur lang wordt verstil-
lende muziek op de vleugel ten gehore 
gebracht. De stijl van muziek is eigen-
zinnig, melodisch, soms minimalis-
tisch, maar vooral rustig en zingevend.
Het concert is in het Kerkelijk Cen-
trum ‘de Regenboog’ (Sportlaan 5) in 
Nuenen en begint om 20.00 uur. En-
tree € 10,- of meer! Komt allen!  

 

we natuurlijk laten horen, maar ook 
vertellen. De Brassband wil zich blij-
ven ontwikkelen als concertband, in 
Het Klooster en de kerk van Nuenen 
en elders in de regio. Op de podia 
komt de brassband tot zijn recht; daar 
wil de band het publiek vaker boeien. 
Die koers gaan we intensiveren en wil-
len we binnenkort ondersteunen met 
een nieuwe naam en logo. Tijdens het 
concert praten we u graag bij!

Het optreden vindt op zaterdag 7 ok-
tober plaats in de theaterzaal van Het 
Klooster te Nuenen en begint om 
20.00 uur. Kaarten kosten € 15,- per 
stuk en zijn te bestellen via de website 
van Brassband de Vooruitgang:
www.brassbanddevooruitgang.nl

 



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 

Donderdag 14 september 2017Rond de Linde  Nr. 37

GEmEEntEhuis nuEnEn
vraGEn pEr E-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

cmD,       
cEntrum maatschappEliJkE DEElnamE 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

aFvalwEEtJE

Goed organiseren in de keuken 
maakt afval scheiden gemakkelijker.

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

      
 
collEctE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nierstichting Neder-
land.

bEvoEGDhEDEn van   
GEmEEntEliJk toEZichthouDEr
wat doet een toezichthouder?
Toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving namens de 
burgemeester en het college van burgemeester & wethouders. 
 
voorwaarde?
Een toezichthouder moet aangewezen zijn. Binnen de gemeente 
Nuenen zijn alle medewerkers van de afdelingen Openbare Werken 
en Ontwikkeling & Handhaving aangewezen als toezichthouder.

bevoegdheid?
Wanneer mag een toezichthouder optreden? Op de achterkant van 
de toezichthouderpas staat aangegeven op basis van welke wet- en 
regelgeving opgetreden mag worden. Zie voor een voorbeeld hier-
naast. 

Denk hierbij aan de Algemene plaatselijke verordening (APV), Af-
valstoffenverordening, Wabo of Woningwet. 

wat mag een toezichthouder?
•	 Een	toezichthouder	mag	zowel	gevraagd	als	ongevraagd	iedere	

plaats betreden. Uitzondering: woningen mogen alleen met 
toestemming van de bewoner worden betreden. De burgemees-
ter of het college van burgemeester en wethouders kan in som-
mige gevallen een machtiging afgeven wanneer zonder toestem-
ming van de bewoner een woning betreden mag worden.

•	 Een	toezichthouder	mag	zaken	(bijvoorbeeld	op	foto)	vastleg-
gen.

•	 Een	toezichthouder	mag	om	een	legitimatiebewijs	vragen	wan-
neer dit voor de uitvoering van zijn/haar taak nodig is.

•	 Een	toezichthouder	mag	inlichtingen	verzamelen	door	inzage	in	
zakelijke gegevens te eisen of te vorderen.

•	 Zijn	 kopieën	 noodzakelijk?	 Een	 toezichthouder	 mag	 spullen	
korte tijd meenemen. 

•	 Een	toezichthouder	mag	gebouwen	of	verpakkingen	openen	en	
monsters nemen.  

let op: 
wettelijke verplichting verlenen medewerking!
Iedereen is wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een 
toezichthouder bij de uitoefening van zijn/ haar werkzaamheden. 
Het is strafbaar om geen medewerking te verlenen.

wettelijke grondslag?
Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb): ‘Onder toezicht-
houder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk 
voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’. 
In titel 5.2 van de Awb staan meer wettelijke bepalingen over de 
toezichthouder. De Awb is te vinden via www.overheid.nl. 

overige bevoegdheden en verplichtingen:
Het gebruiken van bevoegdheden als toezichthouder mag alleen 
wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van die taak. 
Wanneer een toezichthouder onbevoegd is om op te treden, wordt 
de constatering doorgegeven aan een collega die wel bevoegd is om 
op te treden. 

Een toezichthouder is niet bevoegd om een boete uit te schrijven. 
Het is in veel situaties niet (direct) nodig om een boete uit te schrij-
ven, vaak kan veel worden bereikt door het voeren van een gesprek 
of het geven van een waarschuwing. Een toezichthouder is niet be-
voegd voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 
1:6 Awb).

Alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) kunnen een 
boete uitschrijven bij de constatering van een overtreding. Onze 
boa’s kunnen niet voor alle overtredingen boetes uitschrijven. 

Het houden van toezicht is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. 
In sommige gevallen handelen we vanuit een eigendomspositie. 
Hierop is privaatrecht van toepassing en wordt niet gehandeld als 
toezichthouder. 

Het dragen van een legitimatiebewijs bij de uitoefening van de taak 
als toezichthouder is verplicht. U kunt een toezichthouder vragen 
naar zijn of haar toezichthouder pas. 

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

allEEn vEGEn als hEt noDiG is
Afval, bladeren, zand, takjes, alle-
maal spullen die niet op straat thuis 
horen. De gemeente Nuenen geeft 
opdracht aan onderaannemer Blink 
om Nuenen schoon te houden. Dan 
betekent schoon niet schoon als 
rondom uw eigen huis, maar schoon 
zoals op een openbare weg verwacht 
mag worden. Gemeente Nuenen 
heeft afgesproken dat er in het cen-
trum op A-niveau geveegd wordt 
(zeer schoon) en in de rest van Nue-
nen op B-niveau (schoon).

plannen
Er wordt weleens gevraagd of er een 
aankondiging komt wanneer er ge-
veegd wordt in de wijk. Dat is lastig, 
omdat er niet volgens een planning 
geveegd wordt in Nuenen. De aan-
nemer rijdt rond en kijkt waar het 
gewenste niveau niet gehaald wordt, 
daar wordt geveegd. Dit doen zij op 
klinkers, tegels en straten waar trot-
toirbanden en straatkolken te vin-
den zijn, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. 

werken op beeldniveau
De gemeente Nuenen heeft vooraf een gewenst beeldniveau bepaald. 
Dat geeft aan hoeveel veegvuil, bloesem, bladval, onkruid, etc. er 
aanwezig mogen zijn in verschillende gebieden van Nuenen. Dit 
gewenste niveau wordt door middel van steekproeven beoordeeld. 

bijsturen
Om het afgesproken beeld te behouden, sturen we steeds bij. Het 
blijft voor bewoners natuurlijk mogelijk om de moeilijk bereikbare 
plekken handmatig te vegen. In het geval dat er ernstige vervuiling 
is, kunt u dit melden bij de gemeente Nuenen aan de hand van de 
Buiten Beter app of via het meldingssysteem op de website van de 
gemeente Nuenen.
  

vErGunninGEn     
pErioDE 04-09-2017 En 10-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

binnengekomen omgevingsvergunningen
locatie omschrijving  
Voirt 27 Vervangen dak en plaatsen dakkapel 
 achterzijde woning   
Kalvariepad Vervangen houten brug voor 
 kunststof brug  
Collseweg 20 Oprichten showroom met wasboxen  
Nuenen West,  
Bouwveld C  Oprichten 25 rijwoningen  

verleende omgevingsvergunningen
locatie omschrijving  
De Pinckart 54 Verbouwen en uitbreiden kantoor-
 gebouw  
Van Ruusbroecstraat 27 Plaatsen erker  

mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
locatie omschrijving  
Nabij Tweerijten 47, 
Borchgreve 7, Lobroec 1, 
Het Puyven 160 Onderhoud aan 4 bruggen  

mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
locatie omschrijving  
De Pinckart 54 Verbouwen en uitbreiden 
 kantoorgebouw   

binnengekomen aanvraag apv en bijzondere wetten
locatie omschrijving  
Vincent van Goghplein Pasar Mundiaal 24 september  

verleende vergunningen apv en bijzondere wetten
locatie omschrijving  
Schepen Maaslaan Straatbarbecue 24 september  
Lissevoort 6 Kamperen Honk- en Softbal Club 
 Nuenen  

Dit	is	een	kennisgeving	en	geen	officiële	publicatie.	Het	digitale	ge-
meenteblad (www.overheid.nl)	is	de	officiële	publicatie.	Abonneer	
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DiGitalE bEkEnDmakinGEn
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum locatie omschrijving  
08-09-2017 Nuenen c.a. Beleidsplan Arbeidsinschakeling 2017 
08-09-2017 Nuenen c.a. Handhavingsbeleid 2017-2021  
08-09-2017 Nuenen c.a. Kwijtschelding gemeentelijke belasting
  Gemeente Nuenen c.a. 2011  

Dit	is	een	kennisgeving	en	geen	officiële	publicatie.	Het	digitale	ge-
meenteblad (www.overheid.nl)	is	de	officiële	publicatie.	Abonneer	
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.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

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor kwaliteit en 
ouderwetse gezelligheid!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Varkens Oesters 
Gratis champignon roomsaus ..................6,50
Gepaneerde Schnitzels

iedere 4e gratis
Milano Spies
100 gram  ................................................1,95
100 gr. Rosbief +
100 gr. Sellerie salade ...............2,95

ROERBAKKEN MAAR!!
Haas in 't Groen
100 gram  ................................................2,45
Worstjes en Zo
100 gram  ................................................1,60
Rib Eye reepjes
100 gram  ................................................2,40

De best belegde broodjes!!

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 september

Zuurkool panklaar 
 1/2 kilo 0,79
Rodekool panklaar   
pan klaar   1/2 kilo 0,79

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,89

Goudreinetten      
 hele kilo 1,79

Spinazie      
gewassen verpakt per zak1,29

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Mmmmm, lekker nazomeren!
Acties week 37 : geldig maandag  11  t/m zaterdag 16 september 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood  
Donker meergranenbrood in ronde 
vorm gebakken, 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Salted Caramelvlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom. 
Hierop een bavaroise van caramel zeezout smaak. 
Afgewerkt met slagroom en caramel 
en chocoalde
Heel € 14,95 half € 795__________________________________________________

Fries of Brabants 
suikerbrood
  nu € 225_____________________________________________________

Chocolade 
marmercake nu € 350_____________________________________________________

Brabants roggebrood 
of rogge knar, nu € 175_____________________________________________________

Witte Bollen
 4+2 GRATIS

die is van mij

STUNTWEEK!
18 T/M 24 SEPTEMBER

2.99

MEDIUM PIZZA’S

BIJ AFHALEN
OPEN
VOOR 
LUNCH

3.99
TOT 16:00NA 16:00

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 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



Wonen zo vrij als een vogel!

TE KOOP: fraaie bouwkavels

www.vogelenzanglieshout.nl

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 
www.seniorwebnuenen.nl 

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

wijk Gerwen
(± 275 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

PER1 JAN 2018
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Baby’s en dieren geholpen     
met acupunctuur: placebo?
Veel mensen denken dat acupunctuur misschien wel werkt, maar alleen als 
je er in gelooft. Echter, dat acupunctuur werkt, ook al geloof je er niet in, 
blijkt niet alleen uit goed uitgevoerde wetenschappelijke studies, maar o.a. 
ook uit het feit dat het bij baby’s (die behandel je natuurlijk zonder naaldjes)
en dieren vaak heel goede resultaten geeft. 

Burendag 
Wijkvereniging 
Panakkers
In het kader van de Nationale Buren-
dag zal ook de Wijkvereniging Panak-
kers dit jaar een Burendag organise-
ren. Deze vindt plaats op zaterdag 23 
september, tussen 14.00 - 17.00 uur op 
het grasveldje aan de Sophiastraat. Via 
mail of brief hebben de buurtgenoten 
een uitnodiging ontvangen.
Evenals vorig jaar rekenen we op een 
goede opkomst, dus tot 23 september!

Ouderavond voor 
Eerste Communie 
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 
van de basisschool, die ingeschreven 
staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten), kunnen 
in 2018 hun Eerste Communie doen. 
Een informatieve ouderavond voor de 
Eerste Communie zal woensdagavond 
20 september om 20.30 uur in de St. 
Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen 
zijn. U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereidingstijd van 
de communie en de communieviering 
zelf. U kunt aan het eind van deze 
avond uw kind(eren) opgeven voor de 
Eerste Communie. De kosten hiervoor 
zijn € 40,- per communicant. Wij vra-
gen u dit bedrag deze avond mee te 
brengen in een enveloppe met daarop 
de naam en de naam van de school van 
uw kind.
Wij kijken uit u als ouder van aan-
staande communicanten te mogen be-
groeten op 20 september.
Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie
Anna-Maria Janner (040-2425021)
Marianne Schutte (040-2837266)

Zo behandelden acupuncturisten in 
Zuid-Amerika een kreupele roodvoet 
schildpad: een heel zeldzaam dier. De 
schildpad had zich gedurende 16 
maanden nauwelijks kunnen bewe-
gen. Een serie van 6 acupunctuurses-
sies hielp hem er weer bovenop. 

Dat is interessant, want dieren, even-
als jonge kinderen, kennen geen pla-
cebo-effect. U vraagt zich misschien 
af, wat een ‘placebo’ ook weer eens 
was. Welnu, een placebo is een nep-
geneesmiddel of neptherapie. Echter, 
doordat je verwacht dat het werkt, 
worden er in je zenuwstelsel stoffen 
aangemaakt die een positief effect 
hebben. Zo lijkt het alsof het middel 
of de therapie werkt. 

Ook bij de gangbare, westerse medi-
catie, treedt altijd een placebo-effect 
op. Daarom moet een echte therapie 
of medicatie ook altijd significant be-
ter werken dan het placebo-effect. 
Vandaar dat er zogeheten ‘dubbel-
blinde’ klinische studies gedaan wor-
den. Dubbelblind: de proefpersoon 
weet dan niet of hij de neppil of de 
echte krijgt en de toedienende dokter 
weet dat ook niet. Met dat laatste 
voorkom je, ook onbewuste, beïn-
vloeding door de dokter. Nu blijkt 
acupunctuur ook in dubbelblinde 
studies vaak uitstekende resultaten te 
geven: beter dan het placebo-effect 
en vaak ook beter dan de gangbare 

medicatie. Zoals bij de meer dan 100 
aandoeningen waarbij de WHO acu-
punctuur adviseert. Bijvoorbeeld bij 
hoofdpijn en migraine, lage rugpijn, 
misselijkheid bij chemotherapie, de-
pressie en vruchtbaarheidsklachten. 

Verder liet dr. Staud van de universi-
teit van Florida zien dat het hoogst 
onwaarschijnlijk is dat acupunctuur 
een placebo is. Bij het placebo-effect 
vindt het hoogtepunt van de pijnstil-
ling namelijk praktisch onmiddellijk 
na toediening van het nep-medicijn 
plaats. Bij acupunctuur is er daarente-
gen sprake van een opklimmend en 
langdurig pijnstillend effect. Daar zit 
een ander neurofysiologisch mecha-
nisme achter. Om dr. Staud te citeren: 
‘in tegenstelling tot placebo-pijnstil-
ling, heeft acupunctuur een opklim-
mend effect en dat effect houdt veel 
langer aan. Zulke langetermijn-effec-
ten van acupunctuur-pijnstilling kun-
nen niet verklaard worden uit place-
bo-mechanismen.’

Officiële aftrap 
glasvezelcampagne 
buitengebied Nuenen
De Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) start bij genoeg be-
langstelling nog dit jaar met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het bui-
tengebied van Laarbeek, Gemert-Bakel, Nuenen en Son en Breugel. Als ten-
minste 50% van de bewoners zich namelijk voor 1 december 2017 inschrijft, 
gaat de schop in de grond en is glasvezel een feit. Mabib organiseert vanaf 
25 september elf voorlichtingsavonden voor bewoners.

Ook Nuenen verdient snel, betrouwbaar 
en toekomstbestendig internet 

Bezoek een van onze voorlichtingsavonden en ontdek 
alles over de aanleg van glasvezel in uw buurt

25 09 2017 |  DE DOMPELAAR, Sint Janstraat 49, 
Elsendorp / De Rips

26 09 2017 |  ONTMOETINGSCENTRUM BEEK EN DONK, 
Otterweg 27, Beek en Donk

27 09 2017 |  BUURTHUIS MARIAHOUT, Bernadettestraat 43, 
Mariahout

28 09 2017 | DORPSHUIS LIESHOUT, Grotenhof 2, Lieshout
02 10 2017 | DE DREEF, De Duivenakker 76, Aarle Rixtel
03 10 2017 |  DE SPRANK, Oude Molenweg 12, 

de Mortel / Gemert-Zuid
04 10 2017 | DE BONGERD, Asteroïdenlaan 2, Breugel
05 10 2017 |  GEMEENSCHAPSHUIS DE BRON, Onze Lieve 

Vrouwestraat 60, Handel / Gemert-Noord
09 10 2017 |  DORPSHUIS D’N HEUVEL, Heuvel 11, 

Nuenen / Gerwen
10 10 2017 | HET PAROCHIEHUIS, Gemertseweg 2, Bakel
12 10 2017 |  MULTICULTUREEL CENTRUM DE SCHANS, 

Pastoor Simonisplein 2, Milheeze

start 20.00 u – inloop vanaf 19.30 u

Meer informatie over deze actie, aanmelden en het 
aanbod van onze serviceproviders? 
Ga snel naar www.mabib.nl

Als 50% zich 

inschrijft, 

gaat de schop 

in de grond!

Na eerdere succesvolle glasvezelcam-
pagnes in Boxtel en Oosterhout, maakt 
Mabib nu ook in Laarbeek, Gemert-Ba-
kel, Nuenen en Son en Breugel de weg 
in het buitengebied vrij naar glasvezel. 
Een unieke kans voor de bijna 3000 
adressen die tot nu toe geen zicht had-
den op een goede breedbandverbin-
ding. En dat terwijl internet een steeds 
grotere rol gaat spelen in ons leven en 
een betrouwbare en snelle verbinding 
daarbij cruciaal is. Wie overigens al 
overtuigd is van de noodzaak en de 
voordelen van glasvezel, kan zich sinds 
1 september al inschrijven via www.ma-
bib.nl bij een van de vier serviceprovi-
ders Caiway, Solcon, CBizz of Weserve.

