
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
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

O

Pasar Malam
East meets West

23 en 24
september

Hondenuitlaatservice De Snuffelende Snuit breidt diensten uit 

De hond kan nu     
ook blijven logeren
Door Caroline van Nes

Ruim tweeëntwintig jaar geleden besloot Maeyke Alons haar rechtenstudie 
te staken en te gaan doen wat ze echt leuk vindt: werken met honden. Ze 
begon een eigen hondenuitlaatservice, nadat ze eerst elders praktijkerva-
ring had opgedaan. In 2001 kocht Maeyke een stuk bos, waar de honden vei-
lig en ongestoord kunnen rennen en spelen. Een paar jaar geleden verruilde 
ze Nuenen voor een prachtige buitenlocatie tussen Mariahout en Zijtaart, 
waar de honden alle ruimte hebben. In het knusse houten huisje in haar gro-
te tuin vertelt ze over haar werk, dat nog steeds haar lust en haar leven is.

“De hondenuitlaatservice heb ik al 
heel lang, maar sinds deze zomer doe 
ik er ook opvang bij”, begint Maeyke. 
“Kleinschalig, zodat de honden ook 
alle ruimte en aandacht krijgen. Ze 
kunnen voor een dag komen, maar 
ook voor een langere periode, als 
mensen op vakantie gaan. Nieuw is 
ook dat ik sinds deze maand indivi-
duele wandelingen of met kleine 

groepjes van drie of vier honden aan-
biedt. Ze leven bij mij in huis en in de 
tuin, ik heb dus geen kennels, dat 
spreekt veel mensen aan”.

Eigen bos
Twee eigen honden, twee katten en 
drie pony’s, Maeyke vindt het heerlijk 
om omringd te worden door al haar 
dieren. “De ochtend is hier wel heel 
hectisch, ze willen allemaal tegelijk 
eten en aandacht”, vertelt ze lachend. 
“Als iedereen voorzien is eet ik zelf wat 
en dan ga ik alle hondjes thuis opha-
len. Ik rijd naar mijn eigen stukje bos, 
op het Rullen, ten noorden van Ger-
wen. Dit stuk land is helemaal om-
heind en ‘dogproof ’, zodat de honden 
een uur lang heerlijk los kunnen lopen 
en samen spelen en rennen. Het is 
druk, maar ik zou niet anders meer 
willen, ik vind het heerlijk”. 

Lesbos
Maeyke heeft pas geleden een hondje 
van Lesbos geadopteerd. Ze raakte 
enorm aan het beestje gehecht, dat 
rondscharrelde bij haar appartement. 
Door het vele regelen en rondkijken 
bij de verschillende shelters, besloot 
ze dat ze meer wil gaan doen voor de 
honden en katten op Lesbos. Maeyke: 
“Er is een enorm overschot aan hon-
den en katten op de wereld, dus adop-
teren, zo’n geweldig dier een kans ge-
ven, is voor mij haast vanzelfsprekend. 
Ze passen zich snel aan aan hun nieu-
we omgeving en zijn ontzettend dank-
baar en liefdevol, dat hoor je van ie-
dereen die een dier uit het buitenland 
adopteert”. Op haar website vertelt 
Maeyke over haar tijd op het eiland en 
over wat haar plannen zijn. 

Voor meer informatie: 
Facebook De Snuffelende Snuit en 
www.snuffelendesnuit

24 september 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, van 12.00-15.00 
uur, heeft groot en klein de gelegenheid om te ervaren hoe het is om mee te 
doen met dit succesvolle Nuenense showkorps. 

Verraad in Nuenen -   
liquidatie in Wijk bij Duurstede
Door Edwin Coolen

p 17 juli 1944 wordt de 21-jarige Reinoud Marchal uit Wijk bij Duur-
stede door het verzet bij de Leersumsche Plassen geliquideerd. De 
top van de gewestelijke illegaliteit had hiertoe besloten omdat Mar-

chal onderduikers had verraden en een gevaar vormde voor het verzet en 
andere onderduikers. Dat verraad vond plaats in Nuenen.

Kopie van de persoonskaart van Marchal

Marchal woonde van 19 januari 1944 
tot 5 mei 1944 in de huidige Linden-
laan in Nuenen. De Lindenlaan heette 
toen Boterstraat (in dialect: Botter-
straat), naar de zuivelfabriek die er 
stond. Marchal kende via via mensen 
in Nuenen en is zo hier in de kost te-
recht gekomen om te gaan werken bij 
DAF in Eindhoven. De mensen waar 
hij bij inwoonde, zouden ook niet he-
lemaal ‘zuiver op de graat’ zijn. Mar-
chal was lid van de Nederlandse 

Volksdienst, de nationaalsocialisti-
sche organisatie voor maatschappelijk 
werk en sociale zorg. Op aanwijzen 
van Marchal werden in en rond Nue-
nen onderduikers door de Feldgen-
darmerie opgepakt.
Dan word Marchal zelf gearresteerd in 
Nuenen, wegens verduistering van 
gelden voor slachtoffers van het bom-
bardement in Nijmegen. Geld waar hij 
als lid van de Nederlandse Volksdienst 
bij kon. Na twee maanden werd hij 

ontslagen uit het Huis van Bewaring. 
Een dag later werd hij dus door het 
verzet opgepakt en geliquideerd. 
De informatie die tot zijn dood leidde, 
kwam vermoedelijk van Harry Aarts, 
Eindhovense politieman en actief in 
het verzet. Hij speelde waarschijnlijk 
informatie over Marchals activiteiten 
door aan het verzet rond Wijk bij 
Duurstede, waar Aarts ene Wim Leeuw 
kende. De ouders van Leeuw woonden 
in Eindhoven en hij had nog contact 
met Aarts en Rien van Bruggen, even-

eens verzetsman In Eindhoven. Aarts 
en Van Bruggen hebben onder andere 
piloten opgehaald bij Piet Kuijten op 
Eeneind. Kuijten verborg piloten en 
andere onderduikers.

Gebaseerd op de artikelen van Leendert 
Smit zoals gepubliceerd in Terugblik, peri-
odiek van de Documentatiegroep ’40-’45. 
Wim Leeuw was de oom van Smit.
Reacties, tips of aanvullende informatie 
zijn welkom, graag mailen naar: 
redactie@ronddelinde.nl

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! Natuurlijk 
kunnen bij de diverse stands ook aller-
lei instrumenten en attributen uitge-
probeerd worden en zullen de majoret-
tes 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 ondersteu-
ning van de vereniging. De opbrengst 
wordt besteed aan het instrumentari-
um, uniformen voor nieuwe leden, en 
projecten zoals Music Kids. Heb je 
geen zin om te sjouwen met flessen of 
kratten? Bij Jumbo Kernkwartier staat 
een koker om daar je emballagebon in 
te leveren gedurende de maand sep-
tember.
 

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 korfbalterrein, Wettenseind, 
Nuenen.

Opnieuw soap met Nuenense raad

Gemeenteraad zet zichzelf   
en Nuenen weer in de etalage
Door Gerrit van Ginkel

Opnieuw gaat de gemeenteraad van Nuenen weer voor schut. Nu is het 
weer een geheime stemming over een nieuwe periode van zes jaar voor 
burgemeester Houben waarover de raad moest stemmen. Donderdag 14 
september was die stemming en een dag later lag de uitkomst al op straat.

Opnieuw waren er één of meerdere lek-
ken die de uitslag op straat brachten.
Verschillende fracties waren woedend 
over het uit de school klappen van een 
geheime stemming.
Burgemeester Houben gaat volgens 
het E.D. aangifte doen wegens schen-
ding van de geheimhouding. Stulti-
ens, fractievoorzitter van W70, 
spreekt in datzelfde artikel van het 
E.D. dat hij zijn buik vol heeft en dat 
het ziekelijke vormen aan neemt. “We 
hebben af te rekenen met een paar 

rotte appels die de boel verzieken en 
te laf zijn om zich bekend te maken”. 
Aan de stemming namen slechts 12 van 
de 19 stemgerechtigden. De meeste af-
wezigen waren met vakantie. De stem-
ming was anoniem en schriftelijk. Vier 
waren tegen een nieuwe termijn van 
herbenoeming en acht waren voor.
Dit enorme brevet van onvermogen 
van de Nuenense raad zal zeker in Den 
Bosch weer gezien worden als een extra 
reden ons dorp samen te voegen met 
een ander.



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 
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rEsultatEn taXus taXi
Stichting Taxus Taxi zamelde dit jaar taxussnoeisel in goed voor 
2.200 chemotherapieën. In onze gemeente waren er 143 donateurs 
met in totaal 3.254 kilo taxussnoeisel, goed voor 25 chemothera-
pieën. Namens het hele team willen zij iedereen die hieraan bijge-
dragen heeft hartelijk danken! 
Het draagvlak voor taxusinzameling 
wordt steeds groter. Blijf de stichting 
volgen via www.taxustaxi.nl. Ook in 
2018 starten zij weer met een nieuwe 
taxusinzameling. 

mantElZorGcomplimEnt 2017
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017 organiseert de ge-
meente Nuenen in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg en 
een groep enthousiaste vrijwilligers de Dag van de Mantelzorg. 
Thema dit jaar is “mantelzorgers laat je zien”. We zetten de vele 
honderden mantelzorgers in onze gemeente eens extra in het zon-
netje. Op deze twee dagen, die plaats zullen vinden in Het Klooster, 
kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten, een praatje maken en 
deelnemen aan diverse activiteiten. Nadere informatie over de man-
telzorgdagen op 10 en 11 november volgt.

registratie vóór 3 november
Ook dit jaar ontvangen alle mantelzorgers die staan ingeschreven 
bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen een compliment in de vorm 
van een VVV waardebon. Mantelzorgers die nog niet staan inge-
schreven bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen worden opgeroepen 
dit alsnog te doen. Registratie bij het Steunpunt Mantelzorg kan 
altijd. U ontvangt dan automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief 
waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die 
het Steunpunt organiseert. Om in 2017 nog in aanmerking te komen 
voor het mantelzorgcompliment moet u zich vóór 3 november 2017 
hebben ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Inschrijven kan 
elke ochtend van 9.00 tot 12.30 uur.
 
contactgegevens steunpunt mantelzorg?
U vindt Steunpunt Mantelzorg aan de Berg 22c in Nuenen. 

woonwEnsEnonDErZoEK
De gemeente Nuenen doet mee aan een groot regionaal woonwen-
senonderzoek dat half september start in de Metropoolregio Eind-
hoven. Doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en –wensen 
van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeen-
tebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed moge-
lijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het 
onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden. 
Voor het onderzoek worden 50.000 inwoners van de 21 gemeenten 
in Zuidoost-Brabant benaderd en dus ook inwoners in onze ge-
meente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners geselecteerd. 
Half september krijgen de geselecteerden een brief in de bus met 
het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragen in de enquête zijn 
zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragen 
gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woon-
wensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek 
worden in het voorjaar van 2018 bekend.  

vriJwilliGErspriJs 2017
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 jaarlijks een vrijwil-
ligersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische hul-
diging van alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame 
vrijwilligers in de gemeente Nuenen. Vrijwilligers die in het afgelopen 
jaar inspirerende activiteiten en/of bijzondere activiteiten hebben 
uitgevoerd, komen in aanmerking. We nodigen organisaties nadruk-
kelijk uit om ook jonge vrijwilligers voor te dragen voor deze vrijwil-
ligersprijs. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,- voor de 
organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. De vrijwilliger 
ontvangt het bronzen waterleliebeeld en een oorkonde.

aanmelden vóór  31 oktober
Via een aanmeldingsformulier kunt u vrijwilligers opgegeven voor 
de nominatie tot Vrijwilliger van het jaar 2017. Dit formulier is per 
post verstuurd aan organisaties in Nuenen en is ook te verkrijgen 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen. Het volledig ingevulde formulier moet vóór 31 oktober 2017 
binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Zet uw vrijwilliger in het zonnetje!
De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt aan dé Vrijwilliger 2017 tijdens 
de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting. Heeft u vragen? Neemt u 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Berg 22c, 5671 
CC, Nuenen telefoon: 040 2831675. Het Steunpunt is onderdeel 
van het CMD en is bereikbaar op ma t/m do van 8.30-16.00 uur en 
op vrijdag van 8.30-12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar: 
ismene.borger@levgroep.nl

nuEnEn (branD)vEiliG
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Wordt u gealarmeerd door rookmelders? Hangen uw rookmelders 
op de juiste plaats en werken ze nog wel? Nog steeds denken veel 
mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. Dit is een gevaarlijke 
gedachte, het kan iedereen overkomen.  De gemeente Nuenen 
startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel is het aan-
tal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het plaatsen 
van rookmelders. 

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

Op 27 september is de milieustraat op woensdag 
voor de laatste keer tot 20.00 uur open.
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collEctE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten.

vErKEEr
In verband met de bevrijdingsherdenking op vrijdag 22 september 
worden de wegen rondom het Park afgesloten tussen 18.00 tot 21.00 
uur en hier is ook een parkeerverbod van kracht.

raaDsvErGaDErinG
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in 
Het Klooster. Via http://nuenen.raadsinformatie.nl, is de raadsver-
gadering live te volgen en na afloop terug te kijken, de agenda en 
bijbehorende stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Ge-
meentehuis. De gemeenteraad vergadert:

 28 september 2017 raadsvergadering onderwerpen:
•	 Wijziging	gemeenschappelijke	regeling	WSD
•	 WMO	verordening	2017	en	Verordening	Jeugdhulp	2017	

gemeente Nuenen
•	 Voornemen	 tot	deelname	aan	de	Stichting	BIZOB	door	

VRBZO en ODZOB
•	 Winstbestemming	2016	Metropoolregio	Eindhoven
•	 Landelijke	autorisatie	GBA-V	voor	Zuidoost-Brabant
•	 Accommodatiebeleid	2018	-	2021
•	 Invoering	van	'Het	Nieuwe	Inzamelen'	van	huishoudelijk	

afval in Nuenen als pilot in bestaande wijken
•	 Vaststelling	‘Integrale	Strategie	Ruimte’	(metropoolregio	

Eindhoven)
•	 Reactie	op	eindrapport	evaluatie	samenwerking	MRE
•	 Begrotingswijziging	voor	verwerking	aankoop	maatschap-

pelijk vastgoed
•	 Budgetten	vanuit	2016	ten	laste	van	reserve	vrije	beste-

dingsruimte
•	 Monitor	Sociaal	Domein

wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

lEt op: blauwalG 
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauwalg aange-
troffen in de vijver gelegen bij de Collse Hoefdijk / Helmondweg (A270). 
Deze vijver ligt aan een honden losloopweg met de straatnaam Refe-
lingse Heide en wordt vaak gebruikt om honden in te laten zwemmen. 

Gevolgen van blauwalg 
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in 
de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water. 
Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidir-
ritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water 
via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroor-
zaken. Honden kunnen beter niet in met blauwalg besmet water 
zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vissen. 

waarschuwing en informatie
De gemeente Nuenen waarschuwt 
de inwoners voor dit gevaar voor 
de Volksgezondheid. Waterschap 
De Dommel heeft al een waarschu-
wingsbord bij de besmette water-
partij geplaatst. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website 
van Waterschap De Dommel www.
dommel.nl/blauwalg en botulisme 
of u kunt contact opnemen met het 
KCC van de gemeente Nuenen via 
040-2631631.

