
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
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Stijn’s Slaapstudio in Nuenen bestaat 1 
november maar liefst twintig jaar. Eige-
naar Stijn van Bree vindt dat reden voor 
een feestje en heeft daarom een loterij 
bedacht. “Omdat we hier al twintig jaar 
gevestigd zijn, willen we een extraatje 
doen richting onze klanten. Bovendien 
is het ook leuk om zo’n geldbedrag 
weg te geven.” 

Stijn van Bree is sinds de start in 1997 met 
zijn slaapstudio gevestigd aan de Opwet-
tenseweg 81 in Nuenen. Waar hij destijds 
begon als waterbeddenspecialist staat hij 
inmiddels bekend als een allround bed-
denspecialist. Zijn liefde voor verkoop en 
de beddenwereld heeft hij niet van vreem-
den, zijn ouders runden jarenlang een 
zaak met tapijten en bedden in Deurne. “Ik 
ging vaak met ze mee naar beurzen. Dat 
waren leerzame tijden, op een beurs sta 
je de hele dag mensen te woord en geef 
je advies. Toch wilde ik uiteindelijk graag 
op eigen benen staan. Dus begon ik mijn 
eigen winkel in Nuenen, op 1 november 
1997 ging de zaak voor het eerst open. 
En wat is dan leuker om je eigen naam te 
gebruiken in de bedrijfsnaam!” 

Wat begon als winkel met een oppervlakte 
van 120 vierkante meter is in twintig jaar 
uitgegroeid tot een slaapstudio van 600 
vierkante meter. Het bedrijf verkoopt alles 
op het gebied van slapen: Boxsprings, 
matrassen, bodems, waterbedden, ledi-
kanten, kasten en textiel. In 2008 maakte 
het bedrijf ook de crisis mee maar het 
bedrijf kwam er sterker uit vertelt Stijn. 
“We geloven erin dat er altijd een groep 
bestaat die op zoek is naar kwaliteit. We 
tornen dan ook niet aan onze kwaliteit en 
maken daar tijd voor. Dat is ook de reden 
dat we al twintig jaar meedoen.”  

Het werk verricht hij samen met zijn vrouw 
Sandra en medewerker Henny. Een klein 
team, dat zorgt ervoor dat klanten altijd 
een vertrouwd gezicht zien. Die persoon-
lijke aandacht voor de klant staat dan ook 

hoog in het vaandel bij Stijn’s Slaapstudio. 
Van Bree: “We inventariseren de behoefte 
van de klant, wat wil een klant precies? 
Waar is hij naar op zoek, zijn er problemen 
met het huidige bed en wat kunnen we 
doen om dat op te lossen? Pas als alles 
in kaart is gebracht, gaan we heel gericht 
bedden proberen.”  

Deze persoonlijke aanpak en het grote 
aanbod van kwalitatieve goede produc-
ten zorgt ervoor dat Stijn’s Slaapstudio 
inmiddels een begrip is in Nuenen en 
omstreken.  Ze hebben in al die jaren een 
grote klantenkring opgebouwd en Stijn wil 
dan ook graag iets extra’s doen voor zijn 
klanten. Daarom wordt Stijn’s Slaapfestijn 
georganiseerd!

Wie in de periode van 1 oktober tot en met 
30 november 2017 een aankoop doet van 
minimaal 1000 euro bij Stijn’s Slaapstudio, 
ontvangt voor elke 1000 euro een voucher 
voor de loterij waarbij je kans maakt op 
10.000 euro. “Dat geld heb ik de afgelopen 
jaren telkens opzij gelegd zodat we nu een 
mooie prijs weg kunnen geven. Wij beta-
len ook de kansspelbelasting, dus het is 
een bedrag van 10.000 euro netto”, vertelt 
Stijn. 

De onthulling vindt plaats op vrijdagavond 
1 december, onder het genot van een 
hapje en een drankje. Een (kandidaat)nota-
ris, verbonden aan Fokkema Marks Wach-
ters notarissen in Nuenen, zal de trekking 
verrichten. Stijn, Sandra en Henny kijken er 
al naar uit. “Het is heel leuk om een keer 
zo’n bedrag weg te kunnen geven. En we 
werken ondertussen gewoon door naar 
ons 25-jarig jubileum en zetten de zaak 
voort zoals we het nu doen.” 

Stijn’s Slaapstudio
Opwettenseweg 81
5672 AG Nuenen
T 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl

Stijn’s Slaapstudio 
bestaat 20 jaar en verloot € 10.000,-- netto!

AFWEZIG 
van 16-10 t/m 20-10:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J.K. vd Sande, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Stijn’s Slaapstudio 
bestaat 20 jaar 
en verloot 
€ 10.000,- netto!
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Zingerij 
Dwarsgetuigd 
uit Nuenen 
20 jaar 
voortvarend
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Nieuwe locatie voor       
Jenaplanschool de Mijlpaal in Nuenen-West
Door Karin Aarts-Janssen

Opwettense Watermolen
Tijdens een informatieavond op 27 
september werd het voorlopig ontwerp 
van het nieuwe schoolgebouw gepre-
senteerd. Architecten van het Eindho-
vense bureau Architecten EN/EN ver-
telden aan de hand van impressies van 
het gebouw hoe zij tot het ontwerp zijn 
gekomen. Inspiratiebron was de Op-
wettense Watermolen. Van meet af aan 
was voor het bestuur duidelijk dat de 
watermolen model zou staan. Niet al-
leen het gebouw, wat bestaat uit ge-
schakelde kleinere gebouwtjes, die sa-

men een eenheid vormen, maar ook de 
duurzaamheid, bijzondere dakpannen 
en de houten buitengevels waren maat-
gevend. De gevels van de school zullen 
in hout worden uitgevoerd. Drie ge-
schakelde gebouwdelen vormen samen 
een geheel met een ‘binnendeel’ en een 
‘buitendeel’ die met elkaar in verbin-
ding staan. Allemaal passend bij de ma-
nier waarop het team van de school 
vorm geeft aan haar onderwijs. Dicht 
bij je eigen omgeving blijven, vaak bui-
ten zijn, de seizoenen bewust beleven 
en respect voor mens, plant en dier.

Eindelijk, na 9 jaar komt er dan toch een einde aan het proces van wel of niet 
renoveren of verhuizen van basisschool de Mijlpaal aan de Brabantring in 
Nuenen. Eind 2018 verhuist de school van de huidige locatie aan de Brabant-
ring naar de toekomstige hoofdstraat in Nuenen West. Ouders en kinderen 
zijn hier erg blij mee. Vanaf 2006 is Stichting PlatOO, het bestuur van de 
Jenaplanschool, al met de gemeente in onderhandeling. Het proces kwam 
vaak tot stilstand vanwege de vele bezwaren en problemen. Maar dankzij 
wethouder Henk Pero, die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingespan-
nen om de nieuwbouw uiteindelijk mogelijk te maken, is het nu dan zover. 

Een andere belangrijke reden waarom 
gekozen werd voor de stijl van de Op-
wettense Watermolen is dat de molen 
een bron van inspiratie was voor Vin-
cent van Gogh. In de brieven die Van 
Gogh schreef aan zijn broer Theo kon 
je zijn intensieve zoektocht naar 
schoonheid, de onstuitbare drang om 
de wereld om zich heen te doorgron-
den en de steeds grotere verwonde-
ring voor alles om zich heen voelen. 
Ook voor kinderen is het van belang 
dat ze goed om zich heen kijken om 
zich te ontwikkelen tot sociale en zelf-
standige mensen, dat ze kennis maken 
met de vele schakeringen in de buiten-
wereld en zich openstellen en verwon-
deren in de ontdekkingstocht door het 
jonge leven. Precies dat waar de Jena-
planschool voor staat.

De nieuwe naam van de school ligt 
dan ook besloten in een passage uit 
brief no. 394. 

[…] En ik ben ook aan ’t zoeken naar 
blauw altijd. De boerenfiguren hier zijn 
in de regel blauw. Dát in ’t rijpe koren of 
tegen de dorre blaren van een beuken-
heg uit, zodat de verschoten nuances 
van donkerder en lichter blauw weer 
levend gemaakt worden, en aan ’t pra-
ten gebracht door oppositie met goud-
tonen of roodbruin, is erg mooi en heeft 
me van ’t begin af hier getroffen. De lui 
dragen hier instinctmatig almee van ’t 
mooiste blauw dat ik ooit heb gezien. 
Het is grof linnen, dat ze zelf weven, 
schering zwart, inslag blauw, waar-
door een zwart en blauw gestreept pa-
troon ontstaat. Als dat verflenst en wat 
ontkleurt door weer en wind, is het een 
oneindig stille, fijne toon, die juist de 
vleeskleuren releveert. Enfin, blauw ge-
noeg om op alle kleuren, waarin ver-
borgen oranje elementen zich bevin-
den, te ageren, en ontkleurd genoeg 
om niet te rammelen. […]*) [citaat uit 
een leven in brieven 1853-1890].

Woorden die voor altijd verbonden 
zijn met Nuenen, het was immers daar 
waar hij ’t mooiste blauw ontdekte. De 
nieuwe naam van Jenaplanschool de 
Mijlpaal wordt dan ook ‘t mooiste 
Blauw’.

 Voorleeslunch m.m.v.  
Roland van Pareren
In het kader van de Nationale Ouderen-
dag wordt op donderdag 12 oktober in de 
Jo van Dijkhof een voorleeslunch georga-
niseerd. Om 11.30 uur wordt u ontvan-
gen met een gratis kopje koffie met cake. 
Roland van Pareren zal daar een verhaal 
voorlezen van Vonne van der Meer. Aan-
sluitend kan gezamenlijk de lunch wor-
den gebruikt waarbij nagepraat kan wor-
den over het verhaal of gewoon om 
gezellig samen te eten. De kosten van de 
lunch bedragen € 6,50 p.p. Belangstellen-
den kunnen zich t/m maandag 9 oktober 
persoonlijk of telefonisch aanmelden bij 
de Jo van Dijkhof telefoon 040-2845229. 

Dertigste editie Vincent van Gogh-rit
Het was heerlijk weer bij de Vincent van Gogh-rit, afgelopen zondag, de eer-
ste van oktober. Dat is wel eens anders geweest. Maar het was dan ook de 
dertigste editie. Toen, dertig jaar geleden, ontstond bij een aantal leden van 
rijvereniging St. Clemens het idee om voor de gezelligheid deze oriëntatie-
rit te gaan organiseren voor menners, ruiters en amazones, jong en oud.

Het inspannen en opzadelen gebeurde 
zondag bij Molen de Roosdonck aan 
de Gerwenseweg, de start vond plaats 
voor Café Schafrath aan het Park. Na 
de opening door loco-burgemeester 
Martien Jansen, gingen de eerste deel-
nemers om 10.00 uur op weg. Naast de 
oriëntatierit met de zogenaamde foe-
fen, was er ook een recreatierit met 
ongeveer dezelfde route maar dan 
binnen de vastgestelde tijd en zonder 
de foefen. Verder waren er tien aan-
spanningen met Nederlands trekpaar-
den vertrokken onder begeleiding van 
Martien Smits.
Via de sherrystop aan de Gerwense-
weg in Stiphout, waar gelegenheid was 
voor koffie en een kom soep, gingen de 

deelnemers door naar de rust van en 
bij Kasteel Croy. Een veld vol aanspan-
ningen en equipes bij het kasteel was 
prachtig om te zien. Verder voerde het 
parcours door de bosrijke omgeving 
van Nuenen, Helmond en Laarbeek. 
De finish was weer in het Park.
De dag werd afgesloten met een optre-
den van Mark Elbers en natuurlijk de 
prijsuitreiking voor het schoonste ge-
heel, beste op tijd gereden recreatie rit 
en beste oriëntatierit met daarbij de 
uitleg zoals de uitzetter deze bedoeld 
heeft. De organisatie kan terug kijken 
op een geweldige dag, mede dankzij 
de vele vrijwilligers en sponsoren.
Voor meer foto’s en uitslagen zie:
www.decoovelsemenners.nl Foto: 

Theo van Vijfeijken



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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COMMISSIEVERGADERINGEN    
IN OKTOBER
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen in oktober. 
Deze vergaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis, 
aanvang 19.30 uur.  Agenda en bijbehorende stukken staan op 
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Ge-
meentehuis. De commissievergaderingen:

10 oktober Commissie Ruimte is geannuleerd

11 oktober Commissie Samenleving 
 Onderwerpen:
	 •	 Accommodatiebeleid
	 •	 Woonwagenlocatie
	 •	 Subsidieprogramma	2018

12	oktober	Commissie ABZFin
 Onderwerpen:
	 •	 Advies	aanwijzing	Lokale	Omroep	Nuenen	als	lokale
  publieke media-instelling
	 •	 Beheerplan	gebouwen	2018-2032

Extra commissievergadering
2	november	Bestuurlijke Toekomst gemeente	Nuenen	c.a.,	
Gewijzigde locatie: Het	Klooster,	aanvang	19.30	uur.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-
2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

AFVAL SCHEIDEN OP SCHOOL,    
NET ALS THUIS!

Vanaf	25	september	gaat	basisschool	Insp.	Crijnsschool	aan	de	slag	
om	afval	te	scheiden.	Voorheen	werd	alleen	restafval	en	papier	ge-
scheiden.	Nu	ook	groente	en	fruit	en	plastic,	metaal	en	drankver-
pakkingen. Een mooie ontwikkeling om de jongste generatie te leren 
over	hergebruik	van	materialen	en	niet	alleen	thuis	afval	te	scheiden.
Met gekleurde emmers met herkenbare stickers wordt in de klassen 
afval	gescheiden.	
De	Crijnsschool	is	de	derde	school	die	met	afval	scheiden	actief	aan	
de	slag	gaat.	Samen	met	de	gemeente	is	er	een	programma	bedacht	
om	de	jonge	kinderen	meer	te	leren	over	zwerfafval,	afval	scheiden	
en	het	milieu.	Bij	de	opening	door	wethouder	Pero	kreeg	de	school	
een	zwerfvuil	kar	en	prikkers	cadeau	om	zwerfvuil	op	en	rondom	
school op te ruimen.

NUENEN VEILIG:     
VOORKOM FIETSDIEFSTAL!
De scholen en de trainingen bij de 
sportverenigingen zijn weer begon-
nen.	Tijd	om	fietsdiefstal	weer	eens	
onder de aandacht te brengen. Door 
het geven van preventietips maken 
we	het	fietsendieven	zo	moeilijk	mo-
gelijk.	En	mocht	een	fiets	toch	wor-
den gestolen, dan is het altijd be-
langrijk	 om	 aangifte	 te	 doen.	 Als	
alle	kenmerken	van	de	fiets	dan	be-
schikbaar	zijn,	is	de	kans	een	stuk	groter	dat	een	gestolen	fiets	bij	
de	rechtmatige	eigenaar	terugkomt.	Noteer	dus	kenmerken	van	uw	
fiets:	het	frame-	of	chipnummer,	slotnummer	en	ook	merk,	type,	
kleur, soort remmen en versnellingen en accessoires. Maak daar-
naast	ook	een	foto	van	de	fiets.

Preventietips:
•	 Zet	de	fiets	altijd	goed	op	slot,	ook	 in	een	garage,	 schuur	of	

berging.
•	 Gebruik	naast	het	ringslot	altijd	een	tweede	slot.	Dit	kan	een	

beugel	of	een	kettingslot	zijn.	Zorg	wel	dat	dit	een	slot	is	met	een	
ART keurmerk.

•	 Stal	de	fiets	als	het	kan	in	het	zicht,	op	een	goed	verlichte	plaats,	
in	een	fietsenrek	of	(bewaakte)	fietsenstalling.

•	 Zet	de	fiets,	als	het	mogelijk	is,	in	een	fietsenrek	en	maak	de	fiets	
vast	aan	dat	fietsenrek.	Staat	de	fiets	niet	in	een	fietsenrek,	be-
vestig	hem	dan	aan	een	ander	vast	element	(zoals	paal,	rek	of	
boom).

•	 Als	de	fiets	niet	aan	een	fietsenrek	vastzit,	zorg	er	dan	voor	dat	
het	slot	niet	vlak	bij	de	grond	hangt.	Een	dief	kan	de	harde	on-
dergrond	gebruiken	om	het	 slot	 te	 forceren.	Probeer	het	 slot	
daarom	zo	hoog	mogelijk	vast	te	maken.	Zorg	wel	dat	het	slot	
altijd	aan	het	voorwiel	en	het	frame	vastzit.

•	 Doe	aangifte	bij	diefstal	en	koop	nooit	een	gestolen	fiets.

ONDERHOUD DIVERSE BRUGGEN 
NUENEN
Op	diverse	bruggen	in	Nuenen	is	de	slijtlaag	versleten,	zodat	glad-
heid kan ontstaan. Daarom voert de gemeente werkzaamheden uit 
op de volgende bruggen:
•	 Bruggen	over	de	Hooidonkse	beek	in	Nuenen-oost:
	 •	 In	Looppad	tussen	Lobroec	en	Juffr.	Tempelmanlaan.
	 •	 Tussen	Borchgreve	en	Donkervoort.
•	 Brug	in	Kikkerpad	tussen	de	wijken	De	Vroente	en	Het	Puyven.
•	 Brug	over	de	gemeentevijver	nabij	Jonkh.	Marcus	van	Gerwen-

laan.

Vanaf	maandag	2	oktober	voeren	we	op	deze	bruggen	voorberei-
dende werkzaamheden uit, zoals het reinigen van het brugdek en 
het vervangen van enkele planken. De bruggen zijn dan alleen toe-
gankelijk voor voetgangers.

Vanaf	maandag	9	oktober	brengen	we	de	nieuwe	slijtlagen	aan.	De	
bruggen zijn dan enkele dagen niet toegankelijk. Het aanbrengen 
van slijtlagen kan alleen uitgevoerd worden bij droog weer. Daarom 
is het mogelijk dat de werkzaamheden verschuiven naar de opvol-
gende dagen. Er zijn omleidingen voor het verkeer aangegeven.

Bij	de	brug	tussen	Tweerijten	en	Beekstraat	vervangen	we	het	ge-
hele	brugdek.	Dit	gebeurd	vanaf	maandag	23	oktober.	Ook	hier	zijn	
omleidingen aangegeven.

We	hopen	op	uw	begrip	en	medewerking	en	proberen	de	overlast	
tot	een	minimum	te	beperken.	Als	u	vragen	heeft	over	de	werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van 
de	gemeente	Nuenen	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 24-09-2017 EN 30-09-2017
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl)	 zijn	de	volgende	
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Molvense	Erven,	kavel	4	 Oprichten	woonhuis	
Refeling	66	 Vestigen	ontspannings-/beweegstudio 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Landgoed	Gulbergen	 Tuinbeurs	Bloem	&	Tuin	
	 	 13	t/m	22	jul	2018/2019/2020	

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen	c.a.	 Paardensportevenement	Vincent	van	Goghrit	
  1 oktober 
Park	35	 Terras	bij	Van	Goghrit	1	oktober	
Gerwen	 Dorpskermis	Gerwen	13	t/m	16	oktober	
Lissevoort	6	 Toernooi	Honk-en	Softbal	Club	Nuenen	
	 	 13	t/m	15	oktober 

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

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

Datum Locatie Omschrijving 
29-09-2017	 Nuenen	c.a.	 Uitvoeringsregeling	mantelzorgcompliment	
	 	 	 gemeente	Nuenen	c.a. 

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

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

Het PMD afval van Nuenen 
gaat naar Suez Rotterdam voor recycling. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COLLECTE
Volgende	week	wordt	er	gecollecteerd	door	de	Nederlandse	Brand-
wonden	Stichting.