Bewonersavonden
Tijdens de informatieavonden wil Ma-
bib bewoners zo goed mogelijk informe-
ren over wat het belang in van glasvezel, 
hoe de aanleg is zijn werk gaat en hoe 
het precies zit met het aanbod en de 
planning. Daar is namelijk iets in veran-
derd. “Voorheen moest namelijk mini-
maal 55% van alle adressen zich inschrij-

ven voordat we van start gingen met de 
aanleg”, licht een woordvoerder van Ma-
bib toe. “Dat percentage hebben we nu 
teruggeschroefd naar 50%. Bovendien 
vervalt de eenmalige storting van € 250 
bij maandelijkse betaling. Dat maakt het 
nog makkelijker om in te stappen.”

Data, tijden en locaties
De avonden vinden op de volgende 
momenten en plekken plaats: 
26 september: Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk, Otterweg 27 - Beek en 
Donk
27 september: Buurthuis Mariahout - 
Bernadettestraat 43 - Mariahout 
28 september: Dorpshuis Lieshout, 
Grotenhof 2 - Lieshout
2 oktober: De Dreef, De Duivenakker 
76 - Aarle Rixtel 
4 oktober: De Bongerd, Asteroïden-
laan 2 - Breugel
9 oktober: Dorpshuis D’n Heuvel, 
Heuvel 11 - Nuenen / Gerwen 
Alle avonden starten om 20.00 uur, 
maar bewoners zijn vanaf 19.30 uur al 
welkom op elke willekeurige avond.

Valpreventieweek:    
Test, ervaar en kom in actie!
In Nederland moet iedere zes minuten een 65+er als gevolg van een val be-
handeld worden op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Fy-
siotherapie Kwiek wil graag helpen om ouderen zo lang mogelijk vitaal te 
laten blijven. In de week van 6 oktober, Nationale Ouderendag, houdt Vei-
ligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. In deze week vragen we extra lan-
delijke aandacht voor valrisico en -preventie. 

Werken aan spierkracht, coördina-
tie en balans
Naarmate u ouder wordt, veranderen 
er dingen in uw lichamelijke vitaliteit. 
Niet alles gaat meer zoals vroeger. U 
voelt u misschien niet ouder, maar er 
verandert wel iets. Zo neemt de spier-
massa af en verandert de aansturing 
waardoor de reactie op een onver-
wachte gebeurtenis trager wordt. 
Maar dat is niet erg, u kunt heel veel 
doen om zo vitaal mogelijk te blijven. 
Uw balans, coördinatie en spierkracht 
kunt u blijven trainen. Fysiotherapie 
Kwiek wil ouderen motiveren om hier-
aan te werken. Mensen kunnen een 
test doen die hen bewust maakt van de 
veranderingen in het lichaam. Ook an-
dere factoren zoals stevige schoenen, 
scherp zien en goede voeding voor 
sterke spieren zijn van belang om val-
len te voorkomen. 

Gratis activiteiten bij Fysiotherapie 
Kwiek, Vincent van Goghstraat 139 in 
Nuenen: 
•	 Ma	 2	 okt.	 8.30-10.00	 uur	 Inloop-

spreekuur valpreventie door geria-
triefysiotherapeut Ellen Raessens

•	 Di	3	okt.	13.00-16.00	uur	Rollator-
check met Hulpmiddelwereld.nl

•	 Woe	4	okt.	13.00-15.00	uur	 	
Schoenadvies en voetscan door or-
thopedisch schoenmaker Sjaak Eg-
mond

•	 Do	5	okt.	10.30-11.30	uur	Proefles	
nordic walking door Jacqueline 
Koehler van Het Voetspoor 

•	 Vrij	6	okt.	10.00-12.00	uur
•	 Vrij 6 okt. 15.00-17.00 uur Oogme-

ting en advies door opticien Mark 
Steenbakkers van Optiek Verhoeven.

 Presentatie over (onder)voeding 
door diëtiste Angelique van der 
Sanden.

Anytime Fitness geeft proeflessen 
voor senioren op maandag 09.00 uur 

en woensdag 11.00 uur, Vincent van 
Goghplein 97. KBO geeft op dinsdag 
9.00 uur een presentatie gymnastiek, 
Goudvinkhof 12A. 
U bent van harte welkom!

Een goed jaar: 1953
Een bericht in de plaatselijke media van 
een paar weken geleden heeft geresul-
teerd in reacties uit wereldsteden zoals 
Helmond, Amsterdam, Lelystad, De-
venter en Nijmegen. Wij zoeken 1953-
ers uit Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten die volgend 65 jaar worden en op 
school hebben gezeten op de Aloysius 
(meester v.d. Smissen, Gradje Peeters, 
v.d. Linden, Keyzers, Heilig Hartschool 
(Zuster Alex en mevrouw Engbert), 
maar ook de Dominee Bakkerschool 
(meester Arnold), de St. Josephschool 
Nederwetten (meester Jansen) en de 
Clemensschool Gerwen (meester Do-
vens of zijn dochter juffrouw Dovens). 
Dus eigenlijk alle jongens en meisjes uit 
1953 die in Nuenen, Gerwen of Neder-
wetten op school hebben gezeten. 
Wat er van geworden is, is niet belang-
rijk, komen we nog wel op. Daar gaan 
we in 2018 ons aller 65e verjaardag 
mee vieren, ergens in Nuenen. De lo-
catie nog niet bekend, omdat we het 
aantal deelnemers nog niet kennen. 
Dus gift oew eige op, dalik vergitte ut, 
komt veur op die leeftijd. Vooral da-
mes ‘zet de stap’, jullie blijven achter.

Wanneer je ook nog schoolgenoten 
kent, horen we dat graag en meld je 
aan bij:
Leo van Tien, tel. 06-54675242 e-mail 
L.vantien@onsnet.nu; 
Martje Jansen-van Grotel, tel. 06-
18462230 en e-mail martjejan-
sen1953@gmail.com; 
Hennie Merks, tel. 06-19361967 en e-
mail hmerks@onsnet.nu.

Wandelt u mee in Nuenen   
op zondag 24 september?
Kom genieten van frisse buitenlucht, bossen, vennen, de Dommel, padden-
stoelen, rust, ruimte, smalle bochtige paadjes door prachtige natuur... Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om u te laten verzuchten: "Wat is Nuenen mooi!" 

Vincentwandeling
Op zondag 24 september organiseert 
WSV Nuenen de Vincentwandeling 
van 2017. De start is vanaf 11.00 uur in 
Clubgebouw LONU aan het Wet-
tenseind 28 in Nuenen. Van hieruit 
zijn 5 verschillende routes uitgezet van 
ieder ongeveer 8 km. 

Routes
Kies je voor ‘De Schoutse Vennen’, dan 
kies je voor een prachtige route door 
bossen met langs de paden een keur 
aan paddenstoelen en her en der ver-
scholen vennen. 
Met ‘De Zeggen’, kies je voor water en 
wandel je langs de oever van de Dom-
mel, meebuigend met het riviertje, ge-
nietend van het kabbelend stroompje 
en ruisend riet, weg van alle hectiek, 
russssst, met verderop het pad langs 
het kanaal.
De route ’Eckartse bos’ combineert 
bospaadjes met prachtige kronkelige 
paadjes langs ruisend water. Verras-
send mooi en afwisselend. 
De ‘Gulbergenroute’ voert langs de 
golfbanen van ‘De Gulberg’ en leidt 
door een meer open terrein. 
Tot slot bieden wij ook nog een ‘Cul-
tuurroute’ door Nuenen aan, waarbij 
allerlei gedenkwaardige plaatsen in 
verband met Vincent van Gogh de re-
vue passeren.

Kiezen
Kunt u niet kiezen uit al dit moois? Het 
is natuurlijk ook mogelijk een of meer 
van de routes te combineren: mooie 
natuur met een stukje cultuur, bos en 
open terrein of bent u gefascineerd 
door stromend water combineer dan 
‘De Zeggen’ met het ‘Eckartse bos’... 
Alle combinaties zijn mogelijk. Wij 
zorgen voor de pijlen en de routebe-
schrijvingen en u kiest wat bij u past.

Tot slot nog wat feitjes: het inschrijf-
geld bedraagt € 3,-, voor leden van de 
KWBN € 2,-, op het startpunt zijn kof-
fie, thee, fris- en andere dranken en 
wat eten te koop en op de ‘Eckartse 
bosroute’ en de ‘Zeggenroute’ kan met 
een kleine omweg (aangegeven op de 
routebeschrijving) horeca worden 
aangedaan.

Zondag 24 september
Wij hebben er alles aan gedaan om u 
net als een deelnemer vorig jaar te la-
ten uitroepen: "De route was super su-
per mooi!" Mogen wij u de 24e verwel-
komen?
www.wsvnuenen.nl 
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Paulus Schäfer Band met saxofonist 
Jacco van Santen treden op in Geldrop
 
De Paulus Schäfer Band verzorgt zondag 24 september samen met saxofo-
nist Jacco van Santen (Nuenen) een optreden in de Geldropse kasteeltuin 
tijdens het Andere Mert/Regenboogfestival. De typische gipsyjazz van top-
gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen leent zich uitstekend voor de zoektocht 
naar een herbeleving van de jazzmuziek van Charlie ‘Bird’ Parker.

Jacco van Santen blaast de jazzmuziek 
van Charlie Parker (1920-1955) nieuw 
leven in. Hij speelt voor deze gelegen-
heid op een bijzonder instrument: zijn 
kunststof Grafton-saxofoon. Dit is het 
model waarop Charlie Parker in Ame-
rika in de jaren ’50 furore maakte. 

Gipsyjazz
Nog geen jaar geleden meldde Jacco 
van Santen zich spontaan voor een 
gastoptreden tijdens een gipsyjazz-
concert van Gerwenaar Paulus Schäfer 
in café de Stam in Gerwen. Na deze 

eerste kennismaking is er een samen-
werking gegroeid tussen gipsygitarist 
Paulus Schäfer met zijn band en saxo-
fonist Jacco van Santen. Tijdens het 
gratis toegankelijk festival in Geldrop 
kunnen muziekliefhebbers vanaf half 
drie live luisteren en kijken naar de 
Paulus Schäfer Band met gastmusicus 
Jacco van Santen. Een ervaring die je 
niet mag missen.
Andere Mert/Regenboogfestival in 
Kasteeltuin Geldrop, gratis toegang, 
zondag 24 september van 12.00 tot 
18.00 uur.

Jacco van Santen op zijn Grafton-saxofoon met rechts gitarist Paulus Schäfer in café de 
Stam Gerwen…. (foto Cees van Keulen)

Seizoensopening Ons Tejater 
Het seizoen van Ons Tejater opent zaterdag 23 september traditiegetrouw 
weer met een topper op het gebied van Folk-muziek met de band Ogham.

Tip Jar lanceert nieuwe cd met speciaal concert!

Texaanse invloeden op ‘Gemstone Road’
Tip Jar, de band van Bart de Win en Arianne Knegt, timmert al een aantal ja-
ren aan de weg met hun ‘Songs about love and life’ in het folk-, pop- en ame-
ricanagenre. Hun zojuist verschenen derde album Gemstone Road werd op-
genomen in Austin, Texas en geproduceerd door Walt Wilkins en De Mysti-
queros uit de Hill Country. 

Sfeer, gezelligheid, goede muziek: Ons 
Tejater heeft met Ogham weer een bij-
zondere band in huis gehaald. U houdt 
van Ierse en Engelse Folk, zij voegen er 
een Schots element aan toe, met eigen 
composities, maar ook met bekende 
klassiekers. Ze zingen, fluiten, spelen 
op viool, harp, gitaar, mandoline, ban-
jo, ukelele, bas, keyboard, drums, 
djembé, bohdran, lepels.

Ogham bestaat uit Ber Vekemans 
(zang, gitaar, mandoline en fluiten), 
Albert Bull, (gitaar, banjo, mandoline, 
ukelele en lepels), Noutd Janssen (bas, 
keyboards en zang), Dagny van der 
Loo (zang, harp en bodhran), Hilde 
van Rijsewijk (viool en zang).
Natuurlijk trakteert Ons Tejater u in de 
pauze weer op een consumptie. Reser-

veren via www.vierbinden.nl/onsteja-
ter of telefonisch: 0499-422878 (maan-
dag t/m donderdag na 13.00 uur en 
vrijdag na 18.00 uur.)
Een avondje echt uit, bij u in de buurt: 
kom naar Ons Tejater!

Zaterdag 23 september. Dorpshuis 
Lieshout, Grotenhof 2, 5737 CB Lies-
hout. Aanvang 20.30 uur. Entree: € 10,-.

Dit buitenlandse avontuur zorgde voor 
een ander geluid; donker en kleurrijk, 
meer vanuit een band gedacht. Bart en 
Arianne schreven de liedjes. Het plan 
om Nederland en Amerika muzikaal te 
laten samensmelten kwam soepel van 
de grond met bijdragen van vaste Tip 
Jar-muzikant Harry Hendriks op gi-
taar, ukulele en banjo, BJ Baartmans op 
mandoline en Joost van Es op viool. Gi-
lad Atzmon zorgde vanuit Londen met 
zijn klarinet voor nog meer diversiteit. 
Twaalf nieuwe liedjes. De recensies lie-
gen er niet om, en weer verder gaat de 
carrousel op de weg vol licht die Bart 
en Arianne voor zich zien, naar de ge-
lijknamige edelsteen ‘gemstone’. 

Café ’t Rozenknopje. Hoogstraat 59, 
Eindhoven. Vrijdag 15 september 
21.00 uur.
Bart de Win: toetsen, gitaar, zang. Ari-
anne Knegt: zang. Harry Hendriks: gi-
taar, banjo, ukelele, zang. Tonnie Ec-
tor: contrabas, zang. Eric van de Lest: 
drums, zang.

Eindhovens Dagblad: 
- Een flink kapitaal aan memorabele lied-
jes.
- Melodie en opbouw die kunnen wedijve-
ren met klassiekers uit de pophistorie.
Musicmaker:
- De songs zijn zonder uitzondering van 
hoge kwaliteit en klinken uiterst Ameri-
kaans.
- Samenzang doet denken aan Gram Pars-
ons en Emmylou Harris of Buddy en Julie Mil-
ler. De instrumentatie is simpelweg ‘superb’!
Heaven:
- Het beste en meest gevarieerde Tip Jar-
album tot dusver.
Altcountryforum:
- Een album vol schitterende harmonieën.
- De nieuwe Tip Jar is een volwassen plaat 
met internationale allure.

De foto is gemaakt door de Nuenense 
fotograaf Wil Crooymans. Artwork: 
Leon Lenders, Das Buro.

De kleine prins
Door Gia de Nooy

Het wereldberoemde sprookje wordt spannend en geloofwaardig vertolkt door 
Toneelvereniging Mariahout. Het prachtige decor toont ons een huis met een 
rood vliegtuig in de tuin, waar een Oude Piloot (Kees van Roosmalen) woont. 
Zijn Buurmeisje (Debbie Segboer) is nieuwsgierig naar de bewoner en zijn ver-
haal. Haar huiswerk en waar al dat leren toe dient, vindt ze niet zo belangrijk. De 
piloot vertelt over zijn ontmoeting met de kleine prins in de woestijn (met echte 
zandbergen).
Het leuke spel van de Kleine Prins (Willem van Uden) samen met de Jonge Piloot 
(Antoon van der Burgt) toont het sprookje, met veelal de letterlijke tekst van 
schrijver Antoine de Saint-Exupéry, in vloeiende overgangen. De kantoorklerken, 
bloemen en zandbergen brengen de wisseling van plaats steeds met originele be-
wegingen in beeld. Dit zorgt ervoor dat het spel, ondersteund door moderne mu-
ziek, blijft boeien. Het is een verhaal vol diepe wijsheden: Alleen met je hart kun 
je goed zien, zegt de Vos (Jet Bouwmans).
Wilt u dit interessante stuk nog zien? Dat kan nog op: zondag 17 september 14.30 
uur en zaterdag 23 september 20.00 uur. 
www.toneelverenigingmariahout.nl / www.openluchttheatermariahout.nl

Jubileumconcert van    
Het Nuenens Mannenkoor
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) bestaat op 30 september van dit jaar 20 jaar. 
In die tijd heeft het koor zich een gerespecteerde plaats verworven binnen de 
Nuenense gemeenschap, getuige de grote belangstelling voor het door het 
NMK op tweede Pinksterdag georganiseerde Korenfestival in het Park.

Ter gelegenheid van dit alweer 4de lus-
trum pakt het NMK nóg eens uit, nu 
met een feestelijk jubileumconcert op 
zaterdag 30 september a.s. Het concert 
staat in het thema van twee bijzondere 
opera’s. Een aantal mooie koren en 
aria’s uit de opera ‘I Lombardi’ van Gi-
useppe Verdi zullen voor de pauze ten 
gehore worden gebracht. Na de pauze 
is het de beurt aan de bekende opera 
‘Carmen’ van George Bizet. Eveneens 
met zowel koorzang als aria’s met so-

listen. Solistische bijdragen worden 
geleverd door Ingeborg Bröcheler 
(mezzosopraan), Thea Vermeulen-
Peek (sopraan) en Joep Bröcheler (ba-
riton). Koor en solisten worden op 
vleugel begeleid door Jos van Erp. De 
algehele muzikale leiding berust als al-
tijd bij de vaste dirigent van het NMK, 
Paul Hotterbeekx.
Liefhebbers van koormuziek, en van 
opera in het bijzonder, alsmede een ie-
der die het NMK een warm hart toe 

Nieuw kinderdagverblijf  
Kids Society Erica
Na de zomervakantie is Kids Society Erica gestart met een gloednieuw kin-
derdagverblijf in Kindcentrum De Nieuwe Linde aan de van Duynhovenlaan 
15 in Nuenen. Wethouder Pero en Marcel Strolenberg, directeur van Kids So-
ciety Erica, zullen op 20 september om 10.30 uur dit kinderdagverblijf voor 
kinderen van 0-4 jaar feestelijk openen.

Kindcentrum De Nieuwe Linde is een 
knus en kleinschalig kindcentrum in 
Nuenen waar kinderen van 0 tot 13 
jaar terecht kunnen voor opvang en 
onderwijs. School en opvang werken 
samen in een hecht team van betrok-

ken medewerkers. Kindcentrum de 
Nieuwe Linde staat voor een warme en 
professionele omgeving voor alle kin-
deren en hun ouders.

