
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

Inzameling
van schriften 
en pennen
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

V

Nuenen is weer in de ban van aanwijzingen en geheime opdrachten

Een kijkje achter de schermen bij Hee doede mee
Door Caroline van Nes

oor het vierde jaar wordt de Nuenense dorpsquiz Hee doede mee 
georganiseerd. De inschrijving van de teams startte al in juli, de eer-
ste enveloppen zijn onlangs uitgereikt. Er gaat een ‘buzz’ door het 

dorp; de zoektocht naar aanwijzingen en eventuele geheime opdrachten is 
begonnen. Hee doede mee is enorm populair in Nuenen. Rianne Bagger-
mans, Arie Zonnevijlle en Roeland de Laat van de organisatie zijn bereid 
een kijkje achter de schermen te geven, al wordt er voor gezorgd niet te 
veel informatie prijs te geven. Het moet wel spannend blijven.

“We organiseren Hee doede mee nu 
voor de vierde keer”, begint Rianne. 
“Dit jaar hebben we gekozen voor een 
thema: ‘De Van Gogh Code’. We wil-
den er bij deze quiz echt samenhang in 
brengen, dus we hebben er een soort 
verhaal omheen gemaakt, alle catego-
rieën sluiten daar min of meer op aan”. 

Ruilen
Het begon met de trailer op de website 
als introductie, om mensen nieuwsgie-
rig te maken. Het idee werd geopperd 
voor meer interactie te zorgen, de vraag 
was: hoe doe je dat? Arie: “Iemand 
kwam met voetbalplaatjes ruilen en dat 
werden stickers van ons. Deelnemers 

kregen allemaal stickers met hetzelfde 
nummer en die moesten worden ge-
ruild, tot ze alle nummers hadden”. Ri-
anne: “We hadden niet verwacht dat 
het bij het uitdelen bij de kiosk al zou 
losbarsten, het was een gekkenhuis. 
Daarna hebben we nog de ruilmiddag 
bij de makelaar gehad. We dachten daar 
komen een paar deelnemers op af, maar 
er stonden mensen met borden om-
hoog en sommigen waren naar de Jum-
bo gegaan en hadden taart en wijn en 
biertjes gekocht om andere deelnemers 
om te kopen, zodat ze wilden ruilen. 
Dat was een ontzettend leuke middag”. 

Brainstorm
Roeland is er al vanaf de eerste Hee 
doede mee bij. “In januari beginnen we 
al na te denken over de nieuwe quiz. De 
eerste brainstormsessie vindt plaats in 
maart, op een locatie buiten Nuenen, 
om er zeker van te zijn dat er geen 
dorpsgenoten meeluisteren”, zegt hij 
lachend. Een aantal bijeenkomsten met 
de hele organisatie volgt, dan wordt 
een taakverdeling gemaakt. “Het is niet 
te doen om elke keer met de hele groep 
bij elkaar te komen”, zegt Rianne. 
“Daarom hebben we subgroepjes, die 
regelmatig contact hebben, maar ui-
teraard hebben we wel vaak overleg in 
de appgroep”. Buitenopdrachten, ge-
heime opdrachten, creatieve opdrach-
ten; er is weer van alles verzonnen om 
de deelnemers lekker bezig te houden. 

Tips
De meeste mensen zitten in een team 
voor de gezelligheid, al is er elk jaar 
een aantal fanatiekelingen dat echt De organisatie aan het werk

Elvis@    
the Chapel,   
het vervolg    
met Friends
Volledig op zijn kop dat stond de H. 
Clemenskerk december vorig jaar 
toen er de eerste concertreeks van 
Elvis @ the Chapel plaatsvond. Direct 
na afloop klonk er dan ook de roep 
tot een vervolg en dat vervolg gaat 
er komen!

Op donderdag 14, vrijdag 15 en zater-
dag 16 december zal de Clemenskerk 
weer bol staan van de muziek en zul-
len ruim 20 muzikanten, zes zangers 
en onze eigen Elvis, Mark Elbers weer 
een fantastisch muzikaal spektakel ten 
gehore brengen. 
Dit jaar staan er songs van Elvis & 
Friends op het programma. Naast een 
aantal bekende eigen liedjes van Elvis 
worden er ook uitstapjes gemaakt 
naar songs die Elvis gezongen heeft of 
ongetwijfeld had willen zingen, maar 
die niet uit zijn eigen collectie komen. 
De repetities zijn ondertussen al weer 
in volle gang en de kaartverkoop voor 
de concerten in december start aan-
staande zondag 1 oktober. Kaarten 
zijn alleen verkrijgbaar bij de Albert 
Heijn aan de Parkstraat en bij Jumbo 
Ton Grimberg aan de Smidse. Online 
reserveren is dit jaar niet meer moge-
lijk. Dus wees er snel bij want vol is vol 
en op is op! Heb je een kaartje dan zul 
je weer een fantastische avond mogen 
beleven en ongetwijfeld opnieuw uit-
kijken naar een vervolg in 2018!

14, 15, 16 december H. Clemenskerk 
Nuenen aanvang 20.30 uur.
www.elvis@thechapel.nl

Dierendag   
op de Dorps & 
Kinderboerderij 
Weverkeshof
Zoals altijd op de 1e zondag in oktober 
viert Weverkeshof Dierendag. Dit jaar 
dus op 1 oktober vanaf 10.00 uur. 
Loop eerst eens door de tuin en geef 
onze dieren vandaag wat extra aan-
dacht of maak eens een praatje met ze. 
Echt ze luisteren naar je. 
Er worden gratis dierenkleurplaten 
uitgegeven aan de aanwezige kinderen 
die ze kunnen inkleuren. Voor een 
mooie tekening krijgen de kinderen 
ranja. Terwijl de boerderijdieren toe-
kijken gaan we die dag gezelschap-
spelletjes spelen zoals o.a. ezeltje prik 
en drie op een rij. Iedereen groot of 
klein is hierbij welkom.
Vanaf 10.30 uur staat er een schmink-
team klaar om op deze dag de aanwe-
zige kinderen, indien gewenst, te 
schminken. Met het thema deze dag, 
hoe kan het ook anders, natuurlijk de 
dieren. Maar als je liever anders ge-
schminkt wilt worden kan dat natuur-
lijk ook geregeld worden. Vanaf 12.00 
worden er weer overheerlijke am-
bachtelijke pannenkoeken gebakken.
Wederom present op de Weverkeshof 
het vermaarde Internationale : Pop-
penkast Theater KrisKras. Er worden 
3 voorstellingen gegeven. De kinderen 
(en de volwassen) kunnen om 13.30 
uur, 14.30 uur en 15.30 uur weer gaan 
genieten van de altijd leuke en span-
nende verhalen uit de poppenkast.
Tussendoor neemt de Nuenense Band 
Klick u mee op een nostalgische muzi-
kale reis ‘terug in de tijd’. De band 
KLICK speelt en zingt muziek van 
The Beatles, Cliff Richard, The Sha-
dows, Johnny Cash, Creedence Clear-
water, Sandy Coast, The rolling Stones 
en vele anderen. 

Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen     
al weer druk aan het werk  

Hoe gaat dat nu in zijn werk? 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen 
bestaat uit een club van 10 vrijwilli-
gers dat ongeveer 7 maanden per jaar 
bezig is met de voorbereidingen om 
Sinterklaas naar Nuenen te halen. Ver-
gaderen, brainstormen, regelen, orga-
niseren, knutselen, vastleggen, mailen, 
bellen en appen. 
De stichting is afhankelijk van donaties 
uit het bedrijfsleven of giften die zij 
krijgen. De gemeente Nuenen onder-
steunt de stichting wel, maar zij is niet 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van de intocht zoals vaak gedacht 

wordt. De sponsorcommissie is dan 
ook volop bezig om bedrijven en inwo-
ners uit Nuenen te benaderen om op 
financieel gebied een steentje bij te 
dragen. Helaas krijgen wij vanuit de 
Gemeente Nuenen geen subsidie meer.

Intocht Sinterklaas:   
Zondag 19 november in Sporthal 
‘De Hongerman’
Normaal gesproken vindt het grote 
pietenfeest in Het Klooster plaats. 
Door een miscommunicatie tussen 
Het Klooster en de stichting kan het 
feest dit jaar helaas niet in Het Kloos-
ter plaatsvinden. Na veel nadenken, 
telefoontjes plegen en mails versturen 
is er een alternatieve locatie gevon-
den. Sporthal ‘De Hongerman’ vormt 
dit jaar het decor voor het grote pie-
tenfeest. De komende weken gaat de 
organisatie verdere invulling geven 
aan het programma en de activiteiten. 

Hulp gezocht! 
Ook jij kunt je steentje bijdragen aan de 
stichting. Wij zoeken mensen die mee 
willen helpen binnen de werkgroep. 
Maar ook tijdens het weekend van de 
intocht kunnen we veel hulp gebruiken. 
Er moet altijd veel gebeuren: hekwer-
ken plaatsen, ruimtes inrichten, grime-

meedoet om te winnen. Roeland: “Het 
leuke is ook dat mensen elk jaar weer 
leren voor volgend jaar. De eerste keer 
wist men nog niet wat men kon ver-
wachten en nu zie je dat er binnen 
sommige teams echt een strakke orga-
nisatie is, het wordt steeds serieuzer 
aangepakt”. 
De organisatie wil nog een aantal tips 
meegeven aan de deelnemers. Arie: 
“Zorg dat je team groot genoeg is, 
rond de twintig à vijfentwintig men-
sen heb je echt wel nodig. Zorg dat je 
team een goede mix is van jong en 
oud. En heel belangrijk: focus niet te 
lang op één vraag en laat de vragen 
rouleren tussen de  teamgenoten”. En 
uiteraard is het zaak om je omgeving, 
de krant en social media goed in de ga-
ten te houden. 
Tot slot nog een exclusieve hint voor 
de lezers van Rond de Linde: ‘Beter 
één euro in de hand dan een miljoen 
op de bank’. 
Voor meer informatie: Facebook Hee-
doedemee en www.heedoedemee.nl  

Het lijkt nog ver weg, maar over ongeveer 7 weken komt Sinterklaas weer 
naar Nederland. Het Sinterklaascomité Nuenen is achter de schermen druk 
bezig om voor alle inwoners van Nuenen een leuke intocht en een geweldig 
pietenfeest te organiseren. 

ren, versieren, catering verzorgen, 
voertuigen rijden, ga zo maar door. Ook 
zoeken wij jongvolwassenen (het liefst 
ervaren) die gestalte willen geven aan 
de personages tijdens de intocht. 
Zonder extra hulp wordt het voor ons 
steeds moeilijker om een evenement 
als dit te organiseren. Bent u of kent u 
iemand die interesse heeft of denkt u 
op welke manier dan ook iets voor ons 
te kunnen betekenen, neemt u dan 
contact met ons op via: zwartepiet@
sinterklaasnuenen.nl of spreek één 
van de mensen van de werkgroep aan.

Bestuur & Werkgroep Intocht Sinter-
klaas Nuenen: Ria van de Leur, Linda 
Jacobs-de Vocht, Margereth Nolte, 
Stefan de Lange, Lisette Rustige, Je-
roen Massa, Johan van Dop, Jack Bos-
sema, Leona Schoenmakers-Bekkers, 
Sjors Driessen .



Rond de Linde  Nr. 39 Donderdag 28 september 2017

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 
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Dierenbescherming.

VERKEER
Asfaltonderhoud Gerwenseweg en Geldropsedijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen werkzaamheden uitvoeren aan de Gerwenseweg en de 
Geldropsedijk. We vervangen op beide wegen de bovenste asfaltlaag 
en voeren reparaties uit aan de fietspaden. Hierdoor zijn boven-
staande wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. Een omleiding is 
aangegeven met borden.

Geldropsedijk
Op maandag 2 oktober om 7.00 uur starten we met het verwijderen 
van asfalt op de Geldropsedijk vanaf de Europalaan tot en met de 
splitsing Eeneind. Ook op de fietspaden verwijderen we plaatselijk 
het asfalt.
Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober krijgen de rijbaan en gedeelten 
van het fietspad een nieuwe asfaltlaag. Vervolgens brengen we op 
maandag 9 oktober de belijning aan.
De lijnbussen op de Geldropsedijk rijden tijdens de werkzaamheden 
andere routes.

Gerwenseweg
Op woensdag 4 oktober om 7.00 uur starten we met het verwijderen 
van asfalt op de Gerwenseweg vanaf de kruising Laan van Gherwin 
tot en met de splitsing met Broekdijk/Berg. Ook op de fietspaden 
verwijderen we plaatselijk het asfalt.
Op maandag 9 oktober krijgen de rijbaan en gedeelten van het 
fietspad een nieuwe asfaltlaag. Op dinsdag 10 oktober brengen we 
de belijning aan. Alle uitwegen tussen rijbaan en fietspad voorzien 
we van nieuwe betonstraatstenen.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast 
tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaam-

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

Huis-aan-huis textielinzameling door Sympany 
op vrijdag 6 oktober. U ontvangt een speciale zak.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

heden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van 
de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

NIEUWE NIEUWSBRIEF NIEUWE 
NUENENAREN NET VERSCHENEN
Onlangs is er weer een actuele Nieuwsbrief verschenen over de voort-
gang van de huisvesting en integratie van de 
aan Nuenen toegewezen vergunninghou-
ders. Daarin onder andere kort aan-
dacht voor de bijeenkomst met de 
bewoners van het Witte-Hondpad 
waar de tijdelijke woningen zijn ge-
pland, wat er achter de schermen 
gebeurt op ‘sociaal terrein’ zodat de 
nieuwe Nuenenaren zich zo snel en 
soepel mogelijk thuis gaan voelen en 
een plaatje van de toekomstige wonin-
gen. Nieuwsbrief 6 staat ook op de web-
site van de gemeente: ga naar de speciale 
pagina Inburgering Vergunninghouders, met één klik onderaan te 
bereiken vanaf home www.nuenen.nl.

NUENEN CONTROLEERT OP HET  
THEMA PLAKKEN EN KLADDEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Plakken en kladden
In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) 
beplakken, bekladden of bekrassen:
- op een openbare plaats;
- op een roerende of onroerende zaak indien dit vanaf de weg 

zichtbaar is.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aan-
plakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen en meningsuitin-
gen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor 
reclame-uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is 
in beginsel binnen de hele gemeente verboden.  

Verkoop of afleveren goederen/diensten: venten
Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komt. Venten is het in de uitoefening van de ambulante handel te 
koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel dien-
sten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. 
Een voorbeeld hiervan is het verkopen van (daklozen)kranten. 
Het verbod is niet van toepassing op het venten met gedrukte of 
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopen-
baard zoals bedoeld in artikel 7 eerste lid van de Grondwet (vrijheid 
van meningsuiting). 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd kunnen 
leiden tot een boete. Daarnaast kunnen wij, als de overtreding op 
meerdere plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters), 
handhavend optreden door de toepassing van bestuursdwang. De 
regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De regelgeving over 
venten is vastgelegd in afdeling 3 (artikel 5:14 tot en met artikel 5:16) 
van de APV. U kunt de APV vinden via www.overheid.nl. 

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

PLAATSING BLADKORVEN 
De gemeente Nuenen start deze week met het plaatsen van blad-
korven. In week 41 (9 oktober) staan ze allemaal klaar. Bladkorven 
mogen gebruikt worden voor blad en takken en grasmaaisel van de 
gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker geen groente en fruitafval, 
om ongedierte te voorkomen. Vanaf 1 januari hadden we al 15 
groenbakken staan en nu met het vallen van het blad plaatsen we 
tot 15 januari 2018 ruim 100 bladkorven. Als u het blad veegt neem 
dan ook meteen even uw eigen stoepje mee. 