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.

Achtergronden
Samen	met	belangengroepen	actualiseert	de	gemeente	het	mobi-
liteitsbeleid: hoe kunnen we ons in de toekomst blijven verplaatsen. 
Het	is	daarbij	ook	duidelijk	dat	we	in	Nuenen	waarde	hechten	aan	
de	“keerzijde	van	verkeer”:	de	leefbaarheid.	Verkeerslawaai	willen	
we	 in	Nuenen	beperken,	mogelijk	 tot	onder	de	wettelijke	norm.	
Zeker	op	drukkere	wegen	liggen	kansen.	Het	blijft	de	bedoeling	om	
verkeer	te	kanaliseren	op	de	wegen	die	daarvoor	bedoeld	zijn	(ge-
meentelijke	gebiedsontsluitingswegen	zoals	de	Europalaan,	Smits	
van	Oyenlaan	en	Geldropsedijk).	Daar	pakken	we	overlast	aan	bij	
de	 bron.	 Stil	 asfalt	 is	 zo’n	 bronmaatregel.	 Het	 asfalt	 van	 de	
Geldropsedijk is versleten en zorgt voor meer geluid dan een nor-
male	deklaag.	Dit	oude	asfalt	was	een	van	de	eerste	producten	stil	
asfalt;	inmiddels	15	jaar	later	zijn	er	betere	producten.	Aannemer	
KWS	heeft	opdracht	gekregen	om	op	het	gedeelte	vanaf	Europalaan	
tot	aan	het	viaduct	over	de	A270	een	type	asfalt	aan	te	brengen	
dat	het	bandengeluid	4dB(A)	vermindert.	Dat	is	ruim	een	halvering	
van	het	geluid	ten	opzichte	van	een	normale	asfaltdeklaag	(zoge-
naamd	referentie	wegdek)	en	dat	verschil	zal	duidelijk	hoorbaar/	
merkbaar zijn.

Geldropsedijk
Op	dinsdag	3	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.

BEHOEFTEONDERZOEK SENIOREN
In	de	week	van	23	oktober	wordt	een	belangrijk	onderzoek	onder	
senioren	in	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten	gehouden.	Het	on-
derzoek	gaat	over	lichamelijk	en	geestelijke	gezondheid,	zelfredzaam-
heid, woonsituatie, voorzieningen in de buurt en maatschappelijke 
participatie	van	senioren.	Alle	inwoners	van	60+	krijgen	hier	in	de	
week	van	oktober	een	brief	over	van	de	gemeente.	Daarin	wordt	o.a.	
uitgelegd wat u moet doen om aan het onderzoek mee te doen en 
bij	wie	u	met	vragen	terecht	kunt.	Meer	informatie	over	het	behoef-
teonderzoek	 staat	 op	 de	 website	 van	 de	 gemeente:	 bij	 Laatste	
Nieuws	onder	Behoefteonderzoek	Senioren	2017.



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

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

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

MODESHOW
DAMESMODE
VERKOOP 55+

Op maandag 16 oktober organiseert
Modehuis Rovers in Gasterij Jo van Dijkhof

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze herfst/winter 
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

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

Gehakt en worst, iedere dag vers 
gemaakt uit eigen productie!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Hamburgers +
4 Slavinken ............ samen 7,95
Kip Parmigiana
100 gram  ................................................1,80 
Rib lappen
500 gram  ................................................7,50 
150 gr. Runder tapenade +
100 gr. Cervelaat worst ............3,75
Pep wrap
per stuk  ..................................................2,25
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,65

Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 oktober

Pastinaak 
 per stuk 0,69
Frieslanders     
pan klaar   hele kilo 0,69

Crispy salade     
 250 gram 1,89

Conferance peren      
 hele kilo 1,49

Avocado       
 per stuk 1,29

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Lekkerrrrrr......herfst!
Acties week 40 : geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
Een smakelijk fijn volkorenbrood met 
diverse zaden en pitten. 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Herfstvlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom 
en hazelnootbavarois, luxe 
afgewerkt. Halve € 7,95   heel € 1495_____________________________________________________

Herfstcake
Vanillecake met hazelnootchocolade 
en herfstdecoratie      € 395_____________________________________________________

Taaitaai
Met of zonder 
kandijsuiker       5+1 GRATIS_____________________________________________________

Oogstbrood
Stevig brood met
tarwe, rogge, haver en spelt   nu € 245_____________________________________________________

Spaar mee voor mooie 
Kitchen Aid producten

SPECIAL

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Mil Estrellas 
Rum wit/bruin 1lt.€13,95 

Goblet 
Jonge Jenever 1lt. €12,50 

Dewar’s 
Blended malt 12y 0,7lt.€29,95 

Raiza 
Rioja 

Crianza Tempranillo 
5 +1 per fles          €8,95 

Acties geldig van 5 t/m 26 oktober 

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

SUPER!!!

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
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Eeuwen bedevaart   
ondanks alle stormen
In sommige dingen laten mensen zich niet dwingen. Ondanks alle ontkerkelij-
king en secularisatie van deze tijd, ondanks eerdere oorlogen of zelfs een com-
pleet wettelijk afgekondigd processieverbod voor katholieken in ons land, be-
staat de jaarlijkse bedevaart van Valkenswaard naar Handel al eeuwenlang. 
Blijft groeien tegen de verdrukking in. Op dit moment lopen jaarlijks zo’n 1500 
mensen de 40 km heen en daags erop dezelfde afstand terug over het eeuwen-
lang onveranderd processietraject van Valkenswaard naar Handel.

Een romantische legende uit de diepe 
Middeleeuwen over een wonder dat 
Maria hier verrichtte om vrome men-
sen weer plotseling heerlijk drinkbaar 
water te schenken uit een gortdroge 
put, ligt ten grondslag aan de bonte 
processie. Honderden pelgrims, meer 
dan 60 muzikanten, tientallen kolos-
sale werkpaarden met kleurige flossen 
en fonkelend koperbeslag trekken de 
zware huifkarren en tegenwoordig ook 
de toiletwagen.

Het is een schilderachtig gebeuren, dat 
Gerard van Maasakkers al inspireerde 
tot een Nuenens lied als in zijn jeugd 
de processie al biddend en zingend 
midden door het centrum van Nuenen 
trekt. En sinds mensenheugenis maakt 
de bedevaart een stop, vroeger onder 

Harrie Toussaint

Wil Coolen

de Lindenboom, nu in het Park, om 
even op adem te komen. De twee Val-
kenswaardse inleiders, Coolen en 
Toussaint, toonden tijdens de Nue-
nense KBO lezing van afgelopen don-
derdag de vooroorlogse filmbeelden 
van het rustmoment in ons dorp: een 
feest van herkenning. 

Nostalgische vaandels, klinkende 
paardenbellen, een devoot Maria lied-
je en een gepreveld Wees Gegroet, of 
de flirtende jeugd die luidruchtig deel-
neemt aan de eeuwenoude traditie. 
Het hoort allemaal bij een volks ge-
beuren dat ondanks de leegloop van de 
kerken stevig in de Brabantse geest 
verankerd lijkt. De processie van Val-
kenswaard naar Handel. 

Cultuur Overdag met 
‘Fantastic Beasts’
Een nieuw initiatief van Cultuur Overdag: een film voor scholieren in de 
herfstvakantie! En natuurlijk zijn alle ander filmliefhebbers ook van harte 
welkom. Voor iedereen ouder dan 12 jaar wordt op donderdagavond 19 ok-
tober in Het Klooster de geweldige film ‘Fantastic Beasts and Where to Find 
Them’ vertoond. De film is geïnspireerd is op het gelijknamige boek van J.K. 
Rowling en een spin-off van de Harry Potterfilmserie.

Het verhaal begint in 1926 als Newt 
Scamander zijn wereldwijde excursie 
voor het vinden en vastleggen van een 
bijzondere collectie fabeldieren net 
heeft afgerond. Wat een simpele tus-
senstop in New York had moeten wor-
den, loopt volledig uit de hand door 
een Niemagie (Amerikaans voor Dreu-
zel) genaamd Jacob, een magische kof-
fer, en het ontsnappen van een aantal 
van Newt’s fabeldieren, die weleens 
problemen zouden kunnen veroorza-
ken voor zowel de tovenaars als de 
Niemagies wereld.
De weekendtip van Cultuur Overdag is 
het familieconcert ‘Kippenvel’ in Het 
Klooster op zondagmiddag 8 oktober 
in het kader van de Kinderboeken-
week. SoWhat, professionele topmusi-
ci uit Amsterdam hebben een pro-
gramma samengesteld waar je kippen-
vel van krijgt! Er wordt muziek 
gespeeld van onder andere Wayne 
Shorter, Mussorgsky en Harry Potter. 

Voorafgaand aan het concert wordt sa-
men met Kinderzwerfboek Nuenen 
een kinderboekenruilbeurs georgani-
seerd. 
Alle kinderen worden uitgenodigd 
verkleed te komen en wel zo griezelig 
mogelijk! De drie mooiste uitdossin-
gen ontvangen een mooie prijs. Na af-
loop is er voor kinderen een hapje en 
een drankje.
De maandelijkse film van Cultuur 
Overdag, dit keer op dinsdag 10 okto-
ber, is de film ‘Monsieur Chocolat’. Het 
is het vergeten verhaal van een buiten-
gewoon man: de Franse clown Choco-
lat. Hij is de eerste zwarte circusartiest 
die uitgroeit tot een beroemdheid in 
de tijd van de belle époque in Parijs. 

Meer informatie over de activiteiten is 
te vinden op www.cultuuroverdag.nl 
Toegangskaarten zijn te koop aan de 
balie van Het Klooster en via: 
tickets.cultuuroverdag.nl

Socratische gesprekken   
bij PVGE Nuenen
Jaap Kocken en Jos Segers starten een ‘Socratisch Café’ voor 50+ers bij PVGE 
Nuenen. Ze beginnen met een introductieavond op 12 oktober om kennis te 
maken met dit fenomeen. Als er belangstelling voor is zullen socratische ge-
sprekken met regelmaat worden gepland.

Een ‘Socratisch Café’ is een ontmoe-
ting voor mensen die een zinvol ge-
sprek willen met elkaar. Het gaat om 
de dialoog tussen gesprekspartners die 
voor zichzelf denken en spreken en die 
naar elkaar luisteren. Het denken is ge-
baseerd op concrete eigen ervaringen 
en gericht op onderzoek. Een ervaren 
discussieleider zorgt ervoor dat het ge-
sprek goed verloopt. Iedereen is gelijk-
waardig deelnemer. 

Hoe werkt het? 
Liefhebbers van een goed gesprek die-
pen op Socratische wijze met elkaar 
een thema uit: vragend, onderzoe-
kend, de essentie vattend. Filosoferen 
over een aspect van het bestaan of een 
vraagstuk inhoudelijk verkennen en 
genieten van het spel van ideeën, de 
betrokkenheid bij elkaar, de herken-
ning bij anderen, het zelfonderzoek en 
de combinatie van lichtvoetigheid en 
ernst. Het gaat om het onderzoeken 
van persoonlijke standpunten over 
ethische en maatschappelijke vragen.
Het ‘Socratisch gesprek’ vindt plaats in 
kleine groepen van minimaal vier à vijf 
deelnemers; bij meer dan tien deelne-
mers wordt met subgroepen gewerkt. 
Door ervaring op te doen met ge-
spreks- en reflectievormen leert u be-
tere gesprekken voeren en een onder-
zoekende houding ontwikkelen. Iedere 
bijeenkomst staat één inhoudelijk the-
ma centraal, zoals vriendschap, vrij-
heid, identiteit en stilte of een vraag: 
wat is een principe? Heb ik anderen 

nodig om te weten wie ik ben? Ook kan 
een persoonlijk vraagstuk of dilemma 
ingebracht worden. Steeds wordt het 
gesprek heel concreet gemaakt aan de 
hand van praktijkvoorbeelden. Deelne-
mers vinden de gesprekken doorgaans: 
“verrassend, boeiend, geestverrui-
mend, verrijkend en gezellig. Het 
wordt leuker doordat je elkaar op een 
andere manier leert kennen”.
De dialoog wordt gevoerd op basis van 
een structuur die bestaat uit de volgen-
de stappen: inleiding, vaststellen van 
een onderzoeksvraag, concrete voor-
beelden vertellen, de essentie van een 
voorbeeld nagaan, op zoek gaan naar 
opvattingen en normen, concluderen 
en afronden: de oogst vaststellen, wat 
ben ik wijzer geworden? Tot slot nieu-
we afspraken maken en voorstellen 
voor een nieuw thema uitwisselen.
Een ‘Socratisch Café’ is geen filosofisch 
college waar u naar luistert, het gaat 
erom zelf te filosoferen. Jos en Jaap vol-
gen de inspiratie van Leonard Nelson 
en zijn leerling Gustav Heckman en 
willen de deelnemers op eigen kracht, 
door zelfstandig denkwerk, samen met 
anderen tot ‘waarheid’ brengen.

Interessant voor wie?
Voor mensen die geestelijk actief zijn, 
kunnen luisteren naar anderen, een 
spanningsboog van twee à drie uur 
kunnen vasthouden, nieuwsgierig zijn 
naar de wereld en anderen, leiding 
kunnen verdragen, gezond verstand 
centraal stellen, zich willen verdiepen 

”Ik denk niet iets te weten, als ik niets weet”
Socrates

Jos Segers (links) en Jaap Kocken (rechts). 

Voorbereidingen Sinterklaashof 
op Weverkeshof al in volle gang
 
De zomervakantie is weer voorbij en de herfstvakantie staat voor de deur. 
Pepernoten en chocoladeletters zijn alweer gesignaleerd in de diverse win-
kels. En achter de coulissen wordt alweer hard gewerkt aan de voorberei-
ding van het Sinterklaasfeest op Weverkeshof wat ten tijde van de Sinter-
klaasperiode Sinterklaashof heet. Sinterklaashof, waar Sint al 30 jaar komt 
logeren en waar hij al 30 jaar de brieven beantwoordt die de kinderen naar 
hem opsturen. 

Het Sinterklaasteam is weer bij elkaar 
geweest om alle voorbereidingen door 
te nemen. Dankzij het team lukt het 
hen ieder jaar weer om de organisatie 
van dit mooie feest voor elkaar te krij-
gen. Weverkeshof omtoveren naar 
Sinterklaashof, de kleding van Sint en 
Piet op orde, planning maken voor de 
vrijwilligers die al deze dagen mee-
draaien en nog veel meer!

Scholen op bezoek
Wist u dat u met scholen op afspraak 
bij hen op visite kunt komen? De eer-
ste scholen hebben zich al aangemeld. 
Denkt u als school om ook bij hen op 
visite te komen? Wees er snel bij en 
meld u aan! Dit kan via de website.

Vrijwilligers en donateurs
Om dit alles mogelijk te maken zijn ze 
afhankelijk van veel vrijwilligers en do-

nateurs. Ze zijn vooral op zoek naar 
mensen die op doordeweekse dagen, 
in de rol van Piet, willen komen hel-
pen. Denkt u nu dat is iets voor mij, 
meld u dan aan op de website en ze ne-
men contact met u op.

Brieven aan Sinterklaas.
Al sinds 30 jaar komen alle brieven, ge-
richt aan Sinterklaas, op Sinterklaas-
hof aan. Een heel team van schrijvers, 
de schrijfpieten, staan klaar om al deze 
brieven met een persoonlijke noot te 
beantwoorden. Het adres is Sinter-
klaashof Postbus 368 5670 AJ Nuenen. 
Zorg er altijd voor dat er een postzegel 
is bijgesloten. Deze wordt gebruikt 
voor het antwoord.
Openingstijden en verdere informatie: 
kijk op de website www.weverkeshof.nl 
en het adres is Jhr.H.v.Berckellaan 5 in 
Nuenen.

in ethische en maatschappelijke vraag-
stukken, samen met anderen in een 
kleine groep willen discussiëren en op 
zoek gaan naar wat er zit achter eigen 
en andermans standpunten, oordelen, 
overtuigingen en ideeën. Een ‘Socra-
tisch gesprek’ is interessant voor men-
sen die levenskunst willen beoefenen 
door gesprekskunst: reflecteren op het 
leven en nieuwe inzichten vormen. 
Donderdag 12 oktober 2017 van 19.00 
tot 22.00 uur in het Kwetternest (Sport-
hal De Hongerman), Mantelmeeuw-
laan 1 in Nuenen. Voor inlichtingen 
kunt u contact opnemen met initiatief-
nemers Jos Segers (coördinator), tele-
foon: 06 2867 4495 en Jaap Kocken (ge-
spreksleider), telefoon: 06 4107 5511. 
De avond is toegankelijk voor leden en 
niet-leden van PVGE, deelname is kos-
teloos. Aanmelden is verplicht met een 
email aan Marleen Houben: mhou-
ben06@gmail.com. Wanneer niet-le-
den belangstelling hebben om met de 
gesprekken door te gaan wordt een 
vergoeding gevraagd. 

Feestweek Archipel Akkers geopend met Priamore 

“Groot succes”
Door Louis Staals

Op zondag 1 oktober trad Priamore op voor de bewoners van Archipel Ak-
kers in het kader van de feestweek. Wat hebben ze genoten de bewoners 
van Akkers. Een volle kapel kon luisteren en genieten van een gezongen reis 
door Europa en nog een uitwijk naar Israël. Herkenbare melodieën in het 
Nederlands, Duits, Frans, Russisch en in het Engels. Het maakte voor het pu-
bliek geen verschil want ze genoten met volle teugen.

Er werd volop meegezongen bij her-
kenbare nummers en genoten van het 
overige repertoire. De mooie kleding 
oogstte alom bewondering en het ap-
plaus was dan ook niet van de lucht. 
Zowel de solisten als de koornummers 
werden perfect uitgevoerd o.l.v diri-
gente Marjan Olivier en de piano bege-
leiding van Kees van der Weyden. 
Na de pauze kwam Priamore geheel on-
verwacht terug als een zigeunergroep 
en de liederen die daar bij passen. Du 
Schwarze Zigeuner, Oh habet acht, die 

Schwarze Barbara en nog veel meer 
moois werd met volle teugen opgeno-
men door de volle zaal. Bij het slot van 
de middag werd ook broeder Carlos be-
dankt door de presentator van Priamore 
Else-Marieke van Os, voor het vele werk 
dat hij doet voor de mensen van Akkers 
en hij was zichtbaar ontroerd toen het 
koor het bekende Afrikaanse lied Ma-
laika voor hem als toegift ten gehore 
bracht. Een daverend applaus en loven-
de woorden van de organisatie voor een 
prachtig optreden van Priamore.

20 koop- en (sociale)huur- 
woningen in nieuwe woonwijk 
D’n Hoge Suute

Inloopavond 
nieuwbouw- 
woningen Mariahout
Aan de Struikheide en Ahorn in Ma-
riahout worden begin 2018 20 nieuwe 
woningen gebouwd. In de nieuwe 
woonwijk, D’n Hoge Suute, komen zo-
wel gezinswoningen als levensloopbe-
stendige woningen. Op 10 oktober 
vindt er voor buurtbewoners en geïn-
teresseerden een inloopavond plaats 
in Het Buurthuis in Mariahout. 
Ten oosten van de kern van Mariahout 
ligt de nieuwe woonwijk D'n Hoge 
Suute. Een plek waar verschillende 
woonwensen en mensen samenko-
men. Hier worden 20 woningen ge-
bouwd met een authentiek karakter, 
gemaakt van materialen en kleuren uit 
de streek. D'n Hoge Suute onder-
scheidt zich van de 'standaard' woon-
wijken, maar straalt de kenmerkende 
diversiteit, rust en eigenheid uit die bij 
het dorp Mariahout hoort. 

