
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Stichting 
Nuenen-
Guatemala 
bezocht 
projecten
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

O

Art Dumay verhuist naar groter pand met vernieuwd concept

Alle diensten nu onder één dak
Door Nannie van den Eijnden

ud en vertrouwd en nieuw onder één dak; Art Dumay is bekend om 
de vakkundigheid op het gebied van inlijsten, restaureren en taxe-
ren en om de in-en verkoop van moderne en klassieke kunst. De 

afgelopen jaren is dit laatste verschoven van verkoop in de galerie naar ver-
koop op internet via het internationale veilingplatform Catawiki. Deze ont-
wikkelingen zorgen ervoor dat het team zich snel uitbreidde en het pand 
van Art Dumay aan het Park 75 te klein is geworden. Ze verhuizen van 
187m2 naar 1000m2 aan het Cockeveld 4 in Nuenen.

“Ik ben daar al een paar maanden aan 
het werk en dat bevalt heel goed” ver-
telt Melanie Dumay enthousiast. “We 
gaan door met wat we deden, maar nu 
veel meer online en breiden onze 
diensten uit met een fotostudio”. In 
het nieuwe pand wordt het full ser-
vice concept veel meer zichtbaar door 
een logische verdeling van de grote 
open ruimte, van restauratieatelier en 
lijstenmakerij naar fotostudio, inpak- 
en ophaalruimte tot een mooie wacht-

ruimte en kantoor meteen bij binnen-
komst. De klant ziet hoe er wordt 
gewerkt en welk proces zijn kunst-
werk ondergaat. Op de begane grond 
is ruimte voor het geven van lezingen 
aan groepen van 80 tot 100 mensen en 
op de eerste verdieping komt een 
kunstexpositie.
“De traditionele kunstverkoop liep 
achteruit. We kwamen in contact met 
Catawiki, toen nog een startend be-
drijf. Paul gaf inhoudelijk advies en 
dat werd gewaardeerd. We deden een 
experiment en boden een klassiek 
schilderij van Jan Sluyters aan voor 
verkoop op de veilingsite. Dat was na-
tuurlijk voor de traditionele markt 
wel vooruitstrevend, maar wij geloof-
den in dit concept van het online vei-
len van ‘kunstkavels’. Het schilderij 
werd niet verkocht, maar we kregen 
wel veel publiciteit en de samenwer-
king met Catawiki was een feit. We 
werden hun VIP-leverancier. Dat be-
tekende wel dat we ons moesten 
waarmaken door veel kunstwerken 
via dit platform te verkopen. Dat is ge-
lukt. Per week veilen we nu gemiddeld 
zo’n 100 objecten op Catawiki en we 
gaan naar ongeveer 300 werken per 
week toe in het nieuwe pand”. 
Kunsthandel Art Dumay biedt op de 
nieuwe locatie dezelfde diensten aan 
met de vertrouwde kwaliteit, zoals het 
schilderijenspreekuur, het geven van 
lezingen en het restaureren, omlijs-
ten, taxeren, bemiddelen en vervoe-
ren van kunst. Paul en Melanie ont-

Melanie en Paul Dumay na een gesprek 
met Catawiki in Amsterdam. 

Het nieuwe pand aan Cockeveld 4 in Nuenen. 

zorgen samen met hun team van A tot 
Z hun klanten, zowel particulieren als 
bedrijven. Het team bestaat uit de vol-
gende enthousiaste medewerkers:

Susan van de Ven: lijstadviseuse en 
restaurator.
Jolien Lamberts: projectmanager.
Pauline van Deursen: projectmanager.
Lesley Mark: management-assistente.
Frans van den Heuvel: lijstenmaker.
Kees Ypelaar: restaurator.

Lijstenmakerij en restauratieatelier
Tachtig jaar vakmanschap is aanwezig 
bij Art Dumay; lijstenmakerij Foede-
rer is in 1937 opgericht en sinds 2008 
eigendom van Art Dumay. Daarnaast 
werden vanuit het Park restauraties 
van schilderijen, tekeningen, etsen en 
objecten uitgevoerd. Melanie Dumay: 
“Deze twee mooie vakgebieden wor-
den vanaf 1 november op het Cocke-
veld verzorgd met dezelfde kwaliteit 
en service zoals Art Dumay deze al ja-
ren hanteert”. 

Bemiddeling van kunst
De laatste twee jaar bemiddelt Art Du-
may in het veilen van kunst via Cata-
wiki. Dit zijn niet alleen schilderijen, 
tekeningen en etsen, maar ook bijzon-
dere kunstobjecten van zowel particu-
lieren als bedrijven. Zo ontmoeten 
Paul en Melanie bijzondere mensen 
met unieke collecties. Volgende week 
veilen zij bijvoorbeeld de eigendom-
men van wijlen Sandra Reemer; waar-

onder de drie songfestivaljurken die zij 
droeg op het Eurovisie Songfestival in 
de jaren 70. Ook collecties van diverse 
gemeentes worden verkocht door Art 
Dumay. Voor deze bemiddeling en het 
adviseurschap is een samenwerkings-
contract afgesloten met Catawiki, dat 
inmiddels is uitgegroeid tot 800 mede-
werkers wereldwijd. 

Taxeren
Art Dumay biedt al bijna 20 jaar kos-
teloos een schilderijenspreekuur aan 
op de zaterdagen. Daarnaast vinden 
er 30 taxatiedagen op locatie op de 
zondagen plaats. Deze taxatie-evene-
mentenkalender is te vinden op de 
website: www.artdumay.nl

Herinnering indienen voorstellen 
Vrijwilligersprijs 2017
Het is nog mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Vrijwilligersprijs 
2017! Vóór 31 oktober moeten deze binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk. De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligers-
prijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle 
(al dan niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de 
gemeente. Deze prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te Nuenen aan de betreffende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. We nodigen 
organisaties nadrukkelijk uit om ook 
jonge vrijwilligers voor te dragen voor 
deze vrijwilligersprijs.
De prijs bestaat uit een bedrag van 
€ 1000,- voor de organisatie waarvoor 
de vrijwilliger werkzaam is. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commissie 
Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria en 
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen 
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in 
Nuenen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. Het College van Burge-
meester en Wethouders maakt uitein-
delijk de keuze. De burgemeester reikt 

de Vrijwilligersprijs uit tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2017. 
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te ver-
krijgen bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen. Het volledig ingevulde formulier 
moet vóór 31 oktober 2017 binnen zijn 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan! Hebt u vragen? Neemt u dan 
contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nue-
nen telefoon: 040-2831675. Het 
Steunpunt is onderdeel van het CMD 
en is bereikbaar op ma t/m do van 
8.30-16.00 uur en op vrijdag van 8.30-
12.30 uur. U kunt ook een mail sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl.

Gerwen Live    
barst weer los!
De 3e editie van Gerwen Live staat al-
weer voor de deur. Op vrijdag 24 no-
vember gaan Gerwen en omstreken 
weer los op Gerwen Live. De deuren 
op het Heuvelplein gaan om 19.00 uur 
open en dan start de derde editie met 
WanneDj. Kaarten zijn te koop bij Ca-
fetaria Heuvelplein te Gerwen, Café 
De Stam te Gerwen, de kantine van 
RKGSV en Café René te Nuenen. Zie 
ook Facebook.

Programma: WanneDj + supportact, 
met Ut Gerwus Uurke; Rave van For-
tuin: een presentatie duo en vier dj’s. Ie-
der kwartier bepaalt het rad de muziek-
stijl; De Brabantse coverband Castle 
met pop en soul; Triplex uit België spe-
len akoestische covers; Deejay Bouws-
ki, bekend van Zaal Slaats en Time Out.

Park 75 beschikbaar voor de verhuur
De expansie en nieuwe vorm van Art 
Dumay, ingegeven door de marktont-
wikkelingen, maakt een verhuizing 
noodzakelijk. Het team groeit uit z’n 
jasje. Het pand op de mooie centrale 
locatie aan het Park dat eigendom is 
van Paul en Melanie komt vrij voor 
verhuur per 1 november. Er zijn diver-
se bestemmingen mogelijk, zoals wo-
nen en horeca. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met Sam van 
Leeuwen van Bossers en Fitters in 
Eindhoven, tel.: 040 - 250 7060.



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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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

Deze week plaatsen we ongeveer 
140 bladkorven. 