Bladkorf vol? 
Plaats hierover een melding op de website van de gemeente of bel 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631. Heeft u veel afgevallen blad op te ruimen, 
rij dan meteen met uw aanhanger vol met blad door naar de milieu-
straat Nuenen waar deze afvalstroom gratis is! Samen doen we meer! 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 17-09-2017 EN 23-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Zandstraat 3 Oprichten garage  
Collse Heide 3 Oprichten bedrijfspand  
Vincent van Goghplein 97 Vestigen privé sauna  
Ten Hout 14 Uitbreiden woning  
Weverstraat 45 Plaatsen opbouw op bestaande uitbouw

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
V.Goghkerkje-Papenvoort 2a Kappen van een boom  
Van Veldekestraat 1 Plaatsen dakopbouw  
Berkenstraat 4 Oprichten erker  
Grardjes Tip 3,6 en 9 Wijzigen voorgevels  

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving  
De Vroente 58 Gebruikswijziging verhuren 3 kamers 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Collse Hoefdijk 24 Evenementen tent okt-nov 2017 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Nuenen c.a. Doorkomst toertocht 
  “Nacht van Nederland” 

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   

Welkom bij PEER
Wat is PEER? P E E R staat voor ‘Politiek en mEER’. PEER bundelt intelligentie 
en creativiteit en vormt zo een denktank om onderwerpen op het snijvlak 
van politiek, wetenschap en samenleving een podium te geven. Het centrale 
thema is ‘vernieuwing’.

Maar PEER is meer. Het biedt ook een 
podium aan Nuenens cultureel talent. 
Dat kan zijn op het vlak van muziek, 
cabaret, theater, literatuur, fotografie of 
schilderkunst. Peer is een initiatief van 
de gezamenlijke Nuenense politieke 
partijen. De vorige twee keren P E E R 
smaakten naar meer. Daarom is het op 
8 oktober weer.

 ‘Wonen zonder gas’
Op 8 oktober spreekt David Smeulders 
over ‘wonen zonder gas’. prof. Dr. Ir. 
David Smeulders ijvert al jaren voor 
‘wonen zonder gas’. Na zijn studie in 
Delft en promotie in Eindhoven is hij 
hoogleraar energietechnologie aan de 
TU/e. “We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de aarde en 
haar natuurlijke hulpbronnen en daar-
bij past onderzoek en toepassing van 
nieuwe duurzame energiebronnen”, al-
dus David Smeulders.

Martijn van den Akker
Tussendoor is er ruimte voor muziek 
waarbij het podium openstaat voor lo-
kaal talent, deze keer voor Martijn van 
den Akker. Hij is een eigenzinnige zan-
ger die zichzelf op meeslepende wijze 
op gitaar begeleidt. De zaal is geopend 
vanaf 13.30 uur. U bent van harte uit-
genodigd. Dit mag u niet missen!  

Kom op 
zondagmiddag  
8 oktober naar: 
Dorpshuis de 
Koppelaar, De 
Koppel 1 te 
Nederwet-
ten. Inloop 
13.30 uur, 
aanvang 
14.00 uur, 
naborrellen 
16.00 uur.

KBO Senioren Orkest Nuenen
Het KBO Senioren Orkest geeft op zondag 15 oktober een optreden van 
14.30 tot 16.30 uur in Gasterij ‘Jo van Dijkhof’, Jo van Dijkhof 110 in Nuenen. 
De toegang is geheel gratis. 

Het orkest bestaat uit 20 muzikanten. 
Het repertoire is veelzijdig, zij spelen; 
Walsen, Polka's, Marsen, Beguin, Med-
leys, en Blues.enz. Veel muziek die ze 
maken is bekend en er wordt dan ook 
vaak met hen meegezongen. In septem-
ber bestonden ze 30 jaar. Hun optreden is 
veelal in verzorgings- en verpleeghuizen, 
op kiosk en speciale gelegenheden waar 
ze gevraagd worden. Ook in België zijn ze 
op dinsdag 7 november actief. Hun oud-

ste lid is 84 jaar en het jongste lid is 48 
jaar. Omdat ze senioren zijn komt het 
voor, dat er wel eens iemand afvalt, het 
zou dan ook fijn zijn als er muzikanten 
zijn, die ook met hen muziek willen ma-
ken. Ze kunnen allerlei instrumenten ge-
bruiken ter versterking van dit Senioren 
Orkest. Ze nodigen u dan ook uit om een 
keer te komen luisteren, ook kan dat bij 
de wekelijkse repetitie op donderdag 
middag in Het Klooster te Nuenen. 

Kleur en klank in 
de Walburg Tuinen
In het weekeinde van 30 september 
en 1 oktober staan kleur en klank in 
de Walburg Tuinen aan de Boord 64 
in Nuenen centraal. 

Naast het veelkleurig herfstspektakel 
van deze paradijselijke omgeving is er 
muziek te beluisteren en worden er op 
verrassende plekken gedichten voor-
gedragen, zogezegd dichter bij de 
planten! Midden tussen het groen en 
de kleuren van de herfst klinken de 
stemmen van dichters die met hun 
poëzie de pracht van de natuur nog 
meer vorm willen geven. 

Ook de schilderijententoonstelling in 
de kassen is een prachtige vertaling 
van de kleurenrijkdom die de herfst 
ons te bieden heeft. Voor diegenen die 
geinteresseerd zijn in de geschiedenis 
van deze unieke en vooral karakteris-
tieke oude tuinen worden er rondlei-
dingen gehouden. De openingstijden 
zijn van 11.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang is gratis. 

Meer info www.dewalburg.nl



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

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental.nl | W neworiental.nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16.00 - 22.00 uur. 
Dinsdag is onze rustdag!!

Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12.00 - 22.00 uur.

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU OKTOBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.75 * 

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

3)   SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)   BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) THAI TOM YAM LONG YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE   
 KLEINE WOK, IN EEN SAUS VAN KREEFT EN GARNALEN MET EEN   
 TOUCH VAN DE BEKENDE THAISE TOM YAM SOEP, MILD PIKANT EN  
 ZURIG, EN KRUIDEN ZOALS LEMONGRASS, THAISE BASILICUM, 
 CHILIPEPERS

6)   KING TOE YUK
 VARKENSHAAS “LIGHT CRISPY” ONDER GEDOMPELD IN DE WADJANG  
 IN EEN LICHT PIKANTE ZOETZURE SAUS VAN SINAASAPPEL, PRUIMEN  
 EN PARTJES GEMBER

7)   GON BAO KAI 
 PLAKJES MAISKIPFILET GEBAKKEN IN EEN GEURENDE EN KRUIDIGE  
 OLIE MET CHILI PEPERS EN CHINESE LAURIER UIT DE STREEK 
 SZECHUAN. DE SAUS WORDT VERDER BEREID MET OESTERZWAM- 
 MEN SAUS, SOJASAUS EN EEN CRUNCH VAN NOOTJES.

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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

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

Veel lekkers, uit eigen keuken.
Ouderwets lekker!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

5 Duitse Biefstukken
met saus naar keuze  ...............................7,50
Surprise Rol
100 gram  ................................................1,75 
100 gr. Rookvlees +
100 gr. Eiersalade ........................4,00
Kalfs schnitzels
100 gram  ................................................2,95
Hachée
Kant en klaar 
Uit eigen keuken, 300 gram  ....................3,75

Ook voor balkenbrei en zult,
bent u bij ons aan het juiste adres!

Voor de best belegde broodjes!!!

GEMAK

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober

Zuurkool panklaar  
 1/2 kilo 0,99
Hokkaido pompoen     
pan klaar   hele kilo 0,99

4-Seizoenen salade     
 250 gram 1,89

Ruby Crunch pruimen      
 1/2 kilo 1,49

Granaatappel       
 per stuk 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 39 : geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 september 2017

_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Donker meergranen brood. 
2x halve € 1,95
   € 189
_____________________________________________________

Herfstcake
Vanille cake 
met hazelnootchocolade
      € 395
_____________________________________________________

Herfstvlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom, 
hierop een hazelnootbavaroise 
afgewerkt met chocolade.
Half € 7,95    heel € 1495
_____________________________________________________

Muesli Bollen
   4+2 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:

BOTER
ZACHT

SPECIAL
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 PUZZELHOEKWeek 39

Kruiswoord

Horizontaal: 1 apenbroodboom 6 schoft 11 extra large 12 vanwege 
13 grondsoort 14 westerlengte 16 indiaans symbool 18 eerste vrouw 
20 bladmetaal 22 frêle 23 militair kamp 25 droogvloer 26 voorwaarde 27 pluspunt 
28 voorzetsel 30 gravure 31 pl. in Noord-Italië 33 glad en vlak 35 in opdracht 
36 of dergelijke 38 grote hoeveelheid vocht 41 vrij van drugs 45 noordnoordoost 
47 dandy 48 opschudding 49 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 51 riemsluiting 
53 bonje 55 eventjes 56 biefstuk 58 sjaal 59 slordig 60 motorraces 
61 kraaiachtige vogel 63 honingbij 65 middelbaar onderwijs 66 Deense stad 
67 nauwte.

Verticaal: 1 welvaart 2 riv. in Duitsland 3 projectiel 4 als onder 5 handwerken 
6 beschikbare ruimte 7 Frans lidwoord 8 uitroep 9 Australische struisvogel 
10 ruzie 11 pus 15 inwoonster van Letland 17 keuring 19 vice versa 
21 ondeskundige 23 weke massa 24 varkenshok 27 experiment 29 rotzooi 
32 sufferd 34 gravin van Holland 37 vrees 38 houding 39 grappenmaker 
40 opleiding 41 ernstige situatie 42 greppel 43 edelgas 44 leuze 
46 na kostenaftrek 50 cosmetisch smeersel 52 schildknaap 54 zie aldaar 
55 benarde situatie 57 grote beker 59 grootmoeder 62 spil 64 emeritus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

B A S A L T K E L N E R

A L C A T E G O R I E U N

N O G A L N I S L E G I O

G E I N B E T O N R A N D

S I P K E U V O D L E I

T S P O O R O P E R A G

O K B IJ

E V L E R K T W E N T S

T I L R U W W E T O O T

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

E N K E L R U N B E N D E

R I G O O T S T E E N E K

G R A T I S E L S T A R

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

Oplossingen wk 38
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

E R W T E N S O E P

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.

ABRUPT
AFLEVERING
ARREN
BAZEN
BRIES
EIVOL
GRIMEUR
IMPULSIEF
INFUUS
KEUKEN
MAROKKO
MIKADO
NIPPEL
OVERTUIGEN
PLUIS
PREKEN
RENET
SALTO
STOKBROOD
VARKEN
VEDEL
VISSOEP
WATERVLOED
WEDERKEREN
WODKA
WORST
ZUURBES

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

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 5 3 7
7 9 6

1 2
6 2

3 1 8
4 7

2 1 5
4 7

2 6 4

week 37, Mw. B. Robben, Nuenen.

Gerwen Kermis
Gerwen Kermis is vier dagen vertier voor jong en oud. Van vrijdag 13 tot en 
met maandag 16 oktober sieren diverse kermisattracties het dorp op. Vrij-
dagmiddag opent de kermis om vier uur voor de kinderen met het uitdelen 
van zo’n 500 vrijkaartjes. Om zeven uur beginnen drumfanfare Jong Leven 
en het Heilig Kruisgilde aan hun rondtocht door Gerwen en zij zullen aan-
sluitend de kermis officieel aanzeggen aan de dorpsraad Gerwen. 

Optredens van Markant en 2Rumble
Tijdens de kermisdagen zorgt een DJ 
voor muziek en staan er diverse live-
optredens op het programma. Zo ver-
zorgt feestband Markant na de officië-
le opening op vrijdagavond een knal-
lend optreden in café de Stam aan de 
Gerwenseweg. Zondagmiddag vanaf 
vijf uur treedt het duo 2Rumble op in 
de feesttent.

Kermisrikken
Maandagmorgen 16 oktober start het 
traditionele rikken om elf uur, deelne-
mers kunnen zich inschrijven in café 
de Stam of via 06-53965925. Kaarters 
krijgen voor tien euro inschrijfgeld een 
heerlijke lunch en twee consumptie-

bonnen. Voor rikken zijn er maximaal 
60 plaatsen. Advies dus: snel inschrij-
ven, want vol is vol. Voor het eerste 
jaar staat ook toepen op het program-
ma. Nadere informatie hierover volgt.

Gerwen Kermis van vrijdag 13 t/m maan-
dag 16 oktober…. (foto Cees van Keulen)

Van je klachten af   
met hypnotherapie 
Je kent het wel, je rijdt met de fiets of met de auto een da-
gelijkse route en ineens realiseer je je dat je al een stuk 
verder bent dan dat je dacht. Of je verlaat je huis en je weet 
niet meer of je je voordeur eigenlijk wel dichtgedaan hebt. 
Je handelt als het ware in de ‘automatische piloot’ en regis-
treert niet volledig bewust wat je precies doet, maar het 
gebeurt wel zoals het moet. Het is eigenlijk een soort alle-
daagse trance die we allemaal meerdere keren per dag be-
leven. Maar wist je dat deze alledaagse trance niet ver-
schilt van een hypnotische trance die een hypnotherapeut 
kan gebruiken om je van diverse klachten af te helpen?

Psychische en of lichamelijke klachten 
laten verhelpen met behulp van hyp-
nose klinkt voor de meesten een beetje 
eng. Beelden van tv komen boven, 
waar mensen ‘onder hypnose’ lach-
wekkende dingen doen, zoals citroe-
nen eten en ze nog lekker vinden ook. 
Deze vorm van hypnose heeft een erg 
hoog entertainmentgehalte en lijkt in 
geen velden of wegen op hypnothera-
pie die een therapeut inzet om te hel-
pen bij klachten waarvoor men onder 
behandeling kan zijn. Tijdens hypno-
therapie heeft iedereen altijd de volle-
dige controle over zijn of haar eigen 
wil en niemand zal iets doen waar hij 
of zij zelf niet achter kan staan.

Veel mensen met klachten, zoals 
stress, een burn-out of een depressie 
hebben snel baat bij een behandeling 
door een hypnotherapeut. Deze richt 
zich tijdens de behandeling heel direct 
op het onderbewuste en kan met sug-
gestie lichamelijke processen, zoals 
bijvoorbeeld een zeer diepe vermoeid-
heid bij een burn-out beïnvloeden. 
Vaak gebeurt dit al heel snel, maar dit 
is wel afhankelijk van hoe diep de 
klacht ‘geworteld’ zit. Meestal zijn een 
paar sessies al voldoende iemand zo te 
helpen dat hij of zij weer mee kan in 
het leven van alledag en weer naar ei-
gen tevredenheid kan functioneren. 
De therapeut zal in een eerste kennis-
makingssessie laten zien en laten voe-
len wat de kracht van hypnotherapie 
kan zijn in het genezingsproces en bij-
na altijd ondervindt de cliënt dan dat 
er helemaal niets engs aan is, dat hij of 
zij geen rare dingen heeft gedaan en 
dat het daadwerkelijk helpt bij de ge-
nezing van zijn of haar klachten.

Hypnotherapie is een volledig erkende 
therapie en kan dus altijd als behande-
ling worden ingezet. Het wordt, afhan-
kelijk van de polis, meestal volledig ver-
goed en zijn de klachten, bijvoorbeeld 
een burn-out, werk gerelateerd dan is 
een bijdrage via de werkgever in het ka-
der van de Wet Poortwachter mogelijk.

In Nuenen kun je voor hypnotherapie 
bij onder andere sociaal-psychische 
klachten terecht bij René van der Valk, 
hypnotherapeut bij Praktijk Alternatief 
Beter aan de Berg 26a. Als dat wenselijk 
is, kan de behandeling ook thuis plaats-
vinden. Hypnotherapie is zowel bij vol-
wassenen als bij kinderen mogelijk.
Voor meer informatie: 06-51334155 
www.alternatief-beter.nl

Kofferbakverkoop Gerwen 
weer druk bezocht 
Het was prachtig weer afgelopen zondag, een perfecte dag om te gaan snuffelen 
tussen oude en bijzondere spullen op de jaarlijkse kofferbakverkoop in Gerwen. ’s 
Morgens was het meteen flink druk. Tegen inlevering van het entreebewijs kon 
een lekker kopje koffie of thee gehaald worden. De sfeer was uitstekend en menig-
een ging met één of meerdere leuke koopjes tevreden naar huis.

i-music-all 
Aanstaande zaterdag beginnen we 
weer met een nieuw musicalseizoen in 
d'n Heuvel in Gerwen. Er is nog plaats 
voor nieuwe kinderen die het leuk vin-
den om musicalles te krijgen en uitein-
delijk toe te werken naar een musical 
in het theater. Houd jij van zingen, 
dansen en acteren dan meld je aan!
www.imusicall.nl

Jongenskoorconcert
Op donderdag 5 oktober om 20.00 uur zingen de Singkna-
ben der St. Ursenkathedrale in de H. Clemenskerk, Park 
55, Nuenen. Zo’n 45 jongens en jonge mannen zingen o.l.v. 
Andreas Reize een gevarieerd programma met muziek 
van o.a. Scarlatti, Bach, Kuhnau, maar ook van moderne 
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 aan-
wezigen toen hoopten dat, de Parochie Heilig Kruis vaker 
ons op zo’n exclusief avondje zou trakteren. Welnu, dat is 
dan op 5 oktober a.s. Van harte welkom !