Koop- en huurwoningen
Aan de Struikheide en Ahorn worden 
twee nieuwe projecten gerealiseerd. Er 
komen 3 koopwoningen en 9 vrije sec-
tor huurwoningen die door Cedrus 
Vastgoed B.V. uit Beek en Donk zijn 
ontwikkeld. Ook worden er 8 sociale 
huurwoningen gebouwd door wo-
Com. De verkoopprijs van de koopwo-
ningen ligt rond de € 200.000,- vrij op 
naam. De 8 sociale huurwoningen 
worden verhuurd door woningcorpo-
ratie woCom; hiervan zijn 6 woningen 
bestemd voor 1- en 2-persoonshuis-
houdens en 2 woningen voor 3- of 
meerpersoonshuishoudens. 

Informatieavond 10 oktober
Bent u benieuwd naar de sociale huur-
woningen, de vrije sector huurwonin-
gen of naar de koopwoningen? Kom 
dan naar de inloopavond op dinsdag 
10 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in 
Het Buurthuis, Bernadettestraat 43 in 
Mariahout. Cedrus Vastgoed B.V. en 
woCom informeren u tijdens deze ge-
zamenlijke informatieavond over hun 
plannen. 
Kijk voor de vrije sector huurwonin-
gen en koopwoningen alvast op www.
hogesuute.nl. Op deze site kunt u zich 
ook al inschrijven voor de vrije sector 
huurwoningen en koopwoningen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

WE GAAN BOMEN KAPPEN
Enkele bosjes langs de A270, Beekstraat, Refelingse heide, achter De zand-
schel, Heikampen, Zuiderklamp, het Smeelke en Larikslaan dunnen we uit. 
We kappen een aantal kleinere bomen, zodat de overblijvende bomen uit-
groeien tot gezonde grote bomen. 

Bosontwikkeling
Bomen zijn altijd in concurrentie met elkaar om voldoende licht, voedsel en 
water. Naarmate een bos ouder wordt, verliezen de zwakkere bomen deze 
strijd en sterven af. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor omwaaien of 
voor het afbreken van takken. Veel bosjes grenzen aan tuinen, huizen en 
wegen. Door dunning voorkomen we gevaarlijke situaties. 

Variatie
Naast de veiligheid richten we ons ook op het behouden en vergroten van 
de variatie in de bossen. Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen 
meer ruimte. En we behouden ook zo veel mogelijk verschillende booms-
oorten. Daarnaast maken we in de bosrand op de geluidswal langs de snel-
weg enkele kleine open plekken. Hier planten we na de kap nieuwe jonge 
bomen aan van boomsoorten die nu nog niet op de geluidswal voorkomen, 
bijvoorbeeld de grove den. Hiermee zorgen we ervoor dat de diversiteit in 
de bosjes wordt vergroot.

Wat kunt u verwachten?
Voorafgaand aan de kap van de bomen markeren we allereerst de bomen 
met oranje verf. Dit markeren gebeurt vanaf de eerste week in oktober. En-
kele bosjes langs de gemeentewerf, Beekstraat en Refelingse Heide zijn al 
eerder gemarkeerd.
Het kappen van de bomen gebeurt in oktober en november, afhankelijk van 
het weer. 

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In de eerste fase voeren we 
dit jaar werkzaamheden uit in de bosjes zoals hierboven zijn genoemd. In 
een later stadium zullen we de overige bosjes binnen Nuenen aanpakken.

PvdA-inloop bij Schafrath 
Vrijdag 6 oktober is het weer de eerste vrijdag van de maand. Het is al weer 
even geleden dat de PvdA Nuenen c.a. met elkaar een glas dronk in Café 
Schafrath. De zomer ligt achter ons, de vakantie is voorbij, dus hoog tijd om 
de landelijke en lokale politiek weer eens met elkaar en andere geïnteres-
seerden te bespreken. 

Raadsvergadering met volle agenda
Door Gerrit van Ginkel

Bij het begin van de raadsvergadering op 28 oktober bood Truus Verhoeven een 
petitie aan met totaal 6300 handtekeningen. Ze had met haar medestrijders alle 
Nuenense buurten bezocht. Een veel gehoorde reactie tijdens hun rondgang 
was dat de inwoners geen uitvaartcentrum op een industrieterrein willen. 

Te gast bij de raad
Op de uitnodiging van het CDA- Nuenen c.a. om ‘te gast te zijn’ bij de raads-
vergadering van donderdag 28 september hadden zeven inwoners van ons 
dorp gereageerd. 

Als mededeling uit het College vertelde 
wethouder Jansen dat deze week over-
leg plaats vindt met Hermes over het 
doortrekken van de buslijn Best-Son-
Nuenen via Eeneind naar Geldrop. De 
industriegebieden Eeneind zijn nu niet 
per openbaar vervoer te bereiken. En 
er komt een definitief rapport over 
Soeterbeek op 23 oktober. Nuenen be-
taalt het onderzoek zei wethouder Jan-
sen en de Kosmoslaan in Eindhoven 
wordt opnieuw ingericht.
Na vele jaren lag er weer een accom-
modatienota. Die werd echter van de 
agenda afgevoerd omdat veel fracties 
die pas 24 uur eerder ontvingen. Dat 
is veel te kort om zo’n indringend stuk 
goed voor te bereiden. Alleen GL 
stemde voor de behandeling op deze 
avond, de rest was tegen en zo ver-
dween het van de agenda om later te-
rug te komen in de Commissie Sa-
menleving op 11 oktober.

Nieuwe inzameling huishoudelijk  
afval
Wethouder Pero kreeg de handen niet 
op elkaar voor een pilot met het nieu-
we inzamelen. Hij trof een kritische 
raad tegenover zich die zoals het CDA 
zich afvroeg of die vernieuwing wel 
een verbetering was. De ondergrond-
se containers zullen ten hoogste 150 
meter van de woningen geplaatst 
worden, volgens de wethouder. Over 
de vraag van Pijs hoe het moest in het 

buitengebied, bleef het antwoord er-
gens hangen. Misschien is de pilot wel 
iets voor de nieuwbouw in West, het 
Puyven, Luistruik en Weverstraat-J.
Catstsraat, opperde Pero.
De totale kosten voor het ophalen van 
het huisvuil in Nuenen bedragen nu 
400.000 Euro. De helft daarvan is voor 
het ophalen van de PMD zakken. Die 
kosten lopen sterk op. De opbrengst 
daarvan is 475.000 Euro. Het probleem 
van te vroeg buiten gezette zakken of 
opengehaalde zakken door katten, 
blijft de gemeente zorgen baren. Alles 
is niet op te lossen met controles en 
handhaving, vertelde de wethouder.
D66 en SP stemden voor het raads-
voorstel voor de pilot, de andere frac-
ties waren tegen.

De PvdA afdeling Nuenen is sinds 16 
juni 2017 onderdeel van het bestuur 
van de PvdA Regio Eindhoven, dat wil 
zeggen voor het partijorganisatori-
sche deel. Onze (werkgroep)voorzit-
ter Wim Arts heeft namens PvdA 
Nuenen zitting in het bestuur van de 
PvdA Regio Eindhoven. De PvdA 
Nuenen blijft verantwoordelijk voor 
het politieke stuk, schrijft het verkie-
zingsprogramma voor de PvdA Nue-
nen en stelt de kandidatenlijst samen. 

Er zijn weer onderwerpen en vragen te 
over om eens onder de loep te nemen.
Landelijk: hoe kijken wij in Nuenen 
aan tegen de ellenlange coalitieonder-
handelingen in Den Haag? Welke rol 
moet de PvdA spelen om als opposi-
tiepartij straks toch invloed te kunnen 
hebben op het nieuwe regeringsbe-
leid? Hoe wordt de PvdA weer een 
brede (linkse) volkspartij? 
En lokaal: aan welke thema’s geven wij 
prioriteit voor de volgende raadsperio-
de? De bestuurlijke toekomst van Nue-
nen is er daar een van. De PvdA is hier 
duidelijk over: om Nuenens welvaart 
en welzijn in de toekomst te waarbor-
gen is een economisch sterke regio van 

levensbelang. De centrumstad heeft 
hierin een voortrekkersrol. Wij kiezen 
- om democratische redenen - voor sa-
mengaan met de centrumstad Eindho-
ven; alleen dan behouden wij onze 
rechtstreekse invloed. 

Maar ook de toekomst van Het Kloos-
ter is nog steeds ongewis. Hoe gaan we 
ervoor zorgen dat dit het bruisend so-
ciaal-culturele hart van Nuenen blijft?

En zoals altijd: voor vragen en proble-
men met instanties waar u alleen niet 
uitkomt, is er het nuenen@pvda-om-
budsteam.nl. Dit geldt voor leden en 
niet-leden. Gratis.
Wilt u meer weten over de PvdA? Be-
zoek dan onze website www.nuenen.
pvda.nl of schrijf een mailtje naar se-
cretariaatpvdanuenen@onsnet.nu.

Vanuit fractie, werkgroep en ombuds-
team zal steeds iemand aanwezig zijn. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Breng dus gerust uw broer of buur-
vrouw mee.
Graag tot ziens op vrijdagavond 6 okto-
ber vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath. 

 

Na een kennismaking in Het Klooster 
met het bestuur en de fractie kwamen 
al snel de eerste vragen en ontstond 
onder het genot van een hapje en 
drankje de eerste discussie. 
Vervolgens gaf Paul de Witte een pre-
sentatie over de samenstelling en be-
voegdheden van de gemeenteraad en 
liet hij op hoofdlijnen de begroting 
van onze gemeente zien. Dit alles om 
de aanwezigen te informeren over 
waar een gemeenteraad over beslist. 
Tevens werd de huidige politieke sa-
menstelling van de Nuenense ge-
meenteraad getoond. Een en ander 
was weer aanleiding voor vragen en 
leuke discussies.
Vervolgens legden fractievoorzitter 
Erik Groothoff en Carolien van Bra-
kel, wethouder met de portefeuille 
Sociale Zaken, uit wat hun werkzaam-
heden inhouden. Tevens vertelde Erik 
volgens welk vast stramien de ge-
meenteraad vergadert en legde hij het 
gebruik van een aantal termen uit. 
Met deze opgedane kennis gingen de 
genodigden daarna de raadszaal in 
om een deel van de vergadering bij te 

wonen. Ze kregen, denk ik, waar voor 
hun geld want veel van de uitgelegde 
termen zoals ,’amendement’, ‘motie’, 
‘motie vreemd aan de orde’, ‘schor-
sing, ‘eerste termijn’, kwamen al snel 
aan de orde!
Bij een schorsing verlieten de gasten 
de raadszaal waarna het bestuur kort 
presenteerde waarvoor het CDA in 
Nuenen c.a. staat en er gelegenheid 
was voor vragen.

Bestuur en fractie vonden het leuk om 
op deze wijze inwoners een inkijkje te 
geven in het politieke bedrijf. Gezien 
de reacties van de gasten denken we 
dat het voor herhaling vatbaar is. 
Juist nu Nuenen in een periode van 
politieke keuzes terechtkomt en met 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018 in aantocht, is betrokken-
heid van zoveel mogelijk inwoners bij 
de toekomst van ons mooie dorp 
meer dan ooit nodig.
Bent u er de volgende keer ook bij?

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

Creatieve Markt 
Voor de vierde keer organiseert de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen weer een 
creatieve markt op 8 oktober. Mensen uit de hele regio laten hun kunstuitin-
gen en hobby’s zien. Heel uiteenlopend zoals schilderijen, sieraden, kaarsen, 
viltwerk, houtbewerking, kunst van glas en vele andere creatieve uitingen.

Er is veel te zien, te horen en te doen
In twee grote zalen staan stands waar 
deze mooie creaties te koop zijn, ook is 
er gedacht aan een hapje en een drank-
je. Je kunt kijken naar presentaties en 
demonstraties, of zelf aan de slag in 
een workshop bijvoorbeeld sieraden of 
kaarsen maken. Of heb je altijd al eens 
willen bloemschikken, nu is je kans. 
Ook voor de kinderen is er veel te 
doen, zoals een workshop koek versie-
ren en je kunt jezelf laten schminken. 

In een aparte ruimte kunt u genieten 
van optredens, hier wordt gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt. Onder 
andere van: Blue Harp Ensemble, leer-
lingen kunstkwartier, Mia de Louw, In-
grid Gans en Frans Lammerts.

De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
organiseert deze creatieve markt. Het 
zal plaatsvinden in D’n Heuvel, Heuvel 

11 in Gerwen, naast het parkeerterrein 
Heuvelplein. De deur gaat om 11.00 
uur open, het gaat dan van start met 
een optreden van Breakdance groep 
N-Town Ruckus! De markt is geopend 
tot 16.00 uur. We verwachten weer een 
gezellige drukte in D’n Heuvel. En ho-
pen u er ook te mogen begroeten. Ie-
dereen, jong en oud, is van harte wel-
kom. De entree is gratis. 

Kijk voor meer Informatie over de 
WLG op de Gerwense website www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. Mail-
adres: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com, Telefoon: 06-41102625. 

Succesvolle 
collecte Prinsen 
Beatrix Spierfonds
Inwoners van Nuenen, bedankt voor 
uw bijdragen aan onze collecte tijdens 
de tweede week van september! Onze 
collectanten haalden een kleine twee-
duizend euro op. Dit geld wordt goed 
besteed aan onderzoek naar oorzaken 
en behandeling van spierziekten.
Maar wij hebben nog lang niet heel 
Nuenen kunnen bestrijken en we kun-
nen dus nog veel meer geld ophalen. 
Daarvoor hopen wij volgend jaar op 
extra collectanten. Nogmaals dank.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

D.C. Dedly’s
Het blues seizoen najaar 2017 gaat weer van start in Café Schafrath. Op zon-
dagmiddag 8 oktober staat de band D.C. Dedly’s vanaf 15.30 uur op hét 
blues podium van Nuenen. 

Deze band, uit het oosten van Bra-
bant, was een van de finalisten tijdens 
de Dutch Blues Challenge 2016 en 
brengen veel zelf geschreven muziek. 
Songs over Whisky, vrouwen en hun 
reiservaringen door het zuiden van 
Amerika. Het is niet alleen blues, 
maar ook Americana, Roots, Country 
en Rock worden ten gehore gebracht. 
Een echte live band die er voor zorgt 
dat de luisteraar en kijker onderdeel 
wordt van de band! Dit mag u niet 
missen. 

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Wilt u hiervan op 

de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl
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Computercafé Nuenen 
najaarsprogramma
Het Computercafé van SeniorWeb en bibliotheek Dommeldal heeft weer 
een nieuwe reeks van 10 presentaties op het programma staan. Ook dit maal 
weer een scala aan onderwerpen die allen met computer, tablet of smart-
phone te maken hebben.

Liefde, lust en last
Dat is het thema van het feestelijk concert dat vocaal kwartet NaedenNoen, 
sopraan Anne Heuvelmans en harpiste Loes van Dijk geven op 15 oktober 
om 15. 00 uur in het Van Gogh kerkje te Nuenen. 

KBO  
Lezingenreeks 
KBO Lezingenreeks Kunstgeschie-
denis gaat verder met deel 4. Er zijn 
weer 7 lezingen over periodes uit de 
kunst. De cursus bestaat uit 6 lezin-
gen over de kunstgeschiedenis en 1 
lezing over de lopende tentoonstel-
lingen, die samen met een extra on-
derwerp uitgebreid aan de orde 
komen. 

De lezingenreeks wordt verzorgd door 
Mevrouw Ine Pels. Zij is docente Ne-
derlands en CKV en heeft veel erva-
ring met het leiden van lees- en kunst-
geschiedenisgroepen. Het is moeilijk 
om uit te gaan van boeken en daarom 
wordt elke les het materiaal in de vorm 
van een uitgebreide hand-out aange-
boden. De kosten zijn € 2,- voor het 
drukwerk per keer. Waterhouse ‘Hylas 
en de nimfen’.

10 oktober: 18e eeuw: Classicisme, be-
gin Romantiek. 
14 november: 19e eeuw Romantiek, 
Realisme: Courbet. 
12 december: lopende tentoonstellin-
gen + extra onderwerp. 
9 januari: Prerafaëlieten, School van 
Barbizon, Manet, Impressionisme 
Frankrijk. 
6 februari: Impressionisme Ned en 
Postimpressionisme: Van Gogh. 
6 maart: Jugenstil, Expressionisme, 
Symbolisme, les Fauves, die Brücke, 
der Blaue Reiter. 
3 april: Kubisme, dada, surrealisme, 
modernisme, pop art, postmodernisme. 

Wanneer: dinsdagavond van 20.00-
22.00 uur in Het Klooster te Nuenen. 
Aanmelden: bij Ine Pels 040-2442984 / 
i.pels@onsnet.nu. (graag naam, adres, 
telefoonnummer en emailadres ver-
melden). Kosten: € 50,- voor KBO le-
den en € 60,- voor niet-leden, te betalen 
aan de KBO Nuenen, IBAN nr: NL34 
RABO 0137 48 6758 o.v.v. Kunstge-
schiedenis 2017 - 2018.

De eerste 5 presentaties of workshops 
(van half oktober t/m half november) 
zijn:
12 oktober: Eenvoudige fotobewerking
Google heeft de ondersteuning van het 
populaire programma Picasa beëin-
digd. Er worden een paar van de beste 
gratis alternatieven getoond en ziet u 
wat u zoal met deze fotobewerking 
programma’s kunt doen.
26 oktober: Kaart maken met Google 
Maps
Hoe maakt u mooie kaarten van uw ei-
gen (vakantie-)reizen met daarop kop-
pelingen naar bezienswaardigheden 
en foto’s zodat u deze overal op kunt 
roepen. 
2 november: PC indelen en geordend 
houden
Deel uw PC op een verstandige manier 
in en sla al uw bestanden op een logische 
manier op in mappen en submappen.
9 november: Google Agenda
Het bijhouden van uw agenda wordt 
vergemakkelijkt als u gebruik maakt 
van Google Agenda. Deze is namelijk 
overal te bekijken, wordt automatisch 
gesynchroniseerd en er kan ook een 
andere agenda aan gekoppeld worden.

16 november: Keuze Android tablet/
smartphone
Bij de aanschaf van een tablet of smart-
phone wordt u geconfronteerd met 
een scala aan merken en types, met 
ook nog eens meerdere Android ver-
sies. Het Computercafé probeert hier-
in duidelijkheid te verschaffen en uw 
keuze te vergemakkelijken.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding of 
workshop om 9.30 uur, waarbij er weer 
volop ruimte is voor vragen. Iedereen 
kan zonder aanmelding vooraf in het 
Computercafé terecht, er wordt een 
bedrag gevraagd van € 4,- voor entree 
plus koffie.
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Vlnr: Çois Schapendonk (alt), Anne Heuvel-
mans (sopraan), Herman Heuvelmans (te-
nor), Hans Hoogers (bas).