 

Inmiddels is gestart met de tweede fase van het project waarbij 
steeds een aantal wijken tegelijk worden benaderd voor een brand-
veiligheidscheck. De kosten van een rookmelder zijn € 17,50 en elke 
volgende € 15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsing, advies en 
een brandveiligheidscheck. De bewoners kunnen zich telefonisch of 
via een online aanmeldformulier aanmelden bij de gemeente Nue-
nen. Met deze personen nemen de vrijwilligers dan contact op om 
een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dit bezoek vindt altijd 
plaats met twee personen die herkenbare kleding en een legitimatie 
van het project Nuenen Brandveilig hebben en duurt maximaal een 
half uur. Er kan rekening worden gehouden met uw vakantieplan-
ning, zodat er ook een afspraak kan worden gemaakt op een latere 
door u gewenste datum. 

aanmelden
Woont u binnen het 
blauwomrande gebied 
van de plattegrond en 
wilt u graag meer weten 
over de brandveiligheid 
in uw woning? Tot en 
met de maand oktober 
2017 kunt u zich aan-
melden met het online 
aanmeldformulier via de 
website van de gemeente (www.nuenen.nl, onder het kopje ‘projec-
ten en initiatieven’)  of via telefoonnummer 040-2631 631. Het 
project is in principe afgerond in Nuenen-Zuid, mocht u zich toch 
nog aan willen melden dan graag via bovengenoemde kanalen. U 
kunt hier ook voor overige vragen over het project terecht. 

vErGunninGEn     
pErioDE 11-09-2017 En 17-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

binnengekomen omgevingsvergunningen
locatie omschrijving 
Jan	van	Schijnveltlaan	5	 Aanpassen	raamkozijn	voorgevel	

verleende omgevingsvergunningen
locatie omschrijving 
Mauritsgaarde 38 Plaatsen garagedeur in carport 
Europalaan 105 Dakisolatie aanbrengen 
Bakertdreef 2 Oprichten woonhuis 
De Vroente 58 Plaatsen dakopbouw 

mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
locatie omschrijving 
Voirt 27 Plaatsen dakkapel 

binnengekomen aanvraag apv en bijzondere wetten
locatie omschrijving 
Gerwen Dorpskermis Gerwen 13-16 oktober 
Wettenseind 28, Nuenen c.a. Vincentwandeling 24 september 
Wijk Eeneind Intocht Sint Eeneind 25 november 
Centrum Gerwen Intocht Sint Gerwen 26 november 
Heuvelplein, Gerwen Aftrap Carnaval / Sinterklaasviering tent  
  24/25/26 november 
Park, Nuenen De Nachtwacht Rally 1 juli 2018 

verleende vergunningen apv en bijzondere wetten
locatie omschrijving 
Vincent van Goghplein Pasar Mundiaal 24 september 
Gerwen 5e Tour de Gazet 25 november 
Sportpark Wettenseind Duchenne Heroes mountainbiketocht 
  23 september 

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 
14-09-2017 Nuenen c.a. Privacy protocol Sociaal Domein 
  gemeente Nuenen c.a. 2017 
12-09-2017 Nuenen c.a. Handhavingsprotocol PW/IOAW/IOAZ 2017 
  gemeente Nuenen en Son en Breugel 
12-09-2017 Nuenen c.a. Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk 
  en bijstand Nuenen c.a. 2012 ingetrokken 

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



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

wijk Nuenen Centrum
(omg. Berg ± 155 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

 

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 een vertrouwd stukje vlees, 
met passie voor u klaar gemaakt!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Beierse Frikadel 
........................................iedere 4e gratis
100 gr. Varkens Fricandeau +
100 gr. Gekooke Worst .............3,25
Entre Côte
"Boter mals" 100 gram  ..........................2,10
Suprise Rol
100 gram  ................................................1,75
Gevulde Paprika
100 gram  ................................................1,15
Gegrilde 
Kippenpoten ....................5,00

Bijna al onze belegde broodjes,
 gaan warm de deur uit!!!

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m woensdag 27 september

Wokgroenten speciaal  
 1/2 kilo 1,95
Soepgroenten speciaal    
pan klaar   250 gram 1,25

Bieten salade     
 250 gram 1,89

Spitskool panklaar      
 1/2 kilo 0,89

Kastanje champignons       
 per bakje 0,99

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

Kwaliteit maakt het verschil
Acties week 38 : geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 september 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Fijn Volkoren  
100% volkoren brood. 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Chocolade marmercake
     nu € 350_____________________________________________________

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_____________________________________________________

Brabants roggebrood 
of rogge knar   nu € 175_____________________________________________________

Fries of Brabants 
suikerbrood    nu € 225_____________________________________________________

Tarwe 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

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
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 PUZZELHOEKWeek 38

Kruiswoord

Horizontaal: 1 vulkanisch gesteente 6 ober 11 reeds 12 klasse 14 United Nations 
16 in zekere mate 18 muurholte 19 ontelbaar 21 lol 22 bouwmateriaal 24 zijde 
25 sneu 26 biljartstok 27 oude lap 29 schrijfplankje 30 indruk 32 klassiek 
zangspel 34 in orde 35 insect 37 brutaal persoon 40 Nederlander 44 duivenhok 
46 onbewerkt 47 geheel van regels 48 wilde haver 50 plak brood 52 slavenschip 
54 ploegsnede 55 deel v.d. voet 57 honkbalterm 58 troep 59 Romanum Imperium 
60 deel v.e. aanrecht 63 eerste kwartier 64 kosteloos 65 appelsoort.

Verticaal: 1 welvaart 2 medische foto 3 paling 4 luitenant 5 strekking 
6 deel v.d. Balkan 7 daar 8 gestold vleesnat 9 draaikolk 10 bouwval 11 vrees 
13 zwarte delfstof 15 vereist 17 witkalk 20 avondkleding 22 pratende vogel 
23 wolvlokje 26 hoes 28 schuld 31 plant met kluit 33 riv. in Europa 36 graficus 
37 vuile plek 38 deel v.h. lichaam 39 bergkristal 40 deel van Nederland 
41 grasland 42 klank 43 prik v.e. insect 45 liefdevol 49 opdracht 51 echtgenoot 
53 strik 54 man 56 loterijbriefje 58 vlezige vrucht 61 onzes inziens 62 extra large.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

O P R O E R B L A N C O

I L E E G E D E L E

S H A M P O O S T A T I O N

L E G S B IJ T M E N G

A M E N S E S A M S N O T

M N E D E R L O K E T E

T U I G A K

G H E N N A E E R S T O

A D E L E S S E N E R W T

M I N K L I S T I E T

M A D O N N A T E R D E G E

A E L I A R O O S R

A L M E R E K A L M T E

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

Oplossingen wk 37
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

O V E R D R E V E N

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.

ADAGIO
AKKER
ALLANG
ASBAK
BRAADSLEDE
DRUIVEN
FATAAL
GARAGE
GENREFILM
GOKHAL
GRABBELAAR
HEMELVAART
INFUUSFLES
JAGER
KALMOES
KERKGANG
LOLLY
LOTUS
MUSEA
NODIG
ONMISBAAR
ONWEL
OVAAL
PLATEEL
PUMMEL
RUURLO
VOERMAN

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

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 7
2 5

8 5 1
5 4

9 6 3
3 7 8
4 9

8 9 4 6
6

week 36, Mw. B. Schnelle, Mariahout.

Hippe vogels!
Ben jij hip genoeg om een vogel te komen knutselen? Niet zomaar een vogel, 
maar een hippe vogel! Knippen, plakken, verven, tekenen en ontwerpen zit in 
je bloed, dan jij geschikt voor deze knutselactiviteit. 

Jubileumweekend     
CV de Wetters zeer geslaagd!
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor een zeer geslaagd jubileumweek-
end! Voor een ieders inzet, voor en achter de schermen, voor alle sponsoren die 
ons gesteund hebben en verder iedereen die afgelopen weekend aanwezig was 
om het jubileumweekend onvergetelijk te maken. Anderhalf jaar aan voorberei-
ding hebben zich dik geloond.
IEDEREEN BEDANKT!! CV de Wetters, de jubileumcommissie.

Zesde editie 
Bockbierfestival  
in Café Ons Dorp
Op zondag 1 oktober is het weer zover; 
Het Ons Dorp Bockbierfestival, dit 
jaar al weer voor de zesde keer. Met 
een leuk programma waarbij natuur-
lijk de bockbieren centraal staan be-
looft het weer een gezellige en bour-
gondische middag te worden.
Proef, Beleef & Geniet! Tijdens dit 
Bockbierfestival zijn er maar liefst 9 
bockbieren van de tap te proeven. Naast 
de ‘bekendere’ bocken van o.a. Brand en 
La Trappe (deze laatste is overigens de 
enigste trappistenbock) zal ook de 
Texelse Bock verkrijgbaar zijn. En ver-
der heeft Hans Walravens van HetBier-
moment.nl nog een 6-tal bijzondere 
bockbieren van microbrouwerijen uit-
gekozen; O.a.; Bye Bye Summer (Stads-
brouwerij Eindhoven), Bockenreyder 
(Big Belly Brewing) en Apfelstrudel 
Doppelbock (Brouwerij ’t Uiltje).
Er zullen weer formulieren klaarliggen 
voor de enthousiastelingen om ieder 
bier te kunnen beoordelen en zijn ei-
gen favoriet te kiezen.
Live entertainment! Bij deze gezellige 
middag hoort natuurlijk ook passend 
entertainment, dit jaar zal feestpianist 
Tim van de Laar hiervoor zorgen. Deze 
troubadour op de piano weet met zijn 
brede repertoire er altijd weer een feest 
van te maken en verzoekjes zijn ui-
teraard welkom.
De middag bij Café Ons Dorp begint 
zondag 1 oktober om 14.00 uur, en de 
toegang is gratis.

www.cafeonsdorp.nl
follow us       cafeonsdorp 

Zondag 1 oktober 
BOCKBIER FESTIVAL

verschillende

BOCKBIEREN
van de tap

Proef mee 

opdeze gezellige
bourgondische
middag

vanaf 14.00 uur

9
Met medewerking van:

Zege reeks voor Erin Dekkers
Zege reeks van Erin Dekkers uitkomend voor de Neder-
landse jeugd selectie duurt voort. Ditmaal wist zij de 
overwinning binnen te halen tegen de Ierse Nationale 
kampioen Kellie Mcloughlin .
De zwaar bevochten partij eindigde in een split decision 
2-1 en de winst ging mee naar Nederwetten. 
Dit alles gebeurde op de Bep van Klaveren Memorial ge-
houden in de Maas silo te Rotterdam. 
Speciale dank gaat uit naar haar trainer Paul Holzken uit 
st oederoden en het Summa sport college te Eindhoven.

We gaan de hippe vogel knutselen van 
kosteloos materiaal, er zijn dus ook 
geen kosten verbonden aan deze acti-
viteit. Deze knutselmiddag is bedoeld 
voor kinderen tussen de vijf en acht 
jaar. Je ouders kunnen je aanmelden 
tot en met 22 september via de mail.
De knutselmiddag, die natuurlijk ook 
heel gezellig is, zal plaatsvinden op 25 
september van 15.30 uur tot 17.00 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen.

Creativiteit in Gerwen
Ben je niet tussen de vijf of acht jaar, 
dan hebben we binnenkort voor jou 
toch ook een leuke activiteit. Kom 
zondag 8 oktober naar de creativiteits-
markt. Mensen uit onze regio tonen op 
deze markt hun creativiteit kunst- en 
hobbyuitingen. Er worden presenta-
ties en demonstraties gegeven. Maar je 
kunt ook meedoen aan workshops, bij-
voorbeeld sieraden of kaarsen maken 
of heb je altijd al willen leren bloem-
schikken? Er is veel te zien, te horen en 
te doen deze dag tussen 11.00 uur en 
16.00 uur in D’n Heuvel in Gerwen.
Dit zijn activiteiten van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen, voor alle inwo-
ners van Nuenen c.a.. Voor meer infor-
matie over de WLG zie de website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl of 
mail naar werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Telefonisch is de 
WLG bereikbaar via 06-41102625. 

Vernieuwde 
Kruidvat    
opent de deuren 
Klanten uit Nuenen en omgeving kun-
nen voor alle health- en beautyproduc-
ten binnenkort terecht bij de vernieuwde 
Kruidvat-winkel aan de Parkhof 2-4. De 
winkel heeft een complete make-over 
gehad en opent op dinsdag 26 september 
opnieuw de deuren. Naast de nieuwe, 
overzichtelijke en toegankelijke inrich-
ting vinden klanten hier een uitgebreid 
assortiment, het vertrouwde voordeel en 
wekelijks verrassende aanbiedingen.
Winkelmanager Peggy Kuiper-Knaapen 
kijkt uit naar de opening van de ver-
nieuwde winkel en vertelt: “Dankzij de 
make-over is de winkel overzichtelijker 
en toegankelijker geworden. Klanten 
kunnen hier met veel plezier winkelen 
en genieten van het vertrouwde voor-
deel van Kruidvat en verrassende aan-
biedingen. Samen met mijn team nodig 
ik iedereen uit Nuenen en omgeving 
van harte uit om langs te komen in de 
compleet vernieuwde winkel!”
De health- & beautyproducten worden 
in de nieuwe Kruidvat winkel op een 
overzichtelijke manier gepresenteerd. 
Zo vinden klanten de wekelijkse aan-
biedingen en acties in het hart van de 
winkel. De babyproducten staan ach-
terin, zodat (aanstaande) moeders en 
vaders in alle rust het uitgebreide aan-
bod kunnen bekijken. Klanten van de 
nieuwe Kruidvat winkel in Nuenen 
kunnen met een Jouw extravoordeel-
kaart profiteren van cadeaus, korting, 
speciale koopavonden en persoonlijke 
extra aanbiedingen.
 

Tweede leesgroep Engelse 
literatuur in Nuenen start
Op 11 oktober gaat de tweede leesgroep Engelse li-
teratuur van start. In deze leesgroep is nog een en-
kele plaats vrij, dus als u belangstelling hebt voor En-
gelse literatuur en u zou graag aan een leesgroep 
deelnemen, dan is dit uw kans. 

De leesgroep Engelse literatuur leest en bespreekt de 
boeken in het Engels. Mensen die ‘iets hebben’ met de 
Engelse taal, kunnen hiermee hun taal levend houden. 
De leesgroep komt ongeveer eens in de zes weken op 
woensdagmorgen bijeen. De oprichting van de leesgroe-
pen is een initiatief van de landelijke organisatie Senia 
www.senial.nl in samenwerking met bibliotheek Dom-
meldal. Wilt u nog meedoen, neemt u dan contact op 
met André Schoonderbeek, ambassadeur van Senia in 
Noord-Brabant en Zeeland. Het e-mailadres is andre.
schoonderbeek@gmail.com.

Expositie ‘Verbeelding’

Keramiek en Poëzie in Woord en Beeld
Negen dichters uit de omgeving van Nuenen en van het Nuenense Dichters 
Collectief, hebben hun beste werk geselecteerd. Zestien beeldende cursis-
ten van Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen uit Nederwetten, lieten 
zich inspireren door de gedichten en maakten er keramische sculpturen bij. 
Het resultaat is een uniek ensemble van kunst om te lezen, te kijken en te 
genieten, in de vestiging Nuenen van Bibliotheek Dommeldal van 29 sep-
tember tot en met 10 november 

De Leerling-keramisten kregen de op-
dracht een keramisch werk te maken, 
als vertaling van de gekozen dichtre-
gels. Dat levert een diversiteit aan beel-
den op. Soms sluit het werk dicht aan 
bij de letterlijke tekst. En soms lieten de 
keramisten zich door hun verbeelding 
meevoeren naar onbestemde werelden. 
Weer anderen verbonden de dichtre-
gels met hun persoonlijke levenssfeer 
en kwamen tot een spannend en deels 
geheim ego document.
Een van de dichters is tevens leerling-
keramist. Zij zag hoe collega-keramis-
ten haar gedichten op een uiterst per-
soonlijke wijze interpreteerden en 
vormgaven. Maar er is geen juiste of 
foute interpretatie of vormgeving. En de 
dichter oordeelt niet over het keramisch 
werk. Het is aan de bezoeker om te be-
palen of deze tentoonstelling het predi-
caat ‘bijzonder’ verdient. Zeker is dat de 
ontstaansgeschiedenis bijzonder is.
Woordkunstenaars en beeldend kun-
stenaars sloten een pact en richtten 
zich op elkaar om tot een artistiek pro-
duct te komen. Vanaf de zijlijn werden 
ze gecoacht door lerares en professio-
nal Paula Groote. Haar technische en 
artistieke vaardigheden hebben een 
grote invloed gehad op het uiteindelij-
ke resultaat.
Tijdens de officiële vernissage op vrij-
dagavond 29 september en de fini sage 
op 10 november kunnen dichters, 
beeldend kunstenaars en bezoekers el-
kaar ontmoeten. Op vrijdag 29 sep-
tember 19.30 uur feestelijke opening. 
Op vrijdag 10 november 19.30 uur 
feestelijke sluiting.

De expositie loopt van 29 september 
t/m 10 november in de bibliotheek 
Dommeldal in Nuenen en is geopend 
tijdens openingsuren, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18 Nuenen. Halverwege 
de expositie is er een wisseling van de 
werkstukken.
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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

Bisschop De Korte 
heeft heel wat   
te vertellen
In het kader van de jaarlijkse thema-
avonden zal mgr. Gerard de Korte bin-
nenkort spreken over ‘een heldere en 
hartelijke kerk’. De Korte staat bekend 
als iemand, die als geestelijk leider 
mensen met elkaar wil verbinden. Hij 
is een bruggenbouwer, tussen mensen 
in het bisdom en de kerk, maar ook 
tussen verschillende religies. Hoewel 
hij de oecumenische beweging tussen 
de kerken van harte steunt, plaatst hij 
ook kritische kanttekeningen.
Op woensdag 27 september zal Gerard 
de Korte spreken in kerkelijk centrum 
De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen. 
De avond begint om 20.00 uur, maar 
vooraf kunt u vanaf 19.30 uur al koffie 
krijgen. De toegangsprijs is € 3,- Wilt u 
de hele serie van vier avonden bijwo-
nen? Dan kunt u op 27 september een 
passe-partout kopen voor € 14,- (de 
tweede avond zal de toegangsprijs 
€ 7,50 bedragen). Voor meer informa-
tie: tel. 040-284 2052 of 040-283 1210.