Iedereen in Nuenen is van harte wel-
kom om aan te sluiten bij de feestelijke 
opening van het nieuwe dagverblijf 
van Kids Society Erica. Aansluitend 
aan de opening is er gelegenheid om 
het gloednieuwe kinderdagverblijf en 
de enthousiaste pedagogisch mede-
werkers te leren kennen.
Zoekt u nog een fijne en geborgen op-
vangplek voor uw jonge kind? Wij 
staan klaar om mooie herinneringen 
voor later te maken met eigentijdse 
kinderopvang voor de kinderen en hun 
ouders!

draagt, mogen dit concert niet missen. 
Het wordt een bijzondere en feestelij-
ke avond.

Het concert vindt plaats op zaterdag 
30 september 2017 in de grote zaal van 
cultureel centrum Het Klooster, Park 
1, te Nuenen. Aanvang 20.30 uur. De 
zaal is open om 20.00 uur.
Het publiek wordt als gebruikelijk ont-
vangen met een kopje koffie of thee 
met iets lekkers en een drankje in de 
pauze. In de pauze worden loten ver-
kocht voor de inmiddels traditionele 
grootse NMK- tombola met aantrek-
kelijke prijzen. De trekking vindt plaats 
direct na afloop van het concert. Daar-
na is er een gezellig samenzijn op het 
Rabobankplein, de ontmoetingsruim-
te in Het Klooster.
Toegangskaarten zijn vanaf maandag-
middag 11 september a.s. verkrijgbaar 
voor € 12,50 per stuk bij Crooijmans 
Mannenmode aan de Parkstraat 9/B te 
Nuenen en mogelijk nog op de avond 
van het concert aan de balie van Het 
Klooster.

Ook kunnen kaarten besteld worden via 
het secretariaat van het NMK: nuenens-
mannenkoor@onsnet.nu. Voor nadere 
info over het NMK, zie onze website: 
www.nuenensmannenkoor.nl

 

‘Easy listening’ 
met Gertje in het 
Van Goghkerkje
Op zondag 10 september gaf Gertje 
Raassens haar eerste concert voor pu-
bliek in het Van Goghkerkje. Het was 
al snel helemaal uitverkocht! 
Het intieme kerkje, uitbundig gedeco-
reerd met zonnebloemen, leende zich 
qua sfeer en geluid uitstekend voor 
haar sfeervolle luisterliedjes, zowel 
ballads als chansons en Nederlandse 
nummers, met name van Gerard van 
Maasakkers. 
Ze werd begeleid door gitarist Paul 
Slaats en pianiste Hendrikje van der 
Linden - Soethout en bracht een zeer 
gevarieerd programma. Er kwamen 
herinneringsliedjes voorbij, er werden 
gedichten voorgedragen en er was een 
gastoptreden van zangeressen Marijke 
van Eijkeren en Monique Tebak. Het 
publiek genoot. Na de pauze volgden 
Western- en countrynummers en ‘Sal-
vé Regina’ van Gerard. Er werd uit vol-
le borst meegezongen. Het was een 
zeer geslaagde middag die voor herha-
ling vatbaar is.

Houdt u van 
gezelligheid   
en zingen?
Het Nuenense koor Priamore is op 
zoek naar enthousiaste, gezellige men-
sen die graag willen zingen in ontspan-
nen sfeer. Zowel sopranen, alten, teno-
ren en bassen zijn van harte welkom.
Wij repeteren op donderdagavond van 
19.45 uur tot 22.00 uur onder profes-
sionele leiding van een dirigente en pi-
anist en ons genre is heel divers. Ne-
derlandse, Duitse, Engelse, Italiaanse, 
Spaanse, Franse en Afrikaanse liedjes 
worden ingestudeerd.
Gemiddeld 6 tot 10 keer per jaar tre-
den we op voor o.a. KBO’s en andere 
instellingen.
Onze repetitie ruimte is gemeen-
schapshuis ‘Enode’ aan het Eeneind in 
Nuenen en daar bent u van harte wel-
kom om eens vrijblijvend te komen kij-
ken en luisteren.
Waarschijnlijk bent u heel vlug en-
thousiast om aan te sluiten bij ons 
koor. 
U kunt zich aanmelden bij de voorzit-
ter Eline van de Kamp telefoon num-
mer 0402838202 of Louis Staals 
0683200502.
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KunsT met een grote T 
enthousiast van start!
De inspirerende ontmoeting bij APS Personeel Services was uitstekend 
door de organisatie voorbereid. Namens Rotary Nuenen vertelden Inge 
Frimout, Pieter Snoeijen, Judith Tesser, Peter van der Harst, Loes Timmer-
mans en Arianne Knegt wat de bedoeling is, van route tot veiling, en kop-
pelden huiseigenaren en kunstenaars aan elkaar. 

“Waar komt de naam KunsT met een 
grote T vandaan?” vroeg een ama-
teurkunstenaar. “De hoofdletter T 
staat ongetwijfeld voor ‘Talent’ en ze-
ker voor ‘Thuis’, waar de kunst tentoon 
wordt gesteld: bij Nuenenaren thuis. 
Het woord ‘amateur’ laten we vanaf 
nu achterwege” antwoordde Judith, 
“jullie zijn allemaal kunstenaars, te 
beoordelen naar het werk dat ik heb 
gezien. De kwaliteit is hoog”. 

Tot het allerlaatste moment waren er 
wijzigingen in de beschikbare loca-
ties, die soepel zijn opgevangen door 
de organisatie. Door twee evene-
menten tegelijk te organiseren, 
KunsT met een grote T én de Vincent 
van Gogh Photo Award, hebben de 
Rotaryleden zich veel werk op de hals 
gehaald. “Vanaf volgend jaar houden 
we ze om en om” lichtte voorzitter 
Pieter Snoeijen toe. “Het trekt een 
grote wissel, maar we zetten er geza-
menlijk de schouders onder en heb-
ben de taken goed verdeeld. Er zijn 
130 mensen ingeschakeld”. Beide 
evenementen worden met elkaar 
verbonden door een mooie route van 
zo’n 1,5 kilometer door het kloppend 
hart van Nuenen van Park tot ijsbaan. 
Het Klooster is het centrale punt voor 
KunsT met een grote T, waar alle te 
veilen kunstwerken tentoon zijn ge-
steld. 

Achter de schermen wordt hard ge-
werkt om alles op tijd gereed te heb-
ben. Alle doeken worden gemon-

Op deze speciale manier maakt de 
provincie Noord-Brabant reclame in 
de rest van Nederland en in Duits-
land en België voor een bezoek aan 
unieke plekken in deze provincie. 
Van Gogh Village Nuenen is één van 
die pareltjes, naast bijvoorbeeld De 
Beekse Bergen, De Efteling, Bies-
bosch, Eindhoven, Bergen op Zoom, 
Tilburg, Breda, ‘s-Hertogenbosch en 
Helmond.
Een nachtelijke fietstocht voert van 
een ontvangst om 19.00 uur in Vin-
centre met hapjes en een drankje 
naar het Van Goghkerkje voor een 
muzikaal optreden van harpiste 
Inge Frimout, ‘Nachtvlinder van Blue 
Dream World’. Daarna gaat de route 
verder naar diverse locaties, van de 
Roosdonckse molen tot de Water-
molen van Opwetten met onder-
weg een blik op de fotopanelen van 
de Vincent van Gogh Photo Award. 
De laatste bestemming wordt het 
bekende Van Gogh-Roosegaarde 
fietspad, waarna in Vincentre een af-
scheidsdrankje wacht en waar het 
programma om 24.00 uur eindigt 

teerd op stalen frames. Met een 
proefopstelling is getest of het alle-
maal werkt en hoe het eruit gaat zien. 
Op donderdag 14 september worden 
de panelen geplaatst en op 15 sep-
tember vindt bij Vincentre de prijsuit-
reiking plaats in besloten kring. 

Uit de 50 genomineerde foto’s zal de 
jury drie winnaars bekend maken. 
Uit de overige 47 foto’s mag het pu-
bliek een winnaar kiezen. Door te 
stemmen via facebook bepalen zij 
wie de publieksprijs gaat winnen. Ie-
dereen kan dus meedoen vanaf 16 
september! Kijk op de site voor meer 
informatie. 
www.vincentvangoghphotoaward.com

Ongeveer 50 gasten fietsen mee. De 
prijs voor het arrangement bedraagt 
€ 49,50 per persoon, inclusief en-
tree, gids, fietshuur, voorstelling, 
hapje en drankje.
www.visitbrabant.nl

Rob van den Aker (l) en Pieter Snoeijen (r) 
testen het plaatsen van een fotopaneel 
voor de Vincent van Gogh Photo Award. 

Voorbereidingen Vincent van Gogh 
Photo Award in volle gang
 “Als Van Gogh hier nu met een camera rond zou lopen, wat zou hij dan 
vastleggen?” Die vraag was samen met een uitspraak van Vincent “Als je 
echt van de natuur houdt, zul je schoonheid overal vinden!” de inspiratie 
voor de fotowedstrijd. Meer dan 600 inzendingen uit 75 landen kwamen 
binnen. De 50 genomineerde foto’s worden vier weekenden op grote pa-
nelen buiten tentoongesteld. 

BrabantNacht2017,     
in het donker beleef je meer…
Op 23 september opent Brabant haar deuren. Tijdens de meest mysterieu-
ze en spannende uren van de dag kun je de Brabantse iconen ontdekken in 
het donker. Beleef BrabantNacht! Het wordt onvergetelijk…

Online veiling
Alle kunstenaars hebben werk ter 
beschikking gesteld voor de online 
veiling. Bieden gaat heel eenvoudig 
via www.kunstmeteengrotet.nl en 
kan worden gedaan van maandag 
11 september tot maandag 25 sep-
tember 18.00 uur. Het startbedrag is 
bij de meeste kunstwerken op 50 
euro gezet en gaat met stappen van 
minimaal 10 euro omhoog.  Kunst 
ter waarde van 500 euro of meer 
stijgt met 50 euro. De kunstwerken 
die worden geveild zijn te bezichti-
gen in Het Klooster tijdens reguliere 
openingstijden van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 23.00 uur 
en tijdens KunsT met een grote T op 
23 en 24 september van 12.30 tot 
17.30 uur. De opbrengst van de vei-
ling gaat naar Stichting Leergeld.
kunstmeteengrotet.nl

Chefstable verzorgt bijzondere diners op locatie

Inspiratie door het licht tussen  
de bomen en de geur van het bos
Door Caroline van Nes

‘Catering op maat voor al uw gelegenheden, waarbij u uw gasten extra wilt 
verwennen met een topdiner op locatie.’ Aldus het motto van Chefstable ca-
tering, ruim twee jaar geleden opgericht door de jonge en ambitieuze chef-
kok Abu Bakthari en zijn zakenpartner Hasib Taheri. Chefstable is dagelijks 
op zoek naar alternatieve ingrediënten, de gerechten die zij serveren zijn 
vers en bestaan voornamelijk uit streekproducten, op een natuurlijke en 
diervriendelijke wijze gewonnen. Abu vertelt over zijn inspiratie voor nieu-
we, bijzondere gerechten en licht een tipje van de sluier op over het Van 
Goghmenu in het Vincentre.

KALENDER
9 sept t/m 31 dec
Nu in Toen: boeren-interieurs, 
Vincentre
16 sept t/m 8 okt
Vincent van Gogh Photo Award, 
buitenexpositie
23 sept 
BrabantNacht 2017, arrangement
23/24 sept 
KunsT met een grote T, centrum
28 sept t/m 15 okt 
Openingsexpositie Galerie Bonnard
29/30 sept 
Pop-up restaurant, Vincentre
30 sept/1 okt 
Panoramaschilderij Van Gogh

“Vanuit thuis al was lekker eten heel 
belangrijk”, begint Abu. “Mijn moeder 
kookte dagelijks verse en gevarieerde 
maaltijden. Wij hebben van kleins af 
aan alles moeten proberen; ‘ik lust dit 
niet of dat niet’ bestond niet. Mijn 
moeder werkte veel met kruiden en 
specerijen, al heel jong is de basis voor 
mijn liefde voor koken ontstaan”.

Inspiratie
Abu gaat verder: “Ik haal veel van 
mijn inspiratie uit mijn omgeving: een 
wandeling door het bos, een fiets-
tocht door de velden. Vooral in de 
ochtenden is dit zeer fijn. De geur van 
het bos, het licht dat door de bomen 
schijnt, geven mij veel rust om na te 

denken over gerechten en nieuwe 
smaakcombinaties. Al deze gerechten 
schrijf ik op en dan probeer ik ze uit in 
onze testkeuken, samen met Hasib. 
We drinken er een lekker glas wijn bij 
en kijken kritisch naar de smaken. Uit 
de honderd ideeën die we hebben, 
ontstaat uiteindelijk één topproduct 
voor onze gasten. De rest van de idee-
en komen terug op de tekentafel en 
worden verder geëvolueerd en aange-
past, tot de standaard die wij willen 
bereiken voor onze gasten.”
 
Van Goghdiner
“Hasib en ik zijn beiden opgegroeid in 
het dorp van Vincent van Gogh”, ver-
telt Abu. “Het idee ontstond om iets 
te gaan doen met zijn kunst en eten. 
Het is niet moeilijk om geïnspreerd te 
raken door zijn schilderijen. We zijn 

op zoek gegaan naar ingrediënten met 
veel kleur en hebben daar bijzondere 
gerechten mee samengesteld.
Om een voorproefje te geven: het 
hoofdgerecht is geïnspireerd op het 
schilderij ‘Korenveld met kraaien’ uit 
1890. Van Gogh gebruikte voor dit 
schilderij sterke kleurencombinaties. 
De blauwe lucht contrasteert met het 
geeloranje koren, terwijl het rood van 
het pad wordt versterkt door groene 
banen gras. We hebben de kleuren 
vertaald in een bepaalde smaak en 
textuur, het is als het ware een verta-
ling van het schilderij op het bord.”

Voor het unieke viergangendiner op 29 
en 30 september in het Vincentre zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. De 
kosten zijn € 97,50 per persoon. U kunt 
reserveren door een mail te sturen 
naar: Info@chefstable.eu onder ver-
melding van uw naam, telefoonnum-
mer, eventuele dieetwensen en de da-
tum die u wilt reserveren. Telefonisch 
reserveren kan ook: 040-2405007.
Voor meer informatie: 
Facebook: Chefstable en Vincentre

Start van KunsT met een grote T 
met briefing aan kunstenaars.

Inge Frimout in haar Blue Dream World 
Act. Fotografie: John Geven Studio.
Kostuumdesign: Maartje Mol. Vlinders: 
Mirte Fellinger. Muziek: Inge Frimout-Hei.

Atelier Nuenen gaat vreemd: 
Art on the Move
Atelier Nuenen, het bekendste schilderscollectief van ons dorp, wil weer 
eens groots uitpakken. Het gaat recent werk van bijna alle 60 deelnemers 
tentoonstellen. De groep doet dat dit keer eens niet in de eigen werkruimte 
aan de Berkenbos, maar de vereniging ‘gaat een keertje vreemd’, namelijk 
naar Gerwen. Het wordt een bijzondere expositie op een ongewone locatie: 
in de showroom van de voormalige Peugeot garage in het centrum van Ger-
wen, aan het Laar vlakbij de parkeerruimte op het plein De Heuvel. 

ART ON THE MOVE

P R E S E N T E E R T

za 30 sept en zo 1 okt

za 7 okt en zo 8 okt

van 11.00 tot 17.00 uur

in de showroom van

de voormalige Peugeot garage

in het centrum van Gerwen

van olieverv(ersen)

tot acryl

drive-in art

Dit keer geen gelikte tentoonstelling, 
maar een dynamische en creatieve 
presentatie met een knipoog naar deze 
industriële omgeving. Vandaar de titel: 
Art on the Move. Honderden werken 
worden gedurende twee weekenden 
getoond, namelijk op zaterdag/zondag 
30 sept/1 okt en op zaterdag/zondag 
7/8 oktober, alle dagen van 11.00 - 
17.00 uur. Het accent bij Atelier Nue-
nen ligt natuurlijk op schilderijen, 
maar ook andere uitingsvormen zoals 
sieraden, fotografie of collages komen 
aan de orde. 

Het schilderscollectief, opgericht in 
2009, kent een grote variëteit aan beel-
dend kunstenaars. Olieverf, acryl, 
gouache, aquarel, fototechnieken of 
collage, liquid schilderen of monop-
rint, het is een palet van mixed media 
dat in deze twee weekenden wordt ge-
toond. Menig schilder van het Atelier 
volgde de kunstacademie, een groot 
deel was student aan de academies 
voor beeldende kunst van Arendonk 
of Turnhout. Sommigen zijn autodi-
dact of gingen in de leer bij gerouti-
neerde kunstenaars. Grote verschil-
len, maar het zijn allemaal schilders 
die al heel wat stappen op het pad van 
de schilderkunst gezet hebben.

De expressie van iedere kunstenaar is an-
ders en dat maakt het juist zo boeiend. 
Kiest de een voor knallende kleur-explo-
sies op het doek, dan zoekt de ander naar 
verstilling in bescheiden aardtinten of in 
een mijmerend stilleven. Veel kunste-
naars zullen tijdens de tentoonstellings-
dagen aanwezig zijn om u kennis te laten 
maken met hun werk. 

De entree is gratis, dus een mooie gele-
genheid om op een van de vier ope-
ningsdagen binnen te lopen om het 
rijk geschakeerde werk van zo’n grote 
groep Nuenense kunstenaars te zien, 
in één expositie bij elkaar gebracht. 

Nieuwe cursussen     
bij Atelier Van Gogh
Er is de afgelopen zomer vol enthousiasme gewerkt tijdens onze buitenschil-
der cursus. Na de zomerstop beginnen we 18 september weer met een nieuw 
teken- en schilderseizoen. Naast onze vertrouwde teken- en schildercursussen 
voor volwassenen en kinderen, het model- en portrettekenen en onze fotogra-
fie cursus, zijn er nu ook enkele nieuwe cursussen. Waaronder een nieuwe cur-
sus op de donderdagmiddag en een korte cursus Abstract Schilderen. Opge-
ven voor het nieuwe seizoen kan al via de website www.ateliervangogh.nl 

Abstract schilderen is moeilijker dan 
je denkt
Zomaar een paar vlekken op een doek 
is zo gedaan. Maar dan. Hoe weet je 
hoe je verder moet om er iets van te 
maken. Hoe creëer je? Hiervoor is je 
eigen kleur en vormgevoel leidend. En 
je kan nog verder komen op je eigen 
innerlijk kompas. Maar dat moet je 
dan wel hebben!
Het goede nieuws is, dat we zo’n kom-
pas allemaal hebben. Het minder goe-
de nieuws is dat we dat dat innerlijke 

kompas voor kleur- en vormgevoel wel 
wakker moeten maken, moeten verfij-
nen om ermee te kunnen werken. Hier 
ligt de uitdaging. Als je deze uitdaging 
aangaat ligt er een wereld voor je open 
en niet alleen op teken- en schilderge-
bied, ook in het waarnemen van je ei-
gen directe omgeving. Je kan dan met 
recht spreken van een verrijking. Voor 
een ieder die graag abstract wil leren 
schilderen of een nieuwe impuls aan 
zijn manier van schilderen wil geven. 
De lessen zijn gericht op het vrijer om-

 

gaan met kleur en vorm en het laten 
stromen van je creativiteit. Docente 
Marjo van Meer geeft een cursus van 8 
lessen Abstract Schilderen op de 
maandagavond start 2 oktober van 
19.30-22.00 uur. 