Daar zit muziek in!
Ik herinner mij de muzieklessen die ik vroeger, we spre-
ken over de jaren 70, mocht ‘genieten’ op de middelbare 
school: we leerden de namen van elk denkbaar instru-
ment dat zou kunnen meespelen in het Concertgebouw-
orkest en we luisterden devoot naar Mozart. 
Dat gaat er vandaag de dag heel anders aan toe op het Lo-
rentz Casimir Lyceum, waar tijdens de muzieklessen de 
elektrische gitaren van de muur worden gehaald om on-
der aanvoering van Estelle Stijkel en muziekdocent Timo 
van Verseveld de akkoorden onder de knie te krijgen.
Estelle Stijkel is oud-leerling van de school en inmiddels 
bekend als gitarist bij de Eindhovense artiest Kovacs. Zij 
speelde op Lowlands, het North Sea Jazzfestival en was 
al diverse malen te zien op tv. Nu leert ze de leerlingen 
van haar voormalige school hoe je de eerste stappen zet 
op weg naar zo’n carrière. 
Klas H2c werd maandag 25 sept. uitgeroepen tot landelijk 
winnaar van de Buma Music Academy Popquiz! We gaan 
nog veel horen van deze leerlingen.

Laat uw kunst of antiek taxeren!
Op zondag 8 oktober organiseert Galerie De Ruimte in samenwerking met 
Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen het taxatie-evenement ‘Kunst & Curiosa’. 
Iedereen kan tussen 13.00 en 17.00 uur zonder afspraak binnenlopen en een 
aantal objecten laten taxeren. Wie weet heeft u wel kostbaarheden in huis!

Kom naar Galerie De Ruimte met de 
voorwerpen waar u meer over wilt 
weten! De taxateurs Paul Dumay, ei-
genaar van Kunsthandel Art Dumay 
en Eric Rijnders, kunsthistoricus, zul-
len u graag meer vertellen over de 
achtergrond, waarde en verkoopmo-
gelijkheden. De taxatie is bij deze ge-
legenheid mondeling. Kunsthandel 
Art Dumay kan desgewenst ook een 
schriftelijke taxatie voor een boedel-
verdeling, scheiding of verzekering 
voor u verzorgen.

Tijdens het Kunst & Curiosa Evene-
ment kunt u voor € 5,- 1-3 voorwer-
pen laten beoordelen, en 4-6 voor-
werpen voor €10,- tegen contante be-
taling laten taxeren. Denkt u hierbij 
aan schilderijen, werken op papier, 
zilver, munten, juwelen en antieke 
(kleine) voorwerpen. 

Galerie De Ruimte, Molenstraat 2 in 
Geldrop www.galeriederuimte.nl / 
info@galeriederuimte.nl 
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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 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Janny en haar depressie
Mevrouw Janny Nelissen was 53 toen ze jaren geleden bij me kwam, omdat 
ze aan een ernstige depressie leed. 

Indertijd was er in een korte periode 
veel naars in haar leven gebeurd. Jan-
ny’s moeder overleed op 72-jarige 
leeftijd, na een lang en slopend ziek-
bed. Janny was haar mantelzorger ge-
weest, hoewel ze het nooit zo goed 
met moeder had kunnen vinden. Drie 
maanden later stierf haar vader aan 
een longontsteking. Vervolgens over-
leed haar schoonmoeder. Janny had 
in haar de warmte gevonden die ze bij 
haar eigen moeder altijd gemist had. 
Janny begon zich in die periode 
steeds akeliger te voelen. Ze kreeg 
last van slapeloosheid en kon zich 
steeds slechter concentreren. De 
krant lezen of een serie kijken lukte 
haar niet meer. Ze kwam ziek thuis te 
zitten. De huisarts constateerde een 
ernstige depressie. Janny kreeg daar 
medicijnen tegen. Ook ging ze in ge-
sprekstherapie. Echter niets hielp. Op 
aanraden van een van haar collega’s 
wendde Janny zich tot mij. De super-
dunne naaldjes vielen haar erg mee: 
ze voelde ze niet of nauwelijks. Bo-
vendien doezelde ze na het eerste 
naaldje vaak al meteen lekker weg. 

Ook thuis sliep Janny al direct veel be-
ter. Na haar eerste behandeling zei ze 
dat ze in tijden niet meer zo lekker 
had geslapen. Verder kwam haar inte-
resse in mensen en leuke dingen ook 
weer vrij vlug terug. Het ging zelfs zó 
goed met haar, dat ze na vier maan-
den weer aan het werk kon. Dat is snel 
voor iemand die in een zo diepe de-
pressie zat. Met name in stressvolle 
tijden komt Janny af en toe terug voor 
een paar behandelingen. 
Anti-depressiva of slaapmedicatie 
heeft ze nooit meer nodig gehad. Het 
is al die jaren uitstekend met Janny en 
haar gezin gegaan. 
Afgelopen week kwam ze weer even 
langs voor de eerste van een paar pre-
ventieve behandelingen: ‘als de 
blaadjes weer gaan vallen, kan ik altijd 
wel wat steun gebruiken,’ zo rede-
neert ze. Op deze manier schiet Janny 
niet in somberte, maar is ze juist klaar 
om te genieten van de komende don-
kere, herfstige dagen. 

N.B. De namen zijn veranderd: in ver-
band met de privacy.

Tegen eenzaamheid bestaat geen pil

Eenzaam zijn hoeft niet   
Pak je kans
Door Karin Aarts-Janssen

In de ‘week tegen de eenzaamheid’ van 21 september tot 1 oktober wordt 
landelijk aandacht gegeven aan dit belangrijke thema. 

Een week eerder sprak ik met Arlette 
Verreck, specialist aanpak eenzaam-
heid en consulent voor Nuenen en 
omgeving. Zij vertelde mij over de ne-
gatieve spiraal waarin veel mensen te-
recht komen als zij zich eenzaam voe-
len en wat je daaraan kunt doen.
Je af en toe eenzaam voelen is heel nor-
maal. Het is zelfs zo dat ongeveer 40% 
van de mensen zich eenzaam voelt. De 
ene meer en langer dan de andere. En 
10% is ernstig eenzaam. Verwacht 
wordt dat dit in 2030 het grootste pro-
bleem wordt.
Eenzaamheid is absoluut niet een pro-
bleem bij alleen ouderen. Het komt op 
alle leeftijden voor en niet te vergeten 
de groep tussen de 35 en 60 jaar.

Wat is eenzaamheid?
Je eenzaam voelen is een (pijn-)prikkel 
van het lichaam dat er iets niet klopt. 
Je ervaart een tekort aan verbindingen 
met andere mensen. Eenzaamheid 
ontstaat meestal na een patroonveran-
dering. (bv. verhuizing, echtscheiding, 
ontslag, verlies van een dierbare). Als 
je je meer dan een jaar eenzaam voelt 
verandert er iets in de hersenen. Je 
kunt allerlei gezondheidsklachten krij-
gen en het contact met anderen wordt 
moeizamer.

Het lichaam geeft u dus een seintje! Ga 
in verbinding met anderen!
Om eenzaamheid aan te pakken is het 
nodig dat je iets gaat ondernemen en 
met hulp van anderen is het wel dege-
lijk mogelijk om uit die negatieve spi-
raal te komen. Activiteiten waarin het 
positieve uit jezelf weer wordt gehaald 
kan van grote betekenis zijn. Samen 
aan iets werken motiveert en prikkelt 
de hersenen. 
In de ‘week tegen de eenzaamheid’, een 
jaarlijks initiatief van Coalitie Erbij, 
worden door het hele land allerlei acti-
viteiten georganiseerd. ‘Kom erbij ac-
tiviteiten’ waar deelnemers nieuwe so-
ciale contacten op kunnen doen en be-
staande contacten kunnen versterken. 
Dit varieert van samen koken, eten, 
het maken van een groepswandeling, 
een cultureel uitje en nog veel meer.

Het doel van dit alles is dat je weer het 
gevoel krijgt ‘ik hoor er weer bij. Ik heb 
weer contact’.

Mocht dat gevoel er nog niet zijn na al 
die activiteiten dan is de methode 
‘Creatief Leven’ van Jeannette Rijks 
aan te raden. Jeannette doet al bijna 20 
jaar onderzoek naar de aanpak van 
eenzaamheid. Ze heeft een methode 
ontwikkelt die al 10 jaar zeer goede re-
sultaten biedt. Een methode die ervoor 
zorgt dat je ook in andere moeilijke si-
tuaties er weer uitkomt.
Arlette Verreck, woonachtig in Nue-
nen, heeft bij Jeannette Rijks de oplei-
ding gevolgd tot specialist aanpak een-
zaamheid en met haar kunt u contact 
opnemen. U kunt haar mailen: Arlet-
te@uitjecocon.nl

Voor meer informatie zie de websites: 
www.uitjecocon.nl 
www.eenzaamheid.info
www.samentegeneenzaamheid.nl

Volksverlakkerij rond Uitvaarthuis   
gaat gewoon door!
 
De volksverlakkerij rond het Uitvaarthuis Nuenen gaat gewoon door. Sterker nog: 
neemt steeds ernstigere en grotere vormen aan. Volgens de door W70 raadslid Stulti-
ens in de raadsvergadering van 6 juli jl. opgestelde motie moest de ondernemer uit-
vaartzorg Hans Raaijmakers nadrukkelijk zelf voor het uitvaarthuis een nieuwe loca-
tie aanwijzen. W70 wethouder Jansen ‘omarmde’ de motie. Op 7 september 
verklaarde B. en W, dat de beoogde nieuwe locatie intussen door de ondernemer zelf 
was aangewezen.
 
Nu blijkt dat deze ondernemer zelf geen enkele locatie heeft aangewezen en van ge-
meentewege getracht is hem te interesseren voor een locatie op het industrieterrein 
De Pinckart in een bedrijfspand van de zwager van W70 wethouder Jansen. Daartoe 
werd Hans Raaijmakers op 30 juni jl. enkele dagen voor de motie op 6 juli in stem-
ming zou worden gebracht, bezocht door een tussenpersoon die ervoor moest zor-
gen dat de ondernemer zou kiezen voor De Pinckart. In het Eindhovens Dagblad van 
22 september 2017 zegt de uitvaartondernemer: “ik heb er een nare smaak aan over-
gehouden en vind het eigenlijk te gek voor woorden.”
 
Twee dingen staan vast:
1.De ondernemer in kwestie heeft nadrukkelijk zelf geen nieuwe locatie aangewe-
zen. Het vertrouwen van deze ondernemer in wethouder Jansen is volledig weg. 
2.De wethouder in kwestie heeft gehandeld in strijd met de gedragscode van de ge-
meente Nuenen die bepaalt dat een wethouder zijn invloed niet mag gebruiken om 
het belang veilig te stellen van iemand bij wie hij persoonlijk betrokken is. Het is te 
hopen dat de gemeenteraad in de komende raadsvergadering via een motie van 
wantrouwen orde op zaken stelt.
 
Intussen heeft het actiecomité Uitvaarthuis niet stilgezeten en bijna 2000 handteke-
ningen verzameld van inwoners van Nuenen die pleiten voor een Uitvaarthuis in het 
centrum en niet op een industrieterrein. Deze 2000 handtekeningen komen nog eens 
bovenop de reeds opgehaalde 4200 handtekeningen. Een geweldig succes van Truus 
Verhoeven en haar actiecomité. Nuenens Belang blijft van mening dat het huidige 
uitvaarthuis in het centrum moet blijven dicht bij kerk en kerkhof en niet op een indu-
strieterrein, een onwaardige plaats voor afscheid nemen van de overledenen.
 

Jacques Leemans, 
Voorzitter 

politieke groepering Nuenens Belang.
 

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

Zorgatelier Nuenen verhuist naar Stiphout

Van eiland naar klooster
Door Nannie van den Eijnden

Zorgatelier Nuenen brengt zijn laatste week door op het Eeneind. Jos Taheij is 
heel dankbaar dat hij hier vier jaar geleden kon starten. Nu verhuist het ate-
lier met dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
naar het centrum van Stiphout. Een wereld vol mogelijkheden gaat open.

ZorgAtelier De Stip
Jos Taheij
Gasthuisstraat 15 B
5608 GM HELMOND 
06-20820526
zorgatelierdestip@gmail.com

Vanaf 1 oktober 2017 wordt onze nieuwe Naam en Adres

N A H 
Van ZorgAtelier  N U E N EN  naar:  

Herinnert u zich de verhalen nog over 
het NAH-café, Minke die aan de arm 
van Jos opnieuw leerde lopen en Ine, die 
gezien mocht worden met haar bijzon-
dere schilderijen van mozaïek? Ze lieten 
zichzelf en een stukje van hun leven bij 
Zorgatelier Nuenen zien. Jos begon met 
het initiatief voor een dagbesteding op 
deze plek in augustus 2014. Het vrij-
staande huis met de prachtige grote tuin 
aan het Eeneind wordt te klein en de 
huur loopt af, een goed moment voor 
een nieuwe start op een andere locatie 
vanwaaruit groei mogelijk is. 
“We hebben een mooi pand gevonden 
in Stiphout” vertelt Jos. “In een oud 
klooster hebben we een hele vleugel 
beschikbaar. Die zijn we nu aan het in-
richten en dat wordt heel leuk. Via 
Marktplaats hebben we een oude café-
tafel met bijpassende stoelen op de kop 
getikt, afkomstig uit de dierentuin van 
Rhenen, helemaal authentiek, die heb-

ben we wit geverfd. Een buffetkast in 
de hal wordt ingericht als klein cadeau-
winkeltje. Het wordt een mooie boel”. 

Het grote voordeel vindt Jos dat het 
zorgatelier middenin het centrum van 
Stiphout ligt. De woonsituatie op het 
Eeneind was meer afgezonderd, een ei-
land. “Nu hebben we alles op loopaf-
stand met winkels in de buurt en een 
rustige wijk om ons heen. We hebben 
ook meer ruimte om activiteiten tegelijk 
te doen. Gelukkig verhuist het koor mee”. 

Op maandag 2 oktober gaat het zorgate-
lier op de nieuwe plek van start en op 4 
november is de officiële opening, tege-
lijk met de opening van de Dorpsstraat, 
dan wordt het groot feest in het centrum 
van Stiphout. Rond de Linde wenst Jos, 
zijn team en alle mensen met NAH veel 
geluk op hun stekje en bedankt ze voor 
het delen van hun verhalen. 

Kienavond
Vrijdag 29 september organiseert Se-
niorenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout 
weer de kienavond met daarnaast een 
loterij en jackpot. Zaal open om 19.00 
uur, aanvang 20.00 uur.

Filmavond Dr. Foots 
bij Heemkundekring 
Lieshout 
Op donderdag 12 oktober houdt 
Heemkundekring ’t Hof van Lies-
sent weer een filmavond. Dit keer 
worden er films vertoond van onge-
veer 20 jaar geleden. 

Het dames-basketbalteam van Lies-
hout, Dr. Foots, behaalde het lands-
kampioenschap. Dat was in 1997 en 
het was een spannend jaar. Heel Lies-
hout liep uit voor hun club. Er was een 
supportersclub en met volle bussen 
werden de wedstrijden bezocht. Van 
Den Helder tot Urk en van Groningen 
tot Katwijk. Men ging het hele land 
door, met als klap op de vuurpijl - tot 
ieders verbazing - het behalen van het 
landskampioenschap. Sporthal De 
Klumper was regelmatig op de televi-
sie te zien. Beleef het allemaal nog een 
keer. Dit mag u niet missen. Ook wordt 
er een film vertoond van basisschool 
De Fontein van rond 1975. Het wordt 
een echte Lieshoutse avond. De film-
avond wordt gehouden in Zaal De 
Koekoek aan de Dorpsstraat in Lies-
hout en begint om 20.00 uur. De film-
avond is gratis toegankelijk, ook voor 
niet leden van de Heemkundekring.



Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER DIERENDAG
Natuurlijk willen wij dat met u vieren: 

op het gehele assortiment

10% KORTING 
En voor elke klant EEN CADEAUTJE*
*Zolang de voorraad strekt

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

Aan de Kerkstraat in Nuenen opent Savant 
van Lenthof binnenkort haar deuren. Dit 
nieuwe woonzorgcentrum biedt mensen 
met dementie maximale bewegingsvrijheid 
binnen een beschermde leefomgeving. 
Een thuis dat geborgen en vertrouwd voelt. 
Met 24 uur per dag deskundige zorg in de 
nabijheid. 

De nieuwe appartementen zijn te huur vanaf 
november 2017.

Uitnodiging
informatiebijeenkomst
Kom nu kennismaken met Savant van Lenthof! Tijdens de informatie-
bijeenkomst vertellen zorgcoördinator Richard Dehne en wijkverpleeg-
kundige Josje van Vugt u over de mogelijkheden van wonen en zorg 
in Savant van Lenthof. Ook krijgt u een rondleiding, zodat u alvast een 
kijkje kunt nemen in het nieuwe woonzorgcentrum.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
•   dinsdag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 uur (= vol)
•   woensdag 4 oktober van 14.00 tot 16.00 uur (= vol)
•   donderdag 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
•   vrijdag 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur

Meld u vóór 2 oktober aan voor deze bijeenkomst door te bellen met 
onze Zorgcentrale, tel. (0492) 572 000 of een e-mail te sturen naar 
zorgcentrale@savant-zorg.nl. Naast uw contactgegevens ontvangen 
we dan ook graag de datum van uw voorkeur.

Veilig en vertrouwd
wonen voor mensen
met dementie

In november 2017 opent
woonzorgcentrum
Savant van Lenthof in
Nuenen haar deuren.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Voor meer aanbiedingen bekijk de
folder, deze week bij deze krant.

ACCUBLADBLAZER
BGA 45

€ 129

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55 • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

Meer weten?
Op www.st-anna.nl/orthopedie vindt u meer
informatie over dit traject. Of bel voor meer informatie 
met 040-286 48 64.

“Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Loop 
niet te lang door met een kapotte knie en bijbehorende 
pijn uit angst voor een nieuwe knie. Toen ik me er 
eenmaal aan had overgegeven dat ik een nieuwe knie 
moest, ben ik me goed gaan voorbereiden. In het 
ziekenhuis heb ik een geweldige informatiemiddag 
gehad. En ook de operatie verliep bijzonder 
goed. Een uur na de operatie stond de fysio 
aan het bed om met een loopfi ets een stukje 
te ‘wandelen’. En nu? Nu ga ik weer pijnvrij 
door het leven.” Bijzonder. Anna. 

Theo van den Berg

Orthopedische zorg.
bijzonder sterk.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Nog 1 keer het Van Gogh Panorama-
schilderij, daarna te koop
Acht jaar geleden werd het complete Panoramaschilderij geëxposeerd 
naast het Van Goghkerkje in Nuenen. Kunstenaars uit Nuenen en omge-
ving maakten een chronologisch beeld van het leven en werk van Vin-
cent van Gogh, afgebeeld op 45 doeken met een totale lengte van 90 me-
ter. Een deel van dit levenspanorama is nu nog te zien in de etalages op 
de Berg, maar de afzonderlijke schilderijen worden verkocht in het week-
end van 30 september en 1 oktober.

Stemmen voor publieksprijs nog mogelijk
 
Het was heerlijk wandelen in het zonnetje en overal zag je mensen naar 
de foto’s kijken, heel leuk. Een vader vroeg aan zijn zoontje wat hij op de 
foto zag. Bij een aantal buitenpanelen was een fotosessie met modellen 
aan de gang en fotografen legden de buitenexpositie zorgvuldig vast 
met hun camera op een statief. 

Veiling slaat aan
Door Nannie van den Eijnden

Het was een leuk gezicht; op veel plaatsen wapperde zaterdag rond het 
middaguur de KunsT met een grote T vlag al vrolijk in het zonnetje. Ie-
dereen was er klaar voor. Van het eerste tot het laatste moment werden 
de vele mooie panden in het centrum druk bezocht. De eerste bezoekers 
waren er stipt om half 1 en de kunstwerken waren indrukwekkend.

In het weekend van 17 mei 2009 lie-
pen duizenden mensen langs de 45 
schilderijen, die het complete ver-
haal van Vincent tonen, van zijn ge-
boortehuis in Zundert tot het graf in 
Auvers-sur-Oise. Dit complete le-
venspanorama is voor het laatst te 
zien op zaterdag 30 september en 
zondag 1 oktober in het winkelpand 
op de Berg 7 van 12.00 tot 17.00 uur. 

De expositie van de Vincent Van Gogh 
Photo Award heeft al veel belangstel-
lenden getrokken de afgelopen twee 
weken en is nog te bezichtigen tot 8 
oktober. Iedereen kan genieten van 
de foto’s en de prachtige wandeling 
langs de plekken die betekenis heb-
ben gehad in het leven van Van Gogh. 

De organisatie liet weten dat het aan-
tal bezoekers tussen de 8.000 en 
10.000 lag en dat meer dan de helft 
van de veilingstukken is verkocht. Het 
totaalbedrag van de veiling is nog 
niet bekend, op zaterdagavond stond 
de teller op zo’n € 1.400,00. De kun-
stenaars hebben zondag hun veiling-
werken in Het Klooster opgehaald en 
wachten nu op een seintje van de or-
ganisatie tot alle bedragen zijn over-
gemaakt. Dan kunnen verkoper en 
koper elkaar ontmoeten om het ge-
veilde kunstwerk te overhandigen. 
De organisatie bracht ieder uur een 
bezoek aan alle locaties om te kijken 
of alles op rolletjes liep. De vorige or-
ganisatiecommissie was zeer te spre-

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
8 - 15 okt 
Vincent van Gogh Photo Award, 
online veiling
29/30 sept 
Pop-up restaurant, Vincentre
30 sept/1 okt 
Panoramaschilderij Van Gogh, Berg 7

Te koop voor het goede doel
Alle schilderijen zijn te koop voor 
€ 450,- per stuk. Met de opbrengst wil 
het Vincentre een multimediale tafel 
met een groot multitouch scherm ko-
pen om op eigentijdse wijze de jeugd 
het levensverhaal van Vincent te ver-
tellen. Ze zien afbeeldingen van schil-
derijen, foto’s, video’s en games en le-
ren hem zo beter kennen. 

De route staat op de website en op de 
panelen langs de route. U kunt nog 
stemmen voor de publieksprijs. De 
foto met de meeste stemmen ont-
vangt een prijs van € 100,-. Doe mee 
en laat uw stem horen!

Veiling
Na de expositie worden de fotopane-
len verkocht op een een online vei-
ling. Tot 15 oktober kan er geboden 
worden. De opbrengst gaat naar 
Stichting Leergeld en End Polio Now. 
Meer info over veiling en publieks-
prijs:  www.vincentvangoghphoto-
award.com

ken over hoe Rotary Nuenen het eve-
nement heeft opgepakt en ingevuld. 
Het hele weekend was het gezellig 
druk in het centrum. Overal liepen 
mensen met het mooi uitgevoerde 
programmaboekje. Er waren veel po-
sitieve en enthousiaste reacties van 
zowel deelnemende kunstenaars, 
bewoners als van het publiek.

Bruisende opening Galerie Bonnard
De opening was druk bezocht. René Renders en David van der Linden be-
dankten initiatiefnemer Frans Saris en galeriehouders Henk en Wilma van 
Lieshout voor hun jarenlange trouwe inzet en doorzettingsvermogen. Ze 
hebben de galerie groot gemaakt. Ze bedankten vele mensen die een be-
langrijke rol hebben gespeeld in hun leven en in het realiseren van deze 
droom. Een bijzondere gast opende de galerie. David’s zoontje Mees trok met 
hulp van René en zijn moeder de rode strik los en zette de eerste stappen naar 
binnen. Alle kunstenaars wer- den vereeuwigd op een mooie 
groepsfoto. Het werd een fantastisch feest op de Berg. 

Fotogafie Frank van Welie

Workshop  
Krachtsteen schilderen
Marloes de Kok maakt afbeeldingen van 
dieren en bloemen op stenen, krachtste-
nen noemt ze deze. Maandag 2 oktober 
geeft ze vanaf 14.00 uur een workshop in 
D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. Op-
geven via mail of telefonisch (max. acht 
mensen). De kosten zijn € 3,00. Open 
vanaf 13.30 uur. Zie ook www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. 
Mail: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com. Tel. 06-41102625. Marloes 
de Kok zal ook aanwezig zijn op de 
Creatieve markt, op 8 oktober van 
11.00 uur tot 16.00 uur.

Ons Tejater: The Time Travellers 
vervangen Mustang 66 
Afgelopen zaterdag kreeg Ons Tejater te horen, dat Mustang 66 niet kan op-
treden op 7 oktober. Hun drummer is geveld door een bedrijfsongeval en 
kan niet drummen. Ons Tejater weet dat u met velen uitkijkt naar de ouder-
wetse dans- muziekavond, dus is alles in het werk gesteld om u toch een 
mooie avond te bezorgen. En dat is gelukt. Zaterdag, 7 oktober komen The 
Time Travellers muziek uit de jaren ’60 brengen in Ons Tejater. U kunt weer 
heerlijk meezingen, mee dansen en oude herinneringen ophalen. 

The Time Travellers is een viermans 
formatie, die vooral muziek uit de zes-
tiger jaren speelt. Het repertoire be-
staat uit verschillende muziekstijlen. 
Soul, blues, rock and roll, beat: ze spe-
len het allemaal. Ze hebben een keus 
gemaakt uit de bekendste nummers 
van veel artiesten: van de BeeGees, tot 
Rolling Stones, CCR, Moody Blues, 
Shocking Blue, Fleetwood Mack. De 
zaal wordt ingericht als gezellige dans-
zaal: zitjes, sta-tafels, sfeerverlichting: 

u bent terug in de tijd toen u naar de 
danszaal ging. Dansen mag, maar 
moet niet!

Zaterdag 7 oktober, aanvang 20.30 uur. 
Entree € 10,-, inclusief een consump-
tie. Dorpshuis Lieshout. Zie: www.
vierbinden.nl/onstejater om te reser-
veren. Kaarten telefonisch reserveren 
mag ook: maandag t/m donderdag na 
13.00 uur en vrijdag na 18.00 uur. Tele-
foon: 0499-422878.

Atelierweekend!
Komend weekend, 30 september en 1 
oktober, is weer het jaarlijkse Atelier-
weekend in Eindhoven en omliggende 
gemeentes. Professionele beeldend kun-
stenaars openen dan hun deuren en ate-
liers voor belangstellenden! Dit jaar 
doen ruim 50 kunstenaars mee : schilde-
rijen, tekeningen, beelden, pastels , et-
sen enz, enz. 

In Nuenen doen dit jaar mee;
Marijke Fast - keramiek, pastels, Wil-
genstraat 11;
Riki Roojakkers - schilderen, boetse-
ren, Rutger van den Broeckelaan;
Ruimte in beeld - beelden ! Dubbe-
straat 9a met als gast Noor Geurts.
Welkom zaterdag en zondag ven 11.00 
tot 17.00!
In de ateliers kunt u informatie vinden 
over alle deelnemende kustenaars.

Feestelijke opening 
gedachtenisplaats 
op de 
Roosdoncken 
Met een officieel en feestelijk tintje zal 
zondag 1 oktober om 14.30 uur op de 
protestantse begraafplaats ‘De Roos-
doncken’ de nieuwe gedachtenisplaats 
worden geopend. De bouw is mogelijk 
gemaakt door een ruimhartige gift van 
het Cultuurfonds Nico en Zingra Nag-
tegaal-Geerts. Architect Anne Marie 
Pors uit Nuenen heeft een open ruimte 
ontworpen van natuurlijke materialen 
dat de gewenste geborgenheid biedt en 
recht doet aan de mooie natuur.
Het bestuur van ‘De Roosdoncken’ is 
trots op de nieuwe gedachtenisplaats 
en nodigt u hierbij van harte uit om de 
opening bij te wonen. Er is gelegenheid 
om een informatieve wandeling over 
de begraafplaats te maken en van de 
mooie natuur op en om ‘De Roosdonc-
ken’ te genieten. Het vrijwilligers-team 
dat wekelijks het onderhoud van de 
begraafplaats verzorgt, heeft hard ge-
werkt, ook tijdens de bouw met allerlei 
ondersteunende werkzaamheden, en 
het resultaat mag gezien worden. 
Begraafplaats De Roosdoncken is gele-
gen aan de Broekdijk (naast huisnum-
mer 7) in Nuenen.
 

Doe de dagelijkse dingen thuis 
nét even anders
Van 2 tot en met 8 oktober is het weer Valpreventieweek, een initiatief van 
VeiligheidNL. Zorgverleners in het hele land organiseren die week allerlei 
activiteiten, ook in onze gemeente. Valpreventie is belangrijk. In Nederland 
maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de 
Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. En dat terwijl de 
meeste valpartijen te voorkomen zijn. 

Het thema van de Valpreventieweek 
2017 is dan ook: fit en vitaal blijven door 
de dagelijkse dingen thuis nét even an-
ders te doen en te werken aan spier-
kracht, coördinatie en balans. Dat gaat 
natuurlijk niet vanzelf, daarom biedt 
Fysiotherapie Kwiek de helpende hand. 
Als ons lichaam ouder wordt, verande-
ren er dingen. Zelfs als u zich nog jong 
voelt, gaat niet alles meer zoals vroe-
ger. Zo verandert de aansturing door 
de hersenen, waardoor de reactiesnel-
heid achteruit gaat. Ook neemt de 
spiermassa af, dat gebeurt bij iedereen. 
Gelukkig weten we uit onderzoek dat 
het vrij makkelijk is om een stuk vitaler 
te worden en te blijven. Balans, coördi-
natie en spierkracht kunt u op iedere 
leeftijd trainen, ook als uw gezondheid 
achteruit gaat. 
In de Valpreventieweek kunt u kennis-
maken met diverse beweegactiviteiten 
om fit en vitaal te blijven. Anytime Fit-
ness geeft proeflessen voor senioren op 
maandag 2 okt 09.00 uur en woensdag 
4 okt 11.00 uur, Vincent van Goghplein 
97. KBO geeft op dinsdag 09.00 uur 
een presentatie gymnastiek, Goud-

vinkhof 12A. Verder organiseert Fysio-
therapie Kwiek gratis activiteiten aan 
de Vincent van Goghstraat 139, kijk op 
www.fysiotherapiekwiek.nl.
Sommige dingen kunt u zelf doen, 
zonder hulp van een fysiotherapeut. 
Daarom dagen we tijdens de Valpre-
ventieweek iedereen van 65 jaar en ou-
der uit om de dagelijkse dingen thuis 
nét even anders te doen. VeiligheidNL 
geeft samen met KBO-PCOB en 
Buurtzorg Nederland 7 praktische 
suggesties om thuis aan uw eigen vita-
liteit en balans te werken. Verwerkt in 
dagelijkse bezigheden, die u dus geen 
extra tijd kosten. Daarnaast kunt u 
vanaf 2 oktober uw reactieleeftijd tes-
ten op de website van VeiligheidNL via 
www.veiligheid.nl/reactietest.
Meer informatie over de Valpreventie-
week 2017: www.veiligheid.nl/valpre-
ventieweek. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met: Fysio-
therapie Kwiek, 06 331 831 14 of kijk 
op www.fysiotherapiekwiek.nl.

Nieuwe inwoner in onze gemeente.....
Op 16 september werd Boaz Garritsen geboren. Boaz woont samen met ma-
ma Sanne Garritsen-van Welie, papa Yvar Garritsen en zijn trotse zus Diede 
en grote broer Ruben aan Koolmeeshof 12 in Nuenen. 

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. 
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Rond de tuin..... in de herfst
De zomer eindigde fris en regenachtig. Maar op de dag dat de herfst offi-
cieel begon, was er sprake van een nazomer met zon en heerlijke tempera-
turen. De herfst is een periode van nog veel buiten zijn, maar met wat meer 
kleren aan, vuurtjes maken, vlammende kleuren in de tuin en de lampen die 
vroeger aangaan.