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

vErkEEr
In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen diverse wegen herstraten, te weten:

werkzaamheden molvense Erven
Op vrijdag 13 oktober herstelt de aannemer de aansluiting van de 
Molvense Erven op de Oude Kerkdijk nabij Molvense Erven huis-
nummer 1. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en op-
nieuw aanbrengen van de klinkers van de rijbaan. Deze dag is deze 
toegang tot de Molvense Erven niet toegankelijk.

werkzaamheden refelingse Erven
In 2016 is een gedeelte van de hoofdroute door de Refelingse Erven 
opgeknapt. 
Vanaf maandag 16 oktober a.s. om 7.00 uur knappen we de rest 
van deze ‘hoofdrijbaan’ op. We verwijderen de bestrating van de 
rijbaan en leggen deze opnieuw aan. We starten vanaf huisnummer 
132 tot aan de Peellandlaan. We voeren het werk in delen uit. Zo 
proberen we overlast tot een minimum te beperken. De totale werk-
zaamheden duren circa 3 weken.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

uitnoDiGinG 
commissiEvErGaDErinGEn
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

26 oktober Gecombineerde commissie
locatie: Commissiekamer, Gemeentehuis, aanvang 19.30 uur
onderwerpen:
	 •	Begroting	2018
  De online versie is te bekijken via https://nuenen.begroting-2018.nl/
	 •	Belastingverordeningen	2018

2 November Extra commissievergadering bestuurlijke toekomst 
gemeente nuenen c.a.
Gewijzigde locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur
onderwerpen:
	 •	Bestuurlijke	Toekomst	gemeente	Nuenen	c.a.

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

aanmElDEn EErstE klankborDGroEp 
tiJDEliJkE huisvEstinG wittE-honDpaD
De keuze voor tijdelijke huisvesting van vergun-
ninghouders én Nuenenaren op de wacht-
lijst voor urgent woningzoekenden, is 
gevallen op het Witte-Hondpad. Nu 
wordt samen met bewoners en be-
langhebbenden de uitwerking daar-
van opgepakt. Op woensdagavond 
25 oktober komt de betreffende 
klankbordgroep voor het eerst bij 
elkaar. Het is de bedoeling om geza-
menlijk een breed gedragen plan te 
maken dat zo veel mogelijk recht doet 
aan wensen en verlangens van alle mensen 
en bedrijven uit de directe omgeving van het Witte-Hondpad.

Aanwonenden en belanghebbenden kunnen zich nog tot 24 oktober 
voor de klankbordgroep opgeven. Deelname kost enkele uren in de 
weken dat de groep bij elkaar komt. Aanmelden bij Jan Jongbloed 
(alle werkdagen behalve donderdag): 040 - 2 631 574). Mailen kan 
ook: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl

blaDkorvEn
De buitendienst van de gemeente Nuenen is gestart met het plaat-
sen van de bladkorven. 
Bladkorven mogen gebruikt worden voor blad en takken en gras-
maaisel van de gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker geen groen-
te- en fruitafval, om ongedierte te voorkomen.
Vanaf 1 januari 2017 staan er al een 15-tal groenbakken en nu met 
het vallen van het blad plaatsen we tot 15 januari 2018 nog 140 
bladkorven. Als u het blad veegt neem dan ook meteen even uw 
eigen stoepje mee. Bladkorf vol, telefonisch of via de website van de 
gemeente graag een melding maken. Heeft u veel of grote bomen, 
rij dan naar de milieustraat Nuenen. Ook daar is tuin en snoeiafval 
gratis!
Samen doen we meer! 

GroEnbakkEn
De 15 groenbakken zijn een groot succes 
en vaak overvol. De gemeente voert dan 
de frequentie van het leegmaken op. We 
zien dat er snoeiafval wordt aangeboden 
in plastic zakken. Ook liggen er soms 
weipalen en tegels in. Dit is niet wense-
lijk. Om het afval tot compost te kunnen 
verwerken, mag dit soort tuinafval niet 
tussen het groenafval zitten. Neem de 
plastic zakken mee terug naar huis, dan 
kan de vrachtwagen met knijpkraan 
probleemloos en snel de groenbakken 
legen.

hErinnErinG hErstart  
rookmElDErproJEct 
Weet u wat u moet doen wanneer 
er brand ontstaat in uw woning? 
Wordt u gewaarschuwd door 
rookmelders? Hangen uw rook-
melders op de juiste plaats en 
werken zij nog wel?
Nog steeds denken veel mensen: 
brand, dat overkomt mij toch 
niet. Een gevaarlijke gedachte 
want brand kan iedereen overko-
men! In 2016 zijn er in ons land 38 mensen bij een woningbrand 
omgekomen. De meeste slachtoffers overlijden door het inademen 
van (giftige) rook want bij een woningbrand is de hoeveelheid rook 
in de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. Rookmel-
ders die bewoners tijdig waarschuwen zijn dan ook van levensbelang! 
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. 

In de tweede fase van dit project zijn de koopwoningen in Nuenen-
dorp aan de beurt. Wijk voor wijk kunnen door de brandweer op-
geleide vrijwilligers bij u thuis een brandveiligheids-check doen en 
u adviseren over een vluchtplan. Zij plaatsen op eenvoudige manier 
nieuwe rookmelders op de juiste plek in de woning. Deze rookmel-
ders hebben een batterij die niet vervangen hoeft te worden en 10 
jaar mee gaat. Raakt de rookmelder binnen die termijn toch defect 
dan wordt deze gratis vervangen!  
De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. 
Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheids-
check. De vrijwilligers nemen alleen contact op met bewoners die 
zich voor het project aanmelden. 

Woont u binnen het omrande gebied van de onderstaande platte-
grond en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in uw 
woning?	Tot	en	met	de	maand	oktober	kunt	u	zich	aanmelden	via	
de website van de gemeente (www.nuenen.nl, onder het kopje ‘pro-
jecten en initiatieven’) of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt 
hier ook terecht voor overige vragen over het project. Na aanmelding 
nemen de vrijwilligers contact met u op om een afspraak te maken 

voor een huisbezoek. Dit bezoek duurt maximaal 30 minuten en 
vindt altijd plaats met twee personen voorzien van herkenbare kle-
ding van het project NuenenBrandveilig en een legitimatiebewijs.

Inmiddels is het project in Nuenen-Zuid afgerond maar als bewoners 
uit dit gebied zich toch nog willen aanmelden dan kan dat ook via 
de hierboven vermelde website of telefoonnummer. 

Het omrande gebied wordt begrensd door:
in het westen de Soeterbeekseweg, 
in het zuiden de Europalaan, 
in het oosten door de Kerkstraat en de Berg
in het noorden door de Kookersdreef, Broek Houtrijtdreef. 

vErGunninGEn 
pErioDE 01-10-2017 En 07-10-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
locatie omschrijving  
Parkstraat 67 Plaatsen dakkapel aan de zijgevel  
Soeterbeekseweg 27A Rooien 9 bomen  
Berg 64 Wijzigen van tankstation naar onbemand
 verkoop  

vErlEEnDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
locatie omschrijving  
Collse Heide 1 en 3 Uitbreiden en nieuwbouw bedrijfspand  

Mededeling Opschorten beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning
locatie omschrijving  
Hoekstraat 21 Intern verbouwen woning, plaatsen 
 dakkapellen en alarminstallatie  

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
locatie omschrijving  
Park 1 Nuenen Standplaats verkoop vis carnaval 2018  
Nuenen Intocht Sinterklaas 19 november  
Winkelcentrum 
Kernkwartier Optreden straatmuzikant / artiest 3 dagen
 per week  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
locatie omschrijving  
Heuvelplein Gerwen Aftrap carnaval en Sinterklaas 
 24 t/m 27 november  
Gerwen Intocht Sint Gerwen 26 november  

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  
04-10-2017 Nuenen c.a. Uitschrijving naar onbekend van de  
  heer P.J.J.M. Schrauwen, 
  geboren 22 augustus 1971  
03-10-2017 Nuenen c.a. Reglement burgerlijke stand 2016
  gemeenten Nuenen/Son en Breugel 
 

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

 

 



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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .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

Ambachtelijke rookworst
met goud bekroond!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Rookworsten
....................................... iedere 2e gratis
Sukade lapjes
500 gram  ................................................7,50 
Kip Parmigiana
100 gram  ................................................1,80 
100 gr. Achterham +
100 gr. Boterhamworst .............3,25
Honey Brie
Schnitzel met brie-honing 
en pijnboompitjes!! 100 gram  ................1,75 
Berliner Bol
Zoet gehakt in bladerdeeg. Per stuk  .......1,75 

Voor de best belegde broodjes!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 oktober

Muskaat druiven 
 hele kilo 2,49
Kaki persimon       
pan klaar   2 stuks 0,99

Kersvers salade     
 250 gram 1,89

Champignons      
 per bakje 0,79

Peen paars / geel         
 1/2 kilo 0,79

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 41 : geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 oktober 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried’s Meergranen
Een licht meergranenbrood met 
diverse zaden en pitjes in vloervorm. 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

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

Speculaascake
Lekker spekkige cake met speculaas-
kruiden, stukjes speculaas en appel    nu € 300_____________________________________________________

Taai-taai
Met of zonder 
kandijsuiker       5+1 GRATIS_____________________________________________________

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

Spaar mee voor mooie 
Kitchen Aid producten

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

“Nieuw bij 
José Cuypers 

lingerie 
het merk 

Empreinte”

José Cuypers | Parkhof 1 | 5671EX Nuenen | 040-7630415
JOSE_MC_LINGERIE_V1.indd   1 09-10-17   18:11

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een algemene informatie-avond 

voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

dinsdag 14 november: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Tijdens deze interactieve avond worden minilessen gegeven. Daarnaast kunt u als ouder ook 
informatierondes bezoeken. Via onze website kunt u zich inschrijven: grp8.stedelijkcollege.nl
Aanvang: 19.00 uur, hoofdingang Henegouwenlaan.