De Eindhovense kunstenaar Jacques 
van Erven zal volgend seizoen ook op 
de donderdagmiddag een schildercur-
sus verzorgen. Een schildercursus voor 
volwassenen, voor zowel beginners als 
gevorderden. Middels gezamenlijke 
opdrachten en individuele begeleiding 
zullen alle facetten van het schilderen 
aan bod komen. Gewerkt wordt er 
naar de waarneming, met fotomateri-
aal maar ook vanuit de eigen fantasie. 
In een ontspannen en inspirerende 
omgeving werken de deelnemers met 
acryl op papier of doek. De docent zal 
de cursist individueel begeleiden als 
het gaat over bijvoorbeeld compositie, 
kleur, voorstelling e.d.. Met behulp van 
voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
kunnen bepaalde zaken verduidelijkt 
worden. De 8 lessen zullen bij vol-
doende belangstelling verlengd wor-
den tot bijvoorbeeld 16 lessen. Start 21 
september. Elke donderdagmiddag 
van 14.00-16.30 uur. Email: jacques@
jvanerven.nl.

Beide cursussen worden gegeven in 
Het Klooster, Nuenen. Inschrijven op 
de website van Atelier Van Gogh: 
www.ateliervangogh.nl

Foto: John Geven studio’s
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WELKOM...WELKOM...

Neem een duik in onze tuinen 
en maak kennis van 
tuinontwerp tot onderhoud...

Laar 60, Nuenen 
www.ttbsmeulders.nl

OPEN DAG

SEPTEMBER
2017

23

TUIN
TRENDS

ALLERNIEUWSTE

VAN 09.00 - 17.00 UUR

verkocht

Klaprooshof 10 Nuenen
Perfect afgewerkte tweekapper met uitbouw op de begane grond. Deze 
royale tweekapper is voorzien van een tweetal badkamers, 4 slaapkamers 
op de verdiepingen en een onder architectuur aangelegde voor- en 
achtertuin.

•	 Inhoud:	560	m3
•	 Woonopp:	160	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	419.000,-	k.k.	

verkocht

Korhoenhof	9	Nuenen
Verrassend ruime tussenwoning met maar liefst 5 slaapkamers, doorzon 
woonkamer met schuifpui, dichte keuken, 2 toiletruimtes en op het 
oosten gelegen, deels bestraatte achtertuin met eigen achterom. De 
woning beschikt over 3 volledige verdiepingen + een bergzolder en is 
tevens gelegen in de gewilde woonomgeving Nuenen-Zuid.

•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	143	m2
•	 Bouwjaar:	1970
•	 Vraagprijs:	€	250.000,-	k.k.	

verkocht

Tomakker	123	Nuenen
Royale perfect geïsoleerde tweekapper met diepe en zonnige tuin, 
uitgebouwde woonkamer, speelkamer, keuken aan voorzijde, 4 
slaapkamers en moderne badkamer. De woning heeft een vrije achterom 
en ligt in een kindvriendelijke woonomgeving nabij basisscholen, het 
centrum van Nuenen en de uitvalswegen naar Helmond en Eindhoven.

•	 Inhoud:	475	m3
•	 Woonopp:	146	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	345.000,-	k.k.	

verkocht

Laan	ter	Catten	30	Nuenen
Robuuste tweekapper met aangebouwde aluminium serre, een inpandige 
garage, 5 slaapkamers en 2 badkamers. De woning is gelegen in de gewilde 
woonomgeving Nuenen-Oost met vrij uitzicht over gemeentegroen aan 
de voorzijde.  De achtertuin is gelegen op het zonnige zuiden en beschikt 
eveneens over vrij uitzicht door geen directe achterburen.   

•	 Inhoud:	477	m3
•	 Woonopp:	138	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	349.000,-	k.k.	

verkocht

Karel	Doormanstraat	7	Geldrop
Instapklare tussenwoning gelegen in een rustige straat in wijk 
“Oranjeveld” in nabije omgeving van diverse scholen, winkels 
sportvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen. De woning is 
voorzien van woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en een badkamer 
en een onderhoudsvriendelijke achtertuin.

•	 Inhoud:	368	m3
•	 Woonopp:	112	m2
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:	€	199.500,-	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

Zilvermeeuwhof	11	Nuenen
Vrijstaand geschakelde woning met royale lichte woonkamer, moderne 
keuken, bijkeuken en vier slaapkamers waarvan één slaapkamer 
gelegen op de begane grond. De woning is gelegen in Nuenen zuid, op 
een rustige locatie, op een steenworp afstand van het winkelcentrum 
“Kernkwartier” en diverse voorzieningen.

•	 Inhoud:	489	m3
•	 Woonopp:	141	m2
•	 Bouwjaar:	1978
•	 Vraagprijs:	€	285.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Dorpsstraat	35	Aarle-Rixtel
Vrijstaande karakteristieke vooroorlogse woning met een diepe 
privacybiedende achtertuin gelegen in de dorpskern van Aarle-Rixtel. 
De woning beschikt over een kantoor/werkruimte  en badkamer op de 
begane grond. De speels ingedeelde woning beschikt verder over een 
opkamer waar thans een slaapkamer gevestigd is.

•	 Inhoud:	401	m3
•	 Woonopp:	142	m2
•	 Bouwjaar:	1923
•	 Vraagprijs:	€	235.000,-	k.k.	

nieuw	aanbod

Tweevoren	100	Nuenen
Deze creatief ingedeelde nagenoeg vrijstaande “sokkelwoning” is gelegen 
in Nuenen-Zuid met diverse scholen, winkels en sportvoorzieningen op 
loopafstand. De woning beschikt over een ruime woon-/eetkamer met 
keuken op de eerste verdieping en 4 slaapkamers en een badkamer op 
de tweede verdieping. 

•	 Inhoud:	420	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	225.000,-	k.k.	

nieuw	aanbod

Boord	40	Nuenen
Uitgebouwde twee-onder-één kapwoning met 3 slaapkamers, doorzon 
woonkamer, badkamer op de begane grond, ruime zolderverdieping 
en grote garage. De woning is gelegen in een landelijke omgeving, 
aan de rand van Nuenen en op fietsafstand van Eindhoven, scholen en 
sportgelegenheden.

•	 Inhoud:	420	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1952
•	 Vraagprijs:	€	349.000,-		k.k.	

in	prijs	verlaagd

Schout	Appelslaan	7	Nuenen
In 2016 compleet verbouwde half vrijstaande semi bungalow met ruime 
woonkamer, royale leefkeuken, praktijkruimte, 4 slaapkamers waarvan 
1 slaapkamer met badkamer op de begane grond, 1 badkamer op de 
eerste verdieping en een aangelegde achtertuin op het zuid westen. De 
woning is zeer geschikt voor bedrijf aan huis. 

•	 Inhoud:	432	m3
•	 Woonopp:	144	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	325.000,-	k.k.	

nieuw	aanbod

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

15/16/17 SEPTEMBER 2017

KINDERMIDDAG 
Open 13.00 uur aanvang :13.30 uur einde: 17.00 uur 
Opgeven 2 euro met gratis drink & snoepkaart  

‘S AVONDS: Pop Up Fest met Ricky Berkers, 
Gerard Ekdom en the Dirty Daddies (z.o.z.)

HILARISCHE KIENAVOND  
MET DUO VREEMD  
(een kienavond zoals u niet verwacht!) 
Open: 19.30 uur  aanvang : 20.00 uur 
Entree 5 euro met gratis kienkaarten voor elke ronde

15SEPTVRIJ
DAG

16SEPTZATERDAG

RECEPTIE/REÜNIE (PRINSENTREFFEN) 
Aanvang 14.00 uur 
Gratis entree17SEPTZONDAG

WWW.CVDEWETTERS.NL

LOCATIE: IN DE TENT AAN DE 
KOPPELDREEF IN NEDERWETTEN
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Tsjonge Jonge 20 jaar jong
Tsjonge Jonge heeft afgelopen weekend hun 20-jarig jubileum op gezellige 
wijze gevierd. Een weekendje weg met de leden en aanhang naar een mooie 
locatie in de provincie Utrecht en een optreden op een sloep door de Amster-
damse grachten heeft weer genoeg inspiratie gegeven voor het komende 
seizoen. Tsjonge Jonge is ‘wereldberoemd’ in de Nuenense omgeving (en nu 
dus ook in Amsterdam….) maar de oorsprong is niet bij iedereen bekend.

Welkom picknick     
in Clemenskerk groot succes!
Initiatiefnemer Johan Douwes en pastoor Hans Vossenaar openden met een har-
telijk welkomstwoord namens de gezamenlijke kerken en LEV Groep. “We willen 
dat de nieuwe Nuenenaren zich hier als gast vrij voelen” zei Hans. Hij introdu-
ceerde het nieuwe woord ‘gastvriendelijkheid’: “Het is aan ons om deze gasten 
vriendelijk te ontvangen”. Wereldkoor Keskedee zette een geweldige sfeer neer 
met Afrikaanse, Italiaanse en Syrische liedjes. Ook het nummer ‘Het leven is goed 
in het Brabantse land’ ontbrak niet. Mohammed voerde een rapnummer op en 
een groep Syrische jongeren deed een traditionele dans op het altaar. De vele vrij-
willigers hadden voor heerlijke gerechten en drankjes gezorgd. Overal waren 
nieuwe en gevestigde Nuenenaren met elkaar in gesprek, terwijl de kinderen zich 
vermaakten op het speelkussen in de tuin.
Een positieve, verbindende start die hopelijk gevolgd wordt door nog veel meer 
gezamenlijke sociale activiteiten.

In 1997 is Tsjonge Jonge opgericht. 
Buurtvereniging De Havertuin in Ger-
wen organiseerde regelmatig buurt-
feesten die werden opgeluisterd door 
blaaskapellen. Steeds opnieuw borrel-
de het idee op om zelf een blaaskapel 
op te richten. Eind jaren negentig was 
het dan zo ver: negen mannen en vrou-
wen trokken de stoute schoenen aan. 
Ze gingen oefenen onder leiding van 
Lambert van de Biggelaar. Bijna 1 jaar 
na de oprichting was het eerste optre-
den met carnaval. 

Twee mannen van het ‘eerste uur’ zijn 
nog steeds lid van deze gezellige blaas-
kapel: Cees Smits en Gert-Jan de Win-
ter, de zogenaamde harde kern van de 
club. Ze zijn dit weekend extra in het 
zonnetje gezet.

Tsjonge Jonge is een gezellige blaaska-
pel en bestaat uit ca. vijftien personen. 
Het repertoire is zeer gevarieerd. Denk 
aan carnavalsmuziek, ‘gouwe ouwen’ 
en schlagers, maar ook aan populaire 
nummers van nu. Met carnaval speelt 
de blaaskapel op diverse locaties. Daar-
naast speelt Tsjonge Jonge in de loop 
van het jaar op blaaskapellenfestivals, 
en op uitnodiging bij allerlei verschil-
lende festiviteiten en partijen, zowel 
binnen als buiten Nuenen c.a. Menig 
winkelcentrum is al opgevrolijkt door 
de feestelijke klanken van Tsjonge Jon-
ge. Gezelligheid staat voorop bij Tsjon-
ge Jonge. Dat verklaart meteen de uit-
stekende opkomst bij de repetities.
Hebt u interesse in Tsjonge Jonge dan 
vindt u alle informatie op de website: 
www.tsjongejongegerwen.nl

Nieuwe inwoners in de gemeente
Aan de Maerdonk in Gerwen zijn Manouk en Tim van Gent verblijd met de 
geboorte van dochter Liz. De trotse opa Walter heeft een prachtig geboorte-
bord gemaakt voor zijn eerste kleinkind (en oma Elma heeft opa een beetje 
geholpen). En in Nuenen zijn Lewis en Miles geboren, de ramen en tuin zijn 
mooi versierd. Welkom in onze gemeente!

Alert op asbest in uw dak
Al sinds juli 1993 is toepassing van asbesthoudende dakbedekking niet meer 
toegestaan, maar met ingang van 2024 zijn asbesthoudende daken in Neder-
land helemaal verboden. Dat duurt weliswaar nog even, maar het is goed hier 
nu al op te letten bij koop of verkoop van een huis. En wanneer u geen verhuis-
plannen hebt, maar wel weet of vermoedt dat uw huis of bedrijfspand een flink 
dakoppervlak met asbest bevat, dan kunt u nog tot 31 december 2019 subsidie 
aanvragen om de verwijderingskosten te drukken. Dat kan voor dakoppervlak-
tes vanaf 35 vierkante meter. De bijdrage is € 4,50 per vierkante meter, volgens 
de Vereniging Eigen Huis meer ‘een symbolische bijdrage’. In de praktijk staan 
huiseigenaren vaak voor een strop van enkele duizenden tot 10.000 euro’s.
Asbest is een verzamelnaam voor microscopisch kleine vezels die zowel sterk 
als rekbaar zijn. Daarnaast heeft het een grote weerstand tegen hitte, zuur en 
chemicaliën. Dat maakte het uitermate geschikt voor de bouw. In de jaren ’30 
van de vorige eeuw werd al gewezen op gezondheidsrisico's: inademen van de 
vezels kan leiden tot 'stoflongen', ook bekend als asbestkanker. Toch is het tot in 
de jaren ’80 toegepast in de bouw. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn er 
in Nederland nog ongeveer 120.000 woningen met asbest. Alle daken met as-
best dat in contact staat met de buitenlucht moeten in 2024 gesaneerd zijn. 
Als u zo’n dak hebt, bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. 

Asbest is meestal te vinden in rookkanalen, golfplaten da-
ken, brandwerend materiaal bij de cv-ketel en in het dak-

beschot. Zolang asbest vaste vorm heeft, is er weinig 
aan de hand. Maar vooral bij daken zorgt de tand des 
tijds voor verval en dan kunnen de vezels zich ver-
spreiden en gevaar opleveren voor de volksgezond-
heid. Schakel een gecertificeerd asbestinventarisatie-
bedrijf in om te onderzoeken waar het asbest zit en 
hoe groot het risico is. Mocht het asbesthoudende dak 

nu al in slechte toestand verkeren, dan kan de gemeente 
overigens eisen dat u nu al (dus voor 2024) voor verwijde-

ring zorgdraagt. Wanneer na 2024 nog asbestdaken 
worden aangetrokken, kan men dwangsommen of 
bestuursdwang toepassen. Wees dus alert op as-
best in uw dak.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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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Oproep
Stuur een foto met toelichting van een opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind naar redactie@ronddelinde.nl

Workshop: ‘De kunst van imperfectie’ 

Een workshop met twee onderdelen, 
Kunst & Mindfulness 
Een mooie combinatie van mindfulness en de toepassing daarvan tijdens 
het creëren van kunst. Van de automatische piloot of streven naar perfec-
tie……naar meer aanwezig zijn in dit moment. Van alles beredeneren, op-
lossen of verbeteren……naar ervaren en waarderen in wat er nu is. 
Deze dag workshop wordt georganiseerd door Inge Smits, coach en mind-
fulness trainer en Neeltje Verhagen, kunstenares en docent.

Neeltje Verhagen

Inge Smits

Kunst 
Tijdens het kunst gedeelte gaan de 
deelnemers krassen in paraffine, ge-
vuld met as, natuurlijke pigmenten en/
of acryl, en weer uitvegen. Even iets 
heel anders. Proces- en materiaalge-
richt werken in plaats van resultaatge-
richt, een bijzondere ervaring! 
 
Mindfulness 
Tijdens het mindfulness gedeelte gaan 
de deelnemers Mindful Lopen richting 
de kleine Dommel. Daarna terug naar 
de sfeervolle ruimte op de locatie. Op 
mooie achtergrondmuziek worden er 
meditaties en bewegings- en ademha-
lingsoefeningen gedaan om helemaal 
tot rust te komen. Van denken naar de 
ervaring van in het moment zijn. 

Datum: Woensdag 4 oktober.
Tijd: 9.30 - 17.00 uur.
Locatie: De Verbindende factor, Wet-
tenseind 4, 5674 AA Nuenen.
Kosten: € 100,-* incl. lunch, alle mate-
rialen, koffie & thee. (*incl. btw)
Begeleiding: Neeltje Verhagen,  
Kunstenares & Docent,
www.neeltjeverhagen.nl
Inge Smits, 
Coach & Mindfulness Trainer, 
www.smitscoaching.com

Bevrijdingsconcert 
met muziek van 
Nuenenaar   
Peter Meijering
Het Eindhovens Kamerkoor voert 16 
september een bijzonder concert uit in 
de Catharinakerk in Eindhoven. Er 
wordt dan een wereldpremière ten ge-
hore gebracht van een uitgebreide 
compositie voor koor op teksten van 
de Nederlandse Etty Hillesum die in de 
oorlog vermoord is door de Nazi’s. De 
muziek is van de Nuenenaar Peter Me-
ijering, die deze muziek heeft gemaakt 
gegrepen door Etty Hillesums verhaal. 
Verder wordt ook muziek van de on-
langs overleden Andries Clement, ook 
een Brabander, uitgevoerd op diezelf-
de tekst.
Zaterdag 16 september,15.00 uur, 
Stadskerk St. Catrien, Begijnenhof 2, 
Eindhoven

Regionale 
ontmoetingsdag 
voor veteranen 
Brabant Zuid-Oost
De Stichting Veteranen Brabant 
Zuid Oost organiseert op 1 oktober 
de traditionele regionale ontmoe-
tingsdag. Dit jaar wordt deze bijzon-
dere dag gehouden in ‘de Fonkel’ te 
Helmond. 
De insteek van deze regionale ont-
moetingsdag is dan ook om vetera-
nen elkaar, en burgers te laten ont-
moeten in een gezellige en muzika-
le omgeving.