Irene de Jong is tuinontwerper en hovenier in Nuenen en omstreken. 
Elk seizoen vertelt zij over de tuin en over de werkzaamheden die 
daarin te doen zijn. Voor vragen kunt u haar benaderen via haar site
www.tuinontwerpen-irene.nl

Rond de Tuin 

 
Mijn favoriet van de herfst is de boom 
Cercidyphyllum japonicum (katsura-
boom) . Een boom van de 2e grootte 
(tussen 6 en 12 meter) met een ovale 
vorm. Het mooist is deze boom in de 
herfst. Het ronde (beetje hartvormi-
ge) blad wordt geeloranjerood en is 
dan werkelijk prachtig om te zien! Ver-
der is een aangenaam kenmerk dat 
het blad geurt naar zoete koekjes. De 
Duitse naam verwijst daar ook naar: 
Kuchenbaum. Op een gegeven mo-
ment weet je bij het ruiken van die 
speciale geur: er staat een koekjes-
boom in de buurt!

De herfst is sowieso een periode van 
geuren. Andere geuren dan die van 
de lente of de zomer: aards, gronde-
rig. Wanneer ik het gevallen blad van 
de populieren ruik, denk ik meteen 
aan mijn jeugd. We gooiden dan met 
stapels populierenblad in het park bij 
ons om de hoek.

Vroeger begon men met het winter-
klaar maken van de borders: alle plan-
ten werden afgeknipt, borders leeg 
geharkt en heel de winter keek men 
aan tegen keurige, zwarte aarde. Maar 
dat gebeurt (gelukkig!) bijna niet 
meer. We kunnen alles laten staan en 
het blad laten we liggen tussen de 
planten. Afgestorven plantenresten 
functioneren als vorstbescherming 
en het blad is schuilplaats voor vele 
insecten die op hun beurt weer voer 
zijn voor de vogels. Veel uitgebloeide 
bloeiwijzen zijn aantrekkelijk om te 
zien in de winter en het geeft vulling 
aan de tuin. Besneeuwde of berijpte 
hortensiabollen zijn prachtig in de 
winter. Dat wilt u niet missen! 
Blad wordt wel verwijderd van het ga-
zon en van groenblijvende bodembe-
dekkers. Deze worden anders geel.
Uit de vijver wordt het herfstblad ook 
verwijderd. Het blad gaat rotten en 
wordt voedsel voor algen.
Mediterrane planten (zoals lavendel 
en tijm) en rotsplanten staan graag 
droog en luchtig. Haal het blad rond-
om en in de kern van de plant weg. 
Ook rozen dulden geen ‘rommel’ om 
hen heen. Dus wanneer u een rozen-
perk heeft mag u dat nog ouderwets 
winterklaar maken!

Wat kunnen we de komende maan-
den doen in de tuin?
•	 Snoeien	van	de	zogenaamde	ABC-

bomen kan in de maanden augus-
tus, september en oktober. ABC-bo-
men zijn: Acer (esdoorn), Aesculus 
(kastanje), Betula (berk) en Carpinus 
(haagbeuk). De sapstroom van bo-
venstaande bomen komt einde 
winter / vroeg in het voorjaar op 
gang. In geval van snoei in de win-
ter, zal de boom hevig gaan bloe-
den. Een gevolg hiervan is dat de 
boom uitdroogt en sterft. De noot 
(Juglans) en kiwi worden ook nu ge-
snoeid. Ook deze planten hebben 
hiervoor genoemde eigenschap.

•	 Tot en met oktober worden de ha-
gen en snoeivormen nogmaals ge-
knipt. De beste manier om een haag 
te knippen is de trapezium-vorm. 
Doordat de onderkant van de haag 
breder is dan de bovenkant, bereikt 

de zon de hele haag en blijft deze 
aan de onderkant ook blad vormen.

•	 In	november	kan	de	Wisteria	(blau-
we regen) gesnoeid worden. Nieu-
we gesteltakken worden gebon-
den. Alle zijtakjes worden tot ca. 10 
centimeter teruggesnoeid. Er moe-
ten ca. 5 ogen (knoppen) overblij-
ven. Uit dit zogenoemde kortlot 
verschijnen in het voorjaar de tros-
sen met bloemen. De blauwe regen 
kan ook in februari gesnoeid wor-
den. Voordeel van het snoeien in 
het najaar is dat de wirwar van lan-
ge scheuten dan weg is. 

•	 Tot	 en	 met	 oktober	 kunnen	 vaste	
planten gescheurd worden. De 
plant wordt opgenomen en vervol-
gens met de hand of met een schep 
in stukken verdeeld. Dikke, houtige 
wortels worden verwijderd. Let er 
bij het terugplaatsen op dat alleen 
de vitale delen met goede nieuwe 
scheuten gebruikt worden.

•	 Bomen	en	heesters	kunnen	worden	
verplant. Bij het afsteken van de 
plant dient de kluit zo groot moge-
lijk te zijn om de belangrijke haar-
wortels in tact te houden. Haarwor-
tels zorgen voor het grootste deel 
van de opname van water en voe-
ding. Bomen en struiken worden 
even diep geplant als hoe deze 
voorheen stonden, op de zoge-
naamde kwekerijdiepte.

•	 Zet	 bij	 grotere	 bomen	 en	 bomen	
die in de wind staan een boompaal. 
De boom staat dan stabiel en zal 
zich door het aanslaan van de wor-
tels sneller verankeren.

•	 Wanneer u plannen heeft om een 
grote heester of boom te verplaatsen 
in het voorjaar, is het raadzaam om 
de plant nu af te steken, zodat deze 
went aan een kleiner wortelgestel. 

•	 In het najaar worden de voorjaars-
bloeiende bollen geplant. Eind sep-
tember de sneeuwklokjes en in de-
cember de sieruien. Tussen eind 
oktober en de eerste helft van no-
vember worden krokussen, narcis-
sen, tulpen en andere voorjaars-
bloeiende	bollen	geplant.	Stelregel	
is dat de bol of knol twee maal zo 
diep geplant wordt als de hoogte 
van de bol.

Ik vind de herfst, net als de lente, een 
overgangsseizoen. Is de lente het
seizoen van nieuw leven en de ver-
plaatsing van binnen naar buiten, is
dat in de herfst omgekeerd. 
Er is sprake van een soort dynamiek 
door de vele veranderingen van
kleur. Ik kijk uit naar de mooie schouw-
spelen die onze tuinen bieden in
het najaar!

Jolanda van den Dungen

Advertorial

JDstructuur |    
Professional Organizer 

Persoonlijke wensen, 
goed geregeld in een 
nabestaandenmap
Stel	dat	u	iets	ernstigs	overkomt	en	u	
bent niet meer in staat om uw per-
soonlijke documenten te regelen? 
zou het dan niet fijn zijn, dat er een 
samengestelde map is opgemaakt 
waarin al uw denkbare gegevens te 
vinden zijn? zodat uw dierbare weten, 
wat ze moeten weten bij u overlijden.
De nabestaandenmap is een prak-
tisch hulpmiddel voor nabestaanden 
om zowel de financiële zaken, als za-
ken omtrent de afwikkeling van je na-
latenschap na het overlijden goed te 
kunnen behartigen.
Ik vertel u graag meer over het per-
soonlijk nabestaanden plan in een 
persoonlijk gesprek, u kunt mij berei-
ken op telefoonnummer 06-42850005 
of via email info@jdstructuur.nl

 

Nieuwe uitgave Drijehornickels
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch magazine van heemkunde-
kring De Drijehornick aandacht voor de Heijde Hoeve in Gerwen, ’t Weefhuis 
en Antoon van Bakel.

De geschiedenis van de Heijde Hoeve 
gaat terug tot het jaar 1312 en was in-
dertijd een leenhoeve van Hertog Jan 
van Brabant. Het is de hoeve waar Wil-
lem van der Heijden, de opa van auteur 
Rens van der Heijden, in de eerste helft 
van de vorige eeuw 40 jaar heeft ge-
woond. De oude boerderij is inmiddels 
helemaal verbouwd tot woonhuis. Het 
oude model is nog duidelijk herken-
baar, de oorspronkelijke grondvorm is 
gehandhaafd. 

’t Weefhuis is een historisch pand dat 
ooit gedoemd was om gesloopt te wor-
den. De linnenweverij van Jan de 
Kruijff was oorspronkelijk een weverij 
van kwalitatief hoog niveau die jaren-
lang het predicaat ‘Hofleverancier’ 
mocht voeren. In de uitbreidingsplan-
nen in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
was er voor de oude weverij geen 
plaats meer. Er was een weg dwars 
door het pand gepland. In dit artikel 
van Joke van Ouwerkerk vertelt de nu 
80-jarige architect Henk Smolders wat 
hem er ruim vijftig jaar geleden toe-
bracht om het pand te restaureren. Hij 
maakte van het oude fabriekspand een 
ontmoetingsplaats en expositieruimte 
voor beeldende kunstenaars.
Het Weefhuis is als kunstgalerie in-
middels gesloten maar wordt bij gele-
genheid opengesteld voor het publiek. 
Zo was er dit jaar een expositie van 
werken van de Nuenense schilder An-
toon van Bakel, samengesteld door 
zijn twee dochters. De expositie werd 
geopend door Peter Thoben die in zijn 

artikel op boeiende wijze ons laat ken-
nismaken met Antoon van Bakel als 
kunstenaar en persoon. 
In de vaste rubriek ‘Terugbeeld’ van 
Roland van Pareren aandacht voor de 
van oorsprong 17de eeuwse boerderij-
herberg de Kapperdoes aan het Boord. 
Deze boerderij deed met haar lengte 
van 43 meter de term ‘langgevel’ extra 
eer aan. 

Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels is voor € 4,50 te 
koop in het Heemhuis van De Drije-
hornick, Papenvoort 15A, bij Jumbo 
Ton Grimberg, bij kantoorboekhandel 
Risjamo Kernkwartier, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat.

De Heijde Hoeve aan het Rullen in Gerwen omstreeks 1950

Niet vertragen       
met toetsmoment!
De woningmarkt draait nog steeds op volle toeren, maar verscherping van de 
regelgeving rond het zogenoemde ‘toetsmoment’ voor hypotheken dreigt een 
dikke spaak in het wiel te steken. Consumenten worden straks sterker afhanke-
lijk van de doorloopsnelheid bij de diverse hypotheekverstrekkers. De NVM en 
de Hypotheekshop hebben in een brandbrief aan de Tweede Kamer gepleit 
voor een andere aanpak om problemen te voorkomen.

Eerst even over het toetsmoment. U kent toetsmomenten waarschijnlijk vooral 
van school of uw werk, maar ook bij hypotheekverstrekking is een toetsmo-
ment. Daarop wordt gekeken of het hypotheekaanbod van de hypotheekver-
strekker voldoet aan de geldende normen. Met andere woorden: gaat het hypo-
theekbedrag uw leencapaciteit (uitgedrukt in een percentage van uw inkomen) 
niet te boven? 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bepaald dat het moment waarop 
de hypotheekverstrekker een ‘bindend aanbod’ doet aan de hypotheekaanvra-
ger hét moment is voor die toetsing. Een probleem is echter dat wijzigingen in 
de leennormen (vastgesteld door het Nibud) en in de grensbedragen voor de 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) pas later in het jaar bekend worden. De 
leveranciers van de adviessoftware die door hypotheekadviseurs wordt ge-
bruikt, moeten deze wijzigingen eerst verwerken. Dan pas kunnen die adviseurs 
ermee aan de slag. In de laatste maanden van het jaar kan dit tot forse vertra-
ging leiden. 

Vorig jaar was er een overgangsregeling, maar die is er dit jaar niet. Vandaar dat 
NVM en Hypotheekshop voorstellen om het toetsmoment te vervroegen naar 

het moment van de hypotheekaanvraag. Dit past ook bin-
nen	de	Europese	regels.	Zeker	nu	de	markt	hier	en	daar	

redelijk overspannen is, duurt de verwerking van hypo-
theekaanvragen relatief lang. Op dit moment heeft 
28% van de aanvragen al een looptijd van meer dan 
16 weken. 

Ik hoop dat de Tweede Kamer dit inderdaad opnieuw 
aan de orde gaat stellen. Uit onderzoek van de ING 

blijkt dat Nederlanders van alle Europeanen de minste 
problemen hebben met het betalen van hun hypotheek. 

Verscherping van de toetsing is niet nodig. De Neder-
lander rekent zich minder snel rijk dan de gemid-
delde Europeaan en is zelf in de regel voldoende 
voorzichtig. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

KBO Lieshout  
Dit jaar organiseren Stichting Vierbin-
den en de gezamenlijke seniorenver-
enigingen van Laarbeek voor de tiende 
keer een filmcyclus van vier films. Fi-
losoof Philip Verdult geeft steeds een 
inleiding en hij leidt ook de nabespre-
king. Dit jaar is het thema ‘Jong ge-
leerd, oud gedaan’. De eerste film uit de 
cyclus is Lion. Locatie Dorpshuis Lies-
hout. Dinsdagmiddag 3 oktober, aan-
vang 13.30 uur. De kosten zijn 7 euro 
per film en 25 euro voor de hele cyclus. 
Verhalen schrijven, over jezelf, over je 
dorp of over alles wat je waard vindt 
om aan papier toe te vertrouwen. Het 
seizoen start op donderdag 28 septem-
ber. Locatie Franciscushof, Lieshout. 
Aanvang 14.30 uur.
De Nationale Dag van de Ouderen in 
Laarbeek op woensdagmiddag 4 oktober 
in het Dorpshuis van Lieshout. Op het 
programma staat een optreden van ‘Duo 
Verkeerd’ uit Nuenen. Aanvang 14.00 
uur, de zaal gaat om 13.30 uur open.

Kunstgeschiedenis
Op maandag 9 oktober begint alweer de 
zesde lezingenreeks Kunstgeschiedenis 
door mevrouw Ine Pels. De eerste lezing 
gaat over Johannes Vermeer en tijdge-
noten. Locatie Dorpshuis, aanvang 
20.00 uur. Aanmelden kan nog tot 3 ok-
tober bij de Inloop in het Dorpshuis.

Infomiddag voorzieningen en regels
Op dinsdag 10 oktober organiseert KBO 
Lieshout in samenwerking met Vierbin-
den om 13.30 uur in het Dorpshuis een 
bijeenkomst over de wirwar van voor-
zieningen, regels en mogelijkheden op 
het gebied van zorg, welzijn en wonen. 
Ouderenwerker van Laarbeek, Henrie 
Bouwmans, geeft informatie. Deze mid-
dag is gratis toegankelijk voor alle senio-
ren van Laarbeek!
De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van tien uur tot half twaalf in het 
Dorpshuis van Lieshout. U kunt zich 
hier ook aanmelden voor activiteiten. 
De koffie staat klaar, u bent van harte 
welkom om met een dynamische seni-
orenvereniging kennis te maken.

Rondreis Lieshoutse senioren door Polen 
(11 t/m 20 september)
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Burendag Brouwerhof
Zaterdag was het voor de bewoners van de Hugo Brouwerhof weer Burendag, de 
vijfde keer inmiddels. 22 ouderen, waarvan diverse nieuwe bewoners, hadden een 
zeer gezellige ontmoeting in de Luistruik, ook dit jaar weer enthousiast mogelijk 
gemaakt door de LEV-groep Nuenen, de buren van de Brouwerhof. Er werd geno-
ten van koffie, vlaai, drankjes en heerlijke hapjes maar vooral van de gezelligheid 
met elkaar. Oude bekenden werden hartelijk begroet, maar ook veel nieuwe ken-
nismakingen hadden er plaats. Daarvoor is de Burendag bedoeld.

Met Lola gingen we naar Madagaskar
Door Gillian de Bart

We hebben een mooie reis gemaakt vorige week maandag. Lola Braun nam 
ons mee in haar verhaal naar Madagaskar. De zaal in D’n Heuvel, Gerwen zat 
afgeladen vol deze middag. 