Gaby Scholder    
lijsttrekker VVD Nuenen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD Nuenen is Gaby Schol-
der unaniem benoemd tot lijsttrekker.

Gaby Scholder lijsttrekker VVD Nuenen

30 september

Jubileumconcert van    
Het Nuenens Mannenkoor
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) bestaat dit jaar 20 jaar. In die tijd heeft het 
koor zich een gerespecteerde plaats verworven binnen de Nuenense ge-
meenschap, 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.
Liefhebbers van koormuziek, en van 
opera in het bijzonder, alsmede een ie-
der die het NMK een warm hart toe 
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: nue-
nensmannenkoor@onsnet.nu
Voor nadere informatie over het NMK, 
zie onze website: 
www.nuenensmannenkoor.nl

Pasar Malam komt naar WoensXL 
Op zaterdag 23 en zondag 24 september komt weer de al jaren bekende Pa-
sar Malam naar WoensXL. Dit jaar is het een speciale editie met méér dan al-
leen Indische spullen en eten: ook Amerika en Spanje worden vertegen-
woordigd. East meets West! Kom langs voor een weekend vol cultuur, snuis-
terijen, eten, drinken, muziek, dans en plezier. 

In het zuiden van het winkelcentrum 
(nabij Frituur Dillen’s, Emmen Schoe-
nen en SoLow) vind je de Amerikaanse 
cultuur met een grote barbecue, coun-
tryband, linedance en verschillende 
kramen. Op zaterdag speelt de band 
Americana Unlimited en op zondag 
kun je genieten van de muziek van Re-
ward. In het noorden van het winkel-
centrum (nabij C&A) wordt je opge-
zweept door de Spaanse muziek van 
Gruppo Flamengo Traditional en een 
danseres. Tevens proef je allerlei 
Spaanse delicatessen en staan er ver-
schillende kraampjes. In het midden 
gedeelte van het winkelcentrum vind 
je de Oosterse sferen met hebbedinge-
tjes, lekker eten, dans en muziek. Ter 

hoogte van McDonald’s staat het 
hoofdpodium waar je op beide dagen 
volop het Oosterse entertainment 
kunt vinden. 

Hoofdpodium programma 
zaterdag 23 september, start 11.00 uur
Huisband - What’s a Name
Dansgroep - Bunga Rossi
Pentjak Silat (gevechtsdans demon-
stratie) - Satriagaya
Tifa muziekgroep - Jago Tangung

Hoofdpodium programma 
zondag 24 september, start 12.00 uur
Huisband - Recapture
Dansgroep - Bollywood act
Pentjak Silat (gevechtsdans demon-
stratie) - Satriagaya
Ramayana - Theatervoorstelling

P.S. Leuk voor de kleintjes: op zaterdag 
loopt Jumbo, de levensgrote olifant 
act, rond en op zondag kun je kameel 
Sahara O’Hara ontmoeten.

Schuif eens aan tafel...

Voor de processie van 
Valkenswaard naar Handel
Op donderdag 28 september om half tien in de zaal Het Trefpunt van Het 
Klooster gaat weer de eerste KBO lezing van start van het nieuwe seizoen 
van ‘de Schuif’. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Entree 
en koffie zijn gratis. 

De spits wordt dit keer afgebeten door 
twee ervaren vertellers uit Valkens-
waard: de heren Harrie Toussaint en 
Wil Coolen. Wil Coolen vertelt het 
verhaal van de eeuwenoude ‘Handelse 
Processie’ door middel van een film 
die hij in 2014 samenstelde. De film 
toont authentieke beelden uit 1937 ge-
maakt door de toenmalige kapelaan 
Goijarts. Ook beelden van de door-
komst door Nuenen, die oudere Nue-
nenaren zeker aan zullen spreken.
Heemkundige Jo Bots herontdekte de 
filmbeelden van de kapelaan, maar het 
was Wil Coolen, ondersteund door de 
broedermeester van de Broederschap 
van de Handelse Processie Harrie 
Toussaint, die er een samenhangende 
bewerking van maakte.
Al enkele eeuwen trekt Valkenswaard 
jaarlijks ter bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw van Handel.
Over het ontstaan van deze oude tradi-
tie is weinig bekend. Door studie en ar-

chiefvorming in de laatste decennia 
komt daar mogelijk verandering in, ze-
ker voor wat betreft de periode na 1900. 
Harrie Toussaint geeft tijdens en na de 
presentatie van de filmbeelden monde-
linge toelichting, zodat de bedevaart ook 
in bredere context zal worden belicht.
De processie heeft goede en slechte tij-
den gekend. Maar de levenskracht van 
deze tocht blijkt toch telkens weer be-
stand tegen de schommelingen van 
maatschappij en Kerk. Het motief om 
op bedevaart te gaan verschilt per in-
dividu. Voor de een vanuit diep geloof, 
voor de ander vanuit een sportieve 
prestatiedrang. Maar vaak blijkt dat 
menigeen die louter om sportieve re-
denen mee ging doen, gaandeweg toch 
wordt geraakt door het meditatieve of 
gelovige aspect.
Zo kan zo’n tocht geestelijk en per-
soonlijk verrijkend zijn.

Wil Coolen
Harrie Toussaint

Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en biedt daar-
mee hulp aan de bevolking van Zuid-Soedan! Hebt u kleding te veel? Kle-
ding die alleen maar ruimte in uw kast inneemt en die u toch niet meer 
draagt? Weet u dat die kleding veel waard is? Met elk kledingstuk dat u niet 
meer draagt, kunt u mensen helpen. Mensen die het slachtoffer zijn gewor-
den van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat dit najaar naar hulppakket-
ten voor de bevolking in Zuid Soedan, 
een land dat al jaren kampt met een 
burgeroorlog en droogte.

De oorlog heeft de landbouw volledig 
verwoest. Waterputten zijn vernietigd 
en de infrastructuur is onbruikbaar. 
De gezinnen, voornamelijk boeren, 
hebben het weinige dat ze nog hebben, 
volledig gebruikt en kunnen geen kant 
op. Het vee is verloren gegaan en hun 
gereedschap is vernietigd. Maanden-
lang hebben ze moeten leven van de 
planten die ze konden vinden en de en-
kele vis die ze konden vangen.
De droogte blijft ook aanhouden. Al 
meer dan twee jaar heeft het niet gere-
gend in Zuid-Soedan en de bevolking 
is voor de voedselvoorziening afhan-
kelijk van waterputten. Als er niet in-
gegrepen wordt, zal de helft van de be-
volking, waaronder méér dan 200.000 
jonge kinderen, slachtoffer worden 
van de hongersnood.
Cordaid heeft, met steun van Sam’s 
Kledingactie, een programma ontwik-
keld om de bevolking van Zuid-Soedan 
te helpen. Cordaid gelooft in hulp die 
structureel is en daarom zijn er hulp-

pakketten gemaakt die de bevolking 
helpen om hun eigen voedselvoorzie-
ning weer op gang te krijgen. Zo’n 
hulppakket bestaat uit een vissersuit-
rusting, landbouwgereedschap en za-
den. Met deze pakketten kunnen ge-
zinnen weer zelfvoorzienend worden.

Help mee met uw oude textiel en doe 
mee met deze kledinginzamelingsak-
tie! Sam’s Kledingaktie is hier blij mee.
Of het nu dames-, heren-, of kinder-
kleding betreft, alles is welkom. 
Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, dekens 
en huishoudtextiel, liefst in gesloten 
plastic zakken.

De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op:
Zaterdag 30 september van 10.00 uur 
tot 12.30 uur. U kunt dan met uw kle-
ding terecht op het plein voor de H. 
Clemenskerk Park 55 Nuenen.

Gezelligheid 
voorop bij 
tennistoernooi 
Het jaarlijkse herfsttoernooi op tennis-
vereniging De Lissevoort gaat 24 sep-
tember van start. Het Watermolen van 
Opwetten toernooi staat een dikke week 
in het teken van volop genieten in Bra-
bantse sfeer. Er is gevarieerde ‘live’ mu-
ziek en daarnaast zijn er diverse activi-
teiten die dit toernooi maken tot één van 
de sfeervolste toernooien in de regio. 
Natuurlijk draait het toernooi om 
sportieve prestaties in het dubbelspel 
op de tennisbaan. Daarnaast is het 
voor zowel spelers als publiek vooral 
gezellig napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje. Er is op vrij-
wel alle avonden muziek waaronder 
een heuse troubadour, Gipsy Jazz met 
Paul Schäfer en gevarieerde hits door 
het ensemble de drie vraagtekens. 
Op woensdagavond 27 oktober is het 
bieravond waar de Watermolen van 
Opwetten hun eigen biertje presen-
teert. Die avond kan tevens het racket 
opnieuw bespannen worden zodat el-
ke deelnemer met goed materiaal naar 
het finaleweekend kan. In het slot-
weekend zal er op zondag 1 oktober 
ook muziek zijn en zal een karikaturist 
de winnaars op hun best vereeuwigen. 
Het toernooi telt acht dagen waarin 
deelnemers in alle categorieën in pou-
les spelen om te strijden voor een fina-
leplaats. Met een 400-tal inschrijvin-
gen op het dames-, heren- en mixdub-
belspel is ook dit jaar weer een enorm 
aantal tennisliefhebbers in Nuenen 
sportief bezig. U bent van harte wel-
kom op park de Lissevoort om de wed-
strijden te zien en te genieten van de 
sfeervolle ambiance.

Met Gaby heeft de VVD een consci-
entieuze lijsttrekker, die zich volop in-
zet voor de belangen van de inwoners 
van Nuenen c.a. 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van drie jaar geleden is zij als raadslid 
actief in de Nuenense politiek. Gaby is 
als netwerker pur sang veelvuldig te 
zien bij sociale activiteiten. Samen 
met VVD fractiegenoot Hans Spijker-
man zet zij zich ook de komende pe-
riode in om het beleid en gedachte-
goed van de VVD Nuenen verder uit 
te dragen. Ook in het VVD Brainport 
netwerk met daarin o.a. vertegen-
woordigers uit Son en Breugel en 
Eindhoven.
Gaby: “Het is goed om over de positie 
van Nuenen te praten met collega po-
litici in de regio. Ik maak me sterk 
voor het behoud van de kroonjuwelen 
van ons mooie dorp, zodat Nuenen 
c.a. hoe dan ook ons Nuenen blijft.”

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 24-09 
in het programma Nuenen Nú :
•	 Verenigingenmarkt	2017
•	 Kempische Heideschapen in Nuenen
•	 Voortgang	nieuwbouw	‘Nuenens	

College’
•	 Nuenense	 verenigingen	 stellen	

zich voor
•	 Terugbeelden van de Heemkun-

dekring (herh. van 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 
28 september wordt rechtstreeks 
door LON TV uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt 
u op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opnames 
bekijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/loka-
leomroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook 
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

29 mei
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Seizoensluiting 
Speeltuin de Kievit
We hebben weer een heel mooi speel-
seizoen in de Kievit achter de rug en zo-
als ieder jaar komt er ook weer een ein-
de aan het speelseizoen. We gaan deze 
dag, zondag 24 september, afsluiten met 
de wel bekende kleedjesdag. Op kleed-
jesdag kunnen kinderen speelgoed, wat 
ze niet meer leuk vinden, te oud voor 
zijn of gewoon weg willen doen, verko-
pen in de speeltuin. Het is vooral voor 
kinderen bedoelt (tot circa 12 jaar).
Verkoop door ouderen is niet toege-
staan, hooguit dat de ouder er is als be-
geleider. Uiteraard nemen de kinderen 
zelf hun kleedje en eventueel een klein 
stoeltje mee. De spulletjes kunnen 
worden verkocht vanaf 13.30 uur en 
om 16.30 uur dienen de spulletjes te 
zijn opgeruimd. Wat niet verkocht is 
neem je weer mee naar huis.
En natuurlijk kan er op deze dag ook 
gewoon lekker gespeeld worden. De 
entree is gratis! Wij zien jullie allemaal 
graag op de laatste dag van het seizoen. 
Tot speels! Alle vrijwilligers bedankt 
en tot volgend jaar.

Omwonenden kritisch over 
aanwijzing Witte Hondpad als 
locatie voor vergunninghouders 
Door Gerrit van Ginkel

Zo’n 60 aanwonenden van de beoogde locatie Witte Hondpad waren afgelo-
pen woensdag 13 september naar de besloten bijeenkomst gekomen om te 
luisteren en hun verontrusting te uiten.

Deze borden staan op verschillende pun-
ten op de Smits van Oyenlaan, mag een 
tractor nu wel-of niet op deze weg rijden?
Ik denk zelf dat de borden zonder tractor 
aanduiding op waren en dan los je het ge-
woon zo op, of denk ik te simpel?

Harry de Vries, 
Ter Warden 28, Nuenen

Reclame! Hebt u dat ook?
Een tijdje geleden vertelde een kennis me, dat hij nooit kleding aanschaft voorzien van 
reclame. Na deze opmerkelijke uitspraak werd ik me bewust dat ik daar nooit eerder op 
gelet had. Onbewust van dit fenomeen ben ik er toen op gaan letten, hoezeer reclame on-
gevraagd onze wereld is komen binnendringen. Niet alleen op onze kleding, maar recla-
me vind je bijna overal. Er zijn echter vormen die zich van elkaar onderscheiden. Er zijn er, 
waarvoor men moet betalen en die gratis zijn. Bijvoorbeeld wanneer u langs een winkel 
loopt en uw aandacht valt op het tentoongestelde in de etalage, bepaalt u zelf of het ge-
toonde artikel waard is om in de winkel nadere informatie te krijgen en/of desgewenst tot 
aanschaf over te gaan. Bij de media ligt dit anders. Er zijn weekbladen die gratis worden 
aangeboden en waarvan de kosten worden verkregen uit advertentieopbrengsten. De 
taak van een dagblad is, het verspreiden van actueel nieuws, eventueel aangevuld met 
een interessante redactionele column. Wanneer u zich abonneert op een dagblad, betaalt 
u mede aan de door de krant geboden ruimte voor advertenties. Om de stijgende kosten 
van exploitatie te blijven beheren zien we de hoeveelheid reclame-advertenties toene-
men.
Met het kijken naar tv-programma’s is het eveneens droevig gesteld. Los van de kwaliteit 
van geboden programma’s betaalt u kijk- en luistergeld. Hoe vaak gebeurt het niet dat 
een door u geliefd programma wordt onderbroken door een hinderlijke reclamespot.
Het is als met de opmerking van die kennis en wilde ik even uw aandacht vestigen op deze 
hinderlijke ontwikkeling.

Louis Bouhuijs, Nuenen

Hierbij het antwoord dat ik gisteren heb gekregen op mijn artikel/vraag waarom het her-
denkingsmonument dit jaar niet in de herdenkingsplechtigheden is opgenomen.

door Rens Kuijten

Antwoord van de gemeente:
"Mij is gevraagd om u van een antwoord te voorzien op de vraag waarom de herdenking 
dit jaar niet meer bij het monument voor de gevallenen wordt gehouden. Het vergde wat 
reconstructiewerk, plus akkoord op een toezegging die ik wilde doen, vandaar dat het 
even op zich heeft laten wachten.
Er waren vorig jaar, toen we niet bij het monument terecht konden vanwege de werk-
zaamheden aan de Europalaan, veel positieve reacties op het programma. Deze kwamen 
met name vanuit de ‘hoofdgasten’, de veteranen. Daarop heeft het organiserend comité 
besloten om de komende jaren eenzelfde programma te hanteren. Bij nader inzien is dat 
wellicht een ongelukkige keuze geweest. We gaan dan ook bekijken hoe we een ‘moment’ 
bij het monument in de toekomst weer onderdeel kunnen laten uitmaken van de herden-
kingsplechtigheid in Nuenen.".
 