Locatie Henegouwenlaan
Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

InFoRmAtIe-aVoNd

METEEN DE JUISTE KEUZE!

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Wijnand Stuart RU

uitvaartverzorgers Nuenen en Eindhoven

ADVERTORIAL

Duurzaamheid, zowel bij leven als bij dood.
Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame manier van leven waarbij 
ze zo min mogelijk schade willen toebrengen aan het milieu. Deze wens 
horen we ook steeds vaker bij uitvaarten. Wij vinden duurzaamheid 
bij leven én bij dood een goede ontwikkeling. Daarom kiezen wij als 
uitvaartorganisatie voor een duurzame manier van werken volgens de 5 
principes van Stichting GreenLeave. 

De kernprincipes van GreenLeave
Onderzoek wijst uit dat niet alleen 
de inkoop van producten maar juist 
ook de bedrijfsvoering van invloed is 
op duurzaamheid. Eerlijk zaken doen, 
goed werkgeverschap, minimale 
milieu-impact, duurzame inkoop  
en maatschappelijke betrokkenheid 
vormen de 5 kernprincipes van 
GreenLeave, waardoor wij als orga-
nisatie nog beter kunnen bijdragen 
aan een duurzamere wereld.

Van der Stappen en duurzaam 
ondernemen
Wij waren al enigszins vertrouwd met  
deze manier van duurzaam werken. 
Zo dragen wij met trots het 
Keurmerk Uitvaartzorg als bewijs 
van eerlijk zaken doen. We voeren 
met regelmaat energiescans uit in 
onze panden en beperken de CO2 
uitstoot van ons wagenpark om 
onze milieu-impact te verkleinen. 
Daarnaast kopen wij bewust in en 
werken bijvoorbeeld met ongebleekt 
papier en met printers die dankzij 
de nieuwste technieken energie 
besparen en een langere levensduur 
hebben. 

Onze eigen 040-natuurkist wordt 
vervaardigd uit Eindhovens massief 
hout dat sowieso gekapt moest 
worden. Ook bieden wij u de eco-
urn, die helemaal wordt opgenomen 
in de grond. Uiteraard ondersteunen 
wij ook lokale activiteiten in het  
kader van maatschappelijke betrok-
kenheid. Ook doet Van der Stappen 
veel aan voorlichting en verzorgen 
wij diverse bijeenkomsten om nabe-
staanden bij te staan in hun verlies. 

Duurzaamheid in de mate die u 
wenst
Onze deelname aan GreenLeave 
bevestigt dat u bij ons kiest voor 
een persoonlijke uitvaart met 
duurzaamheid in de mate die u 
wenst. Wij vertellen u er graag meer 
over in een persoonlijk gesprek.

 Nationale Ouderendag in Nuenen 

Hartverwarmend veel vrijwilligers 
maakten speciale dag mogelijk 
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdag was het Nationale Ouderendag. Het was de eerste keer 
dat de gemeente Nuenen hier aan meedeed. In de gezellige gasterij van Jo 
van Dijkhof werden deelnemers en vrijwilligers ontvangen met een kop kof-
fie en iets lekkers erbij. Wethouder Caroline van Brakel opende officieel de 
dag, waarna iedereen kon vertrekken naar het uitje dat voor hem of haar 
was georganiseerd. 

Jolanda Wouters en Maaike Smulders 
namen met het Nationale Ouderendag 
comité Nuenen de organisatie op zich. 
Jolanda: “Ons doel was om zoveel ou-
deren uit Nuenen een gezellige dag te 
bezorgen en het bleek hartverwar-
mend hoe enthousiast lokaal gerea-
geerd is om dit mogelijk te maken. Het 
comité Nuenen heeft zesentwintig he-
le uiteenlopende wensen verzameld en 
vervuld van ouderen uit Nuenen.” 

De wensen varieerden enorm. Zo wil-
de een mevrouw graag een beauty 
verwendag, iemand anders een rit 
met een legerjeep, er was een georga-
niseerde zusjesdag en een aantal he-
ren wilde gaan vissen op zee. De wens 
die het meest was ingevuld, was een 

bezoek aan Dierenrijk. Bijzonder was 
de wens van een meneer die een wijn-
proeverij wilde doen, niet zelf proe-
ven, maar er over vertellen. Hij is na-
melijk geregistreerd vinoloog van de 
Wijnacademie. 
Maaike: “We hebben uiteindelijk zes-
entwintig wensen vervuld, maar meer 
dan zesentwintig mensen blij gemaakt. 
Ook de vrijwilligers zijn ontzettend 
enthousiast en genieten mee. Het is 
heel fijn dat deze dag er is, maar eigen-
lijk ook wel treurig dat het nodig is. We 
gaan met vier zussen naar hun broer in 
Geldrop, die elkaar al lang niet hebben 
gezien. De zussen wonen allemaal in 
Nuenen en Eindhoven en toch lukt het 
hen niet, om bij elkaar te komen. Dit 
was het eerste jaar dat we meededen. 

We hebben veel geleerd en volgend 
jaar gaan we langer van tevoren be-
kendheid geven aan deze dag, eerder 
de sponsoren benaderen, zodat we nog 
meer ouderen en vrijwilligers een 
mooie dag kunnen bezorgen. Volgend 
jaar kunnen we iets laten zien, kunnen 
we het hele jaar door eigenlijk wensen 
verzamelen. Ik kijk er nu al naar uit.”
Tot slot nog een stukje uit het bedank-
je van een van de ouderen aan het co-
mité, waar uit blijkt hoe deze dag ge-
waardeerd werd. 
“Gaarne, wil ik u en alle vrijwilligsters 
langs deze weg bedanken, voor de ge-
toonde inzet, tot het doen slagen van 
de afgelopen middag gehouden proe-
verij. Hoe de wijnen zijn bevallen, dat 
zou u aan de deelnemers aan deze 
proeverij moeten vragen. De onder-
linge stemming was echter opperbest 
te noemen.” Aldus ‘Mijnheer Lup-
pens’, zoals hij altijd wordt aangeduid 
door de dame die zijn wens indiende. 
Een langgekoesterde wens werd ein-
delijk vervuld, net als die van de an-
dere deelnemers aan deze bijzonder 
geslaagde dag.

 

Jeanne en Ad van de Ven   
60 jaar getrouwd
Een diamanten huwelijk voor Jeanne en Ad van de Ven. Zij gaven elkaar op 10 ok-
tober 1957 in Voorburg het ja-woord. Meteen daarna vertrokken ze naar het zui-
den om, na 2 ½ jaar Eindhoven, Nuenen als woonplaats te kiezen. Een prima keuze 
is wel gebleken. Ze wonen nog fijn bij elkaar in de Willemstraat, zijn nog volop 
actief en genieten daar elke dag van. Wat kan een mens zich nog meer wensen.

Impressie van de    
open dag Archipel Akkers
Afgelopen zaterdag was het zover, toen gingen de deuren van Archipel Akkers 
open voor publiek en mocht iedereen komen kijken hoe mooi het is geworden in 
Archipel Akkers. De bewoners waren dit voorjaar al terug verhuisd vanuit St. Jo-
zefsheil in Bakel naar hun van alle gemakken voorziene appartementen, maar een 
kijkje voor anderen dan familie was nog niet mogelijk geweest. Om de herope-
ning van Archipel Akkers te vieren, was een hele feestweek met allerlei activitei-
ten georganiseerd, met als sluitstuk de open dag op zaterdag. Heel veel Nuenena-
ren hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt een kijkje te nemen en kennis te 
maken met de nieuwe manier van wonen in Akkers. Het wonen in een dorp in 
een dorp, met straten en pleinen, ontmoetingsplekken en veel vrijheid binnen de 
muren voor iedereen. Het was een groot succes!

Op de foto’s een impressie van de open dag. De foto’s zijn gemaakt door Frank van Welie, LON

Nog 5 vrije plaatsen in conversatiegroep Engels voor vergevorderden

Would you like to improve your English?
De ‘English conversation’-groep van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats is 
bedoeld voor vergevorderden, dus voor wie de Engelse taal al goed beheerst. 
Er wordt tijdens de bijeenkomsten in principe uitsluitend Engels gesproken, 
onder deskundige begeleiding. Tijdens iedere bijeenkomst hoor je nieuwe 
dingen en krijg je tips, zodat je de Engelse taal steeds beter beheerst. Het 
gaat overigens niet alleen om het van en aan elkaar leren. Ook gezelligheid is 
een belangrijk element bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats!

Succes leidt tot nieuwe groep
Vanwege de grote vraag kon er enige 
tijd geleden worden gestart met een 
tweede conversatiegroep Engels voor 
vergevorderden op de donderdagmid-
dagen van 15.30 tot 17.00 uur. Er zijn 
in deze nieuwe groep nog 5 vrije plaat-
sen en die willen we graag opvullen. Bij 
10 deelnemers zit de groep vol, dat is 
het maximum. Dus... reageer snel als je 
mee wilt doen! Voor meer informatie: 
Ger van de Ven, telefoon 040-2833890.