Lola begint met een groet, ‘Tonga Soa’, 
dat welkom betekent en ‘Salama’, dat 
hallo betekent. Madagaskar heeft 1600 
km gebergte, daarnaast savanne, woes-
tijn, steppen en regenwouden. Er is één 
grote weg dwars door het land, verder 
zijn er niet veel grote wegen, wel veel 
kleine zandweggetjes. We zien kinde-
ren, maar ook volwassenen op blote 
voeten. Dansend of werkend en de kin-
deren spelend met autootjes gemaakt 
van een oud blikje. De mensen zijn er 
arm, maar over het algemeen gelukkig. 
Lola voer met een boot drie dagen over 
een rivier zonder toilet aan boord en 
slapend in tenten. Onderweg zijn geen 
supermarkten, dus werd er veel aan 

proviand meegenomen. Verder veel 
Lemuren, of ook wel Maki’s genoemd, 
halfapen met wollige vachten. Ook de 
Zeboe’s zijn regelmatig te bewonde-
ren. Lola blijkt ontzettend avontuurlijk 
te zijn, samen met vier jongelui maakt 
ze een spannende tocht door grotten, 
spelonken en klimmend over rotsen. 
Lola is zeventig plus, maar dat zou je 
toch echt niet zeggen. ‘Mora mora’ is 
de uitdrukking in Malagasy voor rustig 
aan, een uitdrukking die voor Lola 
Braun niet van toepassing is.
Dit was een activiteit van de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen, voor alle 
inwoners van Nuenen c.a. Zie ook 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl.

Russian Ark en 
Kippenvel 

In juni werd de docufilm ‘Russian Ark’ 
vertoond. Helaas moest Cultuur Over-
dag vele geïnteresseerden teleurstel-
len, omdat de beschikbare kaartjes 
zeer snel waren uitverkocht. Daarom 
wordt de film op dinsdag 3 oktober om 
10.30 uur opnieuw vertoond (IVN-
ruimte van Het Klooster). 
Op zondagmiddag 8 oktober. 14.00 
uur in Het Klooster. organiseert Cul-
tuur Overdag in het kader van de Kin-
derboekenweek een mooie activiteit 
voor jong en oud: familieconcert ‘Kip-
penvel’! De inspiratie voor het concert 
is het thema van de Kinderboeken-
week: Griezelen - Gruwelijk eng! 
De musici van SoWhat (topmusici uit 
Amsterdam) hebben een programma sa-
mengesteld waar je kippenvel van krijgt! 
Er wordt muziek gespeeld van onder an-
dere Wayne Shorter, Mussorgsky en 
Harry Potter. Kinderen worden uitgeno-
digd verkleed te komen en wel zo grieze-
lig mogelijk! De drie engste uitdossingen 
ontvangen een mooie prijs. Voorafgaand 
aan het concert wordt een kinderboe-
kenruilbeurs georganiseerd in samen-
werking met Kinderzwerfboek Nuenen.
Meer informatie over de film en het 
concert vindt u op www.cultuurover-
dag.nl Toegangskaarten zijn te koop 
aan de balie van Het Klooster en via 
tickets.cultuuroverdag.nl

Inzameling van schriften en pennen
Lieve mensen, ik ben een leerkracht op een middelbare school op Sint Maar-
ten en na orkaan Irma is mijn dochter naar Nederland geëvacueerd om haar 
school te hervatten en een normaal/ritmisch en veilig leven te leiden bij oma 
tot de kerst. Kort daarna ben ikzelf ook overgekomen door gebrek aan voed-
sel en water en omdat mijn huis behoorlijke schade heeft opgelopen door 
de orkaan. 

Mijn dochter die de schade bekijkt.

Gisteren zijn alle leerkrachten weer te-
rug geroepen dus volgende week reis 
ik weer, met pijn in mijn hart, terug 
naar St. Maarten. 
Mijn school is gedeeltelijk verwoest en 
we weten nog niet waar alle kinderen 
zijn maar we gaan proberen te begin-
nen met de lessen in de lokalen die het 
hebben overleefd!
Veel leerlingen hebben woningen zon-
der daken of helemaal geen thuis meer, 
bezittingen zijn weg, en school materi-
aal is letterlijk weg gewaaid….

Heeft u nog schriftjes en/of pennen 
thuis die u niet meer gebruikt?
Mijn leerlingen op de ‘Milton Peters 
College’ op St. Maarten zullen er echt 
blij mee zijn. Ik ga proberen zoveel mo-
gelijk mee terug te nemen zodat ik weet 
dat het op de goede plek terecht komt!
U kunt het afgeven op de Parallelweg 
15, 5674TP. Tel 040-2836226. daphne-
prevoo@gmail.com. Ook staat er een 
doos bij de drogist in het Kernkwartier.

Bij voorbaat dank, Daphne Prevoo

Scouting Rudyard 
Kipling bij Scout-in17 
en herdenking   
van de bevrijding
Ook dit jaar was scouting Rudyard 
Kipling aanwezig bij de herdenking 
van de bevrijding van Nuenen. Zoals 
ieder jaar verzorgde de scouts een ere-
haag bij de ingang van de kerk, werden 
er kaarsen ontstoken in de kerk en 
werd er geassisteerd bij het leggen van 
de kransen. Een dankbare en eervolle 
taak die de leden van de scouting ieder 
jaar weer met veel plezier vervullen. 
Maar er was meer te doen voor de lei-
ding van de scouting. Een grote groep 
afgevaardigden reisden af naar het 
mooie Zeewolde om daar mee te doen 
aan de Scout-in17.
Scout-In17 is de 20e editie van het twee-
jaarlijkse Scout-In festival: hét evene-
ment voor alle leidinggevenden, kader-
leden, vrijwilligers en roverscouts van 
Scoutinggroepen en regio's uit heel Ne-
derland! Een weekend lang, van 22 tot 
en met 24 september, vormde Scout-In 
hét platform voor het uitwisselen van 
ideeën, ervaringen, nieuwe tips, trucs en 
tools om het Scoutingspel voor jeugdle-
den nóg leuker en beter te maken.
De hele groep kwam dan ook enthou-
siast en vol nieuwe ideeën voor het nieu-
we jaar weer terug naar Nuenen. De lei-
ding van scouting Rudyard Kipling hecht 
zeer veel waarde aan het deelnemen aan 
dit soort evenementen. Het brengt je 
niet alleen in contact met scoutleiding 
uit het hele land, maar er wordt ook een 
schat aan informatie verzameld.
Mocht uw zoon of dochter in de leef-
tijd van 5 tot 7 jaar ook graag willen 
komen kijken bij de scouting? Er is zo-
wel op zaterdagochtend als in de mid-
dag een groep Bevers. Is uw zoon of 
dochter ouder dan 7 jaar? Neem con-
tact op, zodat we kunnen kijken of er 
nog een groep is waar een plekje vrij is. 
Kijk op www.rudyardkipling.nl voor 
meer informatie.

Bevrijdingsherdenking
Afgelopen vrijdag werd herdacht dat Nuenen, Gerwen en Nederwetten 73 jaar 
geleden door de geallieerden werden bevrijd. Na de bijeenkomst in de Clemens-
kerk ging de herdenkingsceremonie verder op het bordes van Het Klooster in het 
bijzijn van veteranen en genodigden. Burgemeester Maarten Houben en jeugd-
burgemeester Lynn Gevers ontstaken hier het bevrijdingsvuur, dat speciaal uit 
Eindhoven was overgebracht. Na de plechtigheden konden er twee bevrijdings-
routes worden gereden in oude militaire voertuigen van de vereniging Wheels.

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

Albert Vink bij de onthulling van het herdenkingsmonu-
ment in 1981, op de hoek van de Europalaan met de Vallestap. In de 
muur van zijn boerderij zat rechts een steen gemetseld ter nagedachtenis 
aan de Britse soldaten Ralph Stotthard en Basil Nicholls die op 20 september 
1944 nabij de boerderij om het leven zijn gekomen. De steen is na de sloop 
van de boerderij in het huidige monument geplaatst.
Zie voor meer informatie het boek Nuenen op het randje, p. 170-171.

Sam’s kledingactie
Opbrengst bestemd voor hulppakket-
ten aan door hongersnood getroffen 
gezinnen in Zuid-Soedan. U kunt uw 
gebruikte kleding en schoenen inleve-
ren op onderstaande adres(sen):
Heilige Clemenskerk, Park 55 op het 
kerkplein. 30 september, 10.00-12.30 
uur. www.samskledingactie.nl



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

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 WONINGINRICHTERZondag 1 oktober 
geopend 11.00 - 17.00 uur

ONTDEK HET GEMAK VAN COMPLETE WONINGINRICHTER PROFITA

BEDDEN & BOXSPRINGS

BANKEN & HOEKBANKEN

RAAMBEKLEDING

KASTEN

TAFELS

RELAXFAUTEUILS

SALONTAFELS

VLOERBEKLEDING

WANDMEUBELEN

STOELEN

6.000 m² ALLES VOOR 
UW WONINGINRICHTING 
COMBINEREN: 

MEUBELEN, RAAMDECORATIES EN VLOER-
BEKLEDING. KWALITEIT VAN TOPMERKEN, 
MAATWERK EN PERSOONLIJK ADVIES. ALLES 
WORDT DOOR ONS VAKKUNDIG  GEMETEN EN 
GEÏNSTALLEERD.

INTERIEURADVIES
Wilt u gratis en persoonlijk interieuradvies over de inrichting van uw woonkamer? Maak nu een vrijblijvende afspraak 
met één van onze interieur adviseurs. Onze eigen interieuradviseurs geven u vrijblijvend interieuradvies. 
Profita heeft alles in eigen huis voor de totaal inrichting van uw nieuwe of bestaande woning.

Lees meer op www.profita.nl/advies en vul het aanvraagformulier in.

MEGAVLOOIENMARKT 
1 OKTOBER  Tennishal 
Eindhoven Noord. Vijfkamp-
laan 12 Eindhoven. 9.00 tot 
16.00 uur € 2,- p.p. www.
timmermans-evenementen.nl

OPROEP: vind jij het leuk 
om de chauffeur te zijn van 
een meisje met beperking 
en naar een speciale dans-
school en streekorkest te 
rijden? Reacties: M. v.d. 
Linden, tel: 06-53785237.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

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.

VERLOREN: Vrijdagavond 
22 september heb ik mijn 
BRIL verloren ter hoogte 
van het Vincent van Gogh-
plein aan de zijde van de 
opritten. Wil de eerlijke vin-
der deze terug bezorgen. 
Tel: 06-38921522.

Onlangs gestart bedrijf in 
Nuenen heeft nog tijd over 
voor administratieve werk-
zaamheden. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met telefoon-
nummer 06-30036677.

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

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

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
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand oktober
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis

 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’. Zondags na de H. Mis. 
Werkdagen 09.00-12.00 uur.

H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen 

t/m 8 oktober
Buitenexpositie Vincent van Gogh Photo 
Award. Park, Berg, Weefhuis, Roosdonck 

Nuenen. 8-15 okt Vincent van Gogh Photo 
Award, online veiling.

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

Donderdag 28 september 
09.30 uur Schuif aan tafel….....

voor de processie 
van Valkenswaard naar Handel.

 Zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Donderdag 28 september
10.30 uur Cultuur Overdag - 

natuurdocumentaire. 
‘De verborgen wereld op de Strabrechtse 

Heide’ Het Klooster

Donderdag 28 september
17.30 uur Te gast bij de gemeenteraad

Het Klooster

Donderdag 28 september
20.00 uur Informatieavond Mabib glasvezel
Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2 - Lieshout

Donderdag 28 september
20.00 uur Open repetitie 

Vissersvrouwenkoor de Walnoten
Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen

Donderdag 28 sept. t/m 15 oktober
Openingsexpositie Galerie Bonnard

Berg 9 Nuenen

Vrijdag 29 september
12.00-13.30 uur Buurtlunch Sensoor en 

Albert Heijn
Albert Heijn Parkstraat 

Vrijdag 29 september
19.30 uur Opening expositie ‘Verbeelding’

tijdens openingsuren
bibliotheek Dommeldal in Nuenen

Vrijdag 29 september
20.00 uur KBO-Kienavond

Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september
19.00 uur Pop-up restaurant Vincentre

Berg Nuenen

Zaterdag 30 sept. en zondag 1 oktober
11.00 - 17.00 uur Herfstplantendagen

De Walburg Tuinen

Zaterdag 30 sept. en zondag 1 oktober
11.00-17.00 uur Expositie Art on the Move

Van Atelier Nuenen
voormalige Peugeot garage, Laar 12 Gerwen

Zaterdag 30 sept. en zondag 1 oktober
11.00-17.00 uur Kleur en klank

de Walburg Tuinen, Boord 64 Nuenen

Zaterdag 30 sept. en zondag 1 oktober
11.00-17.00 uur Atelierweekend! 
Wilgenstraat 11; Rutger van den 

Broeckelaan; Dubbestraat 9a.

Zaterdag 30 sept. en zondag 1 oktober
12.00-17.00 uur 

Panoramaschilderij Van Gogh
Berg 7 Nuenen

Zaterdag 30 september 
10.00 tot 12.30 uur Sam’s Kledingsactie

Kerkplein H. Clemenskerk, Park 55 Nuenen

Zaterdag 30 september 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 30 september 
10.00-15.00 uur Tussen kunst & curiosa

Galerie Dumay
Park 75, Nuenen

Zaterdag 30 september 
20.30 uur Feestelijk jubileumconcert NMK 

Het Klooster in Nuenen

Zondag 1 oktober 
10.00-20.00 uur Vincent van Goghrit

Start en finish Park Nuenen

Zondag 1 oktober 
10.00 uur Dierendag in de Weverkeshof 

Mmv Poppenkast Theater KrisKras 
en De Nuenense Band Klick 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 1 oktober 
11.00-16.00 uur Derde editie 

KVL hobbybeurs
Dorpshuis te Lieshout

Zondag 1 oktober 
14.00 uur Het Ons Dorp Bockbierfestival

Café Ons Dorp
Parkstraat 1 Nuenen

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger de heer J. 
Haan.
Zondag 1 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en de heer J. Haan. 

Misintenties
Zaterdag 30 september 18.30 uur: Jo 
de Haas - van der Hamsvoort, i.v.m. 
overlijden, verjaardag en familie De 
Haas.
Zondag 1 oktober 11.00 uur: Jan van 
Deurzen (namens de buurtbewoners); 
Jo Relou - van Happen; Jeanni van Lier-
op - van Eijk; Willy Spaanjaars; Marco 
Janssen; Antoon en Francien van der 
Linden - Meulendijks; Cees Meulen-
dijks; Frans Dingen; Ben van Rooij; 
Marietje de Vries - Klomp; Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel - Verberne.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Anne-
lies van Kemenade en Michel van de 
Heuvel. Wij wensen ze van harte profi-
ciat en veel geluk.

Volgende week donderdag 5 oktober is 
er in de H. Clemenskerk in Nuenen om 
20.00 uur een concert door een jon-
genskoor uit Solothurn in Zwitserland. 
De toegang is gratis, aan het eind is er 
een collecte.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 1 oktober 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Gerda Rooijakkers - van den Acker; 
Maria Donkers - Bekx, vanwege sterf-
dag.

Mededelingen
Volgende week donderdag 5 oktober is 
er in de H. Clemenskerk in Nuenen om 
20.00 uur een concert door een jon-
genskoor uit Solothurn in Zwitserland. 
De toegang is gratis, aan het eind is er 
een collecte.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 oktober, 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Martien van de Wetering.

Mededelingen
Volgende week donderdag 5 oktober is 
er in de H. Clemenskerk in Nuenen om 
20.00 uur een concert door een jon-
genskoor uit Solothurn in Zwitserland. 
De toegang is gratis, aan het eind is er 
een collecte.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 1 oktober: Voorganger: kerkelijk 
werker P. Flach. Aan deze dienst wordt 
meegewerkt door jongerenkoor Jocanto 
o.l.v. Maud Broeksteeg. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor de ‘Israël-zon-
dag’. Elke donderdag is er Open Huis in 
de Ontmoetingsruimte, waar u van harte 
welkom bent voor een kop koffie of thee. 
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 decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, H. Wenceslaus, her-
tog en martelaar. 
Vrijdag 29 september. 07.15 H. Mis, 
Wijding van de basiliek van de H. 
Aartsengel Michaël.
Zaterdag 30 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Hiëronymus, belijder en kerk-
leraar. 10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 1 oktober. Zeventiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 2 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
Heilige Engelbewaarders. 
Dinsdag 3 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 
Woensdag 4 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Franciscus van Assisi, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Gespreksgroep Oecumenische 
Werkgroep Rouwbegeleiding 
In oktober start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen die een 
partner verloren hebben elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initiatief van 
de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, en wordt geor-
ganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding.

Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet en het zoeken van een per-
spectief, zijn de onderwerpen die de 
deelnemers verbinden. Deze gespreks-
groep biedt u de ruimte uw ervaringen 
met anderen te delen.

Bijeenkomsten
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten zal de 
uitwisseling van ervaringen voorop-
staan, in de periode oktober tot en met 
januari. De gesprekken worden gehou-
den op een vrijdagochtend, en worden 
begeleid door een pastor en een lid van 
de werkgroep.

Informatieochtend
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op vrijdag 6 oktober, om 9.30 uur 
in het Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 

GC Nuenen. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt de opzet van de vervolgbijeen-
komsten uiteengezet. Daarna kunt u in 
alle rust besluiten of u wilt deelnemen 
aan de gespreksgroep. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden.
Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, heten wij ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom. Het kan zijn dat u liever niet 
deelneemt aan groepsgesprekken. Dan 
willen we u wijzen op de mogelijkheid 
dat een lid van de bezoekgroep bij u 
thuis komt voor één of meerdere ge-
sprekken. 
Voor verdere vragen kunt u contact op-
nemen met: Hans Vossenaar, pastor. tel: 
040-283 1210 (tussen 9 en 12 uur) of: 
040 285 9094; Janni Groot-Baart, lid 
werkgroep, tel: 040-283 3234.

Gevonden:  
reserve accu
Gevonden op een putdeksel tegen de 
Gulbergen aan de kant van de Old-
Course: 10000MA, 1A, 4 V. Meer info: 
040-2831115.

Kraanvogels in Duitsland,    
een film van Cor Speek
Cor Speek heeft een nieuwe film gemaakt waar de kraanvogel, zijn favoriete vogel, 
wederom een van de hoofdrolspelers is. In de film zie je prachtige voorjaarsbeelden 
van verschillende natuurgebieden in Duitsland waaronder de uiterwaarden van de 
Elbe. Een ander gebied waar Cor heeft gefilmd is het Müritz Nationalpark in deel-
staat Mecklenburg- Voor-Pommeren. Hier broeden onder andere de zee- en de 
visarend. In de regio liggen diverse heide - en hoogveengebieden waar herten en 
wilde zwijnen leven. Ook de grote trap is te zien in zijn leefgebied in Brandenburg.
Behalve voorjaarsbeelden laat Cor ons ook genieten van de herfst: weidse land-
schappen, vogels, dieren en bloemen. In het noorden van Oost-Duitsland, met 
name op het schiereiland Rügen, verzamelen de kraanvogels zich voor de najaars-
trek. Plaats: IVN-ruimte in Het Klooster. Datum: maandag 2 oktober, 20.00 uur. 
Info: Kees Planken, tel. 040-2421423.
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SPORT Voorzitter RKSV Nuenen 
Henry van Vlerken neemt afscheid
Na rijp beraad heeft Henry van Vlerken, voorzitter van voetbalclub RKSV 
Nuenen moeten besluiten zijn taak vanwege privé omstandigheden met on-
middellijke ingang neer te leggen. 

Henry geeft aan dat hij op dit moment 
niet in staat is zijn voorzitterschap op 
een voor hem bevredigende wijze te 
blijven doen en dat hij keuzes moet 
maken die hem zeer aan het hart gaan. 
Het enthousiasme en de inzet waarmee 
hij het voorzitterschap op zich heeft 
genomen, zullen duidelijk maken dat 
dit een moeilijk besluit is geweest. Het 
beleidsplan 2015-2020 blijft onvermin-
derd de koers van de vereniging en zal 
door het huidige bestuur van RKSV 
Nuenen verder worden uitgevoerd.

Jeugdig team Z&PV Nuenen 
sterk op NK-estafette
Door Marie Louise Kardol

Tijdens de eerste landelijke krachtmeting van het seizoen heeft een jeugdig 
team van Z&PV Nuenen goed gepresteerd. Bij de NK-estafette was vooral 
het damesteam met slechts 2 dames boven de 20, de jongste van de afgelo-
pen jaren. Toch wisten zij op 3 van de 5 afstanden een snellere tijd dan vorig 
seizoen neer te zetten.

4x100m wisselslag
Helaas begon het toernooi voor de da-
mesploeg met een dompertje, want op 
de eerste estafette werd de ploeg gedis-
kwalificeerd op een te snelle overna-
me. De heren tekenden wel voor een 
mooi begin met 4.02.32 en als start-
zwemmer een dik persoonlijke record 
voor Milan Meurs.
Tussenstand dames 24e, heren 18e.

4x100m rugslag
Op de 4x100m rugslag was de dames-
ploeg wel succesvol, want met 4.43.90 
waren ze 2 seconden sneller dan vorig 
jaar en was er een 17e plaats. Op deze 
afstand hebben de heren het altijd las-
tig, zij kwamen met 4.23.58 niet verder 
dan plaats 21.
Tussenstand dames 24e, heren 21e.

4x100m schoolslag
Na een minder sterke rugslag was de 
schoolslag estafette van de heren juist 
supersterk. Met een 10e plaats haalden 

zij heel wat punten binnen en dat lever-
de een mooie progressie op de ranglijst 
op. Ook de dames kwamen tot een 
mooie tijd in 5.23.81, goed voor plek 17.
Tussenstand dames 24e, heren 16e.

4x100m vlinderslag
Na een korte pauze stond de zwaarste 
estafette op het programma, de vlin-
derslag. Ditmaal waren het de dames 
die hun beste prestatie van de dag 
neerzetten, met 4.39.73 waren ze 15 
seconden sneller dan een jaar geleden, 
goed voor plek 16. De heren kwamen 
met 4.11.71 tot plek 20.
Tussenstand dames 19e, heren 20e.

10x100m vrijeslag
De laatste estafette is er een waarvoor 
nog extra zwemmers nodig zijn, de 
10x100vrij. Met de totale ploeg in de 
strijd waren zowel de dames als heren 
sneller dan vorig jaar, wat goed was 
voor een 24e en 16e plaats.
Eindstand dames 23e, heren 16e.

De NK-estafette ploeg van Z&PV Nuenen

Seizoen voor Z&PV Nuenen 
Heren 1 weer begonnen
Afgelopen zaterdag speelde Nuenen de eerste wedstrijd van het seizoen in 
Oss tegen het plaatselijke Arethusa. Het werd een nipte nederlaag en dat 
viel eigenlijk niet tegen.

Keeper Eddy Wielders was de beste man in 
het water

Net als vorig jaar was ook de start van 
dit seizoen bijzonder ongelukkig. Aan 
het einde van het vorige seizoen na-
men twee spelers onverwacht afscheid 
van Nuenen. Gelukkig kwamen er drie 
nieuwe spelers. De jonge Nick Rietveld 
en in zijn kielzog Bob Brants kwamen 
over van PSV. Vanuit de Nuenense 
jeugd sloot talent Kilian Geurts aan bij 
het eerste. Een team van elf spelers was 
een luxe die Nuenen lang niet gekend 
had. Maar het verliep toch anders. 
Topspeler Arjan Sleegers raakte weer 
flink geblesseerd, net zoals nieuweling 
Bob Brants en Edwin Siepe kon pas 
laat aansluiten. Tel daarbij op een aan-
tal trainingen die uitvielen en het was 
duidelijk dat Nuenen niet goed voor-
bereid aan de eerste wedstrijd begon.
Toch viel het optreden in Oss niet te-
gen. Arethusa heeft duidelijk kampi-
oensambitie en Nuenen hoopte niet 
weg gespeeld te worden. En dat ge-
beurde ook niet. Nuenen was bij vla-
gen de bovenliggende partij en kwam 

zelfs in het midden van de wedstrijd op 
voorsprong. Met name keeper Eddy 
Wielders was zo goed op dreef dat de 
tegenstanders bijna niet meer durfden 
te schieten.
In de laatste 7 minuten ging de wed-
strijd toch nog verloren en door een 8-7 
eindstand moest Nuenen laat op de 
avond zonder punten weer naar huis. 
Komende weken wordt het hard trai-
nen voor de mannen uit Nuenen en dan 
gaat het wel goed komen dit seizoen.

Start winterseizoen 
bij WSV Nuenen
Na een zeer succesvolle 9e editie van 
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen met 
het wandelen van een gedeelte van de 
Lichtjesroute is zondag 2 oktober het 
winterseizoen gestart. 
Tijdens het winterseizoen zijn de wan-
delingen op zondagochtend. De start-
locatie voor deze wekelijkse wandeling 
is in de maand oktober de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis. Op zondagmorgen om 
09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Voor de 
echte wandelliefhebbers is er de moge-
lijkheid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken. Iedereen is 
welkom om ook eens vrijblijvend mee 
te wandelen. Vooraanmelden is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl.  
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com

Start nieuwe 
weerbaarheid-
straining   
Rots & Water
Je eigen weg leren gaan op een posi-
tieve manier. Stevig als een rots en 
soepel als water. Ben je tussen de 11 
en 14 jaar en wil je graag beter om-
gaan met anderen en opkomen voor 
jezelf? Dan is deze training mis-
schien iets voor jou. 

Beter je grenzen bewaken, je zelfvertrou-
wen vergroten, minder snel boos worden, 
je kunt het allemaal leren. Ook meer re-
kening houden met een ander en op een 
goede manier ‘Nee’ kunnen zeggen zijn 
onderdelen van deze training. Het leren 
maken van je eigen keuzes en je eigen 
weg leren gaan is voor iedereen belang-
rijk. De Rots en Water training is een ac-
tieve training. Door middel van spel en 
simpele zelfverdedigingsoefeningen ver-
beter je jouw sociale vaardigheden. Er 
wordt veel aandacht besteed aan je eigen 
lichaamshouding: hoe kijken anderen te-
gen jou aan? Ben je een makkelijke prooi 
of sta je juist sterk in je schoenen? Er is 
steeds even tijd om na te denken over de 
oefeningen en soms krijg je ook een oefe-
ning om thuis mee aan de slag te gaan. De 
training start op 2 oktober en bestaat uit 
10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Vooraf heb 
je een kort kennismakingsgesprek om 
verwachtingen af te stemmen. De groep 
bestaat maximaal uit 12 deelnemers. Er 
zijn aan deze training geen kosten ver-
bonden. Je kunt je aanmelden via de web-
site Leren met LEV, daar vind je ook alle 
data en tijden: http://www.lerenmetlev.
nl/zinzicht/default.asp?training=84
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar 
de jongerenwerker van de LEV Groep, 
Bjørn Pinsel, email: bjorn.pinsel@lev-
groep.nl

30ste editie op zondag 1 oktober in Nuenen

Vincent van Gogh-rit 
Het is inmiddels een vertrouwd gezicht in ons dorp: de eerste zondag van 
oktober is de dag van de Vincent van Gogh-rit, waarop vele equipes en aan-
spanningen Acte de présence geven. Allen strijden om de eerste prijs in de 
oriëntatierit die voert door Nuenen, Helmond en Laarbeek - dit jaar is de 
sherrystop aan de Gerwenseweg te Stiphout en een rustpauze bij het welbe-
kende kasteel Croy. De finish is in het Park in Nuenen. Op alle locaties is het 
publiek welkom ( entree is gratis ). 

De start: vanaf 10.00 uur op 1 oktober 
is het een waar schouwspel voor het 
publiek. Alle deelnemers zullen in een 
defilé een rondje om het Park rijden en 
zich presenteren aan de jury voor café 
Schafrath. Dit jaar zijn er ook weder-
om de Nederlandse trekpaarden met 
authentieke aanspanningen van de 
partij, die een eigen rit zullen rijden en 
als laatste starten. 
Na het defilé gaan de deelnemers van 
start met de oriëntatierit, waarbij goed 
lezen het belangrijkste onderdeel is. 

De rit staat bekend als zeer uitdagend 
met zogeheten ‘foefen’ die de deelne-
mers op het verkeerde been kunnen 
zetten. Ze moeten cijfers en letters 
zoeken en zo de juiste route vinden en 
de bijbehorende stempelposten. Deze 
route blijft topgeheim, ook tijdens ver-
gaderingen van de organisatie wordt 
niets prijsgegeven over hoe de route 
loopt.
Naast de ruiters te paard, de aanspan-
ningen en de trekpaarden zijn er vier 
prachtige authentieke Jan Plezierrijtui-

Open dag Showkorps O&V / 
Nuenen groot succes
Door Caroline van Nes

Voor de vijfde keer werd afgelopen zondag de open dag van Showkorps 
O&V / Nuenen georganiseerd. Veel aspirant-leden en belangstellenden 
kwamen een kijkje nemen op het Wettenseind. Tijdens de open dag konden 
bezoekers verschillende instrumenten uitproberen, ook de attributen van 
de majorettes konden worden getest. Er werden show workshops gegeven, 
waar bezoekers onder begeleiding van ervaren leden een deel van de show 
instudeerden. 

De dag werd zoals altijd afgesloten met 
een uitvoering. Het was de laatste keer 
dat de show, ‘Circus Spectacular!’, werd 
opgevoerd. Het korps is inmiddels be-
gonnen met het instuderen van de 
nieuwe show 2018-2019.
Na afloop vond er nog een officiële 
overdracht plaats van de Miss Majo-
rette. Na jarenlang Miss te zijn geweest 
gaf Anne van der Wijst nu het stokje 

over aan de nieuwe Miss: Anne van 
Nistelrooij. Anne van der Wijst blijft 
wel actief bij de vereniging. Zij voegt 
zich bij de muzikanten en gaat trom-
bone spelen.
Iedereen kijkt tevreden terug op een 
zonnige en muzikale dag.
Voor meer informatie: Facebook 
Showkorps O&V / Nuenen en www.
showkorpsov.nl 

Foto Carla Theeuwen

gen te zien, die de rit deels meerijden.
Deelnemers komen vooral uit de regio: 
Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mier-
lo, Nuenen ca., Son en Breugel, Dom-
melen, Bergeijk, Luyksgestel, Laar-
beek, Meierijstad en zelfs Culemborg. 
De Van Gogh-rit wordt georganiseerd 
door de Coovelse Menners. Er zijn 
zo’n zeventig vrijwilligers/paardenlief-
hebbers actief om alles te regelen 
rondom dit evenement. 

Alles op een rijtje:
•	 Start	 defilé	 in	het	Park	 vanaf	 10.00	

uur. Voor de kindjes staan er spring-
kussens in het Park.

•	 Sherrystop	 aan	 de	 Gerwenseweg	
(Stiphout), vanaf ongeveer 10.30 uur.

•	 Stop op kasteel Croy, vanaf ongeveer 
11.45 uur Croylaan 10-14, Aarle-Rixtel.

•	 Laatste	 stop	 aan	 de	 Gerwenseweg,	
vanaf 13.15 uur.

•	 Terugkeer aanspanningen in het Park, 
15.00-18.00 uur

•	 Prijsuitreiking	 in	 café	 Schafrath,	
20.00 uur.

We zien u allen graag langs de kant op 
zondag 1 oktober om al het prachtige 
paardengeweld te aanschouwen!
www.decoovelsemenners.nl
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SPORT
Programma

Voetbal
Gehavend Nederwetten gaat ten onder in matige wedstrijd 

Elsendorp - Nederwetten 4-1
Door Louis Staals

Ondanks 6 geblesseerde basisspelers begon Nederwetten 
goed aan deze wedstrijd. Voldoende kansen van onder meer 
Giel van Korven maar de bal wilde niet in het doel. 