Met vriendelijke groet,   
Diana Pardijs 

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 wethouders van Brakel en Jansen 
legden uit waarom juist voor deze loca-
tie is gekozen. De locatie Hongerman 
was nipt als goede tweede geëindigd.
De onderliggende gedachte vanuit de 
gemeente was vooral dat men iets te-
rug wilde doen voor de vergunning-
houders, die vaak onder moeilijke om-
standigheden naar hier waren geko-
men. De nieuwe huurders zullen actief 
begeleid worden onder meer door de 
LEV groep en het CMD.
Enkele vragenstellers wilden weten 
hoe hard de termijn was van 10 jaar die 
de woningen zouden blijven staan. 
Ook de vrees voor overlast werd vaak 

geuit. De wethouders vertelden dat 
door de begeleiding die kans nihil was 
omdat een goede communicatie een 
randvoorwaarde was voor de samen-
werking. Er worden klankbordgroe-
pen gevormd vanuit de bewoners en 
omwonenden om korte lijnen te hou-
den. De eerste vrijwilligers voor die 
klankbordgroepen hebben zich tijdens 
de avond al opgegeven.
De afstand van de woningen tot de be-
drijven zal nauwkeurig worden be-
paald zodat niemand later overlast zal 
ondervinden.
Er worden 16-20 units gebouwd ieder 
voor 1-2 personen van de serie He-
ijmans-One zoals in Veldhoven ook 
gebouwd zijn. Het zijn vrijstaande 
energiezuinige woningen die in een 
dag neergezet kunnen worden maar 
ook gekoppeld kunnen worden.
Ideale woonruimte ook voor starters.Foto’s Heijmans ONE

Wie van de burgers is voorstander……?
Niet degenen die opening willen van het 
KAFI rapport
Niet de bevolking van de Keizershof die 
geen autoweg door de wijk wil
Niet die duizenden die het Uitvaarthuis 
niet hals over kop willen stoppen
Niet diegenen die een huurpand in de We-
verstraat beter vinden passen dan een 
kraakpand
Wie blijft er dan over die veel goeds te mel-
den heeft? 
Dan is toch te verwachten dat er niet een 
unanieme vóórstemming is geweest en 
ook vreemd dat W70 zich zo nodig in het 
ED moet roeren?

J. Lammerts, 
Toon Swinkelshof 2,  Nuenen

 

Vrijwilligersprijs 2017
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) 
in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. Deze 
prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen aan de 
betreffende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. We nodigen or-
ganisaties nadrukkelijk uit om ook jon-
ge vrijwilligers voor te dragen voor de-
ze vrijwilligersprijs. De prijs bestaat uit 
een bedrag van € 1000,- voor de orga-
nisatie waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is. De burgemeester reikt de Vrij-
willigersprijs uit tijdens de Nieuwjaars-
receptie van de gemeente.

Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgeven voor de nomina-
tie tot Vrijwilliger van het jaar 2017. 
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te 
verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van het CMD in 
Nuenen. 

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan!

Het volledig ingevulde formulier moet 
vóór 31 oktober 2017 binnen zijn bij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hebt 
u vragen of wilt u weten wat de voor-
waarden zijn? Neemt u dan contact op 
met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
Berg 22c, 5671 CC, Nuenen telefoon: 
040 2831675. U kunt ook een mail stu-
ren naar: ismene.borger@levgroep.nl

Nieuwe inwoners in onze 
gemeente.....
Aan de Gerwenseweg 48 in Gerwen zijn Sylvie van Lierop en Rick van de Sande 
13 september verblijd met de geboorte van dochter Maud. Dat laten de trotse ou-
ders met opvallende aankondigingen weten aan alle voorbijgangers. 
En aan de Berg 3 in Nuenen is Fenna geboren. Papa en mama Marion Jansen en 
Ralf Stultiëns en grote broer Quinn zijn trots! Ze zijn erg blij met het super mooie 
bord gemaakt door hun familie.
Maud en Fenna, welkom in onze gemeente.

Oproep
Hebt u ook een dergelijke aankondiging als ‘geboortekaartje’, schiet dan een plaat-
je en mail de foto met toelichting naar de redactie. Of tip de redactie: redactie@
ronddelinde.nl, dan kunnen wij onze fotograaf op pad sturen om het tafereel te 
vereeuwigen. 

Foto’s o.a. Cees van Keulen

Laten we weer spelen
Op woensdag 4 oktober organiseert 
het CMD Nuenen een ouderavond 
over het belang van spelen binnen 
de opvoeding van kinderen. Kinder-
fysiotherapeute en remedial teacher 
Hanneke Poot geeft een presentatie 
over bewegen als basis voor alles 
wat een kind leert. De avond is be-
doeld voor ouders van kinderen tot 
12 jaar en vindt plaats in basisschool 
Wentelwiek in Nuenen.

Bewegen is de basis: Opvoeden is leuk 
maar kan soms ook lastig zijn. De ont-
wikkelingen in de maatschappij, je ei-
gen wensen en verwachtingen en die 
van je kind. Het botst nog weleens en 
dat terwijl je je best doet om iedereen 
gelukkig te maken. Hoe balanceer je 
tussen de behoeftes van je kind en de 
eisen en mogelijkheden van ons he-
dendaags bestaan?
Bewegen en ervaren zijn de grondleg-
gers van de hele ontwikkeling van een 
kind. Het zorgt voor de rijping van de 
hersenen en aan de motorische ont-
wikkeling kun je zien of een kind 
schoolrijp is of niet. Hoe belangrijk is 
spelen voor de hersenontwikkeling van 
kinderen? Wat hebben kinderen hierin 
nodig en hoe ga je om met televisie-, 
computer- en telefoongebruik? Deze 
en meer vragen komen aan bod tijdens 
deze ouderavond. Deelnemers zullen 
ook zelf in beweging kunnen komen.
De ouderavond wordt gegeven door 
Hanneke Poot. Zij is kinderfysiothera-
peute, psychomotorisch remedial tea-
cher en docente.
De ouderavond vindt plaats op 4 okto-
ber van 19.30 tot 21.30 uur in basis-
school Wentelwiek, Jacobushoek 5, 
Nuenen. De toegang is gratis. U bent 
welkom vanaf 19.15 uur. Graag aan-
melden via Marieke van Goch, m.van.
goch@ggdbzo.nl.

Jarige EOV geeft 
concert in Nuenen
De Eindhovense Oratoriumvereniging 
(EOV), onder leiding van Geert Broek-
steeg, geeft op zaterdag 7 oktober om 
16.00 uur een concert in de studio’s 
van John Geven aan de Spegelt 45-47 
te Nuenen. Ad Broeksteeg begeleidt 
het koor op de piano.
Het koor, dat dit jaar haar 70-jarig be-
staan viert, brengt onder andere een 
programma in Gregoriaanse sfeer (Ubi 
Caritas) ten gehore, met werken van 
Duruflé, Lauridsen, Gjeilo en stukken 
van Rutter en Fauré. Daarnaast speelt 
Ad Broeksteeg enkele intermezzo’s op 
de piano.
Toegangskaarten voor het concert in 
Nuenen kosten € 6,- aan de zaal. In de 
voorverkoop zijn kaarten vanaf 20 sep-
tember voor € 5,- verkrijgbaar bij Bru-
na, Parkstraat 13 in Nuenen en bij 
Bloemsierkunst Fleur-Inn in het Kern-
kwartier (Hoge Brake 70). 
Reserveren per e-mail kan via kaar-
ten@eovkoor.nl. Prijs incl. administra-
tiekosten, is dan € 6,-. 

Informatie-bijeenkomsten Hersenz   
voor mensen met NAH
SWZ en Archipel organiseren op 7 oktober weer een informatiebijeenkomst 
over Hersenz, het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) in de chronische fase. Zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur. Locatie: Gagelbosch, Gagelboschplein 200 in Eindhoven. 

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat 
een van onze behandelaren in op (niet-
aangeboren) hersenletsel en Hersenz 
en deelt Jeannette Heijting, oud-deel-
nemer aan Hersenz, haar eigen erva-
ringen. Aansluitend is er de mogelijk-
heid tot het stellen van vragen en een 
één-op-één gesprek met de aanwezige 
behandelaren, waardoor er meer op de 
persoonlijk situatie kan worden inge-
gaan. Ook professionals, die meer wil-
len weten over dit behandelprogram-
ma, zijn van harte welkom. 

Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen 
hersenletsel op. Het letsel kan ont-
staan door bijvoorbeeld een verkeers-
ongeval, een hartstilstand, een ziekte, 
een hersenbloeding of hersentumor. 
Niet-aangeboren hersenletsel heeft 
enorme gevolgen. Niet alleen voor de 
getroffen persoon zelf, maar ook voor 
zijn omgeving. Wat voorheen vanzelf-
sprekend leek, kan nu heel anders zijn.

Aanmelden is gewenst: 
www.archipelzorggroep.nl/hersenz
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KunsT met een grote T dit weekend van start

Nieuw leven ingeblazen door 
Rotary Nuenen
Alles is geregeld: de kunstenaars hebben kennis gemaakt met hun mede-
exposanten en veelal de plek bezocht waar ze hun werk zullen exposeren. 
Het inrichten kan beginnen! De brochures met de route en beschrijving van 
de kunst zijn gedrukt, de kunstwerken die de kunstenaars ter beschikking 
hebben gesteld voor de veiling ten behoeve van de Stichting Leergeld zijn 
in volle glorie in de foyer en hal van Het Klooster te bewonderen, de veiling 
is inmiddels online en er kan tot maandag 25 september 18.00 uur op de 
werken worden geboden op de website: www.kunstmeteengrotet.nl

Kortom, alles is geregeld voor een 
hopelijk bijzonder geslaagde nieu-
we editie van dit bijzondere kunste-
venement. De brochures zijn te ver-
krijgen bij Het Klooster, het officiële 
start- en eindpunt van de route, en 
op iedere locatie. Alle letters in paars 

KALENDER
9 sept t/m 31 dec 
Nu in Toen: boeren-interieurs, 
foto expositie Vincentre
16 sept t/m 8 okt 
Vincent van Gogh Photo Award, 
buitenexpositie
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

Opening Galerie Bonnard

Nieuwe eigenaren zetten goede 
naam voort in nieuw jasje
Door Nannie van den Eijnden

In hoog tempo en bruisend van energie richten René Renders en David van 
der Linden hun pand in. Aan de Berg 9 zetten zij Galerie Bonnard voort met 
een fris, nieuw concept en bouwen ze de jarenlange reputatie in de kunst-
wereld verder uit. Vanaf 28 september zijn nieuwe gezichten en oude be-
kenden te bewonderen tijdens hun openingsexpositie. 

Hun droom wordt waar. David en Re-
né zijn ruim drie jaar geleden gestart 
met de plannen en voorbereidingen 
voor hun eigen galerie en zochten een 
geschikte locatie. Ze wilden zich persé 
in Nuenen vestigen vanwege de voet-
sporen van Van Gogh en hun persoon-
lijke ervaring dat Nuenen lééft! Ze 
raakten in gesprek met de vorige eige-
naren Wilma en Henk van Lieshout, 
die twaalf jaar kunst tentoonstelden 
aan de Berg 41, en namen in goed 
overleg hun klanten en een deel van de 
kunstenaars over. David en René zijn 
erin geslaagd zich aan diezelfde le-
vensader in het dorp te vestigen en 
brengen sprankelend nieuw leven in 
een leegstaand pand. “Vier keren op 
'nen dag en meestal nog wel meer liep 
ik d'n Berg op en neer, want mijne we-
reld was nie meer dan deze kilometer 
op en neer, elke keer” zong Gerard van 
Maasakkers al over deze hoofdstraat in 
zijn liedje ‘De Aardappeleters’. 

Kunst die raakt en verbindt
“We hebben nu een groep van 40 kun-
stenaars met wie we graag willen sa-
menwerken, dat is onze basis” vertelt 
David. Samen met René is hij op zoek 
gegaan naar kunst die hen raakte. Zo 

kwamen ze tot de keuze van deze in-
spirerende werken en mensen in ver-
schillende disciplines, van schilder-
kunst tot beelden in keramiek, hout, 
brons en glas. Ook aan muziek als 
kunstvorm is gedacht. Iedere expositie 
wordt aangekleed met een concert en 
een hapje en een drankje. Kunst is 
vooral bedoeld om van te genieten vin-
den beide experts, die moet je proeven 
en beleven. Kunst is vooral ook ont-
moeten.

schilderijen wil laten zien dat eenvou-
dige dingen een ongekende schoon-
heid bezitten. “Kunst is de ontmoeting 
van dat wat jij ziet en wat de kunste-
naar ziet, een intiem moment tussen 
kijker en schepper” zegt David. René is 
vooral gefascineerd door de verhalen 
erachter. “Via de kunst kom je tot nieu-
we verhalen” vertelt hij. Kunst is een 
ervaring die de werkelijkheid niet kan 
bieden. Kunst is kijken door de bril van 
een ander, die van de kunstenaar en 
méér zien.

Groeps- en solo exposities
In de galerie zijn de komende twee jaar 
kunstwerken uit Nederland, België, 
Engeland, Italië en Amerika te bezich-
tigen. “We organiseren 10 exposities 
per jaar, zowel in groepen van vier of 
vijf schilders en een beeldhouwer als 
solo exposities, rondom een thema” 
licht David de plannen toe. “Daarnaast 
organiseren we allerlei workshops en 
activiteiten, zoals ‘en plein air’ schilde-
ren”. Vanaf 1 oktober komen kunste-
naars buiten schilderen op diverse lo-
caties.

Achtergrond
David is van huis uit al vroeg met kunst 
vertrouwd geraakt en is na een loop-
baan als psycholoog pas op latere leef-
tijd aan de kunstacademie in Gronin-
gen oude, klassieke schildertechnieken 
gaan studeren. Hij heeft zijn master 
bijna afgerond. “Het beheersen van de 
techniek is noodzakelijk om vervol-
gens je eigen verhaal te kunnen ma-
ken” vindt hij. René heeft naast zijn 
baan als verkoopdirecteur bij een Ger-
wens garagebedrijf kunstgeschiedenis 
gestudeerd en brengt het artistieke in 
balans met het commerciële.

René en David heten iedereen van har-
te welkom in de fijne, grote, open 
ruimte die rolstoeltoegankelijk is. De 
openingsexpositie wordt gehouden 
van 28 september tot en met 15 okto-
ber. Galerie Bonnard is open van don-
derdag tot en met zondag van 11.00 tot 
19.00 uur en 7 dagen per week op af-
spraak. Op 15 oktober treden Daniëlle 
Lous en Harry Hendriks op van 14.00 
tot 14.30 uur en van 15.30 tot 16.00 
uur. Noteer dit bijzondere concert al-
vast in uw agenda!
www.galeriebonnard.com

 ____________________ 

“Vier keren op ‘nen dag 
en meestal nog wel meer 
liep ik d’n Berg op en neer, 
want mijne wereld was nie 
meer dan deze kilometer 
op en neer, elke keer”.
 ____________________

Nieuwe eigenaren David van der Linden (l) en René Renders (r)

Pure schoonheid
Het idee voor een galerie is ontstaan 
uit hun liefde voor schoonheid en cre-
eren. De Spaanse kunstenaar Adolfo 
Ramon, die met David en René gaat sa-
menwerken, vertelde dat hij in zijn 

Winnende foto Vincent van Gogh Photo Award bekend!

Buitenexpositie geopend, 
publiek kan nu stemmen
Door Nannie van den Eijnden

Tot het laatste moment bleef het spannend en het geheim goed be-
waard. De feestelijke prijsuitreiking bij Vincentre was druk bezocht en 
goed georganiseerd. De buitenexpositie is donderdag opgebouwd bij 
stromende regen, een intensieve klus voor de organisatie. 

Rob van den Aker heette iedereen 
namens Rotary Club Nuenen van 
harte welkom bij dit ‘moment suprè-
me’ en bouwde de spanning nog 
even op door eerst een aantal men-
sen het woord te geven voor de win-
naar bekend werd gemaakt. Jan 
Kees Lemkes, voorzitter bij Vincen-
tre, noemde dit evenement door 
Rotary neergezet “een gigantische 
klus”. Hij sprak zijn complimenten en 
dankbaarheid voor de samenwer-
king uit. “We hebben veel voor el-
kaar kunnen betekenen en 1 + 1 is 
daardoor 3” zei hij.

Nuenen en Vincent van Gogh:  
een twee-eenheid
Rotary voorzitter Pieter Snoeijen 
stelde de vraag die de inspiratie was 
voor de fotowedstrijd: “Wat beleef je 
als je door Nuenen loopt? Wat zou 
Vincent, wereldwijd beter bekend 
dan Messi, vastleggen in een foto? 
Wat gaan we doen om goede doelen 
in Nuenen aan sponsoring te hel-
pen?” Hij heeft samen met Rob en de 
andere ondernemers John Geven en 
Peter van de Harst kunnen bouwen 
aan een nieuw evenement dat maar 
liefst drie weken op tien plaatsen te 
bewonderen is. De opbrengst gaat 
naar twee goede doelen: Stichting 
Leergeld en End Polio Now. 