De kosten
Om deel te nemen moet je je inschrij-
ven als deelnemer van het Nuenense 
hobbycentrum. Meedoen bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats kost 
€ 100,- per jaar voor één groepsactivi-

teit. Voor de Engelse conversatiecur-
sus heb je daarnaast nog een paar cur-
susboeken nodig. Die moet je zelf ko-
pen voor circa € 30,-. 
Geïnteresseerden kunnen tijdens een 
‘snuffeltijd’ eerst een paar keer vrijblij-
vend aanschuiven. Dit geldt voor iede-
re activiteit bij het Nuenense hobby-
centrum. 
Het Nuenense hobbycentrum heeft in-
middels bijna 400 deelnemers en 19 
activiteiten. Voor meer informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

BOA-Buurthulp 
weer bij de tijd!
Buurtvereniging Omgeving An-
driesplein (BOA) heeft na twee jaar 
operationeel te zijn, haar buurthulp 
geëvalueerd en op basis van een 
aantal enquêtes weer volledig bij de 
tijd gebracht.

Ruim twee jaar geleden werd BOA-
Buurthulp in Nuenen geïntroduceerd. 
Met dit plan wordt burenhulp georgani-
seerd voor de bewoners van de wijk 
waar Buurtvereniging Omgeving An-
driesplein (BOA) actief is. Hoewel er 
nog steeds een zekere schroom bestaat 
om hulp te vragen, is in de afgelopen pe-
riode regelmatig, (gemiddeld 1 á 2 aan-
vragen per week) een beroep gedaan op 
BOA-Buurthulp, waarbij de hulp gratis 
door vrijwilligers wordt verleend. 
Het Buurthulpteam was van mening 
dat de tijd was gekomen om de behoef-
te opnieuw te peilen en het functione-
ren te evalueren. Daarom werden in de 
afgelopen periode enquêtes gehouden 
onder de BOA-leden, de coördinato-
ren en vrijwillige hulpverleners. 
Gebleken is dat er binnen de wijk nog 
steeds veel draagvlak bestaat voor BOA-
Buurthulp. Uit het onderzoek kwam ook 
naar voren dat de buurthulp goed functi-
oneert, maar dat het op een aantal pun-
ten vereenvoudigd en/of verduidelijkt 
zou kunnen worden. Het Buurthulpteam 
is daarmee aan de slag gegaan en vanaf 
15 oktober is BOA-Buurthulp weer bij 
de tijd: duidelijker en eenvoudiger.
Enkele voorbeelden van aanpassingen 
zijn de rol van buurthulpcoördinator en 
de eenvoudige wijze waarop buurthulp 
kan worden aangevraagd: via de 
Buurthulptelefoon (06-2295 1891) of 
per email (buurthulp@boa-nuenen.nl).
Op het punt van lidmaatschap 
(buurthulp alleen voor leden of alsnog 
direct lid worden) en kilometervergoe-
ding bij vervoer (door de hulpvrager 
aan de vrijwilliger te betalen) is er ook 
meer duidelijkheid tot stand gebracht.
Ook de folder over BOA-Buurthulp 
werd geactualiseerd. In de tweede helft 
van oktober wordt deze folder bij alle 
wijkbewoners (leden en niet leden) be-
zorgd. Daarnaast komt de folder ook 
bij diverse openbare instanties in Nue-
nen beschikbaar.
Met de aanpassingen kunnen de 
buurtbewoners nog eenvoudiger en 
beter een beroep doen op BOA-
Buurthulp. Voor meer informatie: 
buurthulpteam@boa-nuenen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Stoptober... stoppen met roken: 
Makkelijker gezegd dan gedaan...
Bent u 1 oktober (Stoptober…) ook gestopt met roken? En kost het u nu al 
moeite en chagrijn om het vol te houden? Of ziet u een dierbare worstelen 
met stoppen, ook al doen er allerlei bn’ers mee?

Janneke Derksen (gefingeerde naam) 
was tien jaar geleden op eigen houtje 
gestopt met roken. Ze was toen 43. 
Janneke wilde niet dat haar kinderen 
nog langer meerookten. Haar zoon 
Jaap (toen negen jaar oud) bleek na-
melijk astmatisch te zijn. Hij had er 
veel last van wanneer er in huis ge-
rookt werd. 
Echter na een week of drie merkte ze 
dat ze aan begon te komen. Janneke 
bedacht vervolgens dat ze dan toch 
maar liever van roken een ziekte wilde 
krijgen, dan van te dik zijn. ‘Dan lig ik 
er in ieder geval slank bij in mijn kist,’ 
had ze met galgenhumor tegen Henk, 
haar man, gezegd. 
Toch wendde ze zich, op aanraden 
van Henks collega, tot mij. Het ver-
baasde haar dat de behandeling pijn-
loos was en zo prettig ontspannend.

Direct na de eerste behandeling, 
merkte ze al dat ze stukken minder zin 
in roken had. En van onthoudingsver-
schijnselen merkte ze nauwelijks of 
niets. Haar humeur was ook veel beter 
en ze had geen last van een grieperig 

gevoel meer. Maar vooral: binnen drie 
weken was ze haar overtollige kilo’s 
weer kwijt. Onder meer dát is de 
kracht van acupunctuur: het kan voor-
komen dat je aankomt of het zorgt er-
voor dat je tegelijk met de stoppoging 
afvalt.

Iedere keer als we roken, eten of drin-
ken, activeren we bepaalde cellen in 
onze hersenen: spiegelcellen. Deze 
dwingen ons als het ware om door te 
gaan met roken, eten, snoepen of 
drinken. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat acu-
punctuur een positieve invloed heeft 
op die dwingende werking van spie-
gelcellen. Dit zou mede het positieve 
effect verklaren van medische acu-
punctuur bij stoppen met roken en bij 
eet-, drank-, seks-, gok-, game- en 
drugsverslavingen.
In ieder geval lukt het de meeste van 
mijn patiënten om zonder aankomen 
blijvend te stoppen. Ook Janneke is 
nog steeds gestopt en in die tien jaar 
moeiteloos op gewicht gebleven. 

Begeleidingsgroep 
Bestuurlijke Herindeling   
komt met tussenrapportage
Door Gerrit van Ginkel

Met een persbijeenkomst op vrijdag 6 oktober gaf de begeleidingsgroep 
die werkt aan de bestuurlijke herindeling een kijkje op het resultaat van hun 
inspanningen die moeten leiden tot een voorkeursvariant.

Op 16 november zal tijdens een raads-
bijeenkomst aan de hand van een aan-
tal beslispunten de raad een voorkeur 
uit moeten spreken voor een bestuur-
lijke herindeling met Eindhoven of 
Son en Breugel.
De burgemeester zal in gesprek moe-
ten gaan met Gedeputeerde Staten om 
de daar gestarte Arhi (wet Algemene 
Regels Her Indeling) te stoppen. Als 
daar een Arhi procedure loopt kan 
Nuenen geen eigen Arhi uitvoeren.
Volgens de begeleidingsgroep is het 
voor Nuenen het beste als het zelf de 
regie behoudt tijdens het fusieproces.

Met Eindhoven en Son en Breugel zijn 
gesprekken gevoerd over de thema’s 
uit het profiel van Nuenen. Eindhoven 
heeft daarop gereageerd met een posi-
tief verdiepingsdocument.
Omdat de agenda’s met Son en Breugel 
en Nuenen niet gelijk liepen is er een
reactie ontvangen waarbij de Nuenen-

se begeleidingsgroep niet betrokken is 
geweest. Geluiden uit Son en Breugel 
gaan echter sterk de richting uit naar 
een wens voor een zelfstandig Son en 
Breugel. 
Intensieve samenwerking in het stede-
lijk gebied Eindhoven en met de dienst 
Dommelvallei wegen echter zwaar.

Op 2 november wordt in Het Klooster 
een commissievergadering gehouden 
over de bestuurlijke herindeling waar-
bij insprekers zich kunnen laten horen 
over dit onderwerp.

Op 16 november is er een ingelaste 
raadsvergadering over de bestuurlijke 
herindeling in Het Klooster.

De streefdatum voor de fusie is 01-01-
2020. Dan moet het voorstel ook door 
de Eerste Kamer zijn bekrachtigd. Als 
dat niet is gerealiseerd wordt het een 
jaar later.