Met als thema ‘ Elkaar Ontmoeten’ 
staat deze regionale ontmoetingsdag 
open voor iedereen. 
De regionale ontmoetingsdag wordt 
gehouden in en bij de Fonkel (Prins 
Karelstraat 131 5701VL te Helmond) 
en start om 13:00 uur. Discotheek ‘Sa-
tisfaction’ zal zorgen voor de muziek. 
Ook de bekende ladies met power 
4FUN zullen optreden samen met hun 
big band. Verder is er een marktplaats 
met diverse stands. Om 17:00 uur 
komt er een einde aan het programma.

Veteranen uit Brabant Zuid Oost die 
oude makkers weer willen ontmoeten, 
kom naar deze ontmoetingsdag. Aan-
melden kan op het mailadres van de 
secretaris nl: secretaris@svbzo.nl. En 
inwoners die veteranen een warm hart 
toedragen zijn natuurlijk van harte 
welkom. Eventuele vragen graag zen-
den naar het e-mailadres: secretaris@
svbzo.nl. 

Hart&Vaatcafé 
in het Catharina 
Ziekenhuis over 
pijn op de borst
Het thema ‘Pijn op de borst, van me-
dicatie tot hartoperatie' staat op 
donderdag 28 september centraal 
tijdens het vijfde Hart&Vaatcafé. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in de Wintertuin van het Catharina 
Ziekenhuis. De bijeenkomst begint 
om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Tijdens dit Hart&Vaatcafé bespreken 
een cardiothoracaal chirurg en een 
cardioloog de diverse behandelmoge-
lijkheden bij pijn op de borst. Na de 
pauze gaan de bezoekers met elkaar in 
gesprek en worden door een panel vra-
gen van de bezoekers beantwoord. 
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, 
interactief en gratis. Het aantal plaat-
sen is beperkt. Meldt u zich dus op tijd 
aan. Aanmelden kan alleen via de web-
site van de Hart&Vaatgroep: www.hv-
cafe.nl. 

Het Hart&Vaatcafé is een initiatief van 
het regioteam Oost Brabant van de 
Hart&Vaatgroep en het Hart- en Vaat-
centrum van het Catharina Zieken-
huis. Elke twee maanden organiseren 
zij een bijeenkomst in het Catharina 
Ziekenhuis.
www.catharinaziekenhuis.nl
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Verenigingenmarkt / Open Monumentendag 2017

Internationaal beeldhouwsymposium 
met Iraanse en Syrische beeldhouwers
Van 14 tot 24 september wordt in de ateliers van Jan van de Pol (Helmond) 
en Cees Meijer (Aarle-Rixtel) voor de 7e keer een internationaal beeldhouw-
symposium georganiseerd. De deelnemers zijn afkomstig uit Iran en Syrië. 
Ze verblijven in Nederland op basis van een vluchtelingenstatus. Door hen 
uit te nodigen willen de beeldhouwers bijdragen aan een onderlinge uitwis-
seling van culturen. Ze hopen ook een kleine bijdrage te kunnen leveren aan 
de integratie van hun collega’s in Nederland.

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 19 september is er van 
14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoe-
tingsbijeenkomst voor stomadra-
gers, partners en belangstellenden. 
De bijeenkomst vindt plaats in in-
loophuis de Eik, Aalsterweg 285 B 
Eindhoven. De eerstvolgende bijeen-
komst in inloophuis De Cirkel, Evert-
senstraat 19 in Helmond vindt plaats 
op dinsdag 3 oktober eveneens van 
14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en an-
dere belangstellenden elkaar kunnen 
ontmoeten. Daarnaast krijgen bezoe-
kers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over vereni-
gingszaken of onderwerpen die te ma-
ken hebben met het hebben van een 
stoma.

Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04. www.stomavereniging.nl

Grote Clubactie 

Verenigingen uit Nuenen 
verkopen loten 
De Grote Clubactie gaat dit jaar van start op zaterdag 16 september. Leden 
van verenigingen uit Nuenen gaan langs de deuren om loten te verkopen. 
Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas te vullen. Clubs gebruiken 
de opbrengsten vooral voor materiaal, activiteiten, de huur van een accom-
modatie en begeleiding. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat 
direct naar de verenigingen. 
 
De Grote Clubactie bestaat dit jaar 45 
jaar, een gedenkwaardig jubileum. 
Vanaf het begin draagt de Grote Club-
actie bij aan de financiële gezondheid 
van duizenden clubs in Nederland. 
Jaarlijks nemen bijna 6.000 verenigin-
gen deel aan de Grote Clubactie, zo'n 
225.000 leden gaan de straat op om lo-
ten te verkopen voor hun club. Inwo-
ners van Nuenen kunnen ook dit jaar 
de clubs uit hun omgeving weer steu-

nen. Net als voorgaande jaren bedraagt 
de hoofdprijs 100.000 euro en zijn er 
vele andere prijzen te winnen, waaron-
der een auto.
Veel verenigingen in Nederland zijn 
afhankelijk van sponsoring en andere 
initiatieven voor extra financiële mid-
delen. Er is geld nodig om te kunnen 
groeien en goede faciliteiten aan leden 
te kunnen bieden. De Grote Clubactie 
speelt hierin een grote rol. 

Fotograaf: Geert van Erven

Zondag 17 september van 13.00 tot 
17.00 uur is er een bijzondere ‘culture-
le’ middag.  Burgemeester Elly Blanks-
ma (Helmond) opent om 14.30 uur op 
locatie Jan van de Pol officieel het sym-
posium. Tijdens deze opening biedt de 
Iraanse beeldhouwer Nasr Azahrmehr 
de burgemeester en de stad Helmond 
als dank voor het symposium een door 
hem gemaakt beeld aan. De hele mid-
dag zijn er festiviteiten met o.a. Syri-
sche en Iraanse hapjes, Iraanse tapijt-

knoopster, Syrische luitspeler, Syri-
sche gitaarspeler, Iraanse schilderijen, 
Syrische waterpijptent, Iraanse mu-
ziek.Toegang is gratis.
Expositieweekenden: 16/17 en 23/24 
september van 11.00-17.00 uur.
Ateliers: Jan van de Pol, De Wolfsput-
ten 4, 5709 PB Helmond en Cees Me-
ijer, Bakelse weg 14, 5735 SC Aarle-
Rixtel. De expositieweekenden vallen 
(niet toevallig) samen met de kunst-
route Laarbeek.

Een gezellig en goed bezocht Park, afgelopen zondag. Daar organiseerde de stichting Dwersverband 
in samenwerking met Heemkundekring De Drijehornick de Verenigingenmarkt in combinatie met de 
Open Monumentendag. Het Klooster en de Clemenskerk waren speciaal voor de gelegenheid 
opengesteld. Verder veel presentaties en demonstraties van de ruim 60 Nuenense organisaties.

Scouting Rudyard Kipling op verenigingenmarkt
Afgelopen weekend zijn alle speltakken van scouting Rudyard Kipling weer enthousiast aan het nieuwe jaar begonnen, lekker naar 
buiten om broodjes te bakken boven een kampvuur en in de bossen spellen te spelen. Zondag was het tijd voor de verenigingenmarkt. 
Op een zelfgebouwde schommel spelen, marshmallows roosteren boven een vuurtje of meedoen met de parkbingo.
De komende twee weekenden zijn alle kinderen tussen de vijf en zeven jaar van harte welkom om twee weken mee te komen 
draaien met de Bevers. De ochtendgroep start om 10.00 uur, de middaggroep om 11.30 uur. Aanmelden hoeft niet, er wordt 
rekening gehouden met gasten. Voor vragen en informatie, mail: bevers@rudyardkipling.nl en www.rudyardkipling.nl
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Hulpdienst voor 
Ouderen, zeer 
actief in Nuenen
Stel je voor je hebt een klusje in of 
rond het huis maar je bent op leef-
tijd en je kunt het zelf niet goed 
meer voor elkaar krijgen. Schakel 
dan de Hulpdienst voor Ouderen in.

De Hulpdienst voor Ouderen, een or-
ganisatie gedragen door de PVGE, de 
KBO en de Dorpswerkplaats, voert op 
verzoek voor alle ouderen en gehandi-
capten binnen Nuenen, klusjes uit. Al-
le werkzaamheden worden in een ver-
trouwelijke sfeer door vrijwilligers van 
de Hulpdienst verricht. 
Het bedrag dat de Hulpdienst in reke-
ning brengt voor een klus, bedraagt 
€ 5,-. Dit is exclusief de kosten voor 
eventueel materiaal. Een vrijwilliger 
kan maximaal twee uur besteden aan 
een klus. Wilt u dat er een kleine klus 
in uw tuin wordt uitgevoerd, dan be-
dragen de kosten hiervoor € 10,-.
Iedere oudere in Nuenen kan een be-
roep doen op de Hulpdienst. De hulp 
kan telefonisch worden aangevraagd 
via de LEV-groep 040-2831675 tussen 
09.00 en 12.00 uur.

Voor welke klussen kun je bij de Hulp-
dienst terecht?
Op de Hulpdienst kun je onder andere 
voor de volgende klussen een beroep 
doen: Verwarming ontluchten, snoe-
ren van huishoudelijke apparaten re-
pareren, lampen vervangen, het op-
hangen van een schilderij of fotolijstje, 
eenvoudige computerprobleempjes en 
kleine tuinwerkzaamheden.
Voor meer informatie: Rients Slippens 
040-2835073.

Seizoen 2017-2018 Taizé Vespers 
in het Van Goghkerkje
Ook dit seizoen wordt op elke 1e zondag van de maand 
de Taizévesper gehouden in het Van Gogh Kerkje aan de 
Papenvoort. Door de voorbereidingswerkgroep Taizé - 
PGN wordt een thema gekozen, afhankelijk van de tekst 
van de zondag of als we willen inspelen op de actualiteit. 

Gaat u mee op reis?
We gaan naar Madagaskar! Maar u hoeft gelukkig niet net als Lola Braun een 
hele dag te reizen om er te komen. Lola Braun gaat ons alles vertellen over 
haar mooie reis naar dit bijzondere land. Ook zal ze veel beeldmateriaal la-
ten zien. 

Madagaskar ligt 400 km uit de oost-
kust van Afrika en heeft een bijzonde-
re flora en fauna. Er komen dieren 
voor die nergens anders ter wereld 
voorkomen. Er leven verschillende be-
volkingsstammen geheel op eigen wij-
ze. Er is weinig toerisme, dus een land 
dat nog authentiek is. Lola neemt je 
mee door de bergen, de regenwouden 
en de droge steppen. Wil je meer ho-
ren of zien over Madagaskar kom dan 
luisteren naar Lola in D’n Heuvel, 
Heuvel 11 in Gerwen, maandag 18 
september om 14.00 uur. Aanmelden 
is niet nodig en er zijn geen kosten aan 
verbonden. De koffie en thee is vanaf 
13.30 uur al warm. 

Zet ook alvast in je agenda: 25 septem-
ber mogen de kinderen tussen de vijf 
en acht jaar een hippe vogel komen 
knutselen. Op 2 oktober kun je samen 
met Marloes de Kok een krachtsteen 

schilderen en 8 oktober zal de creatie-
ve markt weer plaatsvinden. Hier zul-
len mensen uit de regio hun creatieve 
creaties tonen en verkopen. Je kunt 
deelnemen aan workshops en kijken 
naar presentaties. 
Voor meer informatie of vragen over 
de WLG en de activiteiten zie de web-
site: www.digitaal-dorpsplein-gerwen.
nl, of mail naar werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com. Ook bellen 
kan naar: 06-41102625.

Culturele 
vredesmiddag
In deze tijd hebben we soms veel 
verbeeldingskracht nodig om in 
vrede wereldwijd en dichtbij te blij-
ven geloven. In het hele land wordt 
hierbij stil gestaan in de Vredes-
week van 16 tot en met 24 septem-
ber. Door het hele land worden er al-
lerlei activiteiten georganiseerd. En 
in Nuenen blijven we niet achter. 

Het landelijke thema is ‘De kracht van 
de verbeelding’. En die verbeelding van 
de Vrede zal te zien zijn in het Van 
Goghkerkje op zondag 17 september, 
dat die middag geopend zal zijn vanaf 
13.30 uur tot 17.00 uur. U kunt gerust 
die middag even binnenlopen. Er is van 
alles te zien en te beleven met betrek-
king tot het thema vrede. Zo zal er 
doorlopend een fototentoonstelling te 
zien zijn. Er worden ook enkele beel-
den en schilderijen getoond. Verder zal 
ook Amnesty International aanwezig 
zijn. En er is bijna de hele middag 
prachtige muziek om even stil naar te 
luisteren en de beelden op u in te laten 
werken. Tussen 15.00 en 16.00 uur ge-
ven we een miniconcert met piano, cel-
lo, gitaar, zang, hobo enzovoorts. Kort-
om een zeer afwisselend, muzikaal 
programma. En zo laten wij de ‘Kracht 
van de verbeelding’ zien en ervaren.
Wij hopen zo met onze verbeeldings-
kracht ons los te kunnen maken van 
bestaande beelden en overtuigingen, 
om te dromen en samen te zoeken 
naar wat bindt met anderen in plaats 
van verdeelt.
Deze middag wordt georganiseerd 
door de werkgroep ontwikkelingssa-
menwerking van de katholieke en pro-
testantse kerken in Nuenen.
In de ochtend om 10.00 uur is er in De 
Regenboog een oecumenische viering 
over het thema ‘De kracht van de ver-
beelding’. Meer informatie kunt u vin-
den op www.vredesweek.nl van Pax.
Viert u ook de vrede mee?
 

Zeeliedjes zingen op donder-
dagavond bij De Walnoten
Dames die van zingen houden en op donderdagavond tijd hebben, kunnen 
terecht bij Vissersvrouwenkoor de Walnoten. Dit koor bestaat al bijna twin-
tig jaar en al die tijd brengen zij liederen ten gehore die alles te maken heb-
ben met storm, zee, visserij, scheepvaart, het eeuwige afscheid nemen en 
natuurlijk de liefde. Het zijn liedjes in de Nederlandse, Engelse en Duitse 
taal en verschillende andere talen. 

De kleding, die gedragen wordt bij op-
tredens, is een vrije interpretatie van 
de kleding van vissersvrouwen rond 
1900 en geïnspireerd op dat van Knier-
tje, de hoofdfiguur uit een toneelstuk 
van Herman Heijermans. De optre-
dens vinden plaats bij diverse gelegen-
heden bijvoorbeeld bij Maritieme fees-
ten, ouderenverenigingen, zorgcentra, 
bij particulieren, enz.
De repetities zijn in de aula van Brede 
school de Wentelwiek, om de veertien 
dagen, op de donderdagen van de on-
even weken van 20.00 uur tot 22.15 
uur. Daarna is er nog een gezellig sa-
men zijn met een drankje tegen kost-
prijs.

De koorleden komen behalve uit Nue-
nen, Eindhoven en Helmond uit diver-
se omliggende dorpen, zoals Best, Son, 
Waalre enzovoort. Bij alle stemgroe-
pen zijn zangeressen welkom. Dames 
die het wel eens zouden willen probe-
ren kunnen twee maanden vrijblijvend 
op proef meedoen. 
Adres: Jacobushoek 5, 5672 HZ Nue-
nen. Ingang recht tegenover De Val-
lestap. Voor meer informatie bel gerust 
met Margaret: 06-81541944 of Silvia: 
06-24855969 of kijk op: www.vissers-
vrouwenkoordewalnoten.nl. Of nog 
beter: noteer de open repetitieavonden 
op 28 september en 12 oktober, en kom 
gerust binnenlopen. Van harte welkom. 

Volksverlakkerij, Democratie, Uitvaarthuis
 
Ander woord voor volksverlakkerij is volgens de Dikke van Dale voordegekhouderij. Het 
begint allemaal met de motie behorende bij het raadsvoorstel gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Nuenen Centrum in de raadsvergadering van 6 juli 2017, inhoudende 
aanpassing van het bestemmingsplan Nuenen Centrum 2012.
Genoemde motie ingediend door W70 raadslid Stultiens namens zijn fractie en onder-
steund door D66 en Groen Links, werd ‘omarmd’ door W70 wethouder Jansen.
In de discussie verklaarde Stultiens in het centrum per se geen uitvaarthuis te willen. . De 
motie draagt het college op:
 1.Bij de door de ondernemer (Uitvaartzorg Hans Raaijmakers) nadrukkelijk zelf aan te wij-
zen locatie tot hervestiging op proactieve wijze in te zetten voor wat betreft het toetsen 
van voornoemde beoogde locatie;
2. Het college in overweging te geven een verlenging van de begunstigingsperiode voor de 
duur van maximaal 1 jaar toe te staan, doch uiterlijk tot het moment waarop door de on-
dernemer in kwestie een nieuwe passende locatie is gevonden en in gebruik is genomen.
 Volksverlakkerij nummer 1: Hier wordt net gedaan of de ondernemer zelf nadrukkelijk een 
locatie buiten het centrum moet aanwijzen waar hij zich wil of kan vestigen en het college 
lees de betrokken wethouder zich dan proactief zal opstellen. Uit uitlatingen van wethou-
der Jansen in uitgave 34 van de Nuenense Krant wordt de suggestie gewekt dat de onder-
nemer het oog heeft laten vallen op een bedrijfspand op het industrieterrein de Pinckart. 
Nadrukkelijk zelf aangewezen door de ondernemer? Proactief meewerken? Er wordt niet 
bij verteld dat dit pand eigendom zou zijn van de zwager van de betrokken wethouder.
Volksverlakkerij nummer 2: De wethouder in kwestie ‘omarmt’ de motie. Dat betekent dat 
hij zich voor hervestiging op betrokken locatie proactief zal opstellen.
 En dan de merkwaardige inbreng van Groen Links bij de motie. Woordvoerder Wilmar 
zegt eerst dat hij kiest voor vestiging in het Centrum en later steunt hij de motie die vesti-
ging buiten het Centrum wil. In de Nuenense Krant van 7 september j.l. schrijft hij “ In eerste 
instantie had het college besloten de begunstigingstermijn na 28 augustus niet te verlen-
gen, omdat dat volgens vast beleid en jurisprudentie niet kon.” Als Wilmar zijn huiswerk 
goed had gedaan, had hij kunnen weten dat de rechtbank onder voorwaarden altijd zo’n 
begunstigingstermijn kan verlengen.
Volksverlakkerij nummer 3: Hij kiest voor het Centrum, maar steunt de motie die geen Uit-
vaarthuis in het Centrum wil.
Wat heeft de democratie te maken met het Uitvaarthuis? Alles! Liefst 4200 handtekenin-
gen van inwoners , verzameld door het actiecomité Uitvaarthuis in Centrum moet blijven, 
onder de bezielende leiding van Truus Verhoeven, kun je als Raad niet negeren. Een vorm 
van directere democratie bestaat er niet. Nuenens Belang staat daarom volledig achter 
het actiecomité en zal haar met raad en daad steunen. Wij willen dat het huidige uitvaart-
huis in het Centrum van Nuenen blijft, dichtbij de kerken en het kerkhof en niet op een in-
dustrieterrein een onwaardige plaats voor afscheid van de overledenen.
 