Het evenement heeft veel internatio-
nale bekendheid gekregen mede 
door de inzet van het Van Gogh Mu-
seum en hoofdsponsor Profoto, die 
een groot bereik heeft weten te reali-
seren. Dat leidde tot maar liefst 650 
inzendingen uit 75 landen. De jury, 
bestaande uit de leden Milou Halbe-
sma (directeur Publiekszaken Van 
Gogh museum), Anastasia van Gen-
nip (directie Van Abbe museum) en 
de fotografen Brendan de Clercq en 
John Geven, heeft gekeken naar 
kleur, techniek en impact. Pieter be-
dankte de jury hartelijk en sprak zich 
zeer positief uit over de samenwer-

king. “Volgend jaar wordt ‘Breda Photo’ 
georganiseerd en in 2019 komt dit 
evenement terug” sloot hij af.

De onthulling
Martijn Pronk van het Van Gogh Mu-
seum nam als Hoofd Digitale Com-
municatie de honneurs waar voor 
Milou Halbesma en sprak zich uit: “Ik 
vind het fantastisch om hier te zijn. 
Dat je dit kunt bereiken. Het is bij-
zonder dat Van Gogh zo dichtbij 
staat, dat maakt hem uniek”. Hij ont-
hulde de foto’s een voor een en 
overhandigde de derde prijs - een 
bedrag van 250 euro - persoonlijk 
aan de gelukkige fotograaf, Michael 
Angelo Richardson, voor zijn foto 
‘Coloring Water’ in Delden van 2013.

De tweede prijs (500 euro) ging naar 
Eric Lussot voor zijn foto gemaakt in 
Vietnam in 2006:’Lost in No Transla-
tion’. “Hij heeft de armoede en de 
wanhoop van de vrouw vastgelegd 
zoals Van Gogh dat deed met de 
boeren” was de mening van de jury. 
De eerste prijs is gewonnen door 
Bartlomiej Jurecki met zijn foto van 
het traditionele hooien in Slowakije 
uit 2016. “Een korenveld met typi-
sche intense kleuren. Knijp je met je 
ogen, dan zie en voel je Van Gogh, je 
voelt haast de warmte en ruikt de 
geur van het hooi” vond de jury. 
De Poolse winnaar was in Londen 
om daar een prijs voor een foto in 
ontvangst te nemen. Rob liet tot slot 
de videoboodschap zien van de 
winnaar en nodigde iedereen uit 
het glas te heffen en te genieten van 
de overheerlijke hapjes die Vincen-
tre serveerde. Het publiek is van 
harte uitgenodigd om op Facebook 
een stem uit te brengen op de an-
dere 47 foto’s voor de publieksprijs.
vincentvangoghphotoaward.com

Fotogafie Frank van Welie
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Kom tekenen   
bij Kinderatelier   
Van Gogh tijdens 
Kunst met een grote T
Vind jij het leuk om te tekenen en schil-
deren? En zou je het leuk vinden meer 
te leren? Tijdens Kunst met een grote T 
kun je kennis maken met mij, Caroline, 
de nieuwe docent van het kinderatelier 
bij het Atelier Van Gogh in Het Kloos-
ter. Het kinderatelier is voor kinderen 
van groep 4 t/m groep 8. 
Tot 23 of 24 september van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in het Atelier Van Gogh! 
Kinderatelier van Gogh. Docent Caro-
line Peters van Wetten. info@caroline-
costume.nl of 06-29194541. 
www.carolinecostume.nl of 
www.ateliervangogh.nl

corresponderen met de locaties waar 
de kunstenaars exposeren.
Zie plattegrond onderaan de pagina.



--- VACATURES ---
• HORECA MEDEWERKERS 

• OPROEPKRACHTEN
Voor cultureel centrum Het Klooster zijn wij op 
zoek naar enthousiaste en flexibele medewerkers 
die ons horeca team kunnen komen versterken. 
Het gaat om maandagavond van 18.00-23.00 
uur dit is een vaste avond.
Tevens oproepkrachten die flexibel inzetbaar 
zijn wanneer nodig, dit kan zijn op een avond 
door de week, in het weekend en op feestdagen, 
afhankelijk van wat er te doen is in Het Klooster.

Wat houdt het werk in?
Het gaat om horeca werkzaamheden zoals o.a.
•	 Bar/bediening	tijdens	feestjes	en	partijen,	

het verzorgen van koffietafels ed.
•	 Ervaring	en	flexibiliteit	vereist,	omdat	de	

werkzaamheden en tijden erg variëren
•	 's	Avonds	en	in	het	weekend.

Wat zijn jouw kwaliteiten?  
•	 Snel	kunnen	schakelen
•	 Stress	bestendig
•	 Teamplayer

Je komt te werken in een enthousiast en leuk 
team, waar iedereen wat voor elkaar over heeft.

Spreekt	dit	je	aan	dan	kun	je	het	laten	
weten d.m.v. contact op te nemen 
met nr. 040-2843181 of stuur een 
mail naar: info@kloosternuenen.nl

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

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

Cultuurtechniek, Natuurbeheer, Groenvoorziening en Biomassa

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste fulltime collega’s: 

Monteur Landbouwmechanisatie
&

Medewerker gemechaniseerd 
Loonwerk (tractorchauffeur)

Herken jij jezelf in:
Stipt, Team Player, Initiatiefrijk, Precies, Daadkrachtig, 

Ondernemend, Nauwkeurig, Kwaliteitsgericht

Heb je aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar)? Heb 
je mbo niveau 3 werk- en denkniveau? Woon je maximaal 
20 km van Geldrop vandaan? Wil je het hele jaar door met 
mooie machines en werktuigen werken?

Mail dan je cv en motivatiebrief naar merel@vanstipdonk.nl 
Voor meer informatie kijk op www.vanstipdonk.nl

Tel: 040-285 63 66  |  Hulsterweg 11  |  5662 TL Geldrop

advertorial

Paingone is een revolu� onaire manier om pijn direct te 
verlichten; medici noemen het een doorbraak tegen pijn. 
Voor sommigen lijkt het wellicht sciencefi c� on; klikken met 
een pen en direct de pijn verlichten. Maar deze pen werkt 
o.b.v. TENS, “Transcutaneous Electrical Nerve S� mula� on”, 
en is door de handige pen vorm uniek. Paingone verlicht 
(chronische) pijnen als artri� s, artrose, rugpijn en vele andere 
pijnen; eenvoudig door het klikken van de pen. 

Paingone verlicht pijn door 30-40 keer met de pen op de 
pijnlijke plek te klikken. De TENS-therapie in Paingone maakt 
gebruik van elektrische impulsen die endorfi ne, de natuurlijke 
pijns� ller van het lichaam, aanmaken; hierdoor wordt de pijn 
direct verlicht. Paingone werkt zonder tradi� onele pijns� llers 
dus kan zo vaak als wenselijk gebruikt worden. In zeer veel 
gevallen is de pijnverlich� ng direct merkbaar. Paingone gaat 
100,000 kliks mee, circa 2 jaar bij dagelijks gebruik. 
 
Medici noemen het een doorbraak, onderbouwende 
wetenschappelijke studies rapporteren: “De Paingone pen 
is een veilig, gemakkelijk, pijnverlichtend apparaat voor 
zelfgebruik. De meerderheid van de pa� ënten in de studie 
hebben zeer serieuze verlich� ng van de pijn ervaren.” En “Bij 
ruim 76% van de pati ënten constateerden we een eff ect van 
goed tot uitstekend op pijnverlichti ng. Paingone is eff ecti ef 
als pijnsti ller en is daarmee een goede aanvulling op andere 
behandelingen. Er werden geen bijwerkingen waargenomen.”* 

Hoewel TENS al enige � jd beschikbaar is in pijnpoli’s en 
ziekenhuizen, zorgt Paingone ervoor dat het al� jd bij de hand 
is. Kabels, gels en � jdrovende bezoeken zijn niet meer nodig. 
Omdat het ook over kleding werkt is pijnverlich� ng nu al� jd 
direct binnen handbereik.

Gebruikers zijn zeer enthousiast over de pijnverlich� ng die 
Paingone biedt. Zo ging Dora zo gebukt onder de pijn van de 
artri� s dat ze ’s nachts huilend in bed lag en niet meer kon 
bewegen. Ze zei: “Ik zat in angst, kon nauwelijks nog bewegen. 
Het kos� e me uren om in en uit bed te komen en de pijn was 
zo erg. Eenmaal in bed lag ik wakker en kon ik niet meer draaien 
vanwege de artri� s pijn. Ik speel graag piano, maar in juni 
waren mijn vingers zo kreupel dat ik ze niet meer kon bewegen. 
Ik was er kapot van.” Maar toen haar dokter haar Paingone 
gaf, werd haar pijn verlicht. “Een ware uitkomst”, aldus Dora 
(BBC News). Marieke vertelt: “Mijn “trigeminal neuralgia” was 
ondraaglijk. Na een opera� e werd het nog erger. Bij een bezoek 
aan de pijnpoli zag ik jullie pen. Na 36 uur begon het te werken; 
dagelijks ervaar ik nu de pijnverlich� ng! Dit was nooit gelukt 
zonder Paingone. Voor mij is het een magische pen!
*Treatment of Acute Elbow & Arthrosis of the Knee (Dr Ole Asbjorn, GP, MD). Paingone is een 
Medisch Hulpmiddel Klasse IIa, lees voor gebruik de bijsluiter.
Paingone is exclusief verkrijgbaar bij Etos. Ga voor een gra� s 
testbehandeling naar:

“Revolu� onaire pen is medische doorbraak tegen pijn”

paingone.com

Actual Size

Snel
Effectief
Drug Free

Pijnverlichting

t h e  o r i g i n a l  T E N S  p e n 

t h e  o r i g i n a l  T E N S  p e n 

t h e  o r i g i n a l  T E N S  p e n 

Probeer 
Paingone 
vandaag 
gratis bij Etos

Probeer 

Paingone 

vandaag 

gratis bij Etos
…en ervaar de 
pijnverlichting direct …en ervaar de 

pijnverlichting direct

MEER DAN 1.5 MILJOEN

VERKOCHT WERELDWIJD MEER DAN 1.5 MILJOEN

VERKOCHT WERELDWIJD

*Paingone is een geregistreerde handelsnaam, en de 

naam zelf impliceert de effectiviteit of het klinische bewijs 

voor pijnverlichting niet.

d e  P e n  t e g e n  P i j n

Etos
Parkstraat 20A-B, Nuenen
T: 040 283 9714

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders 
Schoenen 
Nuenen

SMOLDERS SCHOENEN ZOEKT PER DIRECT: 

VERKOOPSTER M/V
ZATERDAGEN VAN 9.00-17.00 UUR

EN GEDURENDE DE VAKANTIEPERIODE
* SALARIS VOLGENS C.A.O.

* LEEFTIJD 18-25 JAAR

Schriftelijke sollicitaties voorzien van pasfoto
naar smolders.schoenen@planet.nl

t.a.v. Dhr. Bert Smolders

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

Gepensioneerd?
Rond de Linde 

bezorgen of als 
oproepkracht!

Interesse?
Mail rdel@onsnet.nu
of bel 040-2831200/

06-51373272
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Spijlbus verovert Nuenen
Op vrijdag 22 september zetten spijlbussen uit binnen- en buitenland koers 
naar Laco Strandbad Nuenen voor de zesde editie van Splits at the Lake, een 
tweejaarlijks evenement waar de echte liefhebbers al maanden naar uitzien.

Klezmajeur bij Weverkeshof
Vier dat je van de wereld mag en kan genieten, samen en in vrijheid, zodat nie-
mand te kort komt. Vier dat je lot is verweven met dat van je medemensen, on-
danks de uitdagingen en tegenslagen die het leven biedt. Dat is de aloude klez-
mer-thematiek. We lachen en huilen, wikken en wegen, zuchten en kiezen en...
spelen daar aanstekelijke muziek bij. Op de klanken van prachtige klezmer uit 
Oost- Europa, met invloeden uit de Balkan, Turkije, Rusland, Oekraïne, Roeme-
nië en Amerika. Humoristisch, melancholisch, uitbundig en ingetogen. Klezma-
jeur bestaat sinds 2006 uit:
Erwin Engelsma: klarinet en zang, Onno van Hagen: contrabas, Cora van den 
Berg: viool en zang, Heleen ’t Hart: accordeon.
Zondag 24 september. De Weverkeshof, Nuenen. 14.00 uur. Toegang gratis / vrij-
willige bijdrage. www.klezmajeur.nl

De iconische spijlbus, hèt symbool van 
de jaren zestig, zorgt ruim een halve 
eeuw later nog steeds voor een gevoel 
van vrijheid. Het kenmerkende VW 
T1- busje, herkenbaar aan de dubbele 
voorruit, zal in allerlei verschillende 
uitvoeringen te bewonderen zijn in 
Nuenen: personenbus, camper, brand-
weerbus, pickup enzovoort. Ook de 
welbekende koffiebus en ijsbus zullen 
aanwezig zijn voor passende catering. 
Op het terrein van Laco Strandbad 
Nuenen wordt daarnaast op zaterdag 
en zondag een markt ingericht waar 
bezoekers op zoek kunnen gaan naar 
dat ene onmisbare onderdeel. Ook VW 
T1 kleding, speelgoed en zelfs enkele 

bussen worden te koop aangeboden. 
Het terrein is vrijdag tot en met zondag 
gratis toegankelijk voor dagbezoekers 
zonder auto. Bezoekers mèt spijlbus 
kunnen tegen betaling het terrein op: 

Foto’s: Wouter Duijndam

Vocaal Ensemble Octocant 25 jaar
Dit jaar viert Vocaal Ensemble Octocant haar 25-jarig jubileum. In 1992 werd 
de groep opgericht en sinds 2012 staat het koor onder de bezielende leiding 
van Lucas Vis.

Om het jubileum extra luister bij te 
zetten geeft Octocant een concert in 
het van Goghkerkje in Nuenen. Op 1 
oktober om 15.00 uur zijn muzieklief-
hebbers van harte uitgenodigd om te 
komen genieten van dit optreden. De 
entree is gratis, maar na afloop wordt 

de luisteraar in de gelegenheid gesteld 
om een eigen vrijwillige bijdrage te 
geven.
Aangezien er in het kerkje maar 80 
personen mogen worden toegelaten, 
is het raadzaam om een plaatsje te re-
serveren via octocant@onsnet.nu 

Octocant met rechts dirigent Lucas Vis 

voor hen wordt het strandbad tijdelijk 
ingericht als camping om - compleet 
met kampvuur voor het ultieme vrij-
heidsgevoel - te overnachten langs de 
waterkant. 
Openingstijden: vrijdag vanaf 15.00, 
zaterdag en zondag vanaf 10.00. Ad-
vies van de organisatie: wilt u zoveel 
mogelijk verschillende bussen zien, 
bezoek het evenement dan op zater-
dagmiddag. Voor meer informatie: 
www.spijlbustreffen.nl

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Gert-Jan Hendrikx RU

uitvaartverzorgers Nuenen en Geldrop

ADVERTORIAL

Uw houvast in de dagen rondom de uitvaart
Uitvaartverzorging betekent voor ons veel meer dan alleen het organiseren 
van een uitvaart. Wij vinden het belangrijk dat we er ook de dagen voor de 
uitvaart écht voor u zijn, in die mate waaraan u behoefte heeft. Zo kan het 
zijn dat onze uitvaartverzorger met de nabestaanden meedenkt over de 
invulling van de uitvaart terwijl een andere familie al precies weet hoe het 
afscheid eruit moet zien en daar geen verdere hulp bij nodig heeft. Bij elk 
afscheid past onze uitvaartverzorger zich moeiteloos aan naar aanleiding 
van de wensen en ondersteunt wanneer dat gewenst is.

Onze aanpak
Uit ervaring weten we dat er na een 
overlijden van een dierbare veel 
op u afkomt. In ons eerste gesprek 
proberen we al uw vragen te be-
antwoorden en de noodzakelijke 
beslissingen te nemen over o.a. 
locaties, verzorging en drukwerk. 
Omdat we graag helder zijn over de 
kosten, ontvangt u een begroting 
binnen 24 uur na dit gesprek.
De dagen tot aan de uitvaart blijven 
we u zoveel als nodig bijstaan, ad-
viseren en inspireren, zonder daar 
extra kosten voor in rekening te 
brengen.