W70 lanceert  
gratis mobiele app 
voor inwoners
W70 heeft deze week een gratis app ge-
lanceerd. Hoewel deze zich momenteel 
nog in de testfase bevindt, kunnen in-
woners van Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en het Eeneind voornoemde 
mobiele applicatie nu al downloaden via 
Google Play (https://tinyurl.com/y97t-
lytf, later deze week ook verkrijgbaar via 
de App Store van Apple). Onder inwo-
ners die de app deze week downloaden 
(en testen: laat het ons gerust weten als 
u een functionaliteit mist of een fout 
ontdekt), verloten* wij een aantal ca-
deaubonnen van lokale winkeliers.
De W70 App biedt gebruikers een 
breed scala aan functionaliteiten. 
Naast het laatste nieuws van en over de 
partij en een overzicht van gemeente-
raads- en commissievergaderingen, 
kunnen vragen aan de fractie bijvoor-
beeld op zeer laagdrempelige wijze 
worden gesteld. De app beschikt tevens 
over een discussieforum waar inwo-
ners niet alleen kunnen deelnemen aan 
bestaande discussies, maar zelf ook een 
onderwerp ter discussie kunnen stel-
len. Ook een chatbox ontbreekt als 
vanzelfsprekend niet in de mobiele ap-
plicatie van W70. Tevens vermeldens-
waardig is de periodieke enquête in de 
app: iedere maand kunnen gebruikers 
laten weten hoe zij over een bepaald 
onderwerp op de dan actuele agenda 
van de gemeenteraad denken.
Afsluitend, inwoners die een (overlast)
melding, klacht of idee naar de ge-
meente willen sturen, kunnen hiertoe 
voortaan ook gebruik maken van de 
W70 app. Als alle gewenste informatie 
is ingevuld, wordt het betreffende be-
richt automatisch naar de gemeente 
Nuenen c.a. gemaild (ter informatie: 
zonder tussenkomst van W70. Wij 
kunnen de inhoud van voornoemd be-
richt niet inzien. Mocht u uw melding 
ook onder onze aandacht wensen te 
brengen, dan kan dat natuurlijk mid-
dels de contactpagina in de app).

* Omdat W70 niet kan zien welke per-
sonen de app in gebruik hebben, kunt 
u - om in aanmerking te komen voor 
een van de bonnen - een mailtje sturen 
naar app@w70.nl

Liberaal Café VVD Nuenen
Als inwoners van Nuenen c.a. willen we goed bereikbaar zijn. En willen we 
een goede bereikbaarheid van snelwegen en voor ons belangrijke locaties 
zoals Eindhoven airport, ziekenhuizen etc. Tegelijkertijd koesteren we het 
rustige karakter van onze dorpen.

Martijn van Gruijthuijsen

Bereikbaarheid vraagt om een geza-
menlijke aanpak. Op regio niveau is in 
samenwerkingsverband, bijvoorbeeld 
de intentie overeenkomst ‘Brainport 
duurzaam slim verbonden’ van de 21 
gemeenten van de MRE (Metropool 

Regio Eindhoven) en de gemeente 
Veghel ondertekend, met daarin een 
mobiliteitsstrategie van de regionale 
bereikbaarheidsagenda.

Het thema voor het komende liberaal 
café is: ‘Mobiliteit in Nuenen c.a. en in 
de regio’. Suzanne Otters - Bruijnen en 
Martijn van Gruijthuijsen zullen als le-
den van de Provinciale Staten VVD 
Brabant hun visie geven en met u in dis-
cussie gaan over dit onderwerp en wat 
de regionale aanpak betekent voor de 
inwoners van Nuenen binnen de regio.

Graag nodigen wij geïnteresseerden 
uit aanwezig te zijn!
Datum: dinsdag 24 oktober 2017, aan-
vang 20.00 uur. Locatie: D’n Kleine 
Dommel - Collseweg 47a in Nuenen.
Ook niet leden van de VVD Nuenen 
zijn van harte welkom.Suzanne Otters - Bruijnen 

Oorbel gevonden
Mijn kleindochtertje heeft een oorbel 
gevonden in het speeltuintje in de 
Molvense Erven. Ze zou graag van me 
horen dat diegene die hem verloren is 
hem terug heeft gekregen. Wie de an-
dere oorbel kan laten zien mag de ver-
loren oorbel bij me komen afhalen. 
Ben je hem kwijt, stuur me dan een 
mailtje via henny.simmers@gmail.com 
of bel me 040-2833027.

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Het Vrouwencentrum de Vlinder is in 
de herfstvakantie van 16 t/m 22 okto-
ber gesloten. 
Ook op dinsdag 24 oktober is de kle-
dingwinkel gesloten en is er geen In-
loop ochtend.

Zelfhulpgroep MS 
op zoek naar   
een maatje
 
Voor de zelfhulpgroep MS Eindhoven 
zijn wij op zoek naar iemand die sa-
men met de andere contactpersoon 
van de groep als ‘begeleider’ de 
kartrekker van de groep wil zijn. Een 
zelfhulpgroep komt samen met gelijk-
gestemden en gaat op basis van gelijk-
waardigheid en wederkerigheid met 
elkaar in gesprek over leven met MS. 
In een zelfhulpgroep vind je herken-
ning en erkenning voor de onderwer-
pen die je bezighouden. Wat in de 
groep besproken wordt blijft binnen 
de groep en daarmee staat de privacy 
van de deelnemers voorop.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met: Stichting Zelfhulp Net-
werk Zuidoost Brabant: 
Eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 
of www.zelfhulpnetwerk.nl

Lezing    
levenstestament en volmacht
In het kader van ‘Langer Zelfstandig’, organiseert de KBO, i.s.m. de PVGE, op don-
derdag 19 oktober een lezing over 'Levenstestament en volmacht.' Deze lezing 
zal gegeven worden door mevrouw Mr. Sandra Kokx, toegevoegd notaris bij 
Schäfer Notarissen. Deze lezing begint om 9.30 uur in het Trefpunt van de KBO in 
Het Klooster te Nuenen en duurt, inclusief een kleine pauze, tot ca. 12.00 uur.

Levenstestament en volmacht
Stel u moet voor enige tijd naar het 
ziekenhuis en u weet niet hoe u er na 
de operatie aan toe bent, u verblijft 
voor langere tijd in het buitenland, u 
wordt een dagje ouder. In deze situa-
ties neemt de kans toe dat u afhanke-
lijk wordt van anderen inzake huis-
houdelijk werk, beheer van financiën, 
of verzorging. Het is dan ook goed om 
erover na te denken wie uw financiële 

belangen en andere wensen gaat be-
hartigen in tijden dat u dit zelf niet 
kunt. In wie heeft u het volste vertrou-
wen? 
Sandra zal u vertellen hoe u tijdig de 
regie in handen kunt nemen door alles, 
volgens uw wensen en behoeften, te la-
ten vastleggen in een levenstestament 
of volmacht. 

Verschil levenstestament - testament
Het levenstestament gaat dus niet 
over hetgeen er met uw bezittingen 
moet gebeuren na uw overlijden. Dat 
regelt u in een testament. In een vol-
macht/levenstestament legt u vast wat 
er moet gebeuren als u zelf tijdens uw 
leven niet meer zelfstandig kunt han-
delen.
Als u zich alvast wilt oriënteren op dit 
onderwerp kunt u bijv. de checklist 
raadplegen die u kunt vinden op: 
www.notaris.nl/levenstestament-en-
volmacht.
Deelname aan deze lezing is geheel 
gratis! Vooraf krijgt u ook een gratis 
kopje koffie of thee aangeboden. 

Falcon Town   
Jazz Band   

bij Weverkeshof
Op zondag 15 oktober is er weer het 
jaarlijks optreden van de Falcon Town 
Jazz Band bij het Weverkeshof in Nue-
nen. De band bestaat uit zeven ervaren 
musici die bekende nummers spelen in 
Dixieland stijl. Als afwisseling komen 
ook andere muziekstijlen aan bod.
Het orkest, dat regelmatig optreedt in 
de regio, bestaat al bijna 20 jaar en de 
muzikanten staan borg voor een gezel-
lige muzikale middag.
De bezetting van de band is : Cor Mep-
pelink: klarinet, saxofoon en zang; 
Gerrit Koppert: trombone; Eric Tuyt-
schaever: trompet, bügel en zang; Eddy 
Reepmaker van Belle: slagwerk; Bert 
Sibbing: piano; Henk Heringa: banjo en 
gitaar; Ad van Mensvoort: bas.

Tot ziens op zondag 15 oktober vanaf 
14.00 uur bij het Weverkeshof, Jhr. Hu-
go van Berkellaan 5 in Nuenen. Toe-
gang gratis.



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

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

WIN EEN UNIEKE
CITYTRIP MÜNCHEN

VOOR 2 PERSONEN T.W.V. € 4.200,-

OKTOBERFEST

2 T/M 31 OKTOBER
EINDHOVEN

HEUVEL

 
 naar 

een grotere locatie!

Park 75 beschikbaar 
vanaf 1 november 2017
 
Om deze reden is ons pand aan Park 75 
beschikbaar vanaf 1 november! Voor 
details over de beschikbaarheid en 
mogelijkheden kunt u contact op-
nemen met Paul Dumay via 
040-2845208 of paul@artdumay.nl. 