Op het programma van NaedenNoen 
staan Nederlandse, Franse en Italiaan-
se chansons en madrigalen uit de 16e 
eeuw, waarin verschillende aspecten 
van de liefde worden belicht. Deze 
werken worden afgewisseld met de 
vier Revius-liederen van Jurriaan An-
driessen: Muziek voor mezzosopraan 
en harp uit de 20e-eeuw op teksten uit 
het Hooglied; op rijm gezet door Jacob 
Revius in 1621. Ook verzorgt Loes van 

Dijk een bijpassend intermezzo van 
Jean-Baptiste Cardon, een componist 
uit de late 18e eeuw.
NaedenNoen is een jong ensemble, 
opgericht in januari 2017. Directe aan-
leiding was een project voor leerlingen 
van het Udens College in het Museum 
voor Religieuze Kunsten, waarbij een 
aantal demonstraties verzorgd werd 
met vocale muziek uit de middeleeu-
wen en de renaissance. 
Het kwartet bestaat uit ervaren zan-
gers die al geruime tijd op hoog ama-
teurniveau actief zijn bij verschillende 
kamerkoren in de regio. Niet geheel 
toevallig zijn de leden van het kwartet 
inmiddels ook werkzaam binnen het-
zelfde bedrijf. Daarom worden de repe-
tities vaak aan het einde van de werk-
dag gehouden. Voor de vier muzikale 
vrienden staan de kwaliteit en het ple-
zier van het samen musiceren voorop. 

Concert op 15 okt. aanvang 15.00 uur, 
Van Gogh-kerkje, Nuenen. Entree € 7,50 
(inclusief drankje na afloop). Reserve-
ren: herman.heuvelmans@tresis.nl

 

Van Toronto tot 
San Francisco
In twee weken tijd reisden Dick en 
Greet van Toorn van Toronto naar 
San Francisco. Campers worden re-
gelmatig op de ene plek gehuurd, maar 
op een heel andere plek weer ingele-
verd. Deze camper moet op een be-
paald moment weer terug gebracht 
worden naar het beginpunt en dat 
mochten Dick en Greet dit keer doen. 
Vandaar deze reis van 7500 km in twee 
weken. Maar ondanks dat het tempo 
hoog lag hebben zij toch veel gezien 
van de mooie natuur, bijzondere ste-
den en verschillende landschappen in 
diverse staten. 

Zij willen hun avonturen met ons de-
len en wel op 9 oktober vanaf 14.00 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. 
Iedereen is welkom om te komen luis-
teren. De koffie staat klaar vanaf 13.30 
uur, de lezing bijwonen is gratis.

Deze interessante lezing wordt georga-
niseerd door de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen. Kijk voor meer informa-
tie over de WLG op de Gerwense web-
site www.digitaal-dorpsplein-gerwen.
nl. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com, telefoon: 06-
41102625. 

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 8 oktober in het program-
ma Nuenen Nú:
•	 Kunst	met	een	grote	T	
•	 Van	Gogh	rit	voor	paarden
•	 Nuenense	 verenigingen	 stellen	

zich voor, deel 2
•	 Hoofdsponsorcontract	 voor	

RKSV Nuenen
•	 Eckartcollege	naar	de	Efteling
•	 Bevrijdingsherdenking	2017
•	 Zevende	Gesprek	met	de	Bur-

gemeester

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur. De 
programma’s van LON TV zijn ook 
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Zie ook You Tu-
be en Facebook.

Stijn’s Slaapstudio in Nuenen bestaat 1 
november maar liefst twintig jaar. Eige-
naar Stijn van Bree vindt dat reden voor 
een feestje en heeft daarom een loterij 
bedacht. “Omdat we hier al twintig jaar 
gevestigd zijn, willen we een extraatje 
doen richting onze klanten. Bovendien 
is het ook leuk om zo’n geldbedrag 
weg te geven.” 

Stijn van Bree is sinds de start in 1997 met 
zijn slaapstudio gevestigd aan de Opwet-
tenseweg 81 in Nuenen. Waar hij destijds 
begon als waterbeddenspecialist staat hij 
inmiddels bekend als een allround bed-
denspecialist. Zijn liefde voor verkoop en 
de beddenwereld heeft hij niet van vreem-
den, zijn ouders runden jarenlang een 
zaak met tapijten en bedden in Deurne. “Ik 
ging vaak met ze mee naar beurzen. Dat 
waren leerzame tijden, op een beurs sta 
je de hele dag mensen te woord en geef 
je advies. Toch wilde ik uiteindelijk graag 
op eigen benen staan. Dus begon ik mijn 
eigen winkel in Nuenen, op 1 november 
1997 ging de zaak voor het eerst open. 
En wat is dan leuker om je eigen naam te 
gebruiken in de bedrijfsnaam!” 

Wat begon als winkel met een oppervlakte 
van 120 vierkante meter is in twintig jaar 
uitgegroeid tot een slaapstudio van 600 
vierkante meter. Het bedrijf verkoopt alles 
op het gebied van slapen: Boxsprings, 
matrassen, bodems, waterbedden, ledi-
kanten, kasten en textiel. In 2008 maakte 
het bedrijf ook de crisis mee maar het 
bedrijf kwam er sterker uit vertelt Stijn. 
“We geloven erin dat er altijd een groep 
bestaat die op zoek is naar kwaliteit. We 
tornen dan ook niet aan onze kwaliteit en 
maken daar tijd voor. Dat is ook de reden 
dat we al twintig jaar meedoen.”  

Het werk verricht hij samen met zijn vrouw 
Sandra en medewerker Henny. Een klein 
team, dat zorgt ervoor dat klanten altijd 
een vertrouwd gezicht zien. Die persoon-
lijke aandacht voor de klant staat dan ook 

hoog in het vaandel bij Stijn’s Slaapstudio. 
Van Bree: “We inventariseren de behoefte 
van de klant, wat wil een klant precies? 
Waar is hij naar op zoek, zijn er problemen 
met het huidige bed en wat kunnen we 
doen om dat op te lossen? Pas als alles 
in kaart is gebracht, gaan we heel gericht 
bedden proberen.”  

Deze persoonlijke aanpak en het grote 
aanbod van kwalitatieve goede produc-
ten zorgt ervoor dat Stijn’s Slaapstudio 
inmiddels een begrip is in Nuenen en 
omstreken.  Ze hebben in al die jaren een 
grote klantenkring opgebouwd en Stijn wil 
dan ook graag iets extra’s doen voor zijn 
klanten. Daarom wordt Stijn’s Slaapfestijn 
georganiseerd!

Wie in de periode van 1 oktober tot en met 
30 november 2017 een aankoop doet van 
minimaal 1000 euro bij Stijn’s Slaapstudio, 
ontvangt voor elke 1000 euro een voucher 
voor de loterij waarbij je kans maakt op 
10.000 euro. “Dat geld heb ik de afgelopen 
jaren telkens opzij gelegd zodat we nu een 
mooie prijs weg kunnen geven. Wij beta-
len ook de kansspelbelasting, dus het is 
een bedrag van 10.000 euro netto”, vertelt 
Stijn. 

De onthulling vindt plaats op vrijdagavond 
1 december, onder het genot van een 
hapje en een drankje. Een (kandidaat)nota-
ris, verbonden aan Fokkema Marks Wach-
ters notarissen in Nuenen, zal de trekking 
verrichten. Stijn, Sandra en Henny kijken er 
al naar uit. “Het is heel leuk om een keer 
zo’n bedrag weg te kunnen geven. En we 
werken ondertussen gewoon door naar 
ons 25-jarig jubileum en zetten de zaak 
voort zoals we het nu doen.” 

Stijn’s Slaapstudio
Opwettenseweg 81
5672 AG Nuenen
T 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl

Stijn’s Slaapstudio 
bestaat 20 jaar en verloot € 10.000,-- netto!

Open Huis op OBS de Rietpluim

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

INLOOPAVOND woensdag 11 oktober Ouwlandsedijk 27, 5673 PS NuenenTussen 17.30 - 18.30 u. en
 tussen 19.00 - 20.00 u.volg ons   facebook.com/OBSderietpluim

Het schooljaar is alweer een aantal we-
ken in volle gang. Over die eerste pe-
riode is van alles te vertellen: over de 
groepsvormende activiteiten in de eer-
ste twee weken, de trektocht van de 
groepen 7, het Natuurlijk Bewegen van 
de groepen 3, de nieuwe speelmoge-
lijkheden op ons buitenterrein, de 
nieuwe fijne leesplekken in de school, 
de tribunetrap voor de vieringen en de 
verschillende thema’s waaraan in alle 
parallelgroepen hard is gewerkt. Hoog 
tijd dus om u allemaal uit te nodigen 
een kijkje te komen nemen. 
Op woensdag 11 oktober is de school 
geopend van 17.30-18.30 en van 19.00-
20.00. In alle groepen is te zien hoe er 
de afgelopen zes weken is gewerkt tij-
dens de thematijd. In een grote ten-
toonstelling wordt u meegenomen van 
groep 1/2 tot groep 8. Ook ouders / 
verzorgers die kinderen hebben in de 
leeftijd van 0 - 4 jaar, zijn van harte wel-
kom. Dit is een mooie gelegenheid om 

onze school van binnen te bekijken. 
We zien u graag op OBS de Rietpluim.
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Pop-up restaurant door Chefstable in Vincentre was puur genieten

Koken op hoog niveau    
is vorm van kunst
Het initiatief van de twee jonge ondernemers Abu Bakthari en Hasib Taheri 
om een exclusief diner te verzorgen geïnspireerd op Van Gogh was een gran-
dioos succes. Abu en Hasib organiseren catering op maat met topdiners op 
locatie. De twee jeugdvrienden uit Nuenen hadden Vincentre uitgekozen 
voor hun eenmalige restaurant en kookten de sterren van de hemel. 

Levenspanorama Vincent van Gogh

‘Een schilderachtig leven’
Door Nannie van den Eijnden

In de leegstaande gemeentewerf aan Berkenbos werkte een grote groep 
Nuenense kunstenaars jaren geleden achter gesloten deuren aan het le-
venspanorama van Vincent van Gogh. Ze legden het verband tussen de 
plaatsen waar hij was geweest en kregen de vrijheid om zijn werk en le-
ven te interpreteren. Het werd een biografie van 45 schilderijen van elk 
twee meter breed. Achter ieder doek zit een verhaal.

De culinaire avond begon om zeven 
uur tussen de 45 schilderijen die 
acht jaar geleden zijn gemaakt door 
Nuenense kunstenaars over het le-
ven van Van Gogh. Dit 90 meter lan-
ge ‘panoramaschilderij’ is voor de 
laatste keer tentoongesteld en te 
koop aangeboden in het lege win-
kelpand aan de Berg 7. Hier, temid-
den van deze bijzondere kunstwer-
ken in de geest van de schilder, 
werden de champagne en amuses 
geserveerd en konden de gasten el-
kaar in een ontspannen sfeer ont-
moeten. Dat is waar Abu heilig in 
gelooft, dat goed eten en drinken 
mensen samenbrengt. 
Na een korte wandeling langs enke-
le Van Gogh locaties volgde een 
sfeervol uniek 4-gangen diner bij 
Vincentre, geïnspireerd op het 
kleurrijke werk van Vincent. Ieder 
gerecht was net een schilderij, zo 
mooi. De warme goudgele en groe-
ne kleuren van een van de gerech-
ten deed meteen denken aan de 
door Vincent geschilderde korenvel-
den en de winnende foto van Bart-
lomiej Jurecki in de Vincent van 
Gogh Photo Award. Tussen de gan-
gen door werden verhalen over het 
museum verteld. “Prachtig om te er-
varen hoe een 21-jarige kok met zijn 
jonge team zijn ambitie verwezen-
lijkt, en daarbij gesteund wordt door 
de enthousiaste vrijwilligers van 
Vincentre, die hen tot in de late uur-
tjes hebben geholpen” zei Simone 

Na enkele exposities binnen en bui-
ten werd het hele panorama afgelo-
pen weekend voor de laatste keer 
tentoongesteld en geveild op de Berg. 
Met de opbrengst wil Vincentre een 
multimediale tafel met touch screen 
kopen. Meteen nadat de veiling was 
geopend was het schilderij ‘Laantje 
met uitzicht op Nuenen’ van Gerdien 
Fokkema al verkocht aan iemand die 
het op internet had gezien. Er was 
veel belangstelling voor dit doek, er 
kwamen diverse mensen op af die 
ook interesse hadden om het te ko-
pen. Piet Doorakkers, die ‘Zicht op 
molen De Roosdonck’ heeft geschil-
derd, vertelde dat ze er drie maanden 
aan hebben gewerkt en dicht bij de 
ziel van Vincent wilden komen. De 
kunstenaars hebben nauw samenge-
werkt en veel van elkaar geleerd.

De vrijwilligers van Vincentre waren 
enthousiaste gastheren en gastvrou-
wen die op een leuke manier contact 
maakten, de mooie boekjes over het 
levenspanorama uitdeelden en in ge-

van der Heiden, directeur Vincentre. 
Boeiend hoe de schilder die in Nue-
nen terecht kwam decennia later 
nog inspireert tot nieuwe vormen 
van samenwerken en kunst. 

sprek gingen met de bezoekers. 
Frans van de Boogaard benadrukte 
dat de grote groep vrijwilligers veel 
aan opleiding doet en de kennis over 
het leven van Van Gogh met gevoel 
wil overbrengen. Daar zijn ze ook tij-
dens dit evenement helemaal in ge-
slaagd! 

Ongeveer eenderde van de schilde-
rijen is verkocht, deze werden door 
een vrijwilliger van Vincentre bij de 
kopers thuis bezorgd. Stichting Van 
Gogh Village bekijkt momenteel een 
aantal opties voor een bestemming 
van de overige werken. 

“Ze zullen mijn werk later wel kennen 

en ze zullen over mij wel eens wat 

schrijven als ik dood ben. Daar zal ik, 

als ik tijd van leven heb, wel voor 

zorgen”.  Vincent in een brief  

aan Anton Kerssemakers in 1885. 

Fotografie: Marie Louise Nijsing

‘Laantje met uitzicht op Nuenen’ van Gerdien Fokkema.

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
28 sept t/m 15 okt 
Openingsexpositie Galerie Bonnard
8 t/m 15 okt 
Online veiling fotopanelen Vincent 
van Gogh Photo Award

Expositie Atelier Nuenen
Zo’n zestig beeldend kunstenaars exposeren hun schilderijen en collages in de 
voormalige Peugeot-garage, Laar 12 in Gerwen. Tijdens het weekeinde van 7 en 
8 oktober is de tentoonstelling van Atelier Nuenen gratis te bezoeken van 11.00 
tot 17.00 uur. De showroom van de garage leent zich uitstekend voor een derge-
lijke expositie. De deelnemers aan Atelier Nuenen hebben de expo ´Art on the 
move´ bijzonder vormgegeven. De vele schilderijen zijn overzichtelijk tentoon-
gesteld en ook foto’s en sieraden maken deel uit van de expositie 

 

Foto Cees van Keulen

Orgelwandelconcerten Nuenen
Op zondag 8 oktober vinden in Nuenen ‘Van Gogh orgelwandelconcerten’ 
plaats, gegeven door Ad van Sleuwen, orgel en Fien van Dingenen, blokfluit. Om 
14.30 uur is het eerste concert in het bekende Van Goghkerkje aan Papenvoort 
2a en om 16.00 uur het tweede concert in de H. Clemenskerk aan Park 53 in Nue-
nen. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom.

In het Van Goghkerkje (1826) klinkt 
Noord-Nederlandse muziek van o.a. 
Willlem de Fesch en Unico Wilhelm 
van Wassenaar, voor orgel solo en orgel 
& fluit. Het huidige een-klaviers Ver-
schueren-orgel (1964) heeft vier voor-
gangers gehad. Het eerste vierregister-
orgel werd in 1836 geplaatst. Vorig jaar 
is het beroemde schilderij dat Vincent 
van Gogh in 1884 in Nuenen van dit 

kerkje maakte na 15 jaar teruggevon-
den in Italië. Voorafgaand aan het con-
cert zal Vincentregids en Van Gogh-
kenner Peter van Overbruggen enkele 
wetenswaardigheden vertellen over 
het kerkje en dit beroemde schilderij. 
In de Clemenskerk speelt Ad van Sleu-
wen, voormalig hoofddocent orgel aan 
het Conservatorium Tilburg, een solo-
programma met orgelmuziek van Bra-
bantse en Franse tijdgenoten van Vin-
cent van Gogh. Het Smits-orgel is ge-
bouwd in 1882, niet lang vóór de 
periode dat Vincent in Nuenen woon-
de in de kosterswoning van Schafrath, 
vlak naast de Clemenskerk.
In de loop van de middag kan men op 
eigen gelegenheid de Van-Goghloca-
ties bezoeken die tussen beide kerken 
gelegen zijn. 

 
 

Scouting Rudyard Kipling 
wordt ‘crazy’
De esta’s van scouting Rudyard Kipling hebben deze week het spel ‘Crazy 88’ 
gedaan. Of was het een ‘Crazy 50’? Elk nestje (groepjes binnen de speltak-
ken) kreeg een blaadje met 50 opdrachten. Het nestje dat de meeste op-
drachten juist had uitgevoerd, had gewonnen. Helaas voor de leiding heeft 
geen enkel nestje opdracht 34 goed uitgevoerd die luidde: ‘Haal iets lekkers 
voor de leiding’. Dat moet volgende keer toch beter geoefend worden. Wel 
heeft dit spel hilarische foto’s opgeleverd van ‘crazy leiding’.

De verkenners hebben zaterdag ge-
werkt aan hun basisinsigne 'Buitenle-
ven'. Zo hebben ze geleerd over ver-
schillende boom- en plantsoorten, 
over weersverwachting en over recy-

clen. Wist u bijvoorbeeld dat een per-
soon per jaar wel 489 kilo afval produ-
ceert! De verkenners weten nu geluk-
kig hoe we dat afval kunnen recyclen.
Ook werd er een leuk teamspel ge-
daan, de verkenners zaten namelijk 
met z'n allen in een grote knoop die uit 
elkaar gehaald moest worden. Zie daar 
maar eens uit te komen. Gelukkig is 
het uiteindelijk wel gelukt zodat ieder-
een na een fijne middag weer huis-
waarts kon. Wilt u meer weten over de 
hilarische spellen of hoe de scouts 
meer leren over de natuur en het mi-
lieu? Kijk op www.rudyardkipling.nl

HEMA Nuenen krijgt     
internationaal winkelconcept
HEMA heeft het filiaal aan De Smidse 3 in Nuenen omgebouwd naar voorbeeld 
van haar internationale winkels. Het internationale winkelconcept dat HEMA 
ontwikkelde voor steden als Barcelona, Parijs en Londen is zo’n succes dat het nu 
ook in Nederland, België en Luxemburg wordt uitgerold. Het belangrijkste ver-
schil is dat de winkels in het buitenland overzichtelijker zijn en zijn ingedeeld in 
werelden. De winkel is van dinsdag 26 september tot vrijdag 29 september ver-
bouwd. Op vrijdag 6 oktober worden inwoners van Nuenen weer welkom gehe-
ten in de geheel vernieuwde winkel tijdens de feestelijke opening.

Na de verbouwing wordt het voor klan-
ten veel eenvoudiger om artikelen te 
vinden en met elkaar te combineren. 
Zo staan alle dames- en herenmode, 
producten voor de badkamer, keuken, 
baby en woonkamer bij elkaar. Al jaren 
krijgt HEMA veel positieve reacties 
van zowel haar buitenlandse als Neder-
landse klanten die tijdens hun vakantie 
in Frankrijk, Spanje of het Verenigd 
Koninkrijk een HEMA hebben be-
zocht. Het is vooral de overzichtelijk-
heid en de frisse uitstraling van de win-
kels die bij klanten in het oog springt. 
De indeling in werelden maakt in één 
keer duidelijk waar klanten moeten 

zijn. Vanaf volgend jaar zullen alle klei-
ne winkels van HEMA naar verwach-
ting zijn omgebouwd. 
Tico Schneider, directeur HEMA Neder-
land: “In de afgelopen maanden is het in-
ternationale winkelconcept uitgebreid 
getest onder klanten in Nederland en Bel-
gië. HEMA ontving tijdens de testperiode 
veel positieve reacties van zowel klanten 
als haar medewerkers. Het uitrollen van 
het nieuwe winkelconcept is een belang-
rijk onderdeel van de groeistrategie van 
HEMA die bestaat uit het verbeteren van 
de prestaties in Nederland, België en 
Luxemburg, internationale uitbreiding en 
groei van e-commerce.”