Jacques Leemans,
Voorzitter politieke groepering Nuenens Belang

Herdenken zonder monument 
Op 21 september a.s. is het 73 jaar geleden dat Nuenen werd bevrijd. Dit heugelijke feit 
wordt jaarlijks rond 21 september, dit jaar op vrijdag 22 september, herdacht en gevierd. In 
de avonduren vindt er een korte bezinningsdienst plaats in de parochiekerk H. Clemens en 
vervolgens trok men in lange stoet naar het herdenkingsmonument ‘Wederopstanding is 
Bevrijding’ op de hoek Europalaan/Parkstraat*). Althans zo was het tot voor twee jaar gele-
den. Vorig jaar kon deze herdenkingsbijeenkomst daar bij het monument niet plaatsvin-
den als gevolg van de aan toen de gang zijnde ingrijpende reconstructiewerkzaamheden 
als gevolg van de aanleg van de HOV-lijn op de Europalaan. De plechtigheid vond daarom 
plaats voor Het Klooster in het centrum van Nuenen. Een aanvaardbaar excuus van de ge-
meente Nuenen en het organiserende comité. Maar dit was wel een surrogaat ‘herdenking 
zonder monument’ en voor één jaar……dachten we? Maar niets blijkt minder waar. Want, 
nu de reconstructie van de Europalaan nabij het monument geheel is afgerond, heeft het 
gemeentebestuur en de organisatie rond de bevrijdingsherdenking om onbegrijpelijke en 
niet nader te verklaren redenen ( ik wacht bij navraag bij de gemeente al drie weken, na 
twee maal de vraag gesteld te hebben waarom weer niet de herdenking bij het monument 
gebeurt, nog steeds op een antwoord) ook dit jaar weer is besloten om de herdenkings-
plechtigheden wederom voor Het Klooster te houden, dus ver weg van het herdenkingsmo-
nument wat daarvoor is opgericht. Gaat hiermee de eens en altijd zo stichtende bevrij-
dingsherdenking bij het daarvoor opgerichte monument op de schop? Of is het gemak-
zucht of gebrek aan historisch besef? Stel je voor dat in Amsterdam de jaarlijkse herdenking 
op de Dam verplaatst wordt naar de Stopera en in Den Haag in plaats van de Waalsdorper-
vlakte bij het Circustheater of het Kurhaus in Scheveningen? Een ware opstand zou uitbre-
ken. Maar in Nuenen kan dat blijkbaar allemaal wel en gooit men het belangrijkste be-
standdeel van deze herdenking, berustend op grond van historie en traditie, namelijk een 
herdenking bij het daarvoor opgerichte monument, zomaar overboord. Bestuurlijk Nue-
nen: handen af van onze historie en traditie en neem uw verantwoordelijkheid. Helaas dus 
Nuenenaren: ook dit jaar weer ‘Herdenken zonder Monument’. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 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

De vespers worden door een steeds 
wisselende groep bezocht. Het mooie 
is, dat deze groep wel een vaste kern 
heeft van mensen die regelmatig de 
vesper bezoeken, niet alleen uit Nue-
nen maar ook van buiten de regio. De 
Taizévesper is inmiddels geworden tot 
een bepaalde traditie. De sfeer van de 
vesper is meditatief, dit komt door de 
kleinschaligheid en de ‘uitstraling’ van 
het kleine kerkje.
De oorsprong van de vespers ligt bij de 
gemeenschap van Taizé. Deze ge-
meenschap telt een honderdtal broe-
ders, uiteraard katholiek, maar ook 
van verschillende protestantse af-
komst én uit bijna dertig landen. Al-
leen al door haar bestaan is de ge-
meenschap een ‘gelijkenis van ge-
meenschap’, een concreet teken van 
verzoening tussen verdeelde christe-
nen en gescheiden volken. De gemeen-
schap is in 1940 opgezet door Frère 
Roger. Het dorpje Taizé, waar hij zich 
vestigde, lag dicht bij de demarcatielijn 
die Frankrijk in tweeën deelde. Het 
was een goede plaats om vluchtelingen 
op te vangen. Vrienden in Lyon gaven 
het adres van Taizé door aan mensen 
die een schuilplaats zochten.
De opzet van de vespers is ontleend 
aan de diensten die ook in Taizé wor-
den gehouden. In de vespers in Nue-

nen worden door de werkgroep liede-
ren gezongen uit de Taizébundel. Dit 
zijn meestal hele korte melodieën, 
vaak bestaand uit één regel, die ook 
vaak als een soort ‘mantra’ gezongen 
worden. Deze melodieën worden vaak 
een paar keer achter elkaar gezongen, 
en worden ook vaak meerstemmig ge-
zongen. Deze meerstemmigheid ver-
hoogt de sfeer van de vespers.
Naast de liederen worden ook kleine 
stukjes uit de psalmen en het evangelie 
gelezen, welke afgewisseld worden 
met meditatieve momenten. 
Het wordt als zeer helend ervaren, als 
afsluiting van het weekend en vooraf-
gaand aan de nieuwe week. Aan het 
eind van de vesper is er een collecte, 
die altijd bestemd is voor de Wilde 
Ganzen.

Taizévespers voor het seizoen 2016-
2017 (altijd de eerste zondag van de 
maand):
voor 2017: 1 oktober, 5 november, 3 
december.
voor 2018: 7 januari, 4 februari, 4 
maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 au-
gustus (zomeravondconcert).
De voorbereidingswerkgroep Taizé - 
PGN bestaat uit Alice Steenbergen, 
Lianne Bredée, Ricky Sinnema en Paul 
Weijmans (piano).

Straatfeest Kapmeeuwhof
Op 26 augustus hebben de bewoners van de Kapmeeuwhof een straat-
feest gehouden. Het thema was Afghaans. De afgelopen jaren hadden ze 
alleen maar een bbq, maar dit jaar hadden ze het initiatief genomen om 
het anders te doen. Ze hadden ervoor gezorgd dat er een open buffet 
met Afghaans eten was. Er waren verschillende traditionele Afghaanse 
gerechten zoals rijst met vlees, rozijnen en wortels, mantu (gehakt met 
uien gevuld in deeg), lekker Afghaans gehakt, linzen, salade en sperzie-
bonen. Het alternatief voor de traditionele bbq werd door de bewoners 
goed ontvangen.



Heb jij ervaring op het gebied van particuliere en zakelijke verzekeringen? En wil je werken voor een klein 
dynamisch en persoonlijk verzekeringsadviesbedrijf? Hier is je kans!

Beneken en Partners is een all-round verzekeringsadviesbedrijf dat de cliënt hoog in het vaandel heeft staan. 
Wij ontzorgen onze cliënten op het gebied van particuliere en zakelijke schade- en levensverzekeringen en 
pensioenen voor bedrijven. Wij zijn gevestigd op Spegelt 6 te Nuenen.

We zijn een volsterkt onafhankelijk adviesbedrijf en werken samen met ongeveer 50 verzekeraars. In 
verband met vervanging van een collega en groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor de functie van:

Commercieel administratief medewerker 
Binnendienst Particulier en Zakelijk (FT/PT)

In deze functie zie je het als een uitdaging, de administratie op orde te hebben en te houden, de binnendienst 
te ondersteunen in voorbereidende commerciële werkzaamheden en goede contacten met cliënten en 
verzekeraars te onderhouden. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor je eigen werk en klantgroep. Je bent 
pas tevreden als de cliënt dat ook is.

Functie eisen:
• MBO/HBO werk- en denk niveau
• In het bezit van de WFT-diploma’s, schade zakelijk en particulier
• Kennis van assurantiesoftware, bij voorkeur DIAS
• Commercieel zelfstandig en cliëntgericht kunnen werken.
• Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden in woord en geschrift.

Interesse?
Wil je werken binnen onze kwalitatieve en servicegerichte organisatie, stuur dan een mail met je motivatie 
en CV naar info@beneken.nl of bel voor informatie met Lukas Beneken 040-2198444

V E R Z E K E R D  V A N  V I S I E

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 

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 GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald 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

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.

 PUZZELHOEKWeek 37

Kruiswoord

Horizontaal: 1 rebellie 6 onbeschreven 12 inhoudsloos 13 adellijk 
15 haarwasmiddel 18 halteplaats 20 vogeleigenschap 21 gat in het ijs 
23 griezelig 24 slotwoord 26 keukenkruid 28 neusvocht 29 naar beneden 
31 deurraampje 33 ankertouw 34 geluid van ganzen 36 roodbruin kleurmiddel 
38 vóór alles 41 hoge stand 43 houtsoort 45 peulvrucht 47 rekenteken 
49 waterplant 51 een weinig 52 de heilige maagd 55 danig 58 Bijbelse priester 
59 deel v.e. schietschijf 60 pl. in Flevoland 61 rust.

Verticaal: 2 pesten 3 deel v.e. auto 4 uitroep van schrik 5 eigenwaarde 7 Balt 
8 eerste mens 9 visgerei 10 klant 11 godsdienst v.d. moslims 14 smalle doorgang 
16 pers. vnw. 17 kelner 18 deel v.e. boerderij 19 oostnoordoost 
22 koude lekkernij 25 prikkende plant 26 riv. in Frankrijk 27 aardig vinden 
28 geslacht 30 iel 32 transportmiddel 35 Griekse letter 36 hefboom 
37 deel v.e. open haard 38 droogvloer 39 treurig 40 viseter 42 lichtbeeld 
44 zangnoot 46 rijstrook 48 beengewricht 50 Noorse aardgeest 53 boom 
54 grappenmaker 56 jaartelling 57 onwetend.

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

G E B A R E N S P E L

V A C H T E T U R K S

H I O L E N E R F U T

A L E V E R D R A G U S A

L L O T W T A S H L

M A M M O E T S L O N Z I G

O D E Z E S

E R L A N G S D O O D M O E

H O T E M O D E P R

B E K S N A P P E N A B N

O S E O L I E N V O A

T O P J E O S T R IJ D

T O E G A N K E L IJ K

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

Oplossingen wk 36
E S Z S C H E M I E C K

P I O D T B K A J N O A

O N K W O E W T G P N S

G E J E U K E N A I T S

E I T R N L E K U N A A

N E R G L F K T E V I T

N O M A L E N D A E N N

K M V O H E N N O N E U

W E G B R E N G E N R J

G B D E B E S S I P O L

Z U I D W E S T E R A R

A D O B R E V K O O R R

Z O N N E K L A A R

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.

ABACUS
AFVOER
AGOOG
ARABESQUE
ARGUS
BLASE
BUSTE
CADEAU
CALYPSO
EDELSTEEN
EIKEL
GRASMAAIER
KLASSIEKER
LOLTRAPPER
NOODHULP
NOOIT
OKSAAL
ONGEZOND
POKER
POLAIR
PROOST
SCHLEMIEL
STAAK
STEIL
STEMPEL
TEUGE
ZOTHEID

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

Sudoku 1 3
8 6

8 2 1
3 6 2 4 9
9 7

7
3 2

6 3 5 7
7 1 4

week 35, Dhr. J. Moviat, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR:  
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

Voirt 2a, 5671 HC Nuenen | 06 41398807 | www.depleq.nl

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 450,- tel. 06-51373272.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN afd. Vluchte-
lingenwerk Zoekt vrijwilli-
gers om vluchtelingen te be-
geleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep, Berg 
22c. Tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). Marieke: 
06- 50 57 11 83.

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in GERWEN. Nog 
enkele plaatsen vrij. Maxi-
male lengte 5,80 m. inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
150 kramen. 1 oktober: 
Bongerd in Breugel en 8 
oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel 11.00-14.00 uur. 
www.kinderkledingbeurs.net

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

MOTORSTALLING WIN-
TERSTALLING OPSLAG-
RUIMTE AANGEBODEN. 
Ook meubels. Nú ruimte 
RESERVEREN kan. Nabij 
CENTRUM Nuenen. Maxi-
maal € 50,- per maand. 
Tel. 06-13800939.

DUCHENNEHEROES.NL

SCHRIJF JE NU IN!

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

een wekelijkse dosis energie en plezier
voel je fit op een leuke manier!

Kennismakingslessen 15, 22, 29 september
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

ook toegankelijk voor mensen met (chronische) fysieke klachten

Biodanza, groeien in beweging en muziek

Lokatie: 
Aanmelden en informatie: Kitty van der Meer 
Tel: 06 28157947
www.meerbiodanza.nl | info@meerbiodanza.nl
  

Boerderij Breugel, Son en Breugel
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur

Lissevoort, ingang tennisterreinen

 Elke tweede zondag van de maand 
met uitzondering van november
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof. Jonkheer Hugo van Berckel-
laan 5, 5671 CH Nuenen

t/m 8 oktober 
Expositie ‘Het Scheppingsverhaal volgens de 
bijbel’. Zondags na de mis. Werkdagen 9.00-
12.00 uur. Tijdens KunsT met een grote T op 

23/24 sept. H. Clemenskerk Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

‘Nu in Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

Donderdag 14 september
10.00 uur KBO Nuenen - GGD-lezing 

over valpreventie
‘Langer zelfstandig wonen en veiligheid’

Trefpunt van de KBO in Het Klooster

Donderdag 14 september
10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Spotlight’

Het Klooster

15 t/m 17 september
44 jarig bestaan CV de Wetters 

Zaterdagavond Pop-Up fest: de Dirty 
Daddy’s, Gerard Ekdom, DJ Ricky Berkers 
Terrein aan de Koppeldreef in Nederwetten

Vrijdag 15 september
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout
20.30 uur Theatergroep Hartenkoning: 

‘COURAGE’ Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 16 september t/m 8 oktober
Buitenexpositie 

Vincent van Gogh Photo Award
Park, Berg, Weefhuis, Roosdonck Nuenen

Zaterdag 16 en Zondag 17 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12 Nuenen

Zaterdag 16 en Zondag 17 september
Teerdag bij het Heilig Kruisgilde 

en receptie jubilarissen
de Schutsherd Gerwen

Zaterdag 16 september
10.00-15.00 uur Open Dag 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zaterdag 16 september 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 16 september 
20.00 uur Benefietconcert: Nuenen helpt 

Sint Maarten door Paul Weijmans
Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’ 

(Sportlaan 5) in Nuenen

 Zondag 17 september 
IVN wandeling voor kinderen.

10.00 uur Vertrek per fiets vanaf
het Gemeentehuis aan de Papenvoort

Zondag 17 september
13.30 uur-17.00 uur Vredesweek, 

‘De kracht van de verbeelding’
Van Goghkerkje Nuenen

Zondag 17 september
14.00-17.00 uur Parkblaozersconcert

Kiosk in het Park Nuenen
14.30 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 
‘de kleine prins’. Openluchttheater Mariahout

Maandag 18 september
14.00 uur Rondreis door Madagaskar, 
bijzonder reisverslag door Lola Braun

d’n Heuvel 11 in Gerwen

Woensdag 20 september
10.30 uur Opening Kids Society Erica 

in Kindcentrum De Nieuwe Linde
van Duynhovenlaan 15 in Nuenen

Woensdag 20 september
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 20 september
 19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Woensdag 20 september
20.30 uur Informatieve ouderavond 

voor de Eerste Communie
St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen

Donderdag 21 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 22 september
18.00-22.00 uur Bevrijdingsherdenking

Centrum Nuenen

Zaterdag 23 september
BrabantNacht 2017

Diverse locaties Nuenen

Zaterdag 23 september
Doorkomst mountainbike tocht 

t.b.v. Duchenne Heroes
sportpark Wettenseind, Opwettenseweg 
richting Karpendonkse Plas Eindhoven

Zaterdag 23 en zondag 24 september
Gulbergen 24

Landgoed Gulbergen

Zaterdag 23 en zondag 24 september
 12.30-17.30 uur KunsT met een grote T

Centrum Nuenen

Zaterdag 23 en zondag 24 september 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zaterdag 23 september
14.00-17.00 uur Burendag Wijkvereniging 

Panakkers
het grasveldje aan de Sophiastraat

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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 17 september 10.00 uur: geen 
viering in onze kerk, maar een oecu-
menische dienst in de Regenboogkerk 
met voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
    
Misintenties
Zaterdag 16 september 18.30 uur: An-
na Kluijtmans - Swinkels; Nell Gies - 
Vos; Henk Rooswinkel; overleden ou-
ders Gertrude van Laarhoven - Dacus 
en Cees van Laarhoven.
Zondag 17 september 10.00 uur: over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Harrie en To-
nia Reijnders - Smulders; Pastoor Carel 
Swinkels; Catharina Bollen - Coolen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Willy 
Schepers - Hommen, Wielewaallaan 
57. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
Deze zaterdag wordt er in de dienst 
aandacht besteed aan ziekendag. 
Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt de bisschop spreken over oe-
cumene. De bijeenkomst is in de Re-
genboogkerk. Iedereen is van harte 
welkom.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 17 september 11.00 uur Gilde-
viering, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties
Sjaak Roijakkers, vanwege verjaardag; 
Theo Knoops, vanwege sterfdag; Wies 
Rooijackers - Slegers; Sjef en Lena Sa-
ris - Swinkels; Levende en overleden 
leden van het Heilig Kruisgilde.

Mededelingen
In de dienst van zondag wordt er be-
steed aan ziekendag.

Parochienieuws 
heet nu kruiswoord
Na vijf jaar was Parochienieuws, het 
kleurrijke blad van de Parochie Heilig 
Kruis Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten, toe aan vernieuwing. De redactie 
schreef een prijsvraag uit voor een 
nieuwe naam, het resultaat: de redac-
tie ontving maar liefst 64 suggesties. 
Meerdere suggesties hadden iets te 
maken met het woord kruis, niet zo 
verwonderlijk natuurlijk.
De winnaar van de nieuwe naam is: 
dhr. Lavrijsen uit Nuenen. Hij ontving 
uit handen van pastor Vossenaar een 
mooie attentie.
Kruiswoord verschijnt zes keer per 
jaar en wordt op ongeveer 4000 adres-
sen ontvangen. Het blad is ook online 
te lezen op de website: parochienue-
nen.nl en onze kerkapp.