WWW.ARTDUMAY.NL

Wegens uitbreiding en groei gaan we verhuizen - van het pand aan het prachtige Park - naar 
een groter pand in Nuenen: we gaan van 187 m2 naar 1000 m2! Vanaf 1 november hopen we u 

op Cockeveld 4 te mogen ontmoeten, waar u van harte welkom bent voor taxaties, restauraties, 
inlijstingen, kunstbemiddeling en kunstadvies. We blijven tot en met zaterdag 21 oktober actief 

op het Park  en sluiten voor de verhuizing onze deuren vanaf 24 oktober. Vanaf 1 november zijn 
we weer open vanuit onze nieuwe locatie. 

Met kunstzinnige groet, team Art Dumay
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Zorgeloos wonen  
in de Pieter Dekkersstraat

Wooncentrum Pieter 
Dekkersstraat ligt in 
het gezellig centrum 
van Nuenen.   
Diverse winkels 
 zoals  supermarkt, 
kapper en slager 
maar ook horeca en 
een  bushalte vindt u 
binnen een straal 
van 300 meter.

Te huur: 2-kamerwoningen met balkon

•	 De woningen zijn bestemd voor personen van 60 jaar 
en ouder

•	 Oppervlakte van de woningen is ongeveer 56 m²

•	 De verdiepingen zijn met de lift bereikbaar

•	 Pieter Dekkerstraat is via een gang verbonden aan 
zorgcentrum Archipel Akkers

•	 Logeerkamer aanwezig

•	 Gebruik maken van de voorzieningen van het zorg
centrum zoals maaltijden, en diverse gezellige 
 activiteiten

•	 Kale huur vanaf E 625, en voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf E 63, per maand

Meer informatie:  
bewonersconsulent bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur 
telefoonnummer 088921 00 57 / pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat

Pieter Dekkersstraat 12-114 in Nuenen

Let op: Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, dient u te
voldoen aan de inkomenseisen. Bij deze woningen geldt dat u als alleenstaande 
een jaarinkomen van minimaal E 22.200 moet hebben.
Kijk voor meer informatie op www.woonzorg.nl/inkomenseisen.
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Nog plaatsen vrij, 
schrijf je in!
Ontplooi je talent met de inspirerende 
lessen van docent José Jansen bij Ate-
lier Van Gogh. Wil je als beginner de 
basisbeginselen van het tekenen en 
schilderen onder de knie krijgen? Of 
heb je als gevorderde al ervaring met 
tekenen? José Jansen start deze maand 
op woensdagochtend haar nieuwe cur-
susseizoen.
Ben je nieuwsgierig en wil je (beter) le-
ren tekenen en schilderen, kom dan in 
oktober een keer kijken. Anders leren 
kijken, kennis opdoen over kleur, vorm, 
contrast, structuur, dat is wat deze les-
sen je kunnen leren. In het sfeervolle 
zolderatelier van het Atelier Van Gogh 
zijn ezels, tekenborden, stillevens en 
papier aanwezig. Het teken- en schil-
dermateriaal neem je zelf mee. Weet je 
niet precies hoe of wat, stuur haar dan 
een email. Ze is academisch opgeleid 
en zal je deskundig advies geven.
De locatie is Het Klooster, Nuenen. De 
cursus is iedere woensdagochtend van 
09.30 tot 12.00 uur. Voor meer infor-
matie mail naar josewajansen@planet.
nl of schrijf je in op www.ateliervan-
gogh.nl/josetekenen 

Lezing door Bernadette van Litsenburg

Vijfhonderd jaar Luther
Op 19 oktober organiseert Heemkundekring De Drijehornick een lezing over 
Luther. Hij spijkerde op 31 oktober 1517 maar liefst 95 stellingen op de deur 
van de Slotkerk in Wittenberge. Op zich niets bijzonders, want het hoorde bij 
een universiteit om discussie te voeren, maar dit jaar is het 500 jaar geleden 
dat hij dat deed. Reden genoeg om hem eens onder de loep te nemen.

Discussie voeren was een soort oefe-
ning om te leren debatteren en dat was 
vereist om een academische graad te 
behalen. Later heeft Luther gezegd: 
“Had ik geweten dat deze stellingen 
zo’n grote ophef zouden veroorzaken, 
dan had ik sommige stellingen beter 
geformuleerd”.

Als je lutheranen vraagt, wat het voor 
hen betekent om luthers te zijn, hoor 
je geluiden als: “Warm, liturgisch, ver-
trouwd, vrij, niet zo benauwd”. Maar 
dat is natuurlijk niet genoeg om het lu-
therse erfgoed vorm te geven binnen 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
Toch valt er iets op en dat is het begrip 
‘vrijheid’. Daarmee hebben de luthera-
nen echt iets toe te voegen aan de 
maatschappelijke en kerkelijke ge-
sprekken, die op dit moment in het ka-
der van het Luther jaar overal gevoerd 
worden. Bij vrijheid in een luthers per-
spectief gaat het vooral om inhoud. 
Het gaat niet om een ‘vrij van…’, als een 
lege huls, waarmee je je afzet tegen al-
les wat menselijkerwijs aan beroep op 
je zou kunnen worden gedaan. Bij Lu-
ther gaat het om een ‘vrij zijn om
te ……’, een vrij zijn om mens te wor-
den in antwoord op Gods liefde. Lu-
thers betekenis ligt ook op het vlak van 
diakonie, liturgie en kerkmuziek.

De spreker
Bernadette van Litsenburg groeide op 
in ’s-Hertogenbosch en volgde een on-
servatoriumstudie cello en koordirec-
tie. Lichamelijke problemen dwongen 
haar om te stoppen en ze startte een 
studie klassieke theologie aan de uni-

versiteit van Utrecht. Ze studeerde af 
op de medische ethiek van de islam in 
een niet-moslimland als Nederland en 
kerkelijk op hymnologie, de musische 
kant van liturgie. Daarna werd ze
predikant bij de lutherse gemeente in 
Eindhoven tot haar emeritaat ander-
half jaar geleden. De wereldwijde aan-
dacht voor de herdenking van 500 jaar 
Luther vindt ze verrassend en ze hoopt 
met haar lezing zijn betekenis voor de 
hele godsdienstbeleving van West-Eu-
ropa over te kunnen brengen. 

Lezing ‘500 jaar Luther’. 19 oktober  
20.00 uur. Scholengemeenschap De 
Dassenburcht. Jacob Catsstraat 1-3, 
Nuenen.Gratis toegang.

Quint, de kat van de overburen
Mijn moeder heeft altijd katten gehad, 
maar werd op een gegeven moment aller-
gisch. Toen ze ongeveer 10 jaar geleden sa-
men met mijn vader in Gerwen kwam wo-
nen is er nooit meer een kat gekomen. 
Haar liefde voor hen is gewoon blijven be-
staan. En daar was Quint... hij liet zich aai-
en en wilde ook graag naar binnen.
Zo is het gegroeid dat Quint naar binnen 
mag en dan wat lekkers krijgt. Mijn moeder 
verdraagt het goed en zet hem weer op tijd 
buiten. Dan gaat ie weer naar huis. Thuis 
weten ze dat hij een bezoekadres heeft.
Vorig jaar oktober is onverwachts mijn va-
der overleden..... en sinds die tijd komt 
Quint vaker. Hij gaat dan in het vogelhuisje 
zitten en laat zien dat hij er is. Dan mag hij 
binnen, krijgt wat lekkers en gaat heerlijk 
slapen. Heel typisch, hij gaat slapen in de 
stoel van mijn vader en is helemaal op zijn 
gemak. Voor mijn moeder is het echt een 
maatje geworden waar ze voor zorgt, van 
houdt en die er voor haar is. Wat een ge-
weldig dier, die Quint!

Sandra Wever

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

Aan de leden van 
Woningbouwvereniging Helpt Elkander
Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer E. Luppens in deze krant van 5 oktober 
willen wij als leden van het Huurdersplatform Helpt Elkander een nadere toelichting geven. 
Het klopt dat Helpt Elkander voornemens is om de vereniging om te zetten in een stichting. 
Wij staan daar als vertegenwoordigers van alle huurders van Helpt Elkander volledig achter. 
Huurders hebben nu bij Woningbouwvereniging Helpt Elkander inspraak en invloed 
Veel besluiten van het bestuur van Helpt Elkander worden/moeten nu goedgekeurd wor-
den door de Raad van Toezicht. Wij hebben namens al onze huurders inspraak en invloed 
op het beleid en besluiten van Helpt Elkander. Wij voeren over veel onderwerpen overleg 
en brengen daar advies over uit. Dit is ook wettelijk zo bepaald in de Wet op het Overleg 
Huurders Verhuurder. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging 
,streefhuren, begroting en zitten we als volwaardig partner aan tafel bij de prestatieaf-
spraken met de gemeente.
Omzetting naar stichting en de gevolgen
De Veegwet (1 juli 2017) bepaalt dat de leden eerst een schriftelijk advies moeten geven 
voordat de Raad van Toezicht in kan stemmen. 
Uitvoering van de Veegwet betekent dat er veel vaker een algemene ledenvergadering ge-
organiseerd moet worden. Dit vertraagt de besluitvorming van Helpt Elkander als organi-
satie en bovendien kost dat veel tijd en geld. Het levert volgens ons een lastige en bijna 
onwerkbare situatie op. Daarom denken we dat het goed is om de vereniging Helpt Elkan-
der om te zetten naar de stichting Helpt Elkander. Ook als Helpt Elkander stichting is, blij-
ven we ons als Huurdersplatform, bij wet gesteund, inzetten om een goede samenwer-
kingsrelatie te behouden. 
Algemene ledenvergadering
Op 27 november 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergade-
ring mogen alle aanwezige leden hun stem over de omzetting naar stichting uitbrengen. 
Alle leden ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Wat vindt u?
Heeft u vragen of wilt u graag uw mening geven over dit onderwerp? Neem dan contact 
met ons op via: info@huurdersplatform-helptelkander.nl. Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met Helpt Elkander via (040) 283 45 08. Wilt u lid worden van het Huurdersplat-
form en actief meepraten? Meld u aan via info@huurdersplatform-helptelkander.nl.