Buslijnen Hermes: 
omleidingen, 
vertragingen  
en rituitval 
Op zaterdagavond 7 en zondag 8 
oktober vindt de Marathon Eindho-
ven plaats. Hiervoor worden veel 
wegen afgesloten en zijn vertragin-
gen, rituitval en omleidingen niet te 
vermijden. Wij proberen de overlast 
tot een minimum te beperken. 

Op zaterdag 7 oktober rijdt Hermes 
vanaf 18.00 uur tot einde dienst op di-
verse lijnen in Eindhoven via een om-
leiding. Met name in de binnenstad 
vervallen veel haltes. 
Op zondag 8 oktober vervallen binnen 
Eindhoven tot 13.00 uur alle haltes 
binnen de snelwegen, daarna alleen de 
haltes binnen de Ring. Na zondag-
avond 19.00 uur wordt zo spoedig mo-
gelijk de normale dienstregeling her-
vat, maar houdt ook na 19.00 uur reke-
ning met vertraging. 
Door op zondag 8 oktober toch een 
aantal ritten deels tot 13.00 uur te laten 
rijden probeert Hermes de overlast 
voor de reizigers te beperken. Na 13.00 
uur rijden deze ritten weer volgens 
dienstregeling, maar wel met omlei-
dingen. Voor detailinformatie over de 
dienstverlening van Hermes in Eind-
hoven kunnen reizigers de website 
www.hermes.nl en www.bravo.info 
raadplegen. Uiteraard kunnen zij ook 
terecht bij de OV-servicewinkel op 
station Eindhoven. Deze is op zaterdag 
7 en zondag 8 oktober geopend van 
09.00-17.00 uur. 

St. Anna Ziekenhuis 
neemt deel aan de 
landelijke donorweek
Van maandag 9 t/m zondag 15 oktober 
sluit het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop 
aan bij de landelijke donorweek. In de 
centrale hal wordt een informatiestand 
ingericht met informatie over het be-
lang van orgaan- en weefseldonatie. Op 
onderstaande tijden is onze donorcoör-
dinator aanwezig op de stand om uw 
vragen te beantwoorden: 
Maandag 9 okt. | 13.30 - 15.00 uur
Dinsdag 10 okt. | 13.30 - 15.00 uur 
Woensdag 11 okt. | 13.30 - 15.00 uur 
Donderdag 12 okt. | 13.30 - 15.00 uur 

Tevens is het mogelijk om vragen te 
stellen over het nieuwe wetsvoorstel 
voor ‘actieve’ donorregistratie. Er is 
een grote behoefte aan donoren, het is 
belangrijk dat meer mensen zich als 
donor registeren, daarom zijn er de ge-
hele week donorformulieren te verkrij-
gen op de stand. Buiten bovenstaande 
tijden worden mensen met vragen uit-
genodigd om deze via een notitie ach-
ter te laten. De vragen worden per-
soonlijk beantwoord door de donatie-
coördinator van het ziekenhuis.
 
Wel of geen donor zijn,   
leg je keuze vast!
“Neem even de tijd en denk na of je do-
nor zou willen zijn, bespreek dit ook 
met je naaste familie. Of je nu wel of 
niet donor wilt zijn: leg je keuze vast in 
het Donorregister. Na overlijden is er 
vaak veel verdriet en dan wil je je naas-
te familie deze moeilijke keuze bespa-
ren. Jaarlijks overlijden ongeveer 150 
mensen op de wachtlijst, omdat er niet 
op tijd een orgaan voor hen is. Wan-
neer iedereen zijn/haar keuze zou vast-
leggen (positief of negatief ), dan zou er 
in Nederland vrijwel geen tekort zijn 
aan donoren. www.st-anna.nl

Vincent van Gogh 
Photo Award
Tot en met zondagavond is het nog 
mogelijk om te stemmen voor de pu-
blieksprijs, maandagavond worden 
de fotopanelen afgebroken en daarna 
begint de online veiling van de pane-
len tot en met 15 oktober. Zie de 
facebookpagina en de website: 
www.vincentvangoghphotoaward.com
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Uitvaarthuis en 
woonwagenvoor-
zieningen blijven 
raad bezig houden
Door Gerrit van Ginkel

Uitvaarthuis
Een motie voor heroriëntatie en te 
zoeken naar een oplossing voor alle 
partijen werd ingestemd door W70, 
GL en vdB.
De rest was tegen. De VVD wilde geen 
valse hoop geven en volgens D66 loste 
de motie niets op. Verder waren tegen: 
SP, CDA, Combinatie en Lijst Pijs. 

Objectieve berichtgeving
We roepen het over onszelf af dat er 
negatief geschreven wordt, vertelde 
raadslid Donkers van De Combinatie. 
Zij vond Pijs aan haar zijde die vond 
dat de pers de waarheid sprak. Van 
den Boomen van de gelijknamige par-
tij vond dat er persvrijheid was in dit 
land. D66 riep het College op samen 
met de raad op te trekken. Dit naar 
aanleiding van de brief die het College 
stuurde naar de provincie over het 
veranderde standpunt over de fusie. 
De burgemeester pareerde dat het 
doel van de brief was de raad te infor-
meren. Toch hebben we allen een be-
lang in communicatie, sprak hij. Er 
zijn nog zo veel mooie dingen in deze 
schitterende gemeente.
Hij vond het een heel goed idee van 
het CDA om P.S. uit te nodigen voor 
een werkbezoek aan Nuenen om hen 
te laten zien wat hier allemaal wel 
goed loopt. De burgemeester zou 
meteen de volgende dag (29.09 red.) 
contact opnemen met Den Bosch.

Woonwagenvoorzieningen
Via een amendement en een motie, 
beide ingediend door GL, CDA, W70, 
D66, en SP werd het raadsvoorstel aan-
gepast door € 58.000,- beschikbaar te 
stellen voor de meest noodzakelijke re-
paraties en onderhoud voor de winter 
op de Bosweg en Kremersbos. De ge-
meente heeft jarenlang nagelaten het 
benodigde onderhoud te plegen. 
Tegen deze voorstellen waren VVD, 
Combinatie, Lijst Pijs en vdB.
 

Het Nuenens Mannenkoor 
viert ‘20 jaar’ met   
feestelijk operaconcert
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren de 
mannen uitgebreid midden in de Nuenense gemeenschap. Was op tweede 
pinksterdag 5 juni het Park in Nuenen het decor voor een spetterend Koren-
festival, op zaterdag 30 september werd in een volle theaterzaal in Het 
Klooster een prachtig operaconcert gegeven. De mannen hadden daarvoor 
goed en veel gerepeteerd, en dat was te horen. Een uitgebalanceerde dyna-
miek van fluisterzacht tot hard en krachtig, en met mooie tempowisselingen 
die een operaprogramma tot een boeiende luisterervaring maken. 

Buurtlunch in de supermarkt
In de week tegen de eenzaamheid, hebben Albert Heijn en Sensoor overal in het 
land buurtlunches verzorgd. Ook in de Parkstraat in Nuenen. Op vrijdag 29 sep-
tember werd een lekkere lunch voorbereid en geserveerd door Albert Heijnme-
dewerkers, en vrijwilligsters van Sensoor gingen met de gasten in gesprek. 

Allereerst komt hiervoor natuurlijk al-
le eer toe aan de vaste dirigent van het 
NMK Paul Hotterbeekx, die de zan-
gers met strakke hand tot deze presta-
tie wist te brengen. Maar aan hem niet 
alleen. Voor deze bijzondere gelegen-
heid had het NMK zich van de mede-
werking van drie prachtige solisten 
verzekerd: de sopraan Thea Vermeu-
len-Peek, de mezzosopraan Ingeborg 
Bröcheler en de bas-bariton Palle Fuhr 
Jørgensen. Jos van Erp tekende voor de 
begeleiding op vleugel. 
Het programma startte bij wijze van 
‘memory lane’ met een introductie-
blok waarin het NMK een aantal ope-
raliederen zong uit zijn optredens in 
de voorbije 20 jaar. Daarbij werd een 
mooie historische volgorde aangehou-
den: van Händel (Lascia ch’io pianga) 
via Mozart (Chor der Priester uit die 
Zauberflöte) en Verdi (Slavenkoor en 
Monnikenkoor) tot Gounod (Choeur 
des Soldats). Prachtig gezongen en 
voor vele aanwezigen een feest der 
herkenning. 

En toen kwam het hoofdprogramma. 
Vóór de pauze koor- en solozang uit de 
opera I Lombardi van Giuseppe Verdi, 
na de pauze een mooie selectie van ko-
ren en aria’s uit de opera Carmen van 

George Bizet. Het publiek genoot. Van-
af de aftrap met het mooie Coro 
d’Introduzione uit I Lombardi, tot het 
magistrale afsluitende slotkoor Te Lo-
diamo. Halverwege zong Thea Vermeu-
len-Peek een prachtig verstild Salve Ma-
ria uit dezelfde opera. Na de pauze was 
het de beurt aan de opera Carmen. Palle 
Fuhr Jørgensen startte met een mooie 
‘Sur la place chacun passe’, in beurtzang 
met het koor. Ingeborg Bröcheler gaf 
vervolgens samen met het koor een 
overdonderende performance ten beste 
van het bekende nummer ‘Habanera’. 
Thea Vermeulen-Peek en Ingeborg zon-
gen daarop volgend nog een drietal 
aria’s. Als slot van het concert brachten 
koor en de drie solisten gezamenlijk de 
bekende ‘Toreador Song’ ten gehore. 
Het publiek klapte zo enthousiast mee 
dat dit nummer nog eens in de reprise 
werd gezongen. 
En toen was het tijd voor de als van-
ouds bekende tombola op het Rabo-
bankplein waar een aantal gasten met 
mooie prijzen werden verrast. En het 
bleef nog tot in de kleine uurtjes gezel-
lig in Het Klooster. Het Nuenens Man-
nenkoor kan, samen met een enthou-
siast gehoor, terugkijken op een meer 
dan geslaagde viering van zijn 20 jarig 
jubileum. 

Hypotheek Inloopspreekuur 
tijdens Rabo woonweken
Oktober is de woonmaand. Wellicht ook voor u de tijd om naar een nieuw huis 
op zoek te gaan, of uw huidige woning te verbouwen. Er zijn een paar mooie 
nieuwbouwprojecten in de gemeente Nuenen, zoals Nuenen West en GerwenZO! 

Albert Heijn is voor veel buurtbewo-
ners een plek om elkaar te ontmoeten 
en deze lunch was een mooi moment 
om mensen uit het dorp te leren ken-
nen. Er ontstonden onder de ongeveer 
20 gasten geanimeerde gesprekken en 
onderling werden volop tips uitgewis-
seld over hoe, vooral bij het ouder 
worden en het minder mobiel worden, 
de verbinding met elkaar kan worden 
behouden of gezocht. Soms zien men-
sen door omstandigheden hun net-

werk kleiner worden of willen ze om 
andere redenen met iemand van ge-
dachten wisselen. En dan is er Sensoor. 

Sensoor (voorheen SOS Telefonische 
Hulpdienst) verbindt al bijna 60 jaar 
mensen met elkaar. De anonieme 
hulplijn is dag en nacht bereikbaar 
voor een luisterend oor per telefoon 
(040-2125566 of 0900 0767), chat en 
mail. Jaarlijks worden door ca. 1000 
vrijwilligers in heel het land meer dan 
250.000 gesprekken gevoerd. 
Met deze unieke samenwerking willen 
Sensoor en Albert Heijn een bijdrage 
leveren aan een samenleving waar oog 
is voor elkaar. 

Aan de raad van State
Geachte Heer, Mevrouw,

Ik zal me eerst even voorstellen ik ben Truus Verhoeven en heb het actiecomité ‘Uitvaart-
huis Nuenen moet blijven’ opgericht. Dit is gebeurd naar aanleiding van het overlijden 
van mijn echtgenoot op 7 juni jongstleden. Hij is toen opgebaard in het uitvaarthuis. Van 
alle telefoontjes en bezoek kreeg ik te horen dat ze het verschrikkelijk vonden dat het Uit-
vaarthuis weg moest. Daarom heb ik deze actie gestart.
Ons actiecomité is niet groot, we zijn met 8 personen, maar hebben in ruim een week 4200 
handtekeningen opgehaald om het Uitvaarthuis te behouden. Begin juli was de raadsver-
gadering waar wij konden inspreken en onze handtekeningen aan konden bieden. Tij-
dens deze vergadering werd het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd maar werd te-
vens een motie ingediend door de raad om de eigenaar van het Uitvaarthuis de kans te 
geven binnen een jaar een nieuwe locatie tegen het centrum te gaan zoeken, de dwang-
som zou vervallen en hij zou door kunnen werken tot hij een nieuwe locatie had gevon-
den. De vergadering werd geschorst. Zodat het college zich kon beraden over deze motie. 
Na de schorsing vertelde de wethouder dat de motie door het college werd omarmd. We 
vonden het jammer dat het Uitvaarthuis niet kon blijven zitten maar konden als actieco-
mité leven met de motie. We hielden in ieder geval een Uitvaarthuis in Nuenen.
Maar wat schetst onze verbazing, twee dagen voor de bouwvakvakantie, horen we van 
een verslaggever van het ED, dat de dwangsom gehandhaafd blijft en dat het Uitvaart-
huis eind augustus moet sluiten. We waren sprakeloos, eerst een motie omarmen en daar-
na 4200 bewoners negeren. We hebben dezelfde dag verschillende raadsleden gebeld, 
deze waren niet op de hoogte van dit besluit. Dit was besloten door een wethouder en de 
burgemeester, de rest van de wethouders was op vakantie. Omdat we in de vakantieperi-
ode niet veel kunnen zijn we eind augustus weer gestart de wijken te bezoeken die we de 
eerste keer niet bezocht hadden. We hebben nu ruim 8000 handtekeningen van mensen 
uit Nuenen. En hebben helaas nog niet iedereen kunnen bezoeken.
We gaan deze op 28-09-2017 aanbieden aan het college en de raad van Nuenen, maar 
krijgen als inwoners het gevoel dat het belang van een echtpaar voor gaat tegenover 
8000 inwoners van Nuenen. We kunnen het standpunt van het echtpaar wel begrijpen 
maar is het dan niet mogelijk als volwassen mensen gezamenlijk tot een oplossing te ko-
men. Er zijn ook andere manieren als rechtszaken en advocaten.
We leven in Nederland gelukkig in een democratie maar in Nuenen krijgen we als inwoners 
het idee dat het college niet weet wat dat is. De inwoners spreken ook duidelijk uit dat het 
college en de raad Nuenen heeft verkwanseld en geen rekening houdt met zijn inwoners. 

We hebben in Nuenen 22860 inwoners, waarvan ongeveer 5000 kinderen onder de 18 
jaar, dan blijven er 17860 volwassene over. Dus 45% van de Nuenense bevolking wil een 
Uitvaarthuis behouden in Nuenen. We hebben ruim 25% inwoners boven de 65 jaar. De 
meeste van onze ouderen wonen rondom het centrum. Er is toch niets mooier als dat de 
mensen zelfstandig hun dierbaren kunnen bezoeken en niet afhankelijk hoeven te zijn 
van familie of vrienden.
Wij denken dat voor iedereen duidelijk is dat er niets mooier is als met respect afscheid te 
kunnen nemen van een dierbare, en laten we eerlijk zijn de dood hoort ook bij het leven en 
laten we dat niet in een hoekje op een industrieterrein stoppen maar in het dorp waar de 
meeste mensen uit Nuenen hun hele leven of een groot gedeelte van hun leven gewoond 
en geleefd hebben.
Ik weet dat de Raad van State hoofdzakelijk kijkt of alle juridische zaken goed zijn gegaan, 
maar ik hoop ook dat u rekening houdt met de wens van de meeste inwoners van Nuenen.
Wij houden ons niet bezig met alle regel- en wetgeving maar proberen gezamenlijk een 
leefbaar dorp te behouden waar we allemaal met plezier kunnen leven, werken en wonen. 
En daar hoort een Uitvaarthuis ook bij. 

Met vriendelijke groet,
Actiecomité Uitvaarthuis Nuenen moet blijven

Truus Verhoeven, Raessenshof Nuenen

 

Geachte leden huurdersplatform  
‘Helpt Elkander’
 
Wederom, is er voor de zoveelste keer in de afgelopen vijftig jaar, weer sprake van de mo-
gelijke omzetting van onze vereniging naar een stichting.
Het moge ook u duidelijk zijn, dat ik als actief lid sinds één november 1968 tot vandaag, als 
gewezen coordinator van het actiecomité Woningbouwvereniging ‘Helpt Elkander! En als 
secretaris van de vereniging in de periode 1974-1977 mij zal blijven verzetten, tegen de 
omzetting van de vereniging naar mogelijk een stichting!
De door u aangevoerde argumenten in het kader van de ingevoerde Veegwet 2017, veeg 
ik hierbij letterlijk ook van tafel!
Uw uitlating, betreffende deze precaire aangelegenheid, dat u alleen de leden benadert, 
die regelmatig onze Algemene Ledenvergadering bezoeken, komt ook bij mij zeer nega-
tief over, zeker als persoon die zich in al die jaren, speciaal heeft verdiept in het vereni-
gingsrecht!
 
Hopende, dat ook ik, als man van bijna 82 jaar, eind 2019 nog het 100 jarig bestaan van de 
vereniging zal mee mogen maken!

Hoogachtend,
Lid  E.J.F.W.M. Luppens’, Stormvogelhof 1 Nuenen

 
 
 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

De nieuwste
Vesten &

 Cardigans
Tijdens Flits Event
met Mannequin

Vrijdag 6 oktober
van 13.00 tot 16.00 uur.
Tevens ziet u Mode Jurkjes

van o.a. Josephine & Co

Van Harte Welkom

Misschien denkt u er wel over daar 
een woning te kopen. Met de groei-
ende vraag op de woningmarkt van 
dit moment is het soms een hele uit-
daging om uw woonwens te vervul-
len. Het is belangrijk om snel te reage-
ren en te weten of uw droomhuis ook 
haalbaar is. Daarom organiseert Ra-
bobank de Rabo woonweken. Van 23 
september tot en met 7 oktober is ons 
kantoor in Nuenen extra geopend, zo 
ook aanstaande zaterdag 7 oktober.
Heeft u uw droomhuis gevonden? Of 
wilt u alvast weten wat u kunt lenen, 
zodat u gericht op zoek kunt gaan? 
Kom dan vrijblijvend langs voor een 
kosteloos oriëntatiegesprek.

Na uw gesprek krijgt u de WoonBox 
mee naar huis. Een doos vol informa-
tie en inspiratie om u op weg te hel-
pen van uw woonwens naar uw 
droomhuis. Speciaal tijdens de Rabo 
woonweken krijgt u hier een kortings-
bon van VT Wonen bij. Spelenderwijs 
weten wat de vervolgstappen zijn? 
Aan de WoonBox is tevens een han-
dige virtual reality app om u te helpen 
bij uw keuze.

Openingstijden
Zaterdag 7 oktober is ons kantoor in 
Nuenen, Park 34-36, van 10.00 tot 
14.00 uur voor u geopend om zonder 
afspraak binnen te lopen. 