Aandacht voor u
Wij willen u zoveel mogelijk tot 
steun zijn in alle dagen voorafgaand 
aan de uitvaart. Dus niet alleen met 
pragmatische hulp maar ook door 
goed naar u te luisteren. 
Onze uitvaartverzorgers zijn allen 
zeer betrokken en meelevend en 
hebben oprechte interesse in uw 
verhalen en herinneringen. Als u 
hen zou vragen waarom ze ooit 
kozen voor uitvaartverzorging is het 

antwoord gegarandeerd dat ze iets 
willen betekenen voor anderen. 
Juist als u het meest kwetsbaar bent, 
zijn onze uitvaartverzorgers excellent 
in hun dienstverlening. Deze empa-
thische en betrokken manier van 
werken resulteerde onlangs in hun 
toetreding tot het Register van 
Uitvaartverzorgers. Een objectieve 
waarborg van hun deskundigheid.

Een houvast
Wij zijn er trots op dat we u mogen 
bijstaan in een tijd van verdriet en 
gemis. We bieden u daarbij een 
houvast en samen verzorgen we een 
warm en persoonlijk afscheid, dat 
troost zal bieden bij de verwerking 
van uw verdriet.

 

Open Lesweek Muziek- en Theater 
Kunstkwartier in Het Klooster
In de week van maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september is er 
een Open Lesweek bij Kunstkwartier in Het Klooster in Nuenen. Op maan-
dag, dinsdag en woensdag kun je tussen 15.30 en 19.00 uur tijdens de mu-
zieklessen binnen lopen om een les bij te wonen.

Kom zingen bij kinderkoor Nuenen
Kinderkoor Nuenen is op zoek naar kinderen die het leuk vinden om te zin-
gen. We zingen niet alleen in de kerk in Nuenen, Gerwen of Nederwetten 
maar ook a.s. zaterdag 23 september om 19.00 uur in de kapel op Eckartdal. 
Dit is een hele bijzondere locatie en de mensen die daar komen vinden het 
erg fijn om ons te horen zingen. Om te zingen bij ons koor zijn geen kosten 
verbonden wat het voor iedereen toegankelijk maakt. Het mooie van ons 
koor is de veelzijdigheid in kinderen en of je wel of niet gelovig bent maakt 
niet uit. Het enige wat we verwachten van de kinderen is dat ze zoveel mo-
gelijk aanwezig zijn bij repetities en uitvoeringen en vooral komen zingen 
met goede zin. 

Op de verenigingenmarkt zijn kleur-
platen en folders van ons koor uitge-
deeld, de kleurplaten zijn nog tot 2 ok-
tober in te leveren in o.a. de brieven-
bus van de Pastorie.
Lijkt het jou ook leuk om met ons mee 
te komen zingen? Ons koor bestaat uit 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Wij re-
peteren in de Clemenskerk op maan-
dagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. 
Je mag gewoon op een repetitie binnen 
lopen om mee te zingen of om een keer 
te komen kijken en luisteren. Kom er 
gezellig bij. 

Als je meer informatie wilt kun je bel-
len of mailen naar Christel de Brouwer 
06-25360286, musical.ster@hotmail.
com, dit mag ook om je aan te melden.

 

Benefiet Concert 
brengt € 1080,- op
Het Benefiet Concert t.b.v. van Nue-
nen helpt Sint Maarten op 16 septem-
ber in Kerkelijk Centrum ‘de Regen-
boog’ heeft € 1080,- opgebracht. Het 
concert werd gegeven door Paul We-
ijmans. Het was een sfeervol en intiem 
concert en is bezocht door een 40tal 
bezoekers. Op de site van Studio 040 is 
een videoverslag te zien, gemaakt door 
Chris Dekkers www.studio040.nl. Er is 
nog steeds geld nodig om de nood te 
ledigen, Het Rode Kruis heeft giro-
nummer 5125 geopend. 

Op maandag kun je komen kijken bij 
accordeon, gitaar, piano en dwarsfluit. 
Op dinsdag bij cello, gitaar, piano, kla-
rinet en saxofoon. Op woensdag zijn 
de volgende instrumenten aanwezig: 
viool, keyboard, gitaar en slagwerk. De 
muzieklessen worden achterin Het 

Klooster gegeven op de 1e verdieping. 
Op donderdag kun je met de Theater-
club meedoen van 17.30 tot 19.00 uur 
in de Le Pairzaal.
Op vrijdag kunnen (groot)ouders met 
hun kinderen deelnemen aan een 
proefles van Muziekplezier van 0 tot 4: 
van 09.00 -09.45 uur voor 0-2 jaar en 
van 09.50-10.35 uur voor 2-4 jaar. De-
ze lessen zijn in de Balletzaal op de be-
gane grond van Het Klooster. Voor 
meer informatie kun je een mail sturen 
naar marjan@kunst-kwartier.nl .
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.
kunst-kwartier.nl en vraag een proef-
les aan. Of denk eens na over een ken-
nismakingscursus van 5 lessen op het 
instrument van je dromen!

Welkom bij de liederentafel
De Liederentafel gaat weer van start, elke laatste zondag van de maand, in café 
Schafrath in Nuenen. Als u altijd al dacht, wat is dat toch die liederentafel of ik 
kan helemaal niet zingen maar ik vind het wel leuk, dan is dit het moment om 
eens een kijkje te komen nemen en een avondje gezellig met ons mee te zingen.
Helaas hebben we in de vakantieperiode afscheid moeten nemen van Cor van Lier-
op, één van onze trouwe zangers. Om hem te herdenken hebben we in ons pro-
gramma een aantal van zijn favoriete liedjes opgenomen. Na de pauze kunt u zoals 
altijd weer uw verzoeknummers indienen. Kom en zing mee op zondag 24 septem-
ber van 20.30 uur tot 22.30 uur. Zingen maakt blij, wij verwelkomen u graag.

Gemeente 
heroverweegt 
standpunt 
herindeling
Door Gerrit van Ginkel

De Gemeente Nuenen heeft haar 
eerder ingenomen standpunt over 
herindeling heroverwogen.
Om van voldoende bestuurskracht 
verzekerd te zijn heeft het College 
in het verleden aangegeven dat een 
bestuurlijke fusie wenselijk zou zijn.

De prima resultaten die nu behaald 
zijn op het gebied van het sociaal do-
mein, de financiële resultaten, de sa-
menwerking binnen het Stedelijke Ge-
bied Eindhoven en de oplossing van 
een aantal langlopende dossiers zijn 
het bewijs dat Nuenen de kwaliteiten 
heeft om complexe zaken tot een goed 
einde te brengen.
De acute noodzaak tot fuseren is daar-
om minder urgent. Op termijn zal de 
zelfstandigheid eindig blijken te zijn. 
Dit standpunt (met uitzondering van 
Wethouder Jansen) bracht het College 
naar voren tijdens het overleg met Ge-
deputeerde Staten.
Vooral meer samenwerking met de 
Dienst Dommelvallei en met de part-
ners in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
zullen speerpunten van beleid worden.
Als er gefuseerd moet worden dat be-
staat er een voorkeur voor Son en 
Breugel en niet voor Eindhoven.



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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.

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.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

Zondag 24 september 
geopend 11.00 - 17.00 uur

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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.

Wil je meer BALANS in je le-
ven vinden? Marga Dubach 
je-bent-okee.nl of bel 0633 
640 170.

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

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

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

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

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

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

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

Vakantie? Aanbevolen:
Marrakech Marokko

“Stad van 1001 nachten”
Riad Salma de Groot

Ga naar 
www.riadsalmadegroot.nl

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

VOLOP NIEUWE MANNENMODE IN MIERLO

KOOPZONDAG 
24 SEPTEMBER - 12.00 TOT 17.00 UUR

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE
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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 v.d. maand 
m.u.v. november

14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 

Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

t/m 8 oktober
Expositie Het Scheppingsverhaal volgens 

de bijbel. Zondagen na H. Mis. Werkdagen 
09.00-12.00 uur. Tijdens KunsT m.e.  grote 
T op 23 en 24 sept. H. Clemenskerk Nuenen

29 september t/m 10 november
Expositie ‘Verbeelding’
tijdens openingsuren

bibliotheek Dommeldal in Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

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

t/m 8 oktober
Buitenexpositie 

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

Donderdag 21 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 22 september
15.00 uur Receptie 40 jarig bestaan 

IVN Lieshout
IVN gebouw Laarbeek

Vrijdag 22 september
18.00-22.00 uur Bevrijdingsherdenking

Centrum Nuenen

Vrijdag 22 en zaterdag 23 september
I.V.N. Laarbeek 40 jarig jubileum

gebouw de Bimd, Laarbeek

Vrijdag 22 t/m zondag 24 september
 6e Splits at the Lake, spijlbusevenement 
vrijdag vanaf 15.00, zaterdag en zondag 

vanaf 10.00
Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 23 september
BrabantNacht 2017

Arrangement op diverse locaties Nuenen

Zaterdag 23 september
14.00-17.00 uur Burendag Wijkvereniging 

Panakkers
het grasveldje aan de Sophiastraat

Zaterdag 23 september
Vanaf 15.15 uur Doorkomst mountainbike 

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

Zaterdag 23 september 
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 

‘de kleine prins’
Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 23 september 
20.30 uur Seizoensopening Ons Tejater

Dorpshuis Lieshout

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

Het Klooster en route centrum Nuenen

Zaterdag 23 en zondag 24 september
14.00-16.00 uur Kom tekenen 

bij Kinderatelier van Gogh, tijdens Kunst 
met een grote T.  Het Klooster

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

Zondag 24 september
07.30-17.00 uur Vincentwandeling
Wandel Sport Vereniging Nuenen

 Start en finish: 
Wettenseind 28 LONU-gebouw

Zondag 24 september
08.30-15.30 uur 12e Kofferbakverkoop

Lankveld 10 in Gerwen

Zondag 24 september
10.00 uur Nieuwe IVN wandeling 

Ommetje Oost
 vertrek bij de kerk Mariahout

Zondag 24 september
11.00-19.00 uur Pasar Mundiaal

 Vincent van Goghplein

Zondag 24 september
12.00-15.00 uur Open dag Showkorps O&V

NKV terrein, Wettenseind, Nuenen

Zondag 24 september 
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Zondag 24 september
13.30-16.30 uur 

Seizoensluiting/Kleedjesdag 
Speeltuin de Kievit, Kerkstraat Nuenen

Zondag 24 september 
14.00 uur Klezmajeur

Weverkeshof
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 24 september
14.30-16.30 Optreden 

‘Vissersvrouwen aan de Kade’
aangeboden door ‘Vrienden van de Akkers’

Jo van Dijkhof

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.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing er van.
De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Werkelijkheid.
Een citaat uit bovengenoemd boek: 
“God schept alle vormen van werke-
lijkheid. Zijn gedachten zijn geestelijke 
werkelijkheden.” Deze stelling is gere-
lateerd aan wat te lezen is in de Bijbel 
in Genesis 1: “In den beginne schiep 
God de hemel en de aarde. . . . En God 
zag al wat Hij gemaakt had, en ziet het 
was zeer goed.” Rond de uitwerking 
van dit onderwerp wordt naar muziek 
geluisterd, gebeden en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB).
U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

Stapje voor stapje, heel langzaam, is moeder van ons weggegleden.
Nu is zij overleden, we zijn blij voor haar, maar ook verdrietig.

Marie van Tien-Rooijackers
weduwe van

Janus van Tien
Zij overleed in de leeftijd van 94 jaar.
 Jan en Iet
  Bianca en Paul
  Christel en Johny
   Janneke, Lars

 Hans en Mieke
  Tanja en Arjen
   Kai, Tygo
  Margo en Jos
   Emma, Guus
  Yvonne en Helmut
   Lucas

 Noud en Will
13 september 2017
Correspondentieadres:
Familie van Tien, Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 23 september om 10.00 uur in  
de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Samenkomst in de kerk waar vanaf 
9.30 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend leggen we haar te ruste bij Janus op de parochiebegraafplaats 
achter de kerk.
In plaats van bloemen wordt een donatie voor stichting Woon Initiatief Nuenen 
op prijs gesteld. Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 september 18.30 uur: vie-
ring, m.m.v. Kupalja, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 24 september 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 23 september 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 24 september 09.30 uur: Paul 
Perrée; Ien Vermeulen - Karsmakers; 
Jan de Haas; Joost van der Graaf en 
Ineke Hilberink; Frans Daams; overle-
den ouders van der Heijden, broers, 
zussen en zwagers; Harrij van der Vel-
den en overleden ouders van der Vel-
den - Foederer; Susan Teunisse - 
Rooijackers; Ad Poulissen, overleden 
ouders Poulissen - Harweg en Berend 
en Ans Scholtens; Willy Schepers, in 
verband met verjaardag. 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Marie 
van Tien - Rooijackers, Kerkstraat 9. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.
Aanstaande zaterdag 23 september 
zal KUPALJE de dienst met hun mu-
ziek en zang opluisteren. Na de dienst 
kunt u een bijdrage geven voor een 

opvang- en huiskamerproject voor 
‘vergeten ouderen’ en voor een pro-
ject voor hulp bij jongeren met autis-
me in Minsk in Wit Rusland.
Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt bisschop Gerard de Korte 
spreken over oecumene. De bijeen-
komst is in de Regenboogkerk. Ieder-
een is van harte welkom.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 24 september 11.00 uur vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Overleden ouders Van de Ven - Sen-
gers; Piet van de Ven; Tonny van de 
Ven -Vereijken; Huib van Lieshout; 
Mien de Hoon; Jos van de Rijt vanwe-
ge overlijden en verjaardag; Piet en 
Lena Raaijmakers - v.d. Sande en zoon 
Antoon.

Mededelingen
Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt bisschop Gerard de Korte 
spreken over oecumene. De bijeen-
komst is in de Regenboogkerk. Ieder-
een is van harte welkom.
 
Deze zondag is er een extra collecte 
voor Pax Christi Vredesweek. We 
kunnen deze collecte van harte bij u 
aanbevelen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 september, 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Bea Schenkels; Harrie van der Putten 
en Bet van der Putten-van Duijnho-
ven; Frans Raaijmakers; Piet Coolen; 
Gertje de Brouwer-Sanders.

Mededelingen
Op woensdag 27 september om 19.30 
uur komt bisschop Gerard de Korte 
spreken over oecumene. De bijeen-
komst is in de Regenboogkerk. Ieder-
een is van harte welkom.
Op 24 september 2017 wordt een ex-
tra collecte gehouden voor de vredes-
week PAX.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 24 september: viering van 
Schrift en Tafel. Voorganger: ds. A. Re-
bel. Medewerking van het Regenboog-
koor o.l.v. Ingrid de Graaff. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor het 
Educatiefonds Vluchtelingen Nuenen. 
Dinsdag 26 september kunt u mee-
eten in de gezellige tuinkamer bij Sa-
men aan Tafel. Opgave bij samenaan-
tafel@pgn-nuenen.nl. 
Woensdag 27 september is de eerste 
thema-avond van dit seizoen. Gastspre-
ker is mgr. G. de Korte, bisschop van 
Den Bosch. (zie elders in dit nummer). 
Elke donderdag is er ons wekelijkse 
Open Huis in de Ontmoetingsruimte. 
Onze kerk is elke 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 de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Mattheus, 
apostel en evangelist.
Vrijdag 22 sept. Quatertemperdag. 
07.15 uur H. Mis, gedachtenis H. Tho-
mas van Villanova, bisschop en belijder. 
Zaterdag 23 september. Quatertem-
perdag. 08.30 uur H. Mis; gedachtenis 
H. Linus, paus en martelaar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 24 september. Zestiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 25 sept 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 26 september. 18.30 H. Mis, 
gedachtenis van H. Cyprianus en Jus-
tina, martelaren. 
Woensdag 27 september. 07.15 uur H. 
Mis, H.Wenceslaus, hertog en martelaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook (‘Ker-
ken in Peelland’) en op YouTube (‘Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV’).

Hobbybeurs Lieshout
Op 1 oktober is er weer een creatieve 
beurs met tientallen standjes voor in-
spiratie en verkoop van onder andere 
haakwerk, babykleding, kraamcadeau-
tjes, fotografie, sieraden, kaarten, tas-
sen, ambachtelijke zeep, beelden, en 
nog veel meer! Van 11.00 tot 16.00 uur 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout. 
Gratis entree. Contact: Sandra van der 
Aa, kvlieshoutnb@gmail.com.