Met vriendelijke groet,
Huurdersplatform Helpt Elkander

Stelletje Eikels !
De laatste tijd word ik regelmatig lastig gevallen door een stelletje eikels. Je loopt dood ge-
moedereerd door een straat en dan gebeurt het. Daar zijn ze weer. Voordat je het weet rol-
lenbollen ze ongegeneerd om en rond je heen. Intussen delen ze je rake klappen uit op hoofd 
en ledematen. Wat is dat toch voor tuig?! Wat moet je hier als fatsoenlijk burger mee?
Tot angst gedreven ga je het liefst een blokje om. En wanneer je desondanks moedig je 
weg vervolgt ben je , geloof me, ongelooflijk op je hoede voor die onverlaten! En mocht je 
nog niet slecht ter been zijn dan zorgen zij er wel voor. Stelletje tuig! Ze breken je nek als ze 
de kans krijgen. Deinzen nergens voor terug.
Maar wat me nog het meest aan die eikels ergert is dat ze de meest kwetsbare mens te 
grazen nemen. Laatst nog zag ik iemand lopend achter een rollator. Had je moeten zien 
hoe die mens zich verzette! Het kostte hem heel wat energie om hen van zich af te schud-
den. Wat een verloedering! Stelletje eikels!
Via dit blad wil ik dan ook een dringende oproep doen aan de B.B.B. Modus Nuenen.
Boeren, Burgers, Buitenlui, wees op uw hoede voor vermaledijde eikels! Zo wordt onbe-
wust en ongemerkt de goe-gemeente toch maar mooi tegen die eikels beschermd. 
Ik zou dan ook met klem willen zeggen:
“Mocht u geen getuige willen zijn van een lelijke valpartij
Houd dan stoep en paadjes keurig netjes eikelvrij!”

Jeanny Rooseboom, Lijsterbesstraat 4, Nuenen

GMK-dag

Muziekkorps zorgt voor sfeer
Tijdens hun verenigingsdag op zondag 17 september bewezen de leden van 
het Gerwens Muziekkorps dat een orkest meer is dan muziek maken alleen. 
Met een gezellig spelletje Ren Je Rot en een lekkere barbecue was de dag er 
één om te onthouden. Alle familieleden waren welkom, waardoor er een 
leuke mix was tussen jong en oud. 

 

Deuren open om 14.30 uur 
Entree € 7,50 incl. consumptie in D’n Heuvel 

Kinderen tot 12 jaar gratis 

Toegangskaarten verkrijgbaar bij Jumbo Ton Grimberg, via  
kaartverkoop@gerwensmuziekkorps.nl en bij leden van ‘t GMK en BPHE 

De leeftijden van de verschillende 
GMK-leden zijn erg divers: jonge mei-
den, jonge ouders maar ook wat oude-
re dames en heren die de pensioenge-
rechtigde leeftijd al een tijdje gepas-
seerd zijn. Harrie Bastiaans is zo'n lid 
van het eerste uur. Hij werd extra in 
het zonnetje gezet omdat hij zich al 
veertig jaar inzet voor de club. Er kan 
met recht gezegd worden dat hij hart 
heeft voor de muzikale zaak.

Irish Autumn
Op 12 november neemt het orkest ie-
dereen mee naar Ierland. In samen-
werking met het Blue Planet Harp En-
semble onder leiding van Inge Frimout 
zullen de Ierse klanken door de Cle-
menskerk in Gerwen dansen.

Naast dit Ierse concert is het Gerwens 
Muziekkorps ook al druk bezig met de 
voorbereidingen voor het Grote Efte-
lingconcert, met muziek van het 
Sprookjesbos, Ruigrijk, Anderrijk en 
alle Wondere Werelden. Voor dit pro-
ject in het najaar van 2018 zoekt het 
GMK nog gastspelers. De repetities 
starten in het voorjaar van 2018. Geïn-
teresseerden kunnen mailen naar in-
fo@gerwensmuziekkorps.nl of langs-
komen op één van de repetities, vanaf 
19.30 uur in D'n Heuvel. 

Irish Autumn concert, zondag 12 no-
vember in de Clemenskerk in Gerwen. 
Open om 14.30 uur. Kaarten, à 7,50 
(incl. consumptie in D'n Heuvel Ger-
wen), zijn te koop via kaartverkoop@
gerwensmuziekkorps.nl of bij Super-
markt Jumbo Ton Grimberg.

Deur-aan-deur-verkoop omgeving Nuenen
Op dinsdag 3 oktober omstreeks 17.00 uur stond er een vrouw aan de deur om 
verschillende spullen te verkopen. Dit gebeurde aan de van Rijckevorselaan in 
Nuenen.
Één vrouw stelde zich voor als een medewerkster van collectief voordelig. De 
meldster vertrouwde het niet en belde de politie. De vrouw wilde waarschijnlijk 
binnen komen om iets weg te nemen uit de woning. Een tweede vrouw stond een 
stuk verder in de straat, mogelijk dat zij een aandeel heeft in de mogelijke diefstal-
len van goederen.
Vooralsnog is de vrouw niet binnen weten te komen omdat de meldster alert was.
Wees alert bij dit soort praktijken en bel vooral de politie als u het niet vertrouwd 
op 0900-8844.

Politieberichten

Kermis bij de schut 
in Gerwen
Kermis is in veel Brabantse dorpen een 
feest waar vooral de gilden bij betrok-
ken zijn. De kermis openen, koning-
schieten of prijs-schieten zijn de acti-
viteiten die de gilden met de dorpsker-
mis organiseren. Ook het Gerwense H. 
Kruisgilde viert traditiegetrouw en 
eeuwenlang Gerwen-kermis.
Het programma ziet er als volgt uit: 
Donderdag 12 oktober is het vanaf 
20.00 uur in de Schutsherd het ‘Bier 
Bezien’. Vroeger toen drinkwater on-
gezond was, werd het vervangen door 
bier. Kleine brouwerijtjes brouwden 
dan bier en wie het beste bier had 
mocht dit leveren aan het gilde. Bo-
vendien wordt er op donderdagavond 
echte bonensoep geserveerd.
Vrijdagavond 13 oktober zal het gilde 
samen met de drumfanfare de kermis 
aanzeggen aan de Dorpsraad.
Zondag 15 oktober is het prijs-schie-
ten voor de Gildebroeders en Zusters 
en Verwanten van het Gilde.
Op kermismaandag 16 oktober is de 
Schutsherd om 11.00 uur open voor de 
kaartliefhebbers om dan een ‘boompje 
te katten’ of een ander kaartje te leg-
gen. Vanaf 13.30 uur vindt het traditio-
nele worst-schieten plaats. 
Tot ziens in de Schutsherd daar kun je 
nog echt kermis vieren.

Verjaardagscadeau 
van Sweet Surprise
Afgelopen donderdag heeft Yvonne 
Sandbergen de dag van haar leven ge-
had. Yvonne heeft een verstandelijke 
beperking. Zij werd op 7 september 50 
jaar en kreeg van haar oom en tante uit 
Nuenen een heel bijzonder cadeau. Zij 
mocht meehelpen in de winkel Sweet 
Surprise aan de Berg 5 in Nuenen. 
Rond 11.00 uur werd zij heel hartelijk 
ontvangen door eigenaresse Christy van 
Moorsel en begeleidster Erica de Leeuw. 
Na eerst samen wat te hebben gedron-
ken gaf Christy haar een rondleiding. In 
de 2 1/2 uur die volgden heeft Yvonne, 
onder begeleiding van Erica, heel veel 
mogen doen, van zelf een snoeptaart 
maken tot klanten helpen en zelfs het 
scannen en afrekenen aan de kassa hoor-
de erbij. Yvonne was enorm enthousiast, 
voor haar was dit een heel speciale en 
bijzondere belevenis, een kans die zij el-
ders niet zou hebben gehad.
Christy en Erica vormen samen een 
geweldig team. Een echte aanrader dus 
voor een speciaal cadeau, een work-
shop of een kinderfeestje!
www.sweetsurprisenuenen.nl
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Woongroep Nuenen: nu is de kans!
Misschien was u er ook bij, vier jaar geleden in het Kwetternest, bij onze bijeen-
komst over het vormen van een woongroep? Wat is er sindsdien gebeurd en 
hoe willen wij verder? We nodigen u uit voor de volgende bijeenkomst om mee 
te denken over een nieuwe woonvorm voor 50-plussers in Nuenen!