In de 13e minuut kwam Elsendorp over 
rechts richting Nederwetten doel en de 
supersnelle Silvan Kuipers plaatste de 
bal keurig in de rechter benedenhoek, 
nog voordat de verdediging van Neder-
wetten besefte wat er aan de hand was. 
Elsendorp combineerde veel beter en 
was minder slordig als Nederwetten en 
in de 37e minuut was het opnieuw Sil-
van Kuipers die een halve terugspeel-
bal onderschepte en de 2-0 aanteken-
de. Met deze stand werd ook de rust 
bereikt. Na de pauze gloorde er toch 
weer een sprankje hoop toen een 
mooie aanval van Nederwetten bij Giel 
van Korven terecht kwam en die legde 
de bal panklaar voor Christiaan Baaten 
die prachtig binnen schoot 2-1. Lang 

kon Nederwetten na de aansluitings-
treffer niet genieten want de aanvoer-
der van Elsendorp Dick de Bruyn straf-
te matig verdedigen van Nederwetten 
koelbloedig af. 3-1. Elsendorp kreeg le-
gio kansen toen Nederwetten 1 op 1 
ging spelen maar zeker 6 open kansen 
werden onbenut gelaten. In de eindfase 
van de wedstrijd kon Silvan Kuypers 
zijn hattrick aantekenen door zijn der-
de en Elsendorps 4e treffer te scoren. 
4-1 was de dik verdiende overwinning 
voor de thuisclub en het Nederwetten 
van trainer Toon van de Loo mag ho-
pen dat de ziekenboeg snel leegloopt 
want er is nog veel werk aan de winkel 
voordat ze bovenin mee kunnen draai-
en in deze 5e klasse.

EMK opnieuw gastheer   
voor Duchenne Heroes
Zaterdag 23 september stond te boek als de start van het competitiesei-
zoen, maar ook als het gastheerschap van Duchenne Heroes 2017.

Op een zonovergoten sportpark Wet-
tenseind kwamen rond 13.15 de eerste 
MTB-ers binnen, die de 7-daagse tocht 
van in totaal 700 km hadden volbracht.
Mede dankzij de sponsoring van Du-
chenne Heroes is er hoop op een me-
dicijn tegen Duchenne.
Als laatste way-point mocht EMK op-
nieuw als verzamelpunt fungeren 
voordat er gezamenlijk naar de finish 
bij de Karpendonkse Plas in Eindho-
ven werd gefietst. Het was een feeste-
lijk (soms emotioneel) weerzien van 

familie, bekenden, partners en de kin-
deren waar het allemaal om draaide de 
afgelopen 7 dagen.
Wij hebben genoten van jullie ambitie, 
enthousiasme en vastbeslotenheid om 
een bijdrage te kunnen leveren aan de-
ze ziekte. Wij waren trots en dankbaar 
ook een kleine rol te spelen in het ge-
hele evenement. Een lach en een traan 
lagen dicht bij elkaar afgelopen zater-
dag. Wij hopen jullie volgend jaar op-
nieuw te mogen begroeten!

Team EMK

Voor deze glimlach deden wij het 

Keldonk - EMK 1-6
Door Cor Groenen

EMK speelde afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd uit tegen 
Keldonk. EMK won de wedstrijd na een slechte 1e helft overtuigend, maar 
de vraag blijft of deze tegenstander een goede graadmeter was.

Trainer Tom Vroomen had na de voor-
bereiding gekozen voor een basiselftal 
waarvan hij dacht dat deze spelers zou-
den voldoen aan zijn verwachting. Na 
een aantal kleine kansjes voor EMK 
kwam het na een misverstand in de 
verdediging toch op een 1-0 achter-
stand in de 25e minuut. EMK speler 
Rob Verbruggen trok in de 34e minuut 
de stand weer gelijk met een schot van-

af links, waar op het laatste moment 
een stuit in zat die de Keldonk doelman 
kansloos liet. Christian Messerschmidt 
zag in de 43e minuut zijn kopbal door 
een Keldonk verdediger nog van de 
doellijn gehaald worden. Na rust kwam 
EMK beter in de wedstrijd, mede door 
een aantal wissels. Rob Verbruggen 
scoorde in de 65e minuut de 1-2 uit een 
voorzet van Rick Frederiks. Rick van 
den Bogaard bracht EMK met een 
vlammend schot vanaf rechts op een 
3-1 voorsprong. In de 82e minuut so-
leerde Rick Frederiks door de Keldonk 
verdediging en bracht EMK op een 4-1 
voorsprong. In de 83e minuut schoot 
Christian Messerschmidt de 1-5 bin-
nen. De afsluiting van deze wedstrijd 
was voor Rick Frederiks die met een 
streep over de doelman de 1-6 over-
winning binnenschoot. Aankomend 
weekend de eerste krachtmeting dit 
seizoen tegen SBC. Ondanks de over-
winning nog voldoende huiswerk voor 
de EMK trainer.

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 30 september
Nuenen VE1 - Wilhelmina B.VE1 16.15
Nuenen VE2 - Brabantia VE1  . . . 16.15
Zondag 1 oktober
Jong FC Den Bosch - Nuenen 1 . 14.30
SC ‘t Zand VR1 - Nuenen VR1 . . . 14.30
Brabantia 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . 11.45
Rood Wit’62 VR1 - Nuenen VR2  11.00
Nuenen 3 - Bladella 2 . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Bergeijk VR1 . . . . . 10.00
SBC 3 - Nuenen 4 . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 5 - WODAN 5 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Braakhuizen 4  . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Pusphaira 3 . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - RKVVO 7 . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - FC Eindhoven AV 2 14.30
Best Vooruit 10 - Nuenen 10 . . . 10.00
Nederwetten 2 - Nuenen 11 . . . 12.30
EMK 6 - Nuenen 13 . . . . . . . . . . . . 11.00 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 30 september
RKGSV vet 1 - Best Vu. vet 1  . . . . 16.00
Zondag 1 oktober
Ollandia 1 - RKGSV 1 . . . . . . . . . .  14.30
HMVV 2 - RKGSV 2 . . . . . . . . . . . . . 12.15
HES 3 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Wilhelmina Boys 10  . 11.00
RKGSV vr 1 - Unitas’59 vr 2  . . . . . 11.00

EMK
Vrijdag 29 september 
EMK 2 (zaal) - Brabantia 11 . . . . . 20.55
Zaterdag 30 september 
DVVC G2G - EMK G1 . . . . . . . . . . . 10.30
Zondag 1 oktober 
EMK 1 - SBC 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Spoordonkse Boys 2 . . . 11.00
Brabantia 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . 12.00
Bladella 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira 9 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 6 - Nuenen 13  . . . . . . . . . .  11.00
RPC VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 30 september
Oirschot V. vet. - Nederw.vet.. . . 16.00
Zondag 1 oktober
Nederwetten 1 - Tongelre 1 . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Nuenen 11 . . . 12.30
Nederwetten 3 - Unitas'59 8 . . . 10.00
Acht 9 - Nederwetten 4 . . . . . . . . 12.00
Nederwetten 5 - SBC 11 . . . . . . . 10.00
DOSL Vr 1 - Nederwetten Vr 1 . . 10.00
UNA Vr 1 - Nederwetten Vr 2 . . . 10.00

KORFBAL
NKV 
Zondag 1 oktober
NKV 3 - Keep Fit ’70 2 . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - DOT (O) 3 . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Maastricht 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 3 oktober
Klimop (A) MW1 - NKV MW1  . . 20.00

Mooie resultaten solisten 
twirlvereniging Dedication
Met nog maar enkele wedstrijden te gaan, voordat de plekken op de voor-
rondes van het NK verdeeld worden, hebben de solisten van twirlvereniging 
Dedication op zondag 17 september mooie resultaten geboekt. In een druk-
ke sporthal zetten de solisten weer prima routines neer. 

Individuele scores
Veronique Lemmen behaalde een 1e 
plaats mét promotie (65,5 punten) in de 
categorie juvenile novice, en promo-
veerde naar de beginners klasse. Britt 
Kwarten ontving zilver op het onderdeel 
senior beginners 1 baton (71,3 punten) 
en promoveerde naar de intermediate 
klasse. Els van Vugt won goud op het on-
derdeel 1 baton senior intermediate met 
76 punten. Tamara Verbeek behaalde in 
dezelfde categorie 73,4 punten.
Anouk van Asten deed goede zaken bij 
het onderdeel 2 baton senior beginner: 
ze behaalde een 1e plaats (70,5 punten) 
én plaatsing voor de voorrondes van het 
NK. Britt Kwarten behaalde bij hetzelfde 
onderdeel 64,9 punten en Els van Vugt 
bezette de derde plek met 67,3 punten. 

Bij het onderdeel dance-twirl behaalde 
Veronique Lemmen met 67 punten 
een 3e plaats in de categorie juvenile 
beginner. Tamara Verbeek in de senior 
intermediate klasse 74,6 en Els van 
Vugt behaalde met 77,4 punten zilve-
ren medaille. Kortom: een zeer pro-
ductieve dag voor twirlvereniging De-
dication! 

Dans en muziek is helemaal jouw ding? 
Dan ben je van harte welkom om eens 
te komen kijken en mee te doen bij een 
training van Dedication. Voor meer 
vragen en informatie stuur een e-mail 
naar: dedication4twirl@gmail.com of 
neem een kijkje op onze facebook pa-
gina: Twirlvereniging Dedication.

Jeugdteam BCL 
start wisselend
Het jeugdteam van Badminton Club 
Lieshout is met wisselende resultaten 
de competitie 2016/2017 van start ge-
gaan. De allereerste competitiewed-
strijd tegen het sterke BVC’74 werd 
met groot verschil verloren: 0-8. 

De tweede competitiewedstrijd, nu te-
gen de leeftijdsgenoten van BC Shot, 
werd met 6-2 gewonnen. Het team 
staat nu in de middenmoot van de zes-
de afdeling in de U15 klasse. Door een 
tekort aan dames is het Lieshoutse 
team aangevuld met enkele dames van 
BC ’t Veertje uit Boekel.

Programma
Zaterdag 30 september 19.30 uur: 
BC Oosterhout-H3 - BCL-H1
Zondag 1 oktober 11.15 uur: 
BC Bavel-U15/4 - BCL-U15.

Geharrewar voor het doel van Keldonk

Jacoby transfers * 
Ook na een SA opening zijn we op zoek naar een fit in een hoge kleur. Vorige week heb-
ben we de Stayman conventie behandeld. Die conventie gebruiken we als we precies een 
4-kaart harten of schoppen hebben. De Jacoby conventie passen we toe als we een 5-kaart 
of langer hebben in harten of schoppen. Bij de Stayman conventie vraag je naar een 4-kaart 
♥ of ♠ bij je partner, bij Jacoby vertel je dat je minstens een 5-kaart ♥ of ♠ hebt. Om te 
zorgen dat de sterke hand, dus degene die SA geopend heeft, niet op tafel komt te liggen, 
bieden we de kleur direct onder onze lange kleur. Dus we bieden 2♦ als we een 5-kaart of 
langer hebben in ♥ en we bieden 2♥ als we een lange schoppenkaart hebben. Partner 
biedt nu de opvolgende kleur, jouw kleur, ook al heeft hij maar twee kleintjes. Als we een 
6-kaart ♥/♠ hebben, weten we zeker dat er een fit is, want partner heeft minstens een 
2-kaart. Als we een 5-kaart ♥/♠ hebben, zijn we nog niet zeker van een fit. 

Je partner opent met 1SA. Wat is je eerste bijbod met de volgende handen? En wat is je 
tweede bijbod na het verplichte antwoord van partner? 
1. ♠ HB9854  ♥ 54  ♦ VB7  ♣ H8 
2. ♠ V98732  ♥ 63  ♦ 985  ♣ 32 
3. ♠ 87  ♥ HV8763  ♦ 42  ♣ HB3 
4. ♠ HV732  ♥ 643  ♦ A63  ♣ V4 
5. ♠ A42  ♥ H8653  ♦ V64  ♣ 743 
6. ♠ B8642  ♥ 4  ♦ 654  ♣ 6543 

Antwoorden: 
1. Eerst 2♥, en na het verplichte 2♠ van partner bied je 4♠. Met minimaal 8 schoppen en 25 punten 

samen bied je meteen de manche in schoppen. 
2. Eerst 2♥ en dan pas. Er zit geen manche in. Je speelt liever 2♠ dan 1SA en partner wordt leider. 
3. 2♦ en na het verplichte 2♥ antwoord van partner, biedt je 3♥: je wilt zeker ♥ spelen, want je hebt 

samen minstens acht harten, maar je twijfelt of er genoeg punten zijn voor de manche. 
4. 2♥ en na het verplichte antwoord van 2♠ bied je 3SA. Je weet zeker dat je genoeg punten hebt voor 

de manche, maar het is niet zeker of je samen acht schoppen hebt. 
5. 2♦ en daarna 2SA. Je weet niet zeker of de manche er in zit en je hebt precies een 5-kaart ♥ 
6. 2♥ en daarna pas. Je hebt een heel zwak spel en zou het liefst meteen passen. Dan moet je partner 

1SA spelen en dat valt niet mee. Hij heeft waarschijnlijk niets aan je schoppenkaart en kan ook niet 
in de dummy komen. Helaas heb je geen 6-kaart ♠ zoals in voorbeeld 2. Toch heb je een goede kans 
dat er een ♠ fit is. Partner heeft tenslotte maar ŽŽn doubleton in zijn spel. En zelfs als je partner 
een doubleton schoppen heeft, speelt 2♠ toch prettiger dan 1SA. Je kleine schoppen zijn in een SA 
contract niets waard. In 2♠ kun je ze gebruiken om in te troeven en zo in de dummy te komen. 

Dus als je een 6-kaart ♥ of ♠ hebt doe je eerst een transfer en bied je daarna de kleur nog een keer op 
het niveau dat je wilt spelen. Heb je precies een 5-kaart ♥ of ♠ dan doe je eerst een transfer en bied 
je pas of daarna SA! 

Je opende 1SA. Wat bied je met de volgende handen na het biedverloop: 1SA-2♦-2♥-2SA-? 
Bedenk eerst wat je partner na het genoemde biedverloop in handen heeft! 
♠ A963  ♥ 52  ♦ HV86  ♣ AHB3 
♠ A3  ♥ V42  ♦ AH972  ♣ HB5 
♠ AH84  ♥ 92  ♦ AV72  ♣ V82 
♠ AB64  ♥ B32  ♦ V2  ♣ AH96 

Antwoorden: 
Partner belooft na het genoemde biedverloop 8-9 punten en precies een 5-kaart ♥ 
1. 3SA, genoeg punten voor de manche, geen fit in ♥ want partner heeft precies een 5-kaart. 
2. 4♥, genoeg punten voor de manche, en een fit in ♥ 
3. pas, niet genoeg punten voor de manche en geen fit in ♥ 
4. 3♥, niet genoeg punten voor de manche, maar wel een fit in ♥ 

Op 27 september is de cursus ‘Van Thuisbridger naar Recreatief Thuisbridger’ van start gegaan in Het 
Klooster. De Nuenense NBB bridgeclubs en KBO bridge bieden hier aan 18 ‘thuisbridgers’ de gelegen-
heid om hun spelniveau op te krikken en op te frissen. 
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

Badminton

Twirling



Profiteer 
maximaal!
De Sigma 
Muurverf-
weken.

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

Berg 36 • 5671 CC Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24
www.decohomemeulendijks.nu

Verf • Behang • Glas • Raambekleding • Gordijnen

25%
KORTING

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

    Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
    W. www.vansantvoort.nl

Tongerhof 7 Nuenen

Ruim moderne vrijstaand geschakeld woonhuis met 
garage, 4 slaapkamers, recent vernieuwde keuken 
en badkamer en op de 2e verdieping nog een 2e 
douchegelegenheid. De woning is rustig gelegen in 
Nuenen Oost op een gewilde locatie en op korte 
afstand van de gezellige dorpskern van Nuenen. 

vraagprijs € 419.000,-- k.k.

Open huis: zaterdag 30 september a.s. 
van 11.00 - 15.00 uur

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

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

Vallen en opstaan, hoe doet u dat?
Valpreventie is niet meer weg te denken uit de preventieve 
zorg. Per jaar gebeuren nog teveel ongelukken door vallen.
Bent u benieuwd of u risico loopt? Kom dan naar de workshop 
Valpreventie en valtraining van Praktijk Azuriet!

Wanneer: Dinsdag 3 oktober
Tijden: 13.00 uur en 14.00 uur

Zaal open vanaf 12.30 uur tot 15.30 uur
Voor een kop koffie of thee met lekkers wordt gezorgd

Plaats: Dojo SDF Friends, Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen 
(op het terrein van Basisschool De Wentelwiek). 
In de workshop krijgt u zicht op de valrisico’s en wordt er 
ook actief geoefend. 
Aanmelden via info@praktijkazuriet.nl of 040 2838913.

Lisette Weijers | Praktijk Azuriet
Zilvermeeuwhof 7 | 5672 ED Nuenen

T. 040 2838913 | www.praktijkazuriet.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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