Jongerenkoorconcert
Op donderdag 5 oktober 20.00 uur zingen de Singknaben der St.Ursenka-
thedrale in de H. Clemenskerk, Park 55, Nuenen. 

Zo’n 45 jongens en jonge mannen zin-
gen o.l.v. Andreas Reize een gevarieerd 
programma met muziek van o.a. Scar-
latti, Bach, Kuhnau, maar ook van mo-
derne componisten als Antognini, 
Whitacre en Turley. Toegang is gratis, 
collecte voor het koor na afloop.
In oktober 2015 was het koor al bij ons 
te gast en maakte grote indruk. De 
koorleden verspreidden zich toen 
meermalen door de kerk waardoor er 
een surroundgeluid klonk. De vele 
aanwezigen toen hoopten dat de Paro-
chie Heilig Kruis vaker ons op zo’n ex-

clusief avondje zou trakteren. Welnu, 
dat is dan op 5 oktober.
Van harte welkom !



Rond de Linde  Nr. 38 Donderdag 21 september 2017

SPORT
Onthulling nieuw logo bij 40-jarig 
jubileum TV Wettenseind 
TV Wettenseind viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Heel het jaar door zijn er al 
leuke activiteiten georganiseerd, maar op zaterdag 16 september was er een 
feestelijke dag voor alle leden van de tennisvereniging. De dag ging van start 
om 12.00 met koffie en iets lekkers. Daarna was het tijd voor allerlei spelen.

Teams gingen fanatiek aan de slag met 
allerlei spelletjes. Aangezien de club al 
40 jaar bestaat en de laatste jaren flink 
aan het verjongen is, werd het ook tijd 
om deze uitstraling kracht bij te zetten 
door een nieuw fris logo. Dit logo is op 
deze dag onthuld en is ontworpen 
door de eigen hoofdtrainer Bas van der 
Leegte in samenspraak met de be-
stuursleden. De leden hebben het logo 
met veel enthousiasme ontvangen. 
Na de onthulling van het nieuwe logo 
en een kleine modeshow van een aan-

tal vrijwilligers in de nieuwe shirts van 
TV Wettenseind was het tijd voor de 
feestavond. Om 20.00 uur draaide DJ 
Tizio Calvo hits van ‘toen en nu’ en om 
22.45 was er een optreden van zanger 
Mike Noye.

De rodeostier zorgde weer voor veel plezier tijdens het jubileumfeest.

Tennis

Rectificatie 
Vincentwandeling
In de aankondiging voor de Vin-
centwandeling is per abuis een foutje 
geslopen in de aanvangstijd. De juiste 
gegevens moeten zijn: 
Zondag 24 september. 7.30 uur Vin-
centwandeling. WSV Nuenen.
Start en finish: Wettenseind 28 LO-
NU-gebouw.
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 la-
ten verzuchten: ‘Wat is Nuenen mooi!’ 
www.wsvnuenen.nl 

Gulbergen24 beestachtig leuk
Op 23 en 24 september staat mountainbikers een ‘beestachtig’ leuk moun-
tainbike-evenement te wachten. Hét regioparcours van Gulbergen24 wordt 
speciaal aangelegd over diverse recreatieve onderdelen, zoals het Nuenen-
se ‘Dak van Brabant’, strandbad 't Wolfsven in Geldrop-Mierlo, de Mierlose 
bossen, over het kanaal van Eindhoven via de banen en het terras van Golf 
De Gulbergen door het Dierenrijk in Mierlo en Nuenen. Het evenement ont-
wikkelt zich steeds meer als weekend voor families, bedrijven en vrienden-
groepen. Iedereen kan meedoen, ook bij de 24-uurs. Daar is nog plaats voor 
enkele teams. De deelnemers zullen door veel extra paren ogen bekeken 
worden in Dierenrijk!

Mountainbikers kwamen bij Gulber-
gen24 al enorm aan hun trekken op het 
bijzondere parcours: fietsen over ver-
lichte bruggen, door de feesttent, klim-
men, dalen, over het strand en door de 
bossen. Maar nu heeft het uitdagende 
rondje van 8 kilometer er 2 beestachti-
ge kilometers bijgekregen. Dierenrijk 
biedt de unieke kans om te rijden langs 
beren, tijgers, flamingo's, apen en ka-
melen! Geen enkele andere dag -laat 
staan nacht- is het mogelijk door dé fa-
miliedierentuin te mountainbiken. Dat 
kan alleen tijdens Gulbergen24, niet ge-
heel toevallig tijdens de Brabantnacht. 

Omdat Landgoed Gulbergen, Golf de 
Gulbergen en Dierenrijk gezamenlijk 
met de Gulbergen 24 meedoen aan de 
‘Nacht van Brabant’, een initiatief van 
Visit Brabant is voor deze gelegenheid 
een speciaal parcours voor de moun-
tainbikers gerealiseerd over een groot 

deel van Landgoed Gulbergen. Zo is 
ook Golf de Gulbergen onderdeel van 
dit uitdagende parcours. De mountain-
bikers worden via een speciale route 
met veel gezelligheid en Glow in de dark 
golfers naar het volgende onderdeel van 
Landgoed Gulbergen geleid. Voor de 
golfers levert dit prachtige plaatjes op. 
Er is op zaterdagavond zelfs de moge-
lijkheid voor bezoekers om eens deel te 
nemen aan Glow in de dark golf!

De organisatie merkt dat het evene-
ment vooral mateloos populair is bij 
6-uurs deelnemers. Al de 6-uurs cate-
gorieën zijn vol en werden onlangs nog 
opengesteld voor extra deelnemers die 
op de wachtlijst stonden. Voorzitter 
Rob van de Goor “Mountainbiken in 
de nacht en ochtend is het mooiste wat 
er is, het ultieme mountainbikegevoel, 
met lampen door de stille, donkere 
nacht. Vooral de estafetteteams heb-

Foto: Connie Sinteur Fotografie

Wielersport

ben de grootste lol tijdens de 24-uurs. 
Misschien is het niet iedereen gegund 
om zich 24 uur los te maken van het 
gezin voor een mountainbikeweekend. 
Daarom kun je het combineren met 
een bezoek aan Dierenrijk of een over-
nachting op Bospark 't Wolfsven voor 
het hele gezin of met je team. Kampe-
ren op ons terrein kan voor deelne-
mers ook; dan sta je aan het parcours. 
Overdag is er veel te beleven voor jong 
en oud. Stunts uitproberen onder pro-
fessionele begeleiding, kijken naar de 
downhillers die naar beneden slalom-
men of gewoon zelf eens naar het 
hoogste punt van Brabant wandelen en 
genieten van het fraaie panorama op 
Landgoed Gulbergen en ver daar bui-
ten. Uitdagingen genoeg voor een 
compleet familiegebeuren, met of zon-
der mountainbike!” 

Wedstrijd of feestje?
Hoe fanatiek moet je zijn om mee te 
doen? Voorzitter Rob van de Goor legt 
uit: “We zijn en blijven absoluut een 
breedtesportevenement voor jong en 
oud, man en vrouw. We hebben wel 
hulp van twee topmountainbikers 
Laura Turpijn en Rudi van Houts voor-
al om de jeugd, de GulbergenJuniors te 
inspireren op vrijdagavond. Beide 
kampioenen zorgen voor technische 
tips waarmee de jongsten naar de top 
van Landgoed Gulbergen kunnen ko-
men! Kameraadschap en plezier zijn 
de belangrijkste drijfveren van onze 
deelnemers. En natuurlijk is het ook 
sportief afzien en zelfs een klein beetje 
onderlinge competitie. De gezamenlij-
ke finish op zondagmiddag is het 
hoogtepunt. En de prijsuitreiking zie 
ik vooral als een eerbetoon aan alle 
deelnemers. Toch zit er een klein wed-
strijdelement verstopt in de marathon. 
Ben je fanatiek, dan kun je de Gulberg 
keihard op sprinten. We houden de tij-
den bij en de snelste deelnemer of 
team per categorie krijgt een bergtrui. 
De bergtrui is een initiatief van Ons 
Brabant Fietst. In de maand september 
kunnen sportieve fietsers met ambitie 
tijdens enkele Brabantse wielerevents 
zo'n echte bergtrui verdienen, onder 
andere tijdens het Wielerweekend 
Calfven, de Ronde van Hoogerheide, 
de Bavelse Berg Challenge en dus ook 
bij Gulbergen24. De trui heeft veel weg 
van de bolletjestrui voor de beste klim-
mer in de Tour de France. Alleen zijn 
de bolletjes vervangen door de hartjes 
uit het logo van Ons Brabant Fietst.”

Team Café Schafrath   
heeft zin in Gulbergen 24
Ook in 2017 zal het Team Café Schafrath weer van de partij zijn tijdens de ze-
vende editie van Gulbergen 24 op landgoed Gulbergen in Mierlo/Geldrop. De 7 
deelnemers hopen wederom op goed weer net als tijdens de eerdere edities. 
Dit jaar zal het parcours nog interessanter worden doordat niet alleen de be-
klimming van de Gulbergen moet worden beklommen maar er wordt naast het 
bekende rondje over het Wolfsven ook gereden over het golfterrein en zelfs 
door Dierenrijk. Hierdoor is de lengte van een rondje toegenomen tot ca 10km.

Ieder lid van het team kan bogen op een 
ruime wielerervaring en rijden norma-
liter op de racefiets gedurende de zo-
mermaanden maar stappen graag over 
op de MTB fiets tijdens de donkere 
maanden in de herfst en winter. Ook dit 
jaar zijn er weer enkele wijzigingen in 
de teamsamenstelling en is er met Joyce 
Olsthoorn weer een vrouwelijk lid toe-
getreden die met haar 30 jaar tevens de 
benjamin is. De oudste is wederom 
Kees Maasakkers uit Geldrop die waar-

schijnlijk net als tijdens de vorige editie 
de oudste deelnemer zal zijn. Kees 
hoopt 75 jaar te worden in december.
Met zijn allen hebben we de overeen-
komst om fanatieke wielerfans te zijn 
in het bekijken van wielerkoersen als-
ook zelf rijden. De 7 leden trappen ge-
zamenlijk makkelijk 50.000 km weg in 
zowel binnen- en buitenland.
Het mooiste is dan om mee te doen 
aan zo'n mooi evenement in de regio 
waarbij we 24 uur in touw zijn om lek-
ker te rijden en te genieten van de 
saamhorigheid onder de honderden 
deelnemers en dito toeschouwers. Ge-
lukkig worden we ook dit jaar weer ge-
holpen met kleding en steun door Cafe 
Schafrath en Dolphin Water.
2 teamleden zetten zich ook als vrijwil-
liger in om zowel in voorbereiding als 
na afloop de organisatie te helpen deze 
evenementen mogelijk te maken.
Er is genoeg te zien en het gaat 24 uur 
lang door van zaterdagmiddag t/m 
zondag middag met leuke live muziek 
in de avonden en lekkere versnaperin-
gen verzorgd door de cateraars. 
Het Team Café Schafrath bestaat uit 
Joyce Olsthoorn, Gerd van Seeters, 
René Geven, Frank Creemers, Coen 
van Bergen, Kees Maasakkers en John 
Olsthoorn. Zij kijken uit naar uw 
komst.

(beker) G-voetbal bij EMK

EMK G1 - SV Valkenswaard G1 5 - 2  
Door Jacques Ribot

Op zaterdag 18 september 2017 werd voor het eerst G-voetbal gespeeld bij 
EMK. In de KNVB bekercompetitie versloeg EMK G1 de tegenstander SV Val-
kenswaard G1 met 5-2. 

Het G-Team van EMK

NKV 1 verliest 
spannende 
wedstrijd   
in slotfase
In de wedstrijd Atilla 1 - NKV 1 heeft 
coach Ferry Visser veel doelpunten ge-
zien. 44 doelpunten in de 4e klasse, dat 
kom je niet vaak tegen. Het was een ge-
lijk opgaande wedstrijd waarbij Atilla 
het initiatief nam direct bij aanvang 
van de wedstrijd. NKV herstelde rede-
lijk snel, nam de voorsprong en wist 
die uit te bouwen tot maximaal 4 ver-
schil. De slotfase was echter wederom 
voor Atilla, dit resulteerde in een 23-
21 verlies. Lichtpunt is de wijze waar-
op de meeste kansen werden gecreëerd 
en ook hoeveel doelpunten er zijn ge-
maakt. Alle schijven gebruiken, dat is 
binnen het proces voornaam. Bewe-
ging op elk moment, dreiging in elke 
ruimte en bij elke persoon.
Helaas wisten ook NKV A1 en NKV 2 
geen punten te pakken. Komend week-
end nieuwe kansen op ons eigen sport-
park op Wettenseind met op zaterdag 
om 11.45 uur NKV A1 - DOT (O) A1. 
Op zondag eerst om 13.00 uur NKV 2 
tegen Conventus 2, en vervolgens mag 
NKV 1 aantreden tegen KVS ’17 1 om 
14.30 uur. Supporters zijn wederom 
van harte welkom!

Twee schitterende dagen   
bij het H. Kruisgilde
Nadat de Gildeheer pastoor Vossenaar met een kort gebed de teerdag van 
het Gilde opende, kon iedereen genieten van de traditionele koffietafel. 
Rond 13.00 uur begon het koning schieten. Nadat de schutsboom gevrijd 
was van alle ongerechtigheden, met het 3x rondom de boom trekken van 45 
geüniformeerden Gildebroeders en Gildezusters, konden de 16 kandidaat-
koningen en -koninginnen zich opmaken om de geprepareerde vogel naar 
beneden te halen.

Na het 255ste schot lukte het oud ko-
ning Theo Maas om de taaie vogel naar 
beneden te halen. Na het gebruikelijke 
ceremonieel kondigde hij aan dat Hen-
ny Hommersom zijn koningin zou zijn. 
Daarna konden de nieuwe Koning en 
Koningin, onder het genot van een 
door de Gerwens Brouwerij ‘De Defti-
ge Aap’ gebrouwen gildebier toegezon-
gen worden. Hierna vertrok het gilde 
per huifkar naar het dorp om daar de 
nieuwe koning te presenteren.
Zondag om 10.30 uur werd de koning 
opgehaald om de Gildemis bij te wo-
nen. Samen met Gildeheer pastoor 
Vossenaar trok het gilde met slaande 
trom en met bazuingeschal de kerk in 
om Eucharistie te vieren. Na de dienst 
dankte de Hoofdman van het Gilde 
pastoor Vossenaar en het kerkkoor. 
Buiten werd de eed van trouw ver-
nieuwd aan het geestelijk gezag, een 
mooie traditie die aangeeft dat het gil-
de nog steeds banden heeft met de Ka-
tholieke kerk. 
Inmiddels was de schutsherd in ge-
reedheid gebracht voor de receptie van 
de Koning en de twee jubilarissen. 
Jammer dat de koningin niet aanwezig 
kon zijn, haar kleinzoon is Nederlands 
kampioen geworden bij het motor 
cross M.O.N. Klasse Mx2. Een trotse 
koning mocht de felicitaties in ont-

vangst nemen en het geschonken be-
drag van € 350,- aan Henny Hommer-
som schenken voor het Geitenproject 
in India.
Daarna was het de beurt aan de jubila-
rissen: De hoofdman memoreerde de 
vele zaken die deze twee gildebroeders 
voor het gilde gedaan hadden. Johan 
van Rooij kreeg uit handen van Kring-
voorzitter Felix Crooijmans het gou-
den logo met gouden roset voor 60 jaar 
gildebroeder. Cees Smits kreeg de zil-
veren speld voor 25 jaar gildebroeder-
schap. Ook de jubilarissen mochten 
velen felicitaties in ontvangst nemen. 
Vooral het bezoek van het bevriende 
Schuttersgilde uit het Duitse Essen 
Fistlaken werd zeer op prijs gesteld.

Koning Theo Maas, jubilaris Cees Smits 
met zijn vrouw Petra, Koning der koningen 
Theu Donkers en Jubilaris Johan van Rooij 
met zijn vrouw Marietje.