Groepslesintructeur 
m/v gezocht
Op woensdagavond is een gezellige 
groep vrouwen, tussen de 45 en 65 jaar, 
actief met bewegen op muziek, in de 
sporthal aan de Mgr Cuytenlaan in 
Nuenen, tussen 20.30 uur en 21.30 uur. 
Voor meer info: Jetty v Brussel tel: 040-
2834957 of brussel_keulen@hotmail.
com. Riekie Martens tel: 040-2836401 
of riekiemartens@onsnet.nu.

Lezing de 8 stappen    
van de Innerlijke Reis
Michel de Rooij één van de oprichters van de PLEQ trapt af met de eerste In-
spiratie - Talk op zondag 15 oktober. Michel maakte in mei 2016 een voet-
tocht van 800 kilometer naar Santiago de Compostela. Even loskomen van 
de hectiek van alledag, even helemaal niks. De tocht van zes weken in de 
natuur werd een innerlijke reis. 

Het startpunt van zijn Camino was in 
Zuid Frankrijk; St Jean Pied de Port en 
eindigde in Spanje in Santiago de Com-
postela. Een reis die fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel verrijkt. On-
derweg kreeg Michel acht belangrijke 
inzichten. Tijdens deze lezing deelt Mi-
chel zijn ervaringen en inzichten van 
zijn bijzondere tocht. Iedere 3 maan-
den staat er een ander onderwerp cen-

traal tijdens de PLEQ Talks. Ben jij op 
zoek naar een portie inspiratie? Kom 
dan naar één van onze lezingen.

Kleine bijdrage: € 5,- (incl koffie, thee 
en water). Locatie: PLEQ, Voirt 2A in 
Nuenen. Datum en Tijd: zondag 15 ok-
tober van 14.00 tot 15.00 uur.
Er is voldoende ruimte om gratis te 
parkeren.
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Kans op € 10.000,-- netto*
bij het Stijn’s Slaapfestijn!

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

* kijk voor de actievoorwaarden op www.beddenspecialistnuenen.nl

Harp uitproberen tijdens creatieve 
en culturele markt in Gerwen 
Het Blue Planet Harp Ensemble staat op 8 oktober met een stand op de crea-
tieve en culturele markt in Gerwen. Daar kun je de harp zelf ook uitprobe-
ren! De harp is een betoverend instrument. Je kunt op een harp mooie gelui-
den maken. Je kunt er waterdruppels op laten horen, of een waterval. Span-
nende liedjes, vrolijke liedjes, kerstliedjes…..je leert het allemaal bij juf 
Inge in de Blue Planet Harp groepsles! 

Zit jij op de basisschool en wil je ook 
harp leren spelen? Binnenkort start er 
weer een nieuwe groep. Geef je op bij 
juf Inge: inge@frimout.com En kom de 
harp uitproberen op de creatieve en 
culturele markt in Gerwen op zondag 

8 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Meer informatie over de harplessen 
en het Blue Planet Harp Ensemble 
kun je vinden op de website: www.
blueplanetharp.nl of bij Inge Frimout-
Hei: inge@frimout.com.

Zingerij Dwarsgetuigd uit 
Nuenen 20 jaar voortvarend
Dit jaar bestaat shantykoor Zingerij Dwarsgetuigd uit Nuenen 20 jaar. De te-
waterlating van de Zingerij was in september 1997 bij café Schafrath aan het 
Park in Nuenen. Eind oktober wordt dit jubileum gevierd in strandbad Enode.

Wat zijn shanties?
‘Shanties zijn liederen welke aan 
boord werden gezongen van de grote 
zeilschepen (windjammers) bij werk-
zaamheden, die met een grote groep 
zeelieden tegelijkertijd moesten 
plaatsvinden, zoals het anker lichten, 
het hijsen van zeilen of het eentonige 
werk aan de pompen. In een shanty is 
het ritme erg belangrijk. Naast het co-
ordineren van het ritme had de shanty 
ook een sociale functie: de zeelieden 
konden hun hart luchten over de toe-
stand aan boord, zoals de kwaliteit van 
het eten. In de schaarse vrije tijd zaten 
de zeelieden aan dek en bezongen ze 
in deze zogenaamde ‘forebitters’ het 
harde leven aan boord of de emotio-
nele bindingen met de wal, bijvoor-
beeld melancholieke liederen over af-
scheid nemen of drinken.’

Hoe ontstond het shantykoor  
in Nuenen?
‘Zingerij Dwarsgetuigd kwam in 1997 
tot stand op initiatief van een viertal 

enthousiaste Brabanders. Zij kwamen 
tot de conclusie dat er meer is dan zei-
len na een zeiltocht naar Engeland en 
het bezoek aan een pub, waar ze op 
ontspannen manier met zeemanslie-
deren en shanties werden geconfron-
teerd. De naam Dwarsgetuigd houdt 
natuurlijk verband met de dwarsge-
tuigde zeilschepen, waarop destijds de 
shanties werden gezongen, maar toch 
ook met een hint naar Nuenen, waar-
van de (oorspronkelijke) bewoners be-
kend staan om hun wat dwarse karak-
ter en gedrag.’

Waarover zingen de mannen van 
het shantykoor?
‘De Zingerij wil op meeslepende wijze 
oude zeemansliederen en shanties ten 
gehore brengen. Niet als een statisch 
koor, maar meer beeldend het zee-
mansleven en het werken aan boord 
op de oude zeilschepen. Het doel is ze-
ker ook om de kwaliteit van het ‘zin-
gen en laten beleven’ steeds te verbe-
teren.

Het repertoire bestaat uit de authen-
tieke liederen uit de zeil- , vis- en wal-
visvaart. Bij optredens in verzorgings-
huizen of voor ouderenbonden, Zon-
nebloem, etc. hebben we een speciaal 
aangepast programma met vele oud-
Hollandse maritieme liederen.
De zangavonden zijn een mix van 
‘hard’ werken en gezellig samenzijn. Er 
wordt een aantal keren per jaar opge-
treden in Nederland en Duitsland, om 
te laten horen en zien wat we kunnen.’

Wat maakt het zo aantrekkelijk om 
in een shantykoor te zingen?
‘Zingen bij Dwarsgetuigd is zingen 
over vrijheid, de zee, het avontuur sa-
men met andere mannen in een ont-
spannen, kameraadschappelijke sfeer 
van gezelligheid. Wij zingen op het ge-
voel. Kennis van notenschrift is niet 
belangrijk; wel hechten we aan sfeer en 
kameraadschap hetgeen zich uit in de 
gezamenlijk optredens waarbij de part-
ners ons vergezellen, jaarlijkse optre-
den op festivals, braderieën, verpleeg-
huizen, etc., maar ook in Duitsland.
Onze optredens werken zeer aanste-
kelijk bij het publiek door onze uit-
straling, enthousiasme en ongedwon-
genheid. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. We zingen op de donderdag-
avond op de even weken in de brede 
basisschool De Wentelwiek.’ Meer in-
formatie: Hans Bijleveld, tel.06-
53508530; mail: hans.bijleveld@gmail.
com; www.dwarsgetuigd.nl

Zondagmiddag 29 oktober geeft 
Dwarsgetuigd een jubileum concert 
met gastoptredens in Strandbad Eno-
de. Aanvang 14.00 uur, toegang vrij.

Diabetes Fonds zoekt collectanten
Diabetes Fonds zoekt nieuwe collectanten in Nuenen, m.n. Eeneind, Nuenen 
Centrum, Lyndakkers, Tomakker, Broekdijk, Eikelkampen en omgeving. Een 
bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabetes? 
Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in Nue-
nen. De collecteweek is dit jaar van 30 oktober t/m 4 november ’17.

Wilt u collectant worden? 
Meldt u dan aan bij Thieu van Ek-
kendonk, coördinator collecte in Nue-
nen van het Diabetes Fonds via t.vanek-
kendonk@onsnet.nu of via telefoon-
nummer 040-2842317.
Meer informatie op www.diabetes-
fonds.nl/collectant
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-

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



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 PUZZELHOEKWeek 40

Kruiswoord

Horizontaal: 1 om die reden 6 hefgewicht 12 ronddraaien 13 arts 
15 honderd gram 16 tam 18 rijstrook 19 managementfunctie (afk.) 
20 uitroep van afkeer 22 isolatiemateriaal 25 decimeter 26 heel goed! 
29 zangnoot 30 omhaal 32 graansoort 34 kerklied 36 loods 37 geurstof 
39 Limburgs gebak 41 droog en dor 43 werkelijk 45 Britse omroep (afk.) 
47 herkauwer 49 voorbij 50 bij benadering 52 lage rivierstand 53 energiezuinige 
verlichting 55 met groot inzicht 56 tijdstip 58 grasland 59 voortsleuren 61 grens 
63 treurig 64 opschepper.

Verticaal: 1 Germaanse dondergod 2 wanneer 3 reeds 4 deel v.e. auto 
5 onvoltooid 7 bladnerf 8 dik en zwaar 9 te koop 10 etcetera 
11 eerder dan gedacht 12 houten vat 14 boekvorm 17 houten bak 
18 jong roofdier 21 beraad 23 basisonderwijs 24 zangwijs 27 vetplant 
28 mondeling 30 borstelig 31 elke keer weer 33 muziekgenre 35 kwelgeest 
38 hitsig 40 Nijlreiger 41 stroombron 42 afslag 44 muggenlarve 46 broeder 
48 alvorens 50 vroegere belasting 51 ontvangzaal 54 van de 55 pijn 57 tochtje 
58 vragend vnw. 60 circa 3,14 62 motorschip.

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

B A O B A B P L O E R T

E L D O O R L E E M W L

T O T E M E V A F O L I E

T E E R B I V A K E E S T

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

R T U R IJ N S T R A K E

I O O D

A P L E N S C L E A N M

N N O F A T R E P E C O

G E S P R U Z I E K O R T

S T E A K D A S O N N E T

T T G A A I I E M E M O

O D E N S E S M A L T E

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

Oplossingen wk 39
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

S T A R T K L A A R

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BOGEN
CONSULAAT
DELTA
FLACON
GALMUG
GROEIFASE
GROOT
HAGELSTEEN
HAITI
HECTOMETER
HEFFING
IEDEREEN
INRIT
KLINKER
LEGIO
LEIDRAAD
MEEUWENEI
MILJOEN
PALET
SALADE
STEUN
STICK
STOEL
TOETS
TRAAN
VERKLARING
WAANZIN

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

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 6 7 1 3
3 2

7 2 8
4

6 9 5 1
8 2 7

7 3
4 5

3 8 4 1

week 38, Mw. C. van Canneyt, Nuenen.

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

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

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

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

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

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

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.

WIL JE MEER ZELF-
VERTROUWEN? Maak 
een afspraak met Marga Du-
bach. je-bent-okee.nl (tel.:06-
33640170) of stuur een mail 
aan margadubach@gmail.com

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.

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!!

VAN DE VEERDONK 
KOMT MET RUM! 

De voorstellingen van cabare-
tier Mark van de Veerdonk in 
Het Klooster krijgen een extra 
feestelijk karakter. Op vrijdag 3 
en zaterdag 4 november neemt 
hij namelijk een meezingband 
mee: RUM. Oftewel, Roept U 
maar. Dat betekent in de pauze 
en na afloop meezingen of brul-
len met bekende hits, die het 
publiek zelf kan kiezen. RUM 
heeft een repertoire van meer 
dan 1500 bekende hits, “en als 
we liedje het niet kennen, dan 
spelen we het nóg”!
Er zijn nog kaarten €16,- voor 
de avond te verkrijgen via het 
Klooster.De voorstelling begint 
om 19.30 uur. Na de voorstel-
ling, is het dus tot in de late 
uurtjes feest in Het Klooster.

WWW.KLOOSTERNUENEN.NL

Politieberichten
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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’. Op zondag na de H. Mis
op werkdagen van 09.00-12.00 uur
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen

t/m 10 november
Expositie ‘Verbeelding’
tijdens openingsuren

bibliotheek Dommeldal in Nuenen

Donderdag 5 oktober
10.30-11.30 uur Gratis proefles Nordic 

Walking voor senioren door Jacqueline Koe-
hler van Het Voetspoor. Fysiotherapie Kwiek, 

Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Donderdag 5 oktober
20.00 uur Jongerenkoorconcert

 de Singknaben der St.Ursenkathedrale
H. Clemenskerk, Park 55, Nuenen

Vrijdag 6 oktober
Nationale Ouderendag

09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal
Watermolen van Opwetten

Vrijdag 6 oktober
09.30 uur Informatie-ochtend 
Werkgroep Rouwbegeleiding 

Pastoraal Centrum, 
Park 55, 5671 GC Nuenen

Vrijdag 6 oktober
 10.00 - 12.00 uur Gratis oogtest 

door Optiek Verhoeven
Fysiotherapie Kwiek, 

Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Vrijdag 6 oktober
15.30 - 17.00 uur Presentatie (onder)voe-

ding door diëtiste Angelique van der Sanden
Fysiotherapie Kwiek, 

Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Vrijdag 6 oktober
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis in Lieshout
21.00 uur PvdA-inloop
Café Schafrath, Nuenen

Zaterdag 7 oktober
11.00 tot 16.00 uur Open Dag 

Archipel Akkers
Margot Begemannstraat 9, 

5671 CW Nuenen

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober
11.00-17.00 uur Expositie Art on the Move

Van Atelier Nuenen
Voormalige Peugeot garage, Gerwen

Zaterdag 7 oktober
13.00 -17.00 uur KBO Voedselbankbridge-

drive. KBO-ruimten in het Klooster
Park Nuenen

Zaterdag 7 oktober
16.00 uur Concert Jarige EOV

John Geven Studio’s
Spegelt 45-47 te Nuenen

Zaterdag 7 oktober
20.00 uur Concert Brassband 

de Vooruitgang met trombonist Jos Jansen 
Klooster Nuenen

Zaterdag 7 oktober
20.30 uur The Time Travellers 

Dorpshuis Lieshout

Zondag 8 oktober
11.00-16.00 uur Creatieve markt 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Heuvel 11 in Gerwen

Zondag 8 oktober
14.00 uur Cultuur Overdag - familieconcert 

‘Kippenvel’
 in het kader van de Kinderboekenweek

Het Klooster

Zondag 8 oktober
14.00 uur Najaarswandeling van natuurclub 
SDNI. Vanaf de herberg op het terrein van 

Eckartdal, Nuenenseweg in Eindhoven

Zondag 8 oktober
14.30 Orgelwandelconcerten Nuenen
 Van Goghkerkje aan Papenvoort 2a

14.30 uur Orgelwandelconcerten Nuenen
H. Clemenskerk aan Park 53 in Nuenen

Zondag 8 oktober
15.30 uur Sunny Blues: D.C. Dedley’s

Café Schafrath Nuenen

Maandag 9 oktober
11.00-16.00 uur Creatieve en culturele 

markt. D’n Heuvel 11 in Gerwen

Dinsdag 10 oktober
19.30 uur Openbare repetitie Drumfanfare 

Jong Leven
 MFA De Koppelaar te Nederwetten

Dinsdag 10 oktober
10.30 uur Cultuur Overdag - film ‘Monsieur 

Chocolat’. Het Klooster
13.30 uur KBO informatiemiddag Zorg, 
welzijn en wonen. Dorpshuis Lieshout

Maandag 9 oktober
14.00 uur PEER: Wonen zonder gas 

door David Smeulders
Dorpshuis de Koppelaar

De Koppel 1 te Nederwetten

Dinsdag 10 oktober
19.00-21.00 uur Informatieavond
nieuwbouwwoningen Mariahout

Het Buurthuis, Bernadettestraat 43 
in Mariahout

Maandag 9 oktober
20.00 uur Informatieavond Mabib glasvezel
Dorpshuis D’n Heuvel, Heuvel 11 - Gerwen

Maandag 9 oktober
14.00 uur Reisverslag Cross Country 

van Toronto tot San Franscisco
door Greet en Dick van Toorn
In d’n Heuvel 11 in Gerwen

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.

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, 
na het overlijden van mijn man

Jon van Hoeckel
Veel telefoontjes, kaarten en bloemen. Bezoek aan huis en in de kerk. Dank 
ook aan politie, ambulance, onbekenden die Eerste Hulp verleenden. Het 
NMK, Pastor Marieke en v.d. Stappen die de uitvaart goed heeft verzorgd. 
Dit alles voelt voor ons als een warme deken. Hier kunnen wij verder mee.

Henny, Remco-Marlijn, Sandra, Jelle, Nina, Tijn en Gijs.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 okt. 18.30 uur: viering, kin-
derkoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 8 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 7 oktober 18.30 uur: Riet van 
Rooy - van Teeffelen.
Zondag 8 oktober 11.00 uur: Ger van 
Dartel; Cor Vermeulen; Jan en Miet 
Dijstelbloem - Knoops; Tijn en Jo Smits 
- Kuijten; Toos van Kessel; Antoon en 
Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Johan en Oda 
van Kemenade - Pepers; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Johan 
Sleegers; Miriam Raessens; René Elst.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Tim Smul-
ders, Kerkakkers 14. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

De opbrengst van de extra collecte 
voor PAX was in Nuenen € 163,92.

Donderdag 5 oktober is er in de H. 
Clemenskerk in Nuenen om 20.00 uur 
een concert door een jongenskoor uit 
Solothurn in Zwitserland. De toegang 
is gratis, aan het eind is er een collecte.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 8 oktober 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Gerard 
Donkers; Huub van den Oever, vanwe-
ge sterfdag; Riek v.d. Putten - Sanders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PAX was in Gerwen € 115,80.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 oktober, 9.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Ella Kerkhof-de Goey; Ouders Jan en 
Stien van Hattem-Teurlings; Theo Ro-
vers en Annie Rovers - Verkuijlen. 

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte voor 
PAX was in Nederwetten € 48,70.

In onze parochie is overleden Ella Kerk-
hof - de Goeij, Hoekstraat 75. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

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

Zondag 8 oktober. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. In deze dienst zullen wij af-
scheid nemen van haar als predikant 
van de Protestantse Gemeente. Zij 
werkt inmiddels bij het drugspastoraat 
in Amsterdam. Medewerking van een 
gelegenheidskoor o.l.v. Ingrid de 
Graaff. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor de organisatie van de 
kerstpakkettenactie in december. Elke 
donderdag is de kerk open voor het 
Open Huis in de Ontmoetingsruimte. 
U bent van harte welkom! 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 5 oktober. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 H. Lof van de 
oktobermaand; 18.30 H. Mis, votief-
mis van Onze Heer Jezus Christus Ho-
gepriester; gedachtenis van H. Placi-
dus en gezellen, martelaren. 
Vrijdag 6 oktober. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 H. Lof; 18.30 H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis van H. Bruno, belijder. 
Zaterdag 7 oktober. 7.15 uur H. Mis en 
8.00 uur vertrek bedevaart naar Bann-
eux; 8.30 uur Eerste zaterdag van de 
maand, Feest van de H. Rozenkrans; 
gedachtenis van H. Marcus, paus en 
belijder. Na de H. Mis Lof met rozen-
krans. 
Zondag 8 oktober. Achttiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 9 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Leonardi, belijder; ge-
dachtenis van H. Dionysius, Rusticus 
en Eleutherius, martelaren. 
Dinsdag 10 oktober. 18.30 uur Francis-
cus Borgia, belijder. 
Woensdag 12 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van het Moederschap van 
de H. Maagd. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Bisschop De Korte trekt volle zaal
Door John Haan

Woensdagavond 27 september sprak Gerard de Korte, bisschop van het bis-
dom ’s Hertogenbosch, in De Regenboog over het onderwerp oecumene. 
Een honderdtal aanwezigen vormden zijn gehoor. Bekend mag zijn dat in 
Nuenen de Protestantse Gemeente Nuenen en de katholieke parochie en-
thousiast samenwerken op velerlei gebied. Bisschop de Korte op zijn beurt 
is bekend om zijn affiniteit met oecumene. 