Twee jubilarissen     
St. Annagilde Nederwetten
Op zaterdag 9 september heeft het St. Annagilde uit Nederwetten twee jubilaris-
sen, Sjef Teunisse 60 jaar lid en Ad van de Rijt 40 jaar lid van het gilde, gehuldigd.

Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt de bisschop spreken over oe-
cumene. De bijeenkomst is in de Re-
genboogkerk. Iedereen is van harte 
welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 september 10.30 uur: vie-
ring met blaaskapel Wettetetters, voor-
ganger dhr. T. van den Tillaart met le-
den van de Carnavalsvereniging.

Misintenties
Martina van Heugten-Swinkels; Hu-
bertus Jansen en Aleida Jansen-Huur-
deman.

Mededelingen
In de dienst van zondag wordt er aan-
dacht besteed aan ziekendag.
De extra collecte op 27 augustus voor 
de Miva heeft € 101,40 opgebracht. Al-
le gulle gevers heel hartelijk dank voor 
uw bijdrage.
Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt de bisschop spreken over oe-
cumene. De bijeenkomst is in de Re-
genboogkerk. Iedereen is van harte 
welkom.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 september: Oecumenische 
viering van de Vredesweek. Voorgan-
ger: pastor J. Deckers. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor PAX. Op 
donderdag 21 september is er weer ons 
wekelijkse Open Huis. Onze kerk is el-
ke zondag geopend. Voor meer info: 
zie ook onze website.

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 14 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Kruisverheffing. 

Vrijdag 15 september. 7.15 uur H. Mis, 
Feest van Onze Lieve Vrouw-van-Ze-
ven-Smarten; gedachtenis van H. Ni-
codemes, martelaar. 
Zaterdag 16 september. 8.30 uur H. 
Mis, H. Cornelius, paus, en Cyprianus, 
bisschop en martelaar; gedachtenis van 
H. Eufemia, Lucia en Geminianus, mar-
telaren. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 17 september. Vijftiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 18 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Jozef van Cupertino, belijder. 
Dinsdag 19 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Januarius, bisschop, en zijn ge-
zellen, martelaren. 
Woensdag 20 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; gedachtenis H. 
Eustachius en gezellen, martelaren. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Pastor Vossenaar (rechts) overhandigt de 
prijs aan dhr. Lavrijsen

Sjef Teunisse werd op 18 jarige leeftijd 
op 1 oktober 1957 lid van het gilde, van 
1958 tot 1966 was hij bestuurslid als 
jonge-deken, van 1971 tot 1980 was hij 
bestuurslid als deken-schrijver (secre-
taris), van 1988 tot 1990 was hij Ko-
ning van het Gilde.
Van 1962 tot 1997 heeft hij in de Kring-
schietcommissie gezeten. Sjef is altijd 
een actieve schutter geweest, en op 26 
juni 1988 werd hij Nederlands Kam-
pioen Geweerschieten op de wip.
Verder heeft Sjef altijd actief mee ge-
holpen bij het opbouwen en inrichten 
van ons Gildeterrein met schietbomen 
en een eigen Gildehuis.
Sjef is ook nu nog altijd aanwezig bij 
vergaderingen, schietwedstrijden, gil-
dedagen en alles wat met het gilde te 
maken heeft.
Nu het lopen en het zien minder wor-
den, houdt hij zich meer bezig met 
kaarten en biljarten.
Voor al deze activiteiten ontving hij 
van het gilde een zilveren schildje met 
60 jaar lidmaatschap en een prachtige 
bos bloemen. Van de Kring Kempen-
land ontving hij het gouden schild van 
de Kring met lustrumrozet 60 jaar, op-
gespeld door Districtsraadsheer Dhr. 
A. Bemelmans van District Noord.

Ad van de Rijt werd op 44 jarige leef-
tijd op 1 december 1977 lid van het 
gilde.
Ad is altijd een actieve schutter ge-
weest, ook het schrijven tijdens schiet-
wedstrijden ging hem goed af tot dat 
het zicht minder werd, verder was hij 
actief bij de opbouw en het onderhoud 
van ons gildeterrein, Ad is altijd een 
van de eerste bij elke activiteit o.a. ver-
gaderingen aanwezig, maar gaat ook 
graag op tijd naar huis, ook kaarten is 
een van zijn geliefde bezigheden.
Voor dit lange lidmaatschap ontving Ad 
van het Gilde een prachtig natuurste-
nen bord met de jaartallen en een foto 
en voor zijn vrouw Tiny was er een 
prachtige bos bloemen. Van de Kring 
Kempenland ontving hij het zilveren 
schild van de Kring 40 jaar gildebroeder 
opgespeld door onze Districtsraadsheer 
Dhr. A Bemelmans in aanwezigheid van 
Kringvoorzitter Felix Crooimans.
Na deze huldiging volgde er een ven-
delhulde door de vendelier van het gil-
de en daarna een receptie die heel goed 
bezocht was door familie en vrienden 
van de jubilarissen. Na deze receptie 
was er nog een gezellig samenzijn met 
wat hapjes en de nodige drankjes die 
ook bij het gilde horen. 

De beide jubilarissen van het St.Annagilde met links Sjef Teunisse en Ad van de Rijt

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 15 september 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.

Repair Café Laarbeek 
Op 20 september organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.
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Nuenens talent in de kart sport
Tommie van der Struijs is afgelopen weekend Zuid-Hollands kampioen bui-
ten karten geworden. Tevens staat hij aan de leiding van het clubkampioen-
schap en staat hij tweede in het open Nederlands kampioenschap.

NKV vermaakt publiek   
slechts halve wedstrijd!
In de tweede wedstrijd van de competitie en de eerste thuiswedstrijd wist 
NKV 1 haar publiek slechts een halve wedstrijd te boeien. Spannend werd 
het nooit, mooi spel werd na rust 'een verplicht nummertje'. 

Nuenenaar Tommie is net acht jaar 
oud en is een echt kart talent. De klas-
se waarin hij rijdt, haalt 100km/u dus 
het is een serieuze sport.

NKV 1 speelt een competitie met 
slechts drie tegenstanders. Na de winst 
vorige week mochten we vandaag de 
andere winnaar uit de eerste ronde, 
Maastricht, verwelkomen. Of het door 
de afstand kwam of omdat er geen 
mensen op de bank waren bij aanvang 
van de wedstrijd of andere redenen, we 
weten het niet en eerlijk gezegd boeit 
het ook niet. NKV startte scherp, liet 
de tegenstander alle hoeken van de 
korfzone en daarbuiten zien en Maas-
tricht wist de korf niet te vinden tot 
12-0. Gat geslagen, punten binnen. De 
tweede helft wilden we weliswaar net 
zo scherp en vooral leuk korfbal laten 
zien, echter als er geen druk op zit 
wordt het 'gezapig' en is verdedigen 
niet meer in de essentie zoals we het 
willen. De tegenstander krijgt vrije 

ruimte, weet een aantal 'afzwaaiballen' 
raak te schieten, de communicatie is 
niet meer helder en zo lopen we mee 
in het scoringstempo van de tegen-
stander. Na de 14-1 ruststand werd het 
21-8 eindstand. Tevreden, omdat het 
afgesproken thema ruim voldoende 
tot uiting is gekomen. Daar kunnen we 
op voortborduren.

Komend weekend speelt alles uit. Za-
terdag NKV A1 naar Gorinchem tegen 
GKV en ook zaterdag, 15.30 uur NKV 
1 uit naar studentencentrum in Eind-
hoven voor de wedstrijd tegen Atilla. 
Zondag mag NKV 2 uit naar Tilburg 
om daar op het nieuwe veld van de 
plaatselijke korfbalclub de eerste pun-
ten te gaan ophalen! Bent u er ook bij?

Teerdag en jubilarissen    
bij het Heilig Kruisgilde 
Op 14 september wordt in de Katholieke Kerk de feestdag van de Kruisver-
heffing gevierd. Omdat 14 september op een doordeweekse dag valt, viert 
het gilde de patroonsdag op de zaterdag het dichtst bij de 14de.

Programma zaterdag 16 september: 
Om 10.00 uur komen de Gildebroe-
ders en -zusters samen op het Martien 
v/d Berk pleintje, om samen met Gil-
deheer pastoor Vossenaar de teerdag 
met een kort gebed te beginnen. Daar-
na trekt men op naar de Schutsherd 
voor de Brabantse koffietafel.
Om 12.45 uur: voorbereiding voor het 
koning schieten. Tijdens de voorberei-
ding is er gelegenheid om te schieten, 
ook eventuele aanwezige jeugd kan 
daaraan deelnemen. 
Om 13.00 uur: koning schieten. De 
strijd vangt aan! Nadat de koning be-
kend is, zal de overheid overleggen of 
hij capabel is om de hoge functie te be-
kleden en zal hij na de handwassing en 
het voldoen van ‘ene silveren munt’ 
toegezongen worden en wordt er een 
toast uitgebracht met een echt Ger-
wens gebrouwen gildebier.
Om 16.30 uur vertrekt het gilde naar 
Gerwen om bij De Stam en Drie Ge-
broeders de nieuwe koning(in) te pre-
senteren. Om 18.00 uur is iedereen 
weer in de Schutsherd voor de warme 
maaltijd.

Programma zondag 17 september: 
10.30 uur verzamelen Gerwenseweg 
45. Na het ophalen van de nieuwe 
koning(in) zal het gilde Pastoor Vosse-

Cees Smits

Johan van Rooij

naar ophalen om samen de Eucharistie 
te vieren tijdens de Gildemis. Nadien 
zal buiten de Eed van trouw hernieuwd 
worden. Na de koffie begint de recep-
tie voor de nieuwe koning(in). Het is 
traditie dat men geen presentje voor 
de Koning(in) meebrengt, maar men 
kan wel een geldelijk bijdrage doneren 
in ‘het mandje’. De koning(in) schenkt 
dit later aan een Gerwens goed doel. 

Jubilarissen
Bij het gilde zijn dit jaar ook twee jubi-
larissen te weten Johan van Rooij, 60 
jaar Gildebroeder en Cees Smits, 25 
jaar Gildebroeder. Johan bekleedt al 
enige tijd de functie van zilverdrager 
en heeft een voortreffelijke staat van 
dienst bij het Gilde, was vele jaren lid 
van de overheid en altijd actief bij de 
vele werkzaamheden van het gilde. Jo-
han was in 1996 koning van het Gilde.
Cees is in 2006 koning geweest. Bin-
nen het gilde is Cees vaandrig en is 
eveneens enige tijd lid geweest van de 
overheid. Hij wordt bij het Gilde wel-
eens de minister van buitenlandse za-
ken genoemd. Ter gelegenheid van 
hun jubileum wordt hen zondag vanaf 
15.00 uur een receptie aangeboden in 
de Schutsherd, met de daarbij beho-
rende huldiging. 
Iedereen is van harte welkom.

Open dag     
Showkorps O&V | Nuenen
Op de laatste zondag van september is het weer zo ver, de open dag van 
Showkorps O&V | Nuenen! Tijdens dit jaarlijkse evenement heeft groot en 
klein de gelegenheid om te ervaren hoe het is om mee te doen met dit suc-
cesvolle Nuenense showkorps. Net als de vorige editie ligt dit jaar de nadruk 
extra op het onderdeel show. 

Ervaren leden begeleiden bezoekers 
met het instuderen van een stukje uit 
de show Circus Spectacular! Natuur-
lijk kunnen bij de diverse stands ook 
allerlei instrumenten en attributen uit-
geprobeerd worden en zullen de majo-
rettes weer klaar zitten met glitters en 
schmink. Als afsluiter van de dag 
wordt voor de allerlaatste keer de show 
Circus Spectacular! opgevoerd. Heb je 
de show nog niet gezien? Of wil je de 
show nog een laatste keer bekijken? 
Dit is je kans!

Sponsoractie
Tijdens de open dag worden er statie-
geldflessen ingezameld ter onder-
steuning van de vereniging. De op-
brengst wordt besteed aan het instru-
mentarium, uniformen voor nieuwe 
leden, en projecten zoals Music Kids. 
Heb je geen zin om te sjouwen met 
flessen of kratten? Bij Jumbo Kern-
kwartier staat een koker om daar je 
emballagebon in te leveren geduren-
de de maand september.

Locatie
Het nieuwe gras op het lonu terrein, de 
gebruikelijke locatie van de open dag, 
is nog niet sterk genoeg. Daarom zal 
de open dag dit jaar plaatsvinden op 
het NKV terrein.

Open dag Showkorps O&V | Nuenen
Zondag 24 september
12.00 - 15.00 uur
NKV terrein, Wettenseind, Nuenen

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

Weleens gewandeld tussen het oude steenoventerrein en 
de Collse Hoefdijk? Daar ligt te midden van elf hectare bos een langgerekt 
ven dat is ontstaan na afgraving op zoek naar leem. Hier nam de Eeneindse 
jeugd vroeger een frisse duik op hete zomerdagen. Behalve in het weekend, 
want dan vertoefden er de families Van Hout en Swinkels, die daar in 1942 
twee zomerhuisjes lieten bouwen. De oprijlaan lag aan de Refelingse Heide 
(de voormalige postbaan naar Helmond). Wie op zoek gaat naar de huisjes 
komt bedrogen uit; de oprijlaan werd doorsneden door de Collse Hoefdijk en 
de huisjes zijn verdwenen. Voor meer informatie, zie het boek Nuenen op het 
randje, bladzijde 289.

IVN wandeling 
voor kinderen
Het IVN gaat zondagmorgen 17 sep-
tember op de Papenvoortseheide kijken 
welke beestjes daar leven. De excursie 
is geschikt voor kinderen met hun 
(groot)ouders. We struinen en zoeken 
met elkaar in bos, heide en rond het 
Bosven. Welke bodemdieren, holletjes 
of andere diersporen zijn er te vinden 
en we kijken of de kikkers, libellen en 
waterjuffers actief zijn bij het ven. 
Vertrek per fiets om 10.00 uur vanaf 
het Gemeentehuis aan de Papenvoort 
in Nuenen.
Start wandeling om 10.15 uur bij de 
slagboom op het bospad Buijsmansven 
en deze duurt tot 11.30 uur. Automo-
bilisten volgen Beekstraat, bij brugge-
tje links af Prinsenweier, rechtdoor het 
Buijsmansven in. Info: Jannie Bottema, 
tel. 040-2833954.

Stoptober in het  
St. Anna Ziekenhuis
Wilt u stoppen met roken? Het St. 
Anna Ziekenhuis kan u daarbij hel-
pen. Bezoek op dinsdag 26 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur onze 
speciale stand in de centrale hal van 
het ziekenhuis in Geldrop. Verpleeg-
kundigen van de afdeling longge-
neeskunde geven u graag meer in-
formatie over het stoppen met ro-
ken en deelname aan de landelijke 
Stoptober actie.

Stoppen met roken kan lastig zijn, ze-
ker zonder professionele hulp of steun 
vanuit de omgeving. Toch weten we 
uit ervaring dat het kan. Zelfs als je 
heel veel rookt of al heel lang rookt.

Stoptober
De afgelopen jaren hebben rokers met 
elkaar bewezen dat Stoptober werkt. 
Stoptober is een jaarlijks terugkerend, 
gezamenlijk stopmoment van 28 da-
gen in oktober. Uit onderzoek blijkt 
dat 28 dagen net lang genoeg is om te 
ervaren wat de positieve effecten zijn 
van stoppen met roken. Rokers kun-
nen zich opgeven en krijgen positieve, 
motiverende feedback via e-mailon-
dersteuning en de Stoptober-app. Ook 
kunnen zij onderling ervaringen uit-
wisselen via de Facebookpagina. Kijk 
voor meer informatie op www.stopto-
ber.nl.

Stoptober is een initiatief van KWF 
Kankerbestrijding, Hartstichting, Long-
fonds, Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Insti-
tuut, GGD-GHOR Nederland, en Alli-
antie Nederland Rookvrij.
www.st-anna.nl

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 10 september in het pro-
gramma Nuenen Nú :
•	 Ezeltjesdag	op	Eeneind
•	 Brandweer	oefent	in	de	Kievit
•	 Voortgang	 nieuwbouw	 Nue-

nens College
•	 Nationale	Ouderendag
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.26
•	 Tegenbeelden	(herhaling	van	2	

juni 2016)

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. De gemeenteraadsvergadering 
van 14 september wordt recht-
streeks uitgezonden door LON TV.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. zie ook 
Facebook en www.youtube.com/
lokaleomroepnuenen.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 16 september
Nuenen VE1 - EMK VE1   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Nuenen VE2 - Braakhuizen VE3  16 .15
Valkenswaard 1 - Nuenen 2   .  .  . 19 .30
Zondag 17 september
IFC - Nuenen1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00 
Nijnsel VR1 - Nuenen VR1   .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR2 - Gilze VR1   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - FC Cranendonck 2  12 .00
Unitas’59 VR1 - Nuenen VR3   .  .  . 10 .00
Maarheeze 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 5 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 6 - SBC 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Nieuw Woensel 4   . 10 .00
Braakhuizen 6 - Nuenen 8   .  .  .  .  . 11 .00
Woenselse Boys 5 - Nuenen 9   . 14 .30
Braakhuizen 7 - Nuenen 10   .  .  .  . 13 .00
Nuenen 11 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 12 - Nederwetten 4   .  . 10 .00
Nuenen 13 - Braakhuizen 9   .  .  .  . 14 .30

EMK
Vrijdag 15 september 
FC Eindhoven 7 - EMK 1 (zaal)   . 22 .00
EMK 2 (zaal) - Oers Gezellig 1   .  . 20 .55
Zaterdag 16 september
Nuenen VE 1 - EMK VE 1   .  .  .  .  .  .  . 16 .15
EMK G1 - Valkenswaard G1   .  .  .  . 10 .00
Zondag 17 september 
EMK 1 - FC Cranendonck 1   .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - WODAN 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 2 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Woenselse Boys 2 - EMK 4   .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
N . Woensel VR 1 - EMK VR 1   .  .  .  . 12 .00

RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 15 september
RW’62 Veterin - Ned . Veterin  .  .  . 20 .00
Zaterdag 16 september
Wilh . Boys Vet . - Nederw . Vet .   .  . 16 .30
Zondag 17 september
Tuldania 1 - Nederwetten 1   .  .  . 14 .30
Unitas’59 8 - Nederwetten 2  .  .  . 12 .00
Braakhuizen 10 - Nederw . 3  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 12 - Nederwetten 4   .  . 10 .00
Nederw . Da 1 - Unitas’59 Da 1   . 12 .15 

NKV KORFBAL
Zaterdag 16 september
Attila - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 17 september 
Tilburg 3 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

HSCN softbal dames 2 
kampioen
Anders dan bij de meeste teamsporten is het honk-en softballseizoen weer 
bijna voorbij. Afgelopen zondag heeft Honk en Softbalclub Nuenen de eer ge-
had het kampioenschap te kunnen vieren van het 2e damessoftbalteam! Wel-
licht hebt u ze nog door het Nuenense zien tuffen in een feestelijk treintje…

Historische aftrap 
voor aftrap G-elftal 
bij EMK
Aanstaande zaterdag 16 september is 
voor velen wellicht een gewone zater-
dag: een dag waarbij het uitoefenen van 
hobby's en vrije tijd vaak centraal staan.
Zo niet voor de spelers en begeleiders 
van EMK G1. Het wordt een histori-
sche zaterdag: voor de allereerste keer 
gaat het G-elftal van EMK een compe-
titiewedstrijd spelen!
Om 10.00 wordt er afgetrapt tegen de 
gasten van Valkenswaard en ongeacht 
de uitslag is er nu al sprake van een 
overwinning voor beiden.
Alle spelers van EMK G1 en Valkens-
waard G1 zijn namelijk onderdeel van 
een stukje historie bij EMK.