Rond de Linde  Nr. 38 Donderdag 21 september 2017

SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 23 september
Nederw. Vet. -Braakhuizen Vet.  16.30
Zondag 24 september
Elsendorp 1 - Nederwetten 1  . . 14.30
Nieuw Woensel 9 - Nederw. 2  . 10.00
HSE 4 - Nederwetten 3  . . . . . . . . 13.00
Nederwetten 4 - Pusphaira 6  . . 10.00
RKVVO 9 - Nederwetten 5  . . . . . 10.00
Nederwetten Vr 1 - Hapert Vr 1  12.15
Nederwetten Vr 2 - Wodan Vr 1  10.00

EMK
Vrijdag 22 september 
Woens. Boys 5 - EMK 2 (zaal) . . . 19.15
Zaterdag 23 september
EMK VE1 - Brabantia VE 2  . . . . . . 15.30
Zondag 24 september 
RKVV Keldonk 1 - EMK 1  . . . . . . . 14.30
Geldrop 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . 12.30
EMK 3 - Pusphaira 2  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Unitas’59 11  . . . . . . . . . . 11.00
SBC 11 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK VR1 - DOSL VR1  . . . . . . . . . . 13.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 23 september
RPC VE1 - Nuenen VE1  . . . . . . . . 16.15
Braakhuizen VE2 - Nuenen VE2  16.00
Zondag 24 september
Nuenen 1 - VC Vlissingen  . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Prinses Irene VR1 14.30
Nuenen 2 - OJC ROSMALEN 2  . 12.00
Nuenen VR2 - FC Cranend. VR1 12.00
RPC 3 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Beerse Boys 4  . . . . . 12.00
Geldrop 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . 10.30
RKSV Heeze 3 - Nuenen 6  . . . . . 12.00
Unitas’59 7 - Nuenen 7  . . . . . . . . 12.00
Best Vooruit 6 - Nuenen 8  . . . . . 10.00
Rood Wit’67/Plus 2 - Nuenen 9  11.00 
Nuenen 10 - Waalre 5  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 12 - Braakhuizen 9  . . . . 10.00
Nuenen 13 - Unitas’59 12  . . . . . 14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 23 September
RKGSV Vet - Woens. Boys Vet  . . 16.00
Zondag 24 September
RKGSV 1 - Boerdonk 1  . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Tivoli 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - Braakhuizen 7  . . . . . . 11.00
RKSV Nuenen 11 - RKGSV 4  . . . . 10.00
Maarheeze Vr. 1 - RKGSV Vr. 1  . . 11.00

NKV  KORFBAL
Zondag 24 september
NKV 3 - Zwaluwen 3 . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - Conventus 2 . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - KVS ’17 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 26 september 
OJC ’98 MW1 - NKV MW1 . . . . . . 20.15

Sans Atout opening en Stayman Conventie*
Een SA openingsbod is heel goed omschreven. Het belooft precies 15-17 punten en een 
verdeelde kaart. Onder een verdeelde kaart verstaan we dat we in alle kleuren een paar 
kaarten hebben. In maximaal één kleur mogen we een doubleton (2-kaart) hebben. 
Als je, als partner van de SA openaar ook een verdeelde hand hebt, zul je vaak SA spelen. 
Met 0-7 punten pas je, met 8-9 punten bied je 2SA als uitnodiging voor 3SA, en met 10+ 
punten bied je 3SA. Echter....we zijn altijd op zoek naar een fit in een hoge kleur. Als je een 
4-kaart in harten of schoppen hebt, en 8 punten of meer, dan zeg je geen 2 of 3SA, maar 
bied je 2♣! Stayman!

Stayman 
De Stayman conventie gebruiken we als we een 4-kaart hoog hebben. We vragen partner of hij ook een 
4-kaart hoog heeft. Heeft hij die niet, dan biedt hij 2♦, heeft hij die wel, dan biedt hij 2♥ of 2♠ en heeft 
hij ze allebei, dan biedt hij met 2♥. 

Je hebt in handen:
♠ H876  ♥ V32 ♦ A752 ♣ 32

1. wat bied je als partner 1SA opent?
2. wat bied je als je partner na je 2♣ vraagbod één van de volgende biedingen doet?
a. 2♦ b. 2♥ c. 2♠

Antwoorden:
1. Je biedt 2♣ (Stayman) omdat je 9 punten hebt en een 4-kaart ♠
2a. Na 1SA-2♣-2♦, bied je 2SA omdat je weet dat er geen fit in een hoge kleur is. Het is een uitnodi-
ging voor 3SA. Partner zal passen als hij 15 punten heeft en 3SA bieden met 16/17 punten.
2b. Na 1SA-2♣-2♥, bied je 2SA om aan te geven dat je 8-9 punten hebt en geen 4-kaart ♥. Partner 
weet nu dat je een 4-kaart ♠ hebt, anders zou je de Stayman conventie niet gebruikt hebben, maar 
meteen 2SA hebben geboden.
2c. Na 1SA-2♣-2♠, bied je 3♠. Nu nodig je partner ook uit voor de manche, maar dit keer in ♠. Partner 
zal passen met 15 punten en 4♠ bieden met 16 of 17 punten.

Je hebt in handen:
♠ VB76 ♥ H842 ♦ AV3 ♣ H7

1. wat bied je na 1SA-2♣-?
2. wat bied je na de volgende biedingen:
a. 1SA-2♣-2♥-3♥-? b. 1SA-2♣-2♥-2SA-? c.1SA-2♣-2♥-3SA-?

Antwoorden:
1. Je biedt 2♥, je goedkoopste hoge 4-kaart.
2a. Na 1SA-2♣-2♥-3♥ zeg je pas. Je partner nodigt je uit voor de manche in ♥. Je bent minimaal, dus 
gaat niet op de uitnodiging in.
2b. Na 1SA-2♣-2♥-2SA bied je 3♠. Weer word je uitgenodigd voor de manche, maar nu weet je dat er 
geen ♥ fit is. Omdat partner begonnen is met 2♣ heeft hij dus een 4-kaart ♠. Je bent minimaal, dus 
wil je niet naar de manche, maar je wil liever ♠ spelen dan SA.
2c. Na 1SA-2♣-2♥-3SA bied je 4♠. Ook nu weet je zeker dat partner een 4-kaart ♠ heeft en 10+ 
punten, anders had hij na 1SA meteen 3SA geboden.

Had je niet alle antwoorden goed? Dan kun je je cursusboek erbij pakken en het hoofdstuk over de 
herbieding nog eens doorlezen. Dan word je wat zekerder bij het bieden en wordt het spel leuker.
Vanaf 27 september 2017 bieden de gezamenlijke bij de Nederlandse Bridgebond aangesloten bridge-
clubs van Nuenen en KBO bridge de gelegenheid aan 18 “thuisbridgers” om kun spelniveau op te krik-
ken en op te frissen met de cursus “Van Thuisbridger naar Recreatief Thuisbridger”.
Het eerste half uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het behandelde onderwerp. Daarna 
worden er, deels voorgestoken, spellen gespeeld. De cursusduur is 12 weken en na afloop wordt in 
overleg met de deelnemers beslist of deze op een of andere manier wordt voortgezet. 
Voor deze cursus ontvingen we 26 aanmeldingen van “thuisbridgers”. De groep voor deze cursus is dus 
al compleet, maar je kunt wel je belangstelling tonen voor een eventuele herhaling. 
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

EMK - FC Cranendonck 1-3
Door Jacques Ribot

Een deel van het team van FC Cranendonck kwam vertraagd aan op het sport-
park (auto-ongeval van de hoofdtrainer). Gelukkig was er geen letsel bij de 
meegereisde spelers. Vervolgens bleek de aangewezen scheidsrechter niet te 
verschijnen. Ondanks moderne communicatiemiddelen was geen contact 
mogelijk. Gelukkig bleek Roy Bloemers trainer van het dameselftal van EMK 
de geschikte papieren te hebben om de wedstrijd te leiden, anders had men 
de supporters van beide teams moeten teleurstellen en naar huis sturen. 

HSCN honkbal heren 3 
kampioen 
Na het kampioenschap van de softbaldames van vorige week, is ook dit 
weekend de kampioensvlag gehesen bij Honk-en Softbalclub Nuenen. Dit 
maal bij de honkbaltak van HSCN, want het derde herenteam heeft het kam-
pioenschap weten te behalen in de 4e klasse ! 

De allereerste kans was voor de bezoe-
kers, maar keeper Mark Faassen kon dit 
pareren. EMK ging vervolgens druk zet-
ten op de tegenstander en creëerde kan-
sen waarvan er één benut werd na een 
kwartier voetballen. Een schot van Rick 
van den Bogaard werd niet goed gepa-
reerd door de doelman, waarna Johan 
Janssen van dichtbij kon afronden (1-0). 
Er bleven kansen komen voor EMK, 

maar de keeper stond in de weg. Een 
schot van Tom Diender vloog tegen de 
lat. In de 44e minuut kon een aanvaller 
van Cranenbroek ongehinderd naar vo-
ren komen en op de goal schieten van 
EMK. De bal verdween in de korte hoek 
en zo scoorde de tegenstander de gelijk-
maker bij de tweede kans in de wedstrijd 
(1-1). De tweede helft van EMK was niet 
erg sterk. In de 51e minuut scoorde in-
valler Guus Teunissen voor Cranendon-
ck met een strak afstandschot (1-2). 
EMK probeerde de gelijkmaker te ma-
ken maar gaandeweg bleek er weinig sa-
menspel te zijn. Uiteindelijk moest EMK 
kort voor tijd een derde doelpunt incas-
seren op een tegenaanval. De illusie om 
verder te gaan in de bekercompetitie 
was daarmee voorbij. Met zes tegen-
doelpunten in de laatste twee wedstrij-
den, heeft hoofdtrainer Tom Vroomen 
een behoorlijk punt van aandacht. Actie van Tom Diender (links)

Op Sportpark de Lissevoort werd af-
gelopen zondag de Veldhovense honk-
balclub met 8-2 verslagen. Chris-Jan 
Ketel, al sinds mensenheugenis lid van 
HSCN, was zoals zo vaak de startende 
werper voor de thuisploeg. Hij kon 
niet echt in de problemen gebracht 
worden door de Veldhovense slag-
ploeg, maar speler/coach Ronald 
Behrtel besloot voor de zekerheid 
toch de wedstrijd op slot te gooien 
door Ivo “The Rocket” Lammers op de 
werpheuvel neer te zetten. Voor de 
mensen die zich afvragen hoe hij aan 
die bijnaam komt: u zou het voor de 
aardigheid eens moeten komen aan-
schouwen.

Verdedigend waren er wat lichte schoon-
heidsfoutjes te zien (waarschijnlijk de 
kampioenszenuwen) maar al met al een 
meer dan degelijke wedstrijd van de 
Nuenenaren. Na het eindsignaal moch-
ten de kurken weer los en kan HSCN te-
rugkijken op een prima seizoen. In okto-
ber de afsluiting met de jaarlijkse toer-
nooien, waaronder ook het Theo 
Hendrix toernooi waar HSCN Heren 4 
dit jaar hun titel gaat verdedigen. 
Wil je deze leuke sport ook eens doen? 
Meld je aan bij HSCN en kom een aan-
tal keren vrijblijvend meetrainen in de 
aanloop naar het nieuwe seizoen. (ook 
voor softbal en beeball uiteraard). 
Meer info via www.hscn.nl 

HSCN heren 3 kampioen

Helmond Sport 
- De Graafschap 
op Nationale 
Ouderendag
Helmond Sport biedt u in het kader 
van Nationale Ouderendag de moge-
lijkheid om gratis de wedstrijd van 
Helmond Sport - De Graafschap bij te 
wonen. De minimum leeftijd hiervoor 
bedraagt 70 jaar. Vrijdag 6 oktober, 
van 20.00 - 21.45 uur, Sportpark de 
Braak 7, 5703 DX Helmond.
Speciaal voor u is er een vak beschik-
baar waar u samen met andere oude-
ren kunt genieten van de wedstrijd. 
Deze tribune is gemakkelijk te berei-
ken en heeft een kleine trap (10 tre-
den). Als u een rollator hebt, moet u 
een klein stukje aan de arm lopen. Uw 
rollator wordt dan tijdelijk weggezet. 
In het vak kunt u in relatieve rust de 
wedstrijd bekijken. Toilet, catering en 
EHBO zijn dichtbij. Helmond sport 
zorgt voor koffie en thee voor tijdens 
de wedstrijd. Houd er rekening mee 
dat het koud kan zijn in het stadion. 
Kleed u warm aan en neem een deken 
of iets dergelijks mee.

Rolstoelplaatsen
Er zijn voor deze wedstrijd een be-
perkt aantal rolstoelplaatsen beschik-
baar, wees er dus snel bij want OP=OP.

Vervoer en parkeren
Het vervoer van en naar de wedstrijd 
en parkeerkosten zijn voor eigen re-
kening.
Aanmelden kan via www.ouderenfonds.
nl met een rechtstreekse link: http://eve-
nementen.ouderenfonds.nl/uitje/1480/
helmond-sport---de-graafschap-op-na-
tionale-ou of via 0800 - 1325 (gratis).

Herenteam BCL     
start met prima overwinning
Het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout is voortvarend van start 
gegaan. In de thuiswedstrijd tegen het eerste herenteam van High Speed 
werd een prima overwinning geboekt. Slechts twee partijen werden afge-
staan, waardoor de eindstand van 6-2 op de borden kwam.

Honkbal

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

Nieuwe ronde,     
nieuwe kansen voor RKGSV
Afgelopen seizoen pakte RKGSV knap de laatste periodetitel in de vijfde 
klasse. Dankzij de periodetitel hadden ze terecht een ticket voor de nacom-
petitie verdiend. Helaas werd promotie naar de vierde klasse niet gehaald 
waardoor RKGSV dit seizoen nog een jaar in de vijfde klasse uitkomt. 

Voor dit seizoen is promotie naar de vier-
de klasse wederom de doelstelling. Om 
deze ambitie kracht bij te zetten hebben 
ze bij RKGSV in de zomerstop niet stil 
gezeten. Met een kwaliteitsinjectie voor 
de selectie van maar liefst 17 nieuwe spe-
lers, afkomstig uit de eigen jeugd, de la-
gere elftallen en andere clubs uit de regio, 
hoopt RKGSV dit seizoen weer bovenin 
de 5de klasse mee te draaien. 
De voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen is veelbelovend met onder meer 
een overwinning op de kampioen van 
vorig jaar, SV Brandevoort, in de strijd 

om de groen-wit cup en een overwin-
ning op derdeklasser Unitas’59.
In de beker werd RKGSV ingedeeld bij 
Acht, Steensel en DOSKO'32. Door 1 
winstpartij, 1 gelijkspel en 1 nederlaag 
is RKGSV hierin helaas uitgeschakeld. 
Komende zondag start voor de Gerwe-
naren de competitie met een thuiswed-
strijd tegen Boerdonk 1. Deze wedstrijd 
zal om 14.30 gespeeld worden op sport-
park de polder. U bent van harte wel-
kom om deze wedstrijd bij te wonen en 
RKGSV te steunen in hun ambitie om 
te promoveren naar de vierde klasse! 

In de startende dubbelpartijen hadden 
Bert Manders en Wouter van Vijfei-
jken een goede start. Zij wonnen met 
21-16 en 21-19 in twee sets van hun 
Waalwijkse tegenstanders. Jeroen van 
der Heiden en Laurence Roijackers 
hadden het behoorlijk wat zwaarder. 
In hun dubbelpartij moest uiteindelijk 
een toegevoegde derde set de besliss-
ing brengen. Met 21-18 werd die 
beslissende derde set overigens wél 
binnengehaald door de Lieshoutse 
badmintonners, waardoor de tussen-
stand op 2-0 kwam. 
In de daaropvolgende singlepartijen 
had alleen eerste heer Bert Manders 
een erg zware opgave. Tegen een sterk 
spelende Rob Hoevenaars speelde Bert 
een lange driesetter die hij uiteindelijk 
met 17-21 in de derde set moest af-
geven. Wouter van Vijfeijken, die als 
tweede heer speelde, had minder moe-
ite met zijn tegenstander. Hij won in 

twee duidelijke sets (21-13, 21-18). 
Ook derde heer Ruud van Vijfeijken 
won met heel duidelijke cijfers zijn sin-
glepartij: met name in de tweede set 
was het verschil erg groot. Vierde heer 
Laurence Roijackers deed het niet veel 
slechter. Ook hij won (met 21-10 en 
21-15) met behoorlijke overmacht. 
In de afsluitende dubbelpartijen werd 
nóg een punt verloren. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden speelden een 
erg spannende en erg gelijk opgaande 
partij, die ze na setstanden van 21-23 
en 18-21 moesten afstaan. Op de ande-
re baan wonnen de broers Ruud en 
Wouter van Vijfeijken behoorlijk 
makkelijk hun dubbelpartij, waardoor 
de einduitslag van 6-2 genoteerd kon 
worden. Door deze goede overwinning 
in de eerste seizoenswedstrijd nestelt 
het team zich direct bovenaan de rang-
schikking in deze eerste poule van de 
Heren-2-klasse. 



Niet alle kleuren en maten in elk fi liaal beschikbaar.

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

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

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