De Korte liet een heel scala onderwer-
pen de revue passeren. Als eerste be-
sprak hij de huidige samenleving waar-
in de kerken functioneren. Hij memo-
reerde de kwantitatieve krimp die de 
kerken doormaken en de religieuze 
onzekerheid die doordringt tot in het 
hart van parochies en protestantse ge-
meentes. De bisschop stipte vervol-
gens het Oosters Schisma (jaar 1054) 
aan, dat zorgde voor een scheuring 
tussen de Oosterse en Westerse chris-
telijke kerken en de Reformatie (1517), 
die leidde tot een scheuring in de Wes-
terse kerk. Vanaf toen hebben de ker-
ken elkaar verketterd, beoorloogd, ge-
negeerd en gemarginaliseerd. Sinds 
honderd jaar is die onchristelijke hou-
ding langzaam veranderd. In 1948 re-
sulteerde dat in de oprichting van de 
Wereldraad van Kerken. 
Thans is het algemene gevoel dat wat 
kerken bindt groter is dan wat hen 
scheidt. Desondanks zijn er nog talrij-
ke theologische en institutionele ver-
schilpunten en dat verdriet vele gelovi-
gen. Er is ook onbegrip, niet alleen op 
lokaal niveau, over de trage vooruit-
gang bij het oplossen van die geschil-
punten. Binnen de protestantse ge-

meenten is men bijvoorbeeld teleurge-
steld over de blokkades die er voor hen 
bestaan aan volledige deelname aan de 
katholieke eucharistie. Bisschop de 
Korte had daar begrip voor, maar kon 
daar, op grond van theologische argu-
menten, niets aan veranderen. De 
komst van bisschop Gerard de Korte 
naar Nuenen en de open discussie 
oogstte bij alle aanwezigen veel waar-
dering en die werd aan het slot van de 
avond met applaus onderstreept. 
Sinds de oprichting van de Raad van 
Kerken Nederland in 1968 is veel be-
reikt. Oecumene is een moeilijk proces 
en vergt veel van het uithoudingsver-
mogen van gelovigen. Hoop kan geput 
worden uit het feit dat in één generatie 
al veel standpunten, waarvan eertijds 
werd beweerd dat zij voor alle tijden 
vastlagen, niet zo onwrikbaar bleken te 
zijn. 

Open Dag 

Een kijkje nemen 
bij Akkers? 
Dat vinden wij bijzonder normaal. 
Zaterdag 7 oktober, 11.00-16.00 uur!
•	 Tovertafel
•	 Zorgrobot	Zora	
•	 Rondleidingen	in	kleine	groepen
•	 Kapper
•	 Wellness
•	 Gasterij
•	 Dagbestedingscoach
•	 Kraam	vanuit	het	servicebureau
•	 Informatie	over	vrijwilligerswerk
•	 Koffie/thee	met	iets	lekkers

Wilt u nader kennis maken met Archi-
pel Akkers? U bent van harte welkom 
op 7 oktober! Alle ruimtes op de be-
gane grond zijn geopend en u kunt een 
rondleiding krijgen. Kom tussen 11.00 
en 16.00 uur een kijkje nemen!

Gezinsviering 
Na een bijzonder bezoek aan Museum 
voor Religieuze Kunsten (MRK) te 
Uden hebben we als werkgroep com-
municanten en gezinsvieringen weer 
hele leuke ideeën voor het komende 
communie jaar met het jaarthema: ‘sa-
men op weg met Jezus’.
Deze viering ‘neem elkaar bij de hand’ 
starten we met het voorstellen van de 
aanstaande communicanten. We ne-
men jullie bij de hand en laten jullie er-
varen welk feest we vieren in onze 
kerk, met als prachtige afsluiting de 
communie	in	mei/juni	2018.
Kom en doe mee, verhalen gebeden en 
vooral ook leuke liedjes!
Neem papa, mama, oma’s en opa’s 
broertjes en zusjes aan de hand voor 
deze gezinsviering!
7 oktober Gezinsviering H. Clemens-
kerk in Nuenen om 18.30 uur hier 
zingt het kinderkoor,
8 oktober Gezinsviering St. Lamber-
tuskerk in Nederwetten om 09.30 uur 
dan zingen Christel & Catharien,
8 oktober Gezinsviering St. Clemens-
kerk in Gerwen om 11.00 uur hier 
zingt het Parochiekoor.

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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SPORT
Zondag 15 oktober vanuit Nuenen

Veldtoertocht     
‘Dak van Brabant’ voor iedereen
Zondag 15 oktober kan iedere liefhebber meedoen aan de veldtoertocht ‘Dak 
van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een mountain-
biketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken tussen 8.30 en 10.00 uur bij de 
NKV-kantine op sportpark Wettenseind. Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 
kilometer met de mogelijkheid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 
 

Z&PV Nuenen Heren 1   
doet weer mee
Vorige week werd nog nipt verloren. De eerste thuiswedstrijd dit seizoen in 
het Universiteitszwembad in Eindhoven werd door het Nuenense heren-
team met dubbele cijfers gewonnen. Nuenen was niet de enige.

Hoogste punt op 60 meter
Het ‘Dak van Brabant’ is met 60 meter 
het hoogste punt in de provincie 
Noord-Brabant. Honderden ATB-ers 
nemen jaarlijks deel aan dit goed geor-
ganiseerde evenement. De tocht wordt 
georganiseerd door Toerclub Nuenen 
onder de vlag van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU). 
 
Klimmetjes en afdalingen
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landwegge-
tjes. Het hoogste punt van het ‘Dak 
van Brabant’ ligt op het Landgoed Gul-
bergen tussen Nuenen en Geldrop-

Mierlo. In het parcours zitten steile 
klimmetjes en spectaculaire afdalin-
gen. Halfweg de routes krijgen deelne-

Mountainbikers in actie op het ‘Dak van 
Brabant’ in Nuenen. Foto’s Cees van Keulen

Vorige jaar werd één keer nipt gewon-
nen en één keer gelijk gespeeld tegen 
DWK uit Barneveld. Dit jaar verliep de 
eerste wedstrijd tegen de waterkippen 
geheel anders. Nuenen kwam flitsend 
uit de startblokken, overrompelde de 
tegenstander en na de eerste periode 
stond het al 5-0 voor Nuenen en was 
de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 
De tweede periode was om onver-
klaarbare reden echter veel minder en 
werd er niet gescoord. In de tweede 
helft van de wedstrijd kwamen er nog 
7 doelpunten bij, wist DWK maar 1 
keer te scoren en was iedereen uit 
Nuenen blij met een goede 12-1 over-
winning. Een belangrijke bijdrage in 
deze overwinning met maar één te-

gendoelpunt werd geleverd door de 
ijzersterke midachter-verdedigers 
Dirk Bothof en Mart Vermeulen, die 
beide ook nog 3 keer scoorden.

Het gaat een vreemd seizoen worden. 
Naast de ruime uitslag van Nuenen, 
wisten ook Zeester, de Treffers, DBD, 
Arethusa en De Vennen in de andere 
wedstrijden met meer dan 10 doelpun-
ten verschil te winnen. Het lijkt erop of 
de verschillen dit jaar in de landelijke 
3e klasse groter zijn geworden. Na de 
fikse verjonging en daarenboven met 
de diverse geblesseerde spelers is het 
nog even afwachten of Nuenen bij het 
linker of rechter rijtje op de ranglijst 
gaat horen. 

Verdediger Mart Vermeulen 
scoort drie keer

Waterpolo

Gemakkelijke overwinning 
NKV 1 in Maastricht
Afgelopen zondag stond de wedstrijd Maastricht - NKV op het programma. 
Gas erop! Dat was ook het devies vóór de wedstrijd. Met de wetenschap dat 
NKV 2 net daarvoor thuis had gewonnen werd er vol overtuiging gestart.

Wielersport Korfbal

Maastricht wist sterk te starten met di-
rect een score uit de eerste aanval. Tim 
Wigmans antwoordde met een score 
uit het eerste schot namens NKV. Het 
spel was aardig verzorgd en diverse 
kansen werden benut, maar het rende-
ment liet nog wat te wensen over. Na 
17,5 minuut een time out. Vreemd 
voor deze klasse, maar de scheidsrech-
ter had het nodig. Vooraf ook aangege-
ven dat er een kans was dat hij moeite 
had met het nog niet aangepaste en 
dus grote veld en zijn fysieke achter-
stand. Klasse dat hij het aangaf en de 
coaches waren sportief in de reactie.

Na de time out was Chantal Mes-
serschmidt direct scherp, de ruime 
voorsprong werd nog ruimer en een 
echte wedstrijd was het nooit. Met 
rust 2-9 voorsprong, met het gevoel 
dat de score niet de verhoudingen in 
het spel aangaf. De verdediging stond 
goed, met spel ver buiten de korfzone 
en de kansen die Maastricht mocht ne-
men leidden vaker tot balbezit NKV 
dan gevaar.
 
Tweede helft, met vier aanvallen van 
NKV met vier scores op rij. Rendement 
steeg. Chantal Messerschmidt nam 
hierin het voortouw, stelde halve kan-
sen uit en zo kwam iedereen aan bod 
voor goede kansen. Het zag er goed uit. 
Ook in het andere vak kon iedereen 
vrije ruimtes en kansen creëren. De 
toppers kwamen aan genoeg scores, de 
grote vraag was echter: kan iedereen 
mee scoren? Inge Verbruggen pikte een 
doelpunt mee, haar eerste uit het veld-

spel. Meike van der Velden was het 
zondag niet gegund, ondanks aantal 
goede doorloopballen en afstands-
schoten. Lieke kwam erin voor haar en 
zodra ze mocht aanvallen liet ze zien 
dat ze een spitsdame is. Ruimte en 
dreiging wisselden elkaar af en het rit-
me in score werd weer opgepakt. 6-23 
was de einduitslag, en dat op groot veld 
wat betekent dat er nog rek in zit.

De spanning ligt in de wedstrijd van 
komende zaterdag, thuis om 15.30 uur 
tegen Attila. De vorige keer leverde het 
onderling treffen een verlies op voor 
NKV met een doelpuntrijke wedstrijd 
van beide kanten, waarbij de studenten 
uit Eindhoven net wat slimmer waren 
in de eindfase. Hoe loopt het af ko-
mende zaterdag? Wees erbij en moe-
dig de groen witten aan naar de winst.

PROEFTRAINEN BIJ NKV!
Ben jij een jongen of meisje van 4 jaar 
of ouder en zoek je een leuke, actieve 
en sociale sport? Kom dan eens proef-
trainen bij NKV! Zaterdag 7 oktober 
van 11.30 tot 12.30 uur op Wettenseind 
20 Nuenen.

mers bouillon, thee en koek aangebo-
den. Bij de finish is een afspuitplaats 
voor fietsen en kunnen deelnemers 
douchen.
 
Inschrijven
Er wordt zondagmorgen 15 oktober 
gestart vanaf het inschrijfpunt op 
sportpark Wettenseind tussen half ne-
gen en tien uur. Inschrijven kost drie 
euro voor deelnemers met NTFU- of 
KNWU-pasje en voor niet-leden een 
euro extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Voor meer informatie 
over het ‘Dak van Brabant’: 
www.tcnuenen.nl

Agenda Holland 
Casino Eindhoven
Donderdag 05-10-17, 19.00 - 22.00 
uur, Crazy Thursday Final.
Zondag 08-10-17 16.00 - 22.00 uur, 
Live Muziek met Moon About.
Dinsdag 10-10-17, 12.00 - 17.00 uur, 
Tombola Tuesday.
Zondag 15-10-17, 16.00 - 22.00 uur, 
Live Muziek met Something Else.
Dinsdag 17-10-17, 12.00 - 17.00 uur, 
Tombola Tuesday.
Zondag 22-10-17 16.00 - 22.00 uur, 
Live Muziek met Cuata.
Dinsdag 24-10-17, 12.00 - 17.00 uur, 
Tombola Tuesday.
Donderdag 26-10-17, 20.00 - 00.00 
uur, Acoustic Classics.
Zondag 29-10-17, 6.00 - 22.00 uur, 
Live Muziek met Gino Politi.
Dinsdag 31-10-17, 12.00 - 17.00 uur, 
Tombola Tuesday.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/vestigingen/
eindhoven en/of www.facebook.com/
hollandcasinoeindhoven    
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SPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZENSPELEN, GENIETEN EN GEZELLIGE PRIJZEN

2 T/M 31 OKTOBER

AGENDA OKTOBER
EINDHOVEN

ZONDAG 1 OKTOBER
SUNDAY ROYALE
MET COME AGAIN

DINSDAG 3 OKTOBER
TOMBOLA TUESDAY

DINSDAG 3 OKTOBER
WINNAARSAVOND
DROOMPRIJZEN

WOENSDAG 4 OKTOBER
CHINEES MAANFEEST

DONDERDAG 5 OKTOBER
CRAZY THURSDAY FINAL

ZONDAG 8 OKTOBER
LIVE MUZIEK
MET MOON ABOUT

DINSDAG 10 OKTOBER
TOMBOLA TUESDAY

DONDERDAG 12 OKTOBER
OKTOBERFEST AVOND

ZONDAG 15 OKTOBER
LIVE MUZIEK
MET SOMETHING ELSE

DINSDAG 17 OKTOBER
TOMBOLA TUESDAY

ZONDAG 22 OKTOBER
LIVE MUZIEK
MET CUATA

DINSDAG 24 OKTOBER
TOMBOLA TUESDAY

DONDERDAG 26 OKTOBER
ACOUSTIC CLASSICS
MET STEEL STRING REVIVAL

ZONDAG 29 OKTOBER
LIVE MUZIEK
MET GINO POLITI

DINSDAG 31 OKTOBER
TOMBOLA TUESDAY

HET ENIGE ECHTE CASINO

Paulus Schäfer met gastmuzikant Tim Welvaars

Gipsyjazz-avonden     
in café de Stam Gerwen
 
Maandag 23 oktober verzorgen ervaren gitaristen en gastmuzikant Tim 
Welvaars op mondharmonica een gipsyjazz-concert in Gerwen. Muzikale 
duizendpoot Tim Welvaars en gipsygitarist Paulus Schäfer met zijn trio be-
treden het podium in het intieme concert-café de Stam in Gerwen. Paulus 
Schäfer en zijn bandleden zijn bewezen vertolkers van de gipsyjazz.
 
De combinatie van de typische gipsyjazz 
met andere muziekstijlen leverde eer-
der al verrassende muzikale avonden op 
in café de Stam. Zoals de gastoptredens 
bij Paulus Schäfer van accordeonist Do-
minique Paats, saxofonist Jacco van 
Santen en het Italiaanse Dario Napoli 
Trio. 
 
Paulus Schäfer invites…
Afgelopen maanden is Paulus Schäfer 
voor optredens en workshops in 
Amerika, Italië, Engeland, Frankrijk, 
Kroatië en Duitsland geweest. Hij ge-
niet van de vele muzikale samenwer-
kingen in het buitenland maar is ook 
altijd weer blij als hij thuis, bij zijn ge-
zin, familie en vrienden in Gerwen is. 
Hij laat graag anderen kennismaken 
met de gipsyjazz, maar is zelf ook al-
tijd nieuwsgierig naar de muziekstij-
len van andere muzikanten. Daarom 
nodigt hij de komende maanden een 
aantal muzikanten en bands uit in zijn 
dorp. Op sommige avonden speelt 

Paulus met zijn eigen trio met een 
gastmuzikant, terwijl op andere avon-
den een band speelt, samen met Pau-
lus. Dat gebeurt onder de noemer: 
Paulus Schäfer invites.
 
Leerling van Toots Thielemans
Voor de eerste ‘Paulus Schäfer invites’ 
is Tim Welvaars uitgenodigd. Hij vol-
tooide aan het Hilversums conserva-
torium de studie lichte muziek voor 
saxofoon, piano en arrangeren. Daar-
na heeft Tim Welvaars zich gespecia-
liseerd in de jazzharmonica. In 1988 
werd hij geïntroduceerd als eerste 
leerling van de legendarische Toots 
Thielemans. Tim Welvaars won als 
‘Toots’ de Henny Huisman Soundmix 
Show. Hij woonde en werkte zo’n vijf 
jaar in Los Angeles en trad daar op 
met grootheden uit de jazzwereld zo-
als Stevie Wonder, Ray Brown en Lee 
Ritenour.
 
Kaarten reserveren
Het gipsyjazzconcert van het Paulus 
Schäfer Trio met gastmuzikant Tim 
Welvaars begint maandagavond 23 
oktober om acht uur in café de Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. Kaarten 
kunnen à tien euro gereserveerd wor-
den op info@sintimusic.nl of via Sin-
tiMusic 06 8193 5569.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 6 oktober organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Keep looking up…….         bouwterrein locatie Tuincentrum Coppelmans
(foto: Peter Coppens)

Najaarswandeling
Op zondag 8 oktober wordt er weer een 
prachtige najaarswandeling georgani-
seerd. Na het succes van de afgelopen 
drie jaar zal ook dit jaar de wandeling 
worden gegidst door leden van de na-
tuurclub SDNI. Deze leden wonen zelf 
op het Eckartdal en laten u hun prach-
tige en natuurlijke leefomgeving zien. 
Aanvang 14.00 uur vanaf de herberg 
op het terrein van Eckartdal aan de 
Nuenenseweg in Eindhoven.
Laarzen of waterdichte schoenen wor-
den van harte aanbevolen.
Info: Kees Planken, tel. 0402421423.

Openbare repetitie  
Drumfanfare Jong Leven
Ben je muzikaal, speel je een instrument, ben je op zoek naar een gezellige muziek-
vereniging, heb je altijd al eens op een trommel willen slaan of heb je gewoon zin in 
een muzikale avond? Kom dan eens binnen lopen op onze openbare repetitie. 
Op dinsdagavond 10 oktober zal Drumfanfare Jong Leven, onder leiding van Jos 
de Vos, repeteren in MFA De Koppelaar te Nederwetten. Op dit moment zijn 
we hard bezig met de voorbereidingen voor het concours in november, maar 
daarnaast zullen we ook enkele bekende pop-nummers ten gehore brengen. 
Je bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur binnen te lopen voor extra informatie 
en wij beloven je een gezellige avond. Voor meer informatie over Drumfanfare Jong 
Leven kunt u terecht op www.drumfanfarejongleven.nl. vHopelijk tot dan!
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Voetbal

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zaterdag 7 oktober
Best Vooruit VE1 - Nuenen VE1  16 45
Waalre VE1 - Nuenen VE2        16 30
Zondag 8 oktober
Nuenen1 - Woezik              14 30
Rigtersbleek VR1 - Nuenen VR1  12 30
Nuenen 2 - UNA 2              12 00
OVCS VR1 - Nuenen VR2              12 30
ODC 3 - Nuenen 3              11 00
De Valk VR1 - Nuenen VR3       10 00
Boxtel 2 - Nuenen 4             11 00
Nuenen 5 - SV Valkenswaard 3  12 00
Nuenen 6 - Brabantia 3          12 00
SV Valkenswaard 4 - Nuenen 8  10 00
Nuenen 9 - RKVVO 5            14 30
Nuenen 10 - Wilhelmina Boys 6 14 30
Nuenen 11 - Wilhelmina B  10   10 00
Nuenen 12 - Acht 7             10 00
SBC 11 - Nuenen 13             12 00 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 7 oktober 
EMK Vet 1 - RKGSV Vet 1         15 30
Zondag 8 oktober
RKGSV 1 - SPV 1                 14 30
RKGSV 2 - RKDSV 2              11 00
Woenselse B  10 - RKGSV 3      14 30

EMK
Vrijdag 6 oktober
TOB 1 - EMK 1 (zaal)             21 10
EMK 2 (zaal) - FCV 3             20 55
Zaterdag 7 oktober
EMK VE 1 - RKGSV VE 1                  15 30
Zondag 8 oktober
ASV’33 1 - EMK 1                14 30
EMK 2 - Beerse Boys 4           11 00
EFC 4 - EMK 3                   12 00
Nieuw Woensel 3 - EMK 4       10 00
EMK 5 - Geldrop 7               11 00
EMK 6 - Braakhuizen 7           11 00
EMK VR1 - Nederwetten VR 1    13 00

RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 6 oktober
Ned  VR 30+1 - Braakh VR30+1  20 00
Zaterdag 7 oktober
Nederw  Vet - Brabantia Vet      16 30
Zondag 8 oktober
Nederw  1 - HVV Helmond 1      14 30
Nederwetten 2 - Tongelre 3     12 30
Unitas’59 10 - Nederwetten 4   12 00
Nederwetten 5 - Heeze 5            10 00
EMK Vr 1 - Nederwetten Vr 1     13 00
Acht Vr 1 - Nederwetten Vr 2     14 30

NKV KORFBAL
Zaterdag 7 oktober
NKV 1 - Attila 1                  15 30
Zondag 8 oktober
Movado 2 - NKV 2              13 00
Movado 3 - NKV 3              11 30

Speelplan SA contract * 
De afgelopen vier weken hebben we in de columns aandacht besteed aan het bieden. Het is 
heel fijn als je goed kunt bieden, maar als je slecht afspeelt, zul je vaak down gaan en heeft 
het goede bieden dus geen zin gehad. Vandaag gaan we kijken hoe we te werk moeten 
gaan als we een SA contract moeten afspelen. 
 