Ledenvergadering 
bij RKVV 
Nederwetten
Donderdagavond 21 september om 
21.30u is het weer tijd voor de Algeme-
ne Leden Vergadering (ALV) van de 
vereniging, in het Piet Renders Pavil-
joen. Alle leden zijn welkom.
Voor de agenda zie www@rkvvneder-
wetten.nl of info@rkvvnederwetten.nl

Mooi begin seizoen 
Z&PV Nuenen
Met de zomervakantie achter de rug 
zijn de zwemmers van Z&PV Nuenen 
weer begonnen aan het nieuwe bin-
nenbadseizoen. Daarbij is het altijd 
spannend hoe de allereerste wedstrijd 
verloopt en dus waren er veel blije ge-
zichten na de succesvolle solowed-
strijd van afgelopen weekend.
In de groep met jongste zwemmers 
waren direct alweer dikke persoonlijke 
records te zien. Zo haalde Vita Caboni, 
Jonah Popken, Ralph Spanjers, Liselot 
van der Velden en Remco Verhoeven 
samen ruim 40 seconden van hun tijd. 
Het dikste PR voor Remco zwom hij 
op de 100school, Jonah op de 100wis-
sel en Liselot op de 50school.
Bij de junioren viel onder andere 
Shreya Kumar op. Met een mooi stijl 
zette ze op haar eerste 200m vrijeslag 
4.09.71 neer, waarna ze op de 50school 
met 51.93 ruim 3 seconden sneller was 
dan de vorige keer. Flore Meulendijks 
wist haar 200vrij te verbeteren tot 
2.38.79, terwijl Reno van der Spoel tot 
2.54.91 kwam. Zijn leeftijdsgenoot 
(2004) Floris Sonneveld was vooral erg 
blij na zijn 50vrij, want daarop dook hij 
met 29.91 voor het eerst onder de 30 
seconden.
Onder de 30 seconden zwemmen op 
de 50vrij is misschien minder magisch 
dan onder de minuut op de 100m, 
maar toch wel een mooie barrière om 
te doorbreken.
Vandaar dat Danila van den Hoogen-
band stevig baalde toen ze na haar indi-
viduele 50m 30.06 op de klok zag staan. 
Gelukkig kreeg ze als startzwemster 
van de estafette later nog een kans en 
met 29.94 was het toen wel raak.

Overige persoonlijke records
50rug Pien van Lierop 100rug Lotte 
Bastiaansen, Pleun van der Heijden, 
Pien, Alexander Nijst, Lennart van Sas 
200rug Gijs van Leeuwen, Marit Ver-
spaget 50school Monique Huizing, Ky-
ra Spierings. 100school Lotte, Monique 
200vrij Joep Dedding, Eunice van Ekert, 
Monique, Kyra 100wissel Lotte, Marit.

Beker

Netersel 1 - EMK 1 3 - 5
Door Jacques Ribot

Netersel is een dorpje in de Kempen met nog geen duizend inwoners. Het 
heeft wel een actieve voetbalvereniging die een klasse lager speelt dan 
EMK. De wedstrijd vond plaats onder zonnige weersomstandigheden. 

Start van Bridgeclub Common Sense
De nieuwe vereniging is een feit. Bridgeclub Common Sense Nuenen heeft 
dinsdag 5 september haar eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Vrijwilligers hebben hard gewerkt deze zomer en de concept Statuten, Huis-
houdelijk reglement en Competitiereglement gemaakt. Ze werden alle-
maal, met enkele kleine wijzigingen, goedgekeurd. De leden stelden onder 
applaus ook het nieuwe bestuur aan en, om helemaal compleet te zijn, werd 
het logo gepresenteerd.

Stompe Linde Toernooi groot succes
Op 9 september werd het 23e Stompe Linde Toernooi gespeeld. Maar liefst 
42 schakers, verdeeld over drie poules, schaakten de hele dag dat de stuk-
ken ervan afvlogen. 

Het tweede bijbod *
Vorige week heb ik al gezegd dat bridgen een dialoog is en dat het heel belangrijk is te 
luisteren naar elkaars bieding. Vervolgens probeer je te begrijpen wat je partner daarmee 
wil zeggen. Na de herbieding is al veel bekend over de verdeling en het aantal punten dat 
partner heeft. Nu gaan we nog een stap verder en behandelen we jouw tweede bijbod: dus 
bijvoorbeeld 1♦-1♥-1♠-?

Als je al weet dat je samen met partner acht harten of schoppen hebt, zal die kleur de speelsoort wor-
den. Zo niet, dan wordt het meestal SA. Verder is het belangrijk om de weten of je samen genoeg pun-
ten voor de manche hebt: ongeveer 25 punten.

Je hebt in handen:
♠ H642 ♥ 9872 ♦ H43 ♣ A5

Vraag 1: wat is je eerste bijbod?
Vraag 2: wat is je tweede bijbod na de volgende verschillende herbiedingen van partner?
a. 1♦-1♥-1♠-? b. 1♦-1♥-1SA-? c. 1♦-1♥-2♣-? d. 1♦-1♥-2♦-? e. 1♦-1♥-2♥-? f. 1♦-1♥-3♦ 
g. 1♦-1♥-3♥

Antwoorden:
1. 1♥. Met twee 4-kaarten hoog begin je met de laagste om zo economisch mogelijk te bieden: bied 
4-kaarten van onderaf, ongeacht de kwaliteit. Als je een 4-kaart ruitensteun hebt, moet je toch 1♥ 
bieden. Tenslotte zijn we altijd in eerste instantie op zoek naar een fit in een hoge kleur.
2a. 3♠. Partner belooft met zijn herbieding minimaal een 4-kaart ♦ en een 4-kaart ♠. Hij ontkent een 
4-kaart ♥. Je hebt steun voor partners hoge kleur. Je gaat dus schoppen spelen. Nu moet je meteen 
aangeven hoeveel punten je denkt dat je samen hebt. Het zou kunnen dat de manche er in zit, maar 
dat weet je niet zeker. Daarom bied je 3♠ als uitnodiging voor de manche. (met 6-9 bied je 2♠; met 
12+ bied je 4♠).
2b. pas. Partner belooft met zijn herbieding 12-14 punten en een evenwichtige hand zonder 4-kaart ♥ 
en zonder 4-kaart ♠. Een kleur die je op 1-niveau kunt bieden mag je immers nooit overslaan. Je weet 
nu dat er geen fit is in een hoge kleur en dat je samen geen 25 punten hebt. Passen dus!
2c. 2SA. Partner belooft 12-17 punten en minimaal een 5-kaart ♦ en een 4-kaart ♣. Hij ontkent een 
4-kaart ♥ en een 4-kaart ♠. Er is geen fit in een hoge kleur en er is nog kans dat er een manche in zit. 
Met 2SA nodig je partner uit om 3SA te bieden als hij niet minimaal is. Partner mág passen.
2d. 3♦. Partner belooft 12-14 punten met een 6-kaart ♦. Je weet dat je samen geen 25 punten hebt 
en dat er geen fit is in een hoge kleur. Je kunt dus passen, maar vanwege je aansluiting in ♦ verwacht 
je zes ruitenslagen te maken. Misschien zit er toch nog 3SA in met 24 punten samen. Met 3♦ kun je 
partner daarvoor uitnodigen. Met mooie 14 punten kan hij dan de manche bieden, anders past hij. Geef 
jezelf een compliment als je deze goed had!
2e. 3♥. Partner belooft 12-14 punten met een 4-kaart ♥ steun. Als de fit in een hoge kleur al gevonden 
is, hoef je je andere hoge kleur niet meer te bieden. Harten wordt de troefkleur. Omdat je een doubleton 
hebt mag je, nu er een fit gevonden is, een punt bijtellen. Je biedt 3♥ als uitnodiging voor de manche.
2f. 3SA. Met 3♦ belooft partner een 6-kaart ♦ met 15-17 punten. Nu nodigt hij jou uit voor de manche. 
Met 10 punten en dekkingen in de andere kleuren, ga je daar graag op in.
2g. 4♥. Partner heeft ook een 4-kaart ♥ en is niet minimaal. hij heeft 16-17 punten en nodigt weer uit 
voor de manche. Jij bent ook niet minimaal en biedt dus 4♥.

Altijd lastig een hand met 10 punten. Vaak is er nog onzekerheid over al of niet de manche en moet je 
dus uitnodigen. Besef wel dat partner mag passen. Met 12 punten moet je, als partner heeft geopend, 
dus niet uitnodigen, maar zelf de manche bieden.

Vanaf 27 september 2017 kun je alleen of met je bridgepartner komen bridgen op de woensdagmid-
dagen. Als je je opgeeft krijg je vooraf per mail een stukje theorie met oefenstof toegestuurd. Het eerste 
half uur is er gelegenheid voor het stellen van vragen over het behandelde onderwerp. Daarna worden 
er, deels voorgestoken, spellen gespeeld. Je speelt twee, drie of vier spellen per ronde van een half uur. 
Er zijn één of meerdere ervaren spelers aanwezig voor ondersteuning. Inschrijfgeld € 10,- p.p. tevens 
contributie voor de eerste 5 sessies, daarna € 1,- p.p. per keer dat men deelneemt. Locatie: “D’n Inloop” 
in het Klooster. Tijdsduur: 14.00 - 17.00 uur. De cursusduur is 12 weken en na afloop wordt in overleg 
met de deelnemers beslist of deze op een of andere manier wordt voortgezet.
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: jvanheijningen@onsnet.nu

Deze opzet van middagbridge is een samenwerkingsproject van de 5 Nuenense bij de Nederlandse 
Bridge Bond aangesloten bridgeclubs en KBO bridge.   * Noortje van den Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

De voorzitter, Marinus Dekkers, hief 
het glas (voor deze gelegenheid met 
bubbels) en proostte met de volle zaal 
op de start van de nieuwe vereniging.
De club zou geen echte bridgeclub zijn 
als niet direct aansluitend aan de ver-
gadering de kaarten werden geschud 
en het spel gespeeld. Hiernaast een 
beeld van de leden die alweer verzon-
ken zijn in hun speelplannen. Tussen 
de speelronden door was er deze 
avond extra gelegenheid om nader 
kennis te maken en ook andere dan 
bridgegesprekken te voeren. De leden 

hebben niet voor niets zojuist in de 
vergadering het doel van de vereniging 
goedgekeurd; zowel ‘de uitoefening 
van het bridgespel’ als ‘het handhaven 
en zo mogelijk verbeteren van de goe-
de sfeer binnen de vereniging’.

Wil je eens kennismaken en meedoen? 
Bridgeclub Common Sense Nuenen 
speelt elke dinsdag in Gemeenschaps-
huis Enode Eeneind vanaf 19.45 uur. 
Contactpersoon: Jan van Heijningen, 
secretaris, jvanheijningen@onsnet.nu. 
U bent van harte welkom.
Meer informatie op https://www.
nbbclubsites.nl/club/30022
Tip: de club organiseert zelfs twee zo-
genaamde drives dit seizoen. Dat zijn 
de Zonnebloemdrive op zaterdag 27 
januari en de Van Goghdrive op zater-
dag 24 februari. Meer info mettertijd 
op de website. 

De zeven rondes verliepen vlekkeloos 
en om half vijf konden de beste spelers 
uit de poules hun keuze uit de felbe-
geerde prijzen maken. 
Winnaar van de sterkste poule (A) was 
Johan Wuijts, met 5,5 uit 7 ongeslagen. 
In poule B ging Koos Rademaker van 
SV Nuenen met de eerste prijs naar 
huis. Koos scoorde 5,5 uit 7. Ook in 
poule C speelde enkele van onze eigen 
leden mee. Uiteindelijk wist Jan Spruijt 
in een spannende finale zijn clubge-
noot een slag voor te blijven en haalde 
het beste resultaat van de dag: 6 uit 7!

Wilt u ook (weer) gaan schaken? Kijk 
dan eens op www.svnuenen.nl. Wij 
spelen in Steunpunt De Goudvink, 
maandagavond vanaf 20.00.

Stompe Linde schaaktoernooi groot succes

Softbal

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Op het eigen Sportpark de Lissevoort 
was het bezoekende team uit Zeven-
bergen niet bestand tegen het goed 
draaiende Nuenense damesteam. Ze-
ker geen schande, want deze dames 
hebben dit seizoen niet één wedstrijd 
verloren. Tegen de dames uit Zeven-
bergen was de eindstand 13-2, mede 
dankzij een knappe homerun van Mi-
chelle Cuypers.

De reden van dit succes? Een goed ge-
balanceerde mix van ervaren en jonge 
speelsters en veel trainen, aldus een 
aantal van de altijd aanwezige beste 
stuurlui aan wal. Volgend seizoen 
hoopt HSCN dit team bij elkaar te 

houden, zodat er een gooi kan worden 
gedaan naar het volgende kampioen-
schap in een klasse hoger.

Voor dit seizoen is de top 3 als volgt 
geëindigd:
HSCN D2 / 14 gespeeld, 28 pt.
Wizards Bergen op Zoom D1 / 14 ge-
speeld, 22 pt.
Stags Etten Leur D1 14 gespeeld, 20 pt.

Wil je ook deel uitmaken van dit succes-
verhaal? Meld je aan bij HSCN en kom 
een aantal keren vrijblijvend meetrai-
nen in de aanloop naar het nieuwe sei-
zoen. (ook voor honkbal en beeball ui-
teraard) Info via www.hscn.nl 

Het kampioensteam van HSCN 2

Actie van Rick van den Bogaard - rechts 
Ruud Boerema 

EMK begon goed aan de wedstrijd en 
al in de 5e minuut werd Rick van den 
Bogaard vrijgespeeld. Hij kon de kee-
per met een geplaatste bal in de korte 
hoek verslaan (0-1). EMK bleef eerst 
aanvallen maar gaandeweg werd het 
spel van EMK rommelig. Men speelde 
te dicht op elkaar waardoor de tegen-
standers makkelijk konden verdedi-
gen. Balcontrole was af en toe matig bij 
EMK. Netersel kreeg meer vertrouwen 
in het eigen spel en EMK moest gelei-
delijk achteruit. Na een half uur spe-
len, werd een grote doelkans voor 
Netersel van de doellijn gehaald door 
een verdediger. Enkele tellen later 
werd keeper Edwin Cuppen geklopt 
door een fraai ingestudeerde vrije trap 
(1-1). De gelijkmaker was verdiend. 
Kort voor rust, kwam één van de spit-
sen van Netersel dwars door het mid-
den van de verdediging van EMK, al-
leen voor keeper Cuppen en rondde 
beheerst af (2-1). Na de theepauze, was 
er iets meer stabiliteit achterin bij 
EMK met een paar wisselspelers. Rick 
van den Bogaard was ongrijpbaar voor 
de tegenstanders en scoorde snel twee 
doelpunten waarbij de tweede een be-
heerste lob over de keeper was. Na de-
ze hattrick, raakte Rick nog twee keer 
de doellat. Ondanks de voorsprong, 
was er geen rust in het spel van EMK. 
Desondanks kon EMK de voorsprong 
vergroten in de 77e minuut door 

Christian Messerschmidt met een 
knappe volley (2-4). Binnen één mi-
nuut scoorde de tegenstander (3-4). 
Gelukkig kon EMK op een hoekschop 
de marge opnieuw vergroten door 
Hein van den Bosch (3-5). Netersel 
ging tot het einde toe vol voor eigen 
kansen. Het was een wedstrijd met 
weinig overtredingen goed geleid door 
scheidsrechter Ronald Spijkers. De 
volgende uitdaging voor EMK is de 
thuiswedstrijd tegen FC Cranendonck 
zondag 17 september om 14.30 uur. 



Ook Nuenen verdient snel, betrouwbaar 
en toekomstbestendig internet 

Bezoek een van onze voorlichtingsavonden en ontdek 
alles over de aanleg van glasvezel in uw buurt

25 09 2017 |  DE DOMPELAAR, Sint Janstraat 49, 
Elsendorp / De Rips

26 09 2017 |  ONTMOETINGSCENTRUM BEEK EN DONK, 
Otterweg 27, Beek en Donk

27 09 2017 |  BUURTHUIS MARIAHOUT, Bernadettestraat 43, 
Mariahout

28 09 2017 | DORPSHUIS LIESHOUT, Grotenhof 2, Lieshout
02 10 2017 | DE DREEF, De Duivenakker 76, Aarle Rixtel
03 10 2017 |  DE SPRANK, Oude Molenweg 12, 

de Mortel / Gemert-Zuid
04 10 2017 | DE BONGERD, Asteroïdenlaan 2, Breugel
05 10 2017 |  GEMEENSCHAPSHUIS DE BRON, Onze Lieve 

Vrouwestraat 60, Handel / Gemert-Noord
09 10 2017 |  DORPSHUIS D’N HEUVEL, Heuvel 11, 

Nuenen / Gerwen
10 10 2017 | HET PAROCHIEHUIS, Gemertseweg 2, Bakel
12 10 2017 |  MULTICULTUREEL CENTRUM DE SCHANS, 

Pastoor Simonisplein 2, Milheeze

start 20.00 u – inloop vanaf 19.30 u

Meer informatie over deze actie, aanmelden en het 
aanbod van onze serviceproviders? 
Ga snel naar www.mabib.nl

Als 50% zich 

inschrijft, 

gaat de schop 

in de grond!

www.savant-zorg.nl   •   (0492) 572 000

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

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

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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)

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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