Allereerst tellen we hoeveel slagen we kunnen oprapen zonder van slag te gaan: ‘vaste slagen’. Die vaste 
slagen moeten we niet meteen oprapen, want dan ontwikkelen we slagen voor de tegenpartij. We 
gaan eerst kijken in welke kleuren we slagen kunnen ontwikkelen om te bepalen wat onze ‘werkkleur’ 
moet worden. Er zijn drie manieren om slagen te ontwikkelen: 

•  hoge kaart eruit drijven: HVB - 543. Als je deze kleur speelt en de tegenpartij de aas pakt, heb je 
twee slagen ontwikkeld. Dit zijn zekere extra slagen en daarom een goede werkkleur. 

• lengteslagen ontwikkelen: A8764 - H32. Als de kleur netjes 3-2 verdeeld zit, geef je Één slag af 
en heb je twee lengteslagen ontwikkeld. De A en de H ontwikkel je niet, dat zijn al vaste slagen. 
Lengteslagen zijn onzekere extra slagen, omdat de kleur ook 5-0 verdeeld kan zitten. 

•  snijden: AV32 - 54. Je kunt de vijf voorspelen en als de Heer aan de goede kant zit, heb je de vrouw 
ontwikkeld. Dit is ook weer een onzekere extra slag (50% kans). Ook naar de ‘losse’ honneur toe-
spelen is een manier om een extra slag te ontwikkelen: H432 - 76. Speel de 7 naar de heer en hoop 
dat de aas goed zit. Weer 50% kans. 

 
In de volgende oefening ben jij de leider en zie je dus de kaarten van jou en van de dummy. We gaan 
er voor het gemak van uit dat je in de andere kleuren genoeg mogelijkheden (entrees) hebt om heen 
en weer te spelen. Hoeveel vaste slagen heb je en hoeveel slagen kun je zeker ontwikkelen en hoeveel 
misschien. Leg de kaarten van een willekeurige kleur eventueel voor je op tafel. 
 
 1. AV76  2. HV3  3. 942  4. 98752  5. AB10  6. V87 
   x  x  x  x  x  x 
  932  B109  HB6  643  65432  A54 
 
1. Één vaste slag. Nul zekere slagen te ontwikkelen, 2 onzekere: de vrouw, Één lengteslag bij 3-3. 
2. geen vaste slag. Twee zekere slagen te ontwikkelen 
3. geen vaste slag. Geen zekere, twee onzekere: Heer en boer. Op je geluksdag zitten A en V ervoor. 
4. geen vaste slag. Nul zekere. Twee onzekere. Als de kleur 3-2 zit ontwikkel je twee lengteslagen. 
5. Één vaste slag. Nul zekere. Drie onzeker als Heer of Vrouw voor AB10 zit n de kleur 3-2. 
6. Één vaste slag. Nul zekere. EŽn onzekere. Speel een kleine naar de V en hoop dat de H ervoor zit. 
 
Nog twee hele spellen om de juiste werkkleur te bepalen. 
 
1.  ♠ B107  3SA door zuid  2.  ♠ H6  3SA door zuid 
  ♥ A86  uitkomst ♥V   ♥ HV2  uitkomst ♠V 
  ♦ AHB2    ♦ B92 
  ♣ 984    ♣ A9632 
  x    x 
  ♠ HV4    ♠ A82 
  ♥ H9    ♥ A74 
  ♦ 8762    ♦ V1065 
  ♣AH62    ♣ H75 
 
Spel 1: Je hebt 6 vaste slagen, twee in ♥, ♦ en ♣. In ♠ kun je twee zekere extra slagen ontwikkelen, in 
♥ geen, in ♦ twee onzekere extra slagen (snijden op de vrouw en een lengteslag) en in ♣ Één onzekere 
lengteslag, als ze 3-3 verdeeld zitten. De werkkleur waarmee je begint wordt ♠, want als je begint met 
snijden in ♦ en de vrouw zit fout, spelen ze ♥ na en kun je niet meer de ♠ aas er uitdrijven zonder veel 
♥ slagen te verliezen. 
 
Spel 2: Je hebt 7 vaste slagen, twee in ♠, drie in ♥ en twee in ♣. In ♠ en ♥ kun je geen extra slagen 
ontwikkelen, in ♦ zeker twee door aas en heer eruit te drijven. In ♣ ontwikkel je misschien twee leng-
teslagen. Je bent dus geneigd om ♦ als werkkleur te kiezen. Toch is dit niet goed. In ♦ moet je twee 
honneurs uitdrijven, dus twee keer van slag. Na de uitkomst van ♠ vrouw heb je nog maar Één opvang 
in ♠. In ♣ hoef je maar Één keer van slag om twee lengteslagen te ontwikkelen als de kleur tenminste 
3-2 verdeeld zit. Daarom moet je toch ♣ als werkkleur kiezen. Als er ♥ was uitgekomen, had je wel ♦ 
als werkkleur kunnen kiezen, omdat je daar wel genoeg opvang in hebt. 
Als je deze goed gedaan hebt, mag je jezelf een schouderklopje geven omdat je goed hebt opgelet op 
alle details. Zo zie je dat het maken van een speelplan zeker de moeite loont! 
 
Nog even dit: als er is uitgekomen, maak dan eerst een speelplan voordat je een kaart uit de dummy 
bijspeelt (ook al ligt er een singleton!). ‘Op je handen zitten’ heet dat in het bridgejargon. 
Veel contracten worden al in de eerste slag verknald door te automatisch bijspelen. 
Jou gebeurt dat van nu af aan niet meer! 
 
De cursus ‘Van Thuisbridger naar Recreatief Thuisbridger’ is op 27 september van start gegaan in Het 
Klooster. De Nuenense NBB bridgeclubs en KBO bridge bieden hier aan 18 ‘thuisbridgers’ de gelegen-
heid om kun spelniveau op te krikken en op te frissen. Heb je interesse voor een eventuele herhaling, 
stuur dan een mailtje naar: jvanheijningen@onsnet.nu  * Noortje van den Broek. 
 

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

45 jaar BCL
Badminton Club Lieshout bestaat deze 
maand exact 45 jaar. En, dat laten de 
actieve sporters niet zomaar voorbij 
gaan: op 27 oktober viert de vereniging 
feest met een gezellige avond in Okto-
berfest-stijl in Café van Lieshout aan 
de Dorpsstraat in Lieshout.

45 jaar jong
Op 18 oktober 1972 hebben een aantal 
fanatieke Lieshoutse sporters, van wie 
er enkele nog steeds lid zijn, de koppen 
bij elkaar gestoken en Badminton Club 
Lieshout opgericht. Een sportvereni-
ging van en voor alle Laarbeekers, ge-
richt op gezellig sporten en actief bezig 
zijn. Géén topsportvereniging, maar 
een breedtesportvereniging waar ie-
dereen kan komen sporten op zijn of 
haar niveau. Wél gericht op progressie, 
dus mét trainingen, mét deelname aan 
verschillende competities en mét deel-
name aan toernooien. Ook competitie-
ve zaken als interne toernooien en 
clubkampioenschappen horen bij de 
Lieshoutse vereniging. 

Gezelligheid
Toch telt de gezelligheid óók volop mee. 
Om die reden is BCL niet alleen op het 
speelveld actief, maar ook buiten de 
sporthal. Op die wijze bindt de vereni-
ging de leden om samen, naast actief en 
competitief sporten, ook gezellig samen 
op te trekken. Deelname aan de Ge-
zondheidsrace 2.0, organiseren van een 
PubQuiz, houden van een dagje uit voor 
de jeugd, en nog veel meer...

Programma
Zondag, 8 oktober, 10.00 uur: BCL-
H1 - BC BlauwWit-H1.
Zondag, 8 oktober, 10.00 uur: BCL-
U15- BC Rapid-U15.

 

Rikken bij de supporters- 
club RKSV nuenen
Op vrijdag 13 oktober gaat de Supportersclub weer van start met de weke-
lijkse rik avonden en besluiten deze met de finale op vrijdag 16 maart 2018.

Nu de herfst weer aangebroken is en 
als de bladeren weer aan het vallen zijn 
is het weer tijd om de winteravonden 
op vrijdag te vullen met het oer oud en 
gezellige Brabants spelletje rikken in 
de kantine van de RKSV Nuenen. Deze 
avonden, die voor iedereen toeganke-
lijk zijn, of men blauw/wit geel/zwart 
of groen/wit gekleurd is maakt niet uit 
iedereen die denkt zijn steentje te kun-
nen bijdragen is van harte welkom 
voor een gezellig avondje rikken bij de 
supportersclub van de RKSV Nuenen.
Naast het rikken is er ook weer een lote-
rij met diverse mooie prijzen. De hoofd-
prijs bij het rikken evenals bij de loterij is 
wekelijks een mooie waardebon. Ieder-
een die denkt bij te kunnen dragen om 
de sfeer binnen onze vereniging te ver-
hogen is van harte welkom. En als men 
denkt ik heb het rikken niet voldoende 
onder de knie, slaat men de plank be-
hoorlijk mis. Er is altijd wel iemand aan-
wezig om voldoende steun te verlenen.
Het afgelopen seizoen kon de suppor-
tersclub RKSV Nuenen met een goed 
gevoel afsluiten maar ook voor het ko-
mende seizoen zijn de verwachtingen 
goed en ligt de lat weer iets hoger en 
wie zal Rinus Schepers als winnaar van 
het seizoen 2016-2017 opvolgen, wel 
een mooie uitdaging om als nieuwe 
winnaar gehuldigd te worden

Waar en hoe laat?
De avonden beginnen om 20.15 uur in 
het clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen aan de Pastoorsmast 14 
Nuenen. Tel 040 2833254.
Voor informatie bellen naar 06-
10289797 of 06-40320419.

Agenda rik concours 
Rd Datum
 1 13 oktober 2017 
 2 20 oktober 2017 
 3 27 oktober 2017 
 4 3 november 2017 
 Carnavalsbal 2017
 5 17 november 2017 
 6 24 november 2017 
 7 01 december 2017 
 8 08 december 2017 
 9 15 december 2017 
 10 22 december 2017 
 11 29 december 2017 
 12 05 januari 2018 

 Rd Datum
13 12 januari 2018 
 14 19 januari 2018 
 15 26 januari 2018 
 16 02 februari 2018 
 Groen wittersbal 
 17 16 februari 2018 
 18 23 februari 2018
 19 02 Maart 2018
 20 09 Maart 2018
Fin 16 Maart 2018 
 
Onder voor behoud. 
Wijzigingen mogelijk 
  
  
 Rikken en   

Toep du Stam
Van vrijdag 13 t/m maandag 16 okto-
ber is het Gerwen Kermis. Maandag-
morgen start het traditionele kermis-
rikken om elf uur, deelnemers kunnen 
zich inschrijven in café de Stam of via 
06-53965925. Kaarters krijgen voor 
€ 10,- inschrijfgeld een heerlijke lunch 
en twee consumptiebonnen. Voor rik-
ken zijn er maximaal 60 plaatsen. Ad-
vies: snel inschrijven, want vol is vol.
Voor het eerste jaar staat tijdens Ger-
wen Kermis ook toepen op het pro-
gramma. D'n Urste Toep du Stam be-
gint om 13.00 uur, ontvangst met lunch 
vanaf 12.00 uur en inschrijven tot ui-
terlijk 12.30 uur in café de Stam. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 10,- incl. twee 
comsumpties en lunch. Liefhebbers 
kunnen hier terecht en er zijn mooie 
prijzen te winnen.

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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KORTING

BIJ INRUIL VAN UW 
OUDE WINTERJAS

•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

IN 
STORE 
NOW

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

EMK - SBC  3-3 
Door Cor Groenen 

In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen was mededegradant van het afgelopen 
seizoen SBC de tegenstander van EMK. SBC begon fel en al in de 2e minuut van de 
wedstrijd kreeg het een kopkans maar de bal ging naast. Toch kwam EMK op een 
achterstand nadat geklungel in de verdediging slechts met een overtreding kon 
worden opgelost. De toegekende penalty werd door SBC benut (0-1). Nadat in de 
14e minuut de bal een aantal keren voor het doel van SBC werd geplaatst was het 
Tom Diender die met een geplaatste kopbal de 1-1 op het scorebord bracht. Na dit 
doelpunt kreeg EMK een overwicht dat in de 34e minuut werd beloond. Rick Fre-
deriks plaatste de bal voor het SBC doel, waar Tom Diender deze voorzet langs de 
doelman schoot, 2-1. Na de rust waren de eerste kansen weer voor EMK maar 
Ruud Boerema schoot de eerste kans naast en de tweede kans was een prooi voor 
de SBC doelman. EMK doelman Mark Faassen kwam daarna onder schot te liggen. 
Bij de eerste gelegenheid bracht hij redding, maar na de toegekende corner was hij 
kansloos bij een schot bij de eerste paal (2-2). EMK kwam een minuut later weer op 
voorsprong nadat een SBC verdediger onder druk de bal over zijn eigen doelman in 
het doel kopte (3-2). In de 68e minuut kwam SBC met 10 man in het veld te staan 
na een 2e gele kaart voor hun laatste man. Rick van den Bogaard kreeg hierna de 
kans om de voorsprong voor EMK uit te breiden, maar zijn schot ging over het 
doel. SBC kwam in de 70e minuut op gelijke hoogte met EMK nadat een schot door 
de EMK doelman niet over het doel getikt kon worden (3-3). SBC was in deze fase 
met 10 spelers sterker dan EMK en had zelfs nog kansen op de overwinning. EMK 
speler Johan Janssen had nog pech dat zijn inzet via de lat terug in het veld ging. In 
de laatste minuut van de wedstrijd moest EMK doelman Faassen nog een redding 
verrichten om tenminste nog 1 punt in Nuenen te houden.

Enthousiast Nederwetten 
imponeert tegen Tongelre
Door Han Huijbers

Na de afstraffing van vorige week tegen Elsendorp was de selectie van Ne-
derwetten vastberaden om een en ander recht te zetten bij onze trouwe 
supporters. Het tweede won van Nuenen en bij het eerste werd in de thuis-
wedstrijd tegen Tongelre vanaf de eerste minuut vol gas gegeven. 
Onder aanvoering van Bart Sengers, die al de hele week door een camera-
ploeg gevolgd werd vanwege een portret dat over hem en RKVV Nederwetten 
gemaakt wordt, lieten onze mannen geen enkele illusie aan Tongelre, nage-
noeg alle duels achterin en op het middenveld waren voor de blauw-witten.

Na enkele gemiste kansjes door de Ne-
derwettense voorhoede was er in de 
33e minuut eindelijk de dik verdiende 
voorsprong: 1-0. Toon werd diep ge-
stuurd en leverde een piekfijne voorzet 
af op Joey Greveraars die attent rea-
geert en binnen tikt. Nederwetten had 
de smaak te pakken en naar voren ge-
stuwd door het gemotiveerde publiek 
kwam al snel het volgende doelpunt. 
Bart Sengers timede goed op een in-
draaiende vrije trap van Toon, smeet 
zijn harde kop tegen de bal en liet het 
net maximaal oprekken. Bart kan erg 
goed juichen, wat aanstekelijk werkte 
op het publiek. 37e minuut 2-0.
Uw verslaggever was nog niet klaar 
met schrijven of het was alweer raak. 
We weten niet of het een begrip is, 
maar een zuivere ‘assist-hattrick’ van 
Toon van Rooij in 6 minuten tijd was 
een feit. Wederom een vrije trap van 
Toon, die ditmaal door Giel van Kor-
ven werd afgewerkt. 39e minuut 3-0.
Rust. 3-0.
Na de rust was Nederwetten niet van 
plan om á la PSV de wedstrijd dood te 
laten bloeien en het publiek in slaap te 
sussen; nee gas erop! Toon levert assist 
nummero vier af. Een combinatie bin-
nen de zestien meter werd door Ma-

thijs Merks snoeihard tegen de touwen 
gemaaid. De keeper had deze bal al-
leen gehoord. 53e minuut 4-0.
In de 58e en 63e minuut bekroonde 
Toon van Rooij zijn goede wedstrijd 
met twee doelpunten. De 5-0 was een 
assist van Mathijs waarbij Toon op de 
keeper afliep. Na wat kappen en draai-
en lag iedereen op de grond en vond 
Toon het net. De 6-0 was een voorzet 
van Jesper waar Toon alleen nog maar 
tegenaan hoefde te lopen (een video 
hiervan staat op ons Twitteraccount: 
@rkvvnederwetten).
Tongelre deed in de 76e minuut nog 
wel wat terug, een mooie stiftbal, 
waardoor de eindstand op 6-1 uit-
kwam. Eindstand. 6-1

Vandaag hebben we ook het competi-
tiedebuut van twee jonge talenten ge-
zien. Jordy van den Boogaard en Giel 
van der Velde vielen verdienstelijk in 
en mochten meedelen in de vreugde 
rondom deze overtuigende zege.
Een absolute teamprestatie waarbij de 
voorhoede de rest van het team be-
loonde voor het harde werken. 
Volgende week spelen we weer thuis. 
HVV Helmond komt dan op bezoek en 
de toegang is zoals altijd gewoon gratis!



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

De Rabo Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Een aandeel in elkaar

Locatie en tijd: Park 34-36 in Nuenen 10.00-14.00 uur

Interesse om te kopen op nieuwbouwproject GerwenZO! of Nuenen West? Kom 7-10
met jouw woonvragen naar de inloopspecial.  Onze adviseur beantwoordt je vragen,
zodat jij direct weet waar je aan toe bent. Bovendien maak je kans op een ballonvaart*!

Zaterdag 7 oktober: inloopspecial Nuenen West en GerwenZO!

*Kijk voor de actievoorwaarden op rabobank.nl/dommelstreek

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Canton Kai
(Kip in pikante tomatensaus)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Indisch rundvlees

***
Loempia 6 st.

***
Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestellen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

wijk in Gerwen
(± 275 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER 1 JAN 2018
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