Wij willen een project realiseren met 
meerdere koopappartementen rondom 
een gezamenlijke tuin en met één of 
meer gemeenschappelijke ruimtes, zo-
als een woonkamer, keuken, logeer-
ruimte, schuur en parkeerplaats. Dit al-
les met behoud van volledige privacy èn 
met goed nabuurschap. Verder willen 
we de woningen duurzaam en levens-
loopbestendig laten bouwen. Ons doel 
is gemeenschappelijk bouwen in de 
vorm van een CPO-project (collectief 
particulier opdrachtgeverschap). Het 
project is nog niet gerealiseerd, omdat 
er geen geschikte locatie was, groot ge-
noeg en redelijk dicht bij voorzieningen 
en/of het centrum. Nu is die locatie er 
wel: basisschool ‘de Mijlpaal’ gaat over 
een jaar verhuizen en deze locatie, 
naast winkelcentrum ‘het Kernkwar-
tier’, komt dan vrij voor woningen. Wet-
houder Jansen en andere politici zijn 
enthousiast over het idee. De wethou-
der gebruikte ons idee meerdere malen 
in zijn presentaties over wonen voor 
ouderen in Nuenen. De volgende stap is 
het vinden van mensen die de woon-
groep willen vormgeven. We zijn daar-
om op zoek naar mensen die bereid zijn 
om naast de eigen woning ook te inves-
teren in gemeenschappelijke ruimten 
en voorzieningen. Omdat de woon-

groep als een CPO project zal worden 
gerealiseerd, is er volop ruimte voor in-
spraak van de toekomstige bewoners 
zowel in opzet van het eigen apparte-
ment als in de vormgeving van wat ge-
meenschappelijk is.

Informatiebijeenkomst
Kom naar de informatiebijeenkomst op 
zondag 22 oktober van 14.00 tot 16.00 
uur in het Kwetternest, Mantelmeeuw-
laan 10-12 in Nuenen. U bent welkom 
vanaf half twee. De wethouder zal zijn 
visie geven op het wonen van ouderen 
in Nuenen. U krijgt een korte toelich-
ting op onze ideeën over de woongroep. 
‘Earth and Eternity’ komt hun bouw-
concept van ‘energieneutraal bouwen’ 
toelichten. Voor begeleiding op sociaal 
en juridisch vlak zijn we nog in overleg 
met een bureau en we hopen dat een 
deskundige op dat gebied ook een pre-
sentatie zal geven. Natuurlijk is er al 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Deelname aan de bijeenkomst is van-
zelfsprekend vrijblijvend. We vragen 
een kleine bijdrage voor gemaakte kos-
ten, namelijk 5 euro per persoon. Meldt 
u snel aan, want er mogen van de 
brandweer niet meer dan 100 mensen 
in de ruimte. Aanmelden kan via de 
website: www.woongroepnuenen.nl

De initiatiefnemers

Veilig en vertrouwd wonen voor mensen met dementie

Eerste kennismaking met 
nieuwe Savant van Lenthof
Mensen met dementie huren bij Savant van Lenthof een volwaardige wo-
ning met zorg op maat. Wijkverpleegkundige Josje: “Het appartement 
wordt ingericht met eigen meubels, gordijnen en persoonlijke herinnerin-
gen. We willen dat mensen zo lang mogelijk de connectie houden met hun 
vertrouwde leven. En het is onze taak als zorgteam om daarbij te ondersteu-
nen en te sturen waar dat nodig is.” 

Savant biedt vanaf november in Nue-
nen een beschermde omgeving met een 
maximaal gevoel van bewegingsvrij-
heid. Een groene haag onttrekt het hek 
aan het zicht, er is nagedacht over zo 
min mogelijk obstakels, de ruimtes zijn 
licht en het kleurgebruik is passend om 
prikkels te verminderen. De prachtige 
tuin en de vier buurtkamers maken 
ontmoeten een logisch onderdeel van 
wonen bij Savant van Lenthof. 
Op 3, 4, 5 en 6 oktober bezochten bijna 
100 geïnteresseerden een informatieve 
bijeenkomst in het woonzorgcentrum 
in aanbouw. Toekomstige bewoners, 
familieleden en mantelzorgers proef-

den de sfeer, maakten kennis met het 
zorgteam én bezochten natuurlijk de 
appartementen.
De zussen Christien en Agnes zijn al 
een tijd op zoek naar passende woon-
ruimte voor hun moeder. Christien: 
“Het voelt echt alsof dit haar plekje is. 
Hier hoeft ze haar vrijheid niet op te 
geven. Ze blijft zo zelfstandig mogelijk, 
maar wel binnen een veilige en be-
schermde omgeving.” “Plus wij krijgen 
de rust die we nodig hebben. Nu heb je 
toch altijd zorgen”, zegt Agnes. 
Wonen in Savant van Lenthof bete-
kent wonen zoals men dat thuis ge-
wend is. Er is veel aandacht voor wel-

Wijkverpleegkundige Josje van Vugt laat de zussen Christien (links) en Agnes het nieuwe 
woonzorgcentrum Savant van Lenthof aan de Kerkstraat zien. De zussen bezochten begin 
oktober de informatieve bijeenkomst in het nieuwe woonzorgcentrum in aanbouw.

bevinden, en uiteraard is alle denkbare 
zorg 24/7 voorhanden. Maar als be-
woners er bijvoorbeeld voor kiezen 
om een deel van de zorg af te nemen, is 
dat ook prima”, legt Josje uit. “Dat is 
het mooie van een eigen appartement 
bij Savant van Lenthof.”

Open huis 27 en 28 oktober
De 30 appartementen zijn vanaf 1 nov. 
beschikbaar voor de eerste bewoners. 
Wilt u meer weten over dit nieuwe 
woonzorgcentrum in Nuenen of wilt u 
zich inschrijven? U bent van harte wel-
kom tijdens de open huis-dagen op vrij-
dag 27 oktober tussen 11.00 en 19.00 
uur en op zaterdag 28 oktober tussen 
10.00 en 16.00 uur aan de Kerkstraat in 
Nuenen. Meer info vindt u via 0492-
572000 of op www.savant-zorg.nl 

Opbrengst   
Sam’s Kledingactie
De kledinginzameling op 30 september 
van Sam’s Kledingactie voor Cordaid 
Mensen in Nood heeft ruim 1400 kilo 
kleding opgebracht. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding gaat dit najaar 
naar hulppakketten voor de bevolking 
in Zuid Soedan, een land dat al jaren 
kampt met een burgeroorlog en hon-
gersnood. Cordaid heeft, met steun van 
Sam’s Kledingactie, een programma 
ontwikkeld om de bevolking van Zuid-
Soedan te helpen. Cordaid gelooft in 
hulp die structureel is en daarom zijn er 
hulppakketten gemaakt die de bevol-
king helpen om hun eigen voedselvoor-
ziening weer op gang te krijgen. Zie ook 
www.samskledingactie.nl

verkocht

Refelingse Erven 47 Nuenen
Op perfecte locatie aan groenstrook gelegen ruime hoekwoning met 
garage en carport en tuin gelegen op het zonnige zuiden. De woning 
is voorzien van een slaapkamer en badkamer op de begane grond en 
3 slaapkamers en tweede badkamer op de verdieping.  Koper van deze 
woning dient rekening te houden met moderniseringskosten!

•	 Inhoud:	375	m3
•	 Woonopp:	101	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	269.000,-	k.k.

verkocht

De	Imker	9	Heeze
Royale tweekapper met uitbouw zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde. Gelegen op toplocatie aan de Groene Spinner, 
op loopafstand van de basisschool, het station en sportvoorzieningen. 
De woning is voorzien van een vernieuwde keuken en badkamer, 
maar liefst 5 slaapkamers en een gezellige tuin op het zonnige zuiden! 

•	 Inhoud:	453	m3
•	 Woonopp:	132	m2
•	 Bouwjaar:	1991	
•	 Vraagprijs:	€	315.000,-	k.k.

verkocht

Herikhof	44	Nuenen
In een groene en kindvriendelijke woonomgeving gelegen hoekwoning 
met garage, 3 slaapkamers, grote zolderkamer, 2 badkamers en een 
op het zuiden gelegen achtertuin. De woning is tevens gelegen op 
loopafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	518	m3
•	 Woonopp:	141	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	269.000,-	k.k.

verkocht

Jan	v	Crieckenbeeklaan	4	Nuenen
Op toplocatie in wijk “Papenvoort” gelegen villa met maar liefst 7 
slaapkamers, 2 badkamers en een inpandige royale garage. De woning
 is centraal gelegen ten opzichte van zowel het centrum van Nuenen als 
het buitengebied. De woning is in 2008 op de begane grond 
uitgebouwd met een slaapkamer en een badkamer. 

•	 Inhoud:	1099	m3
•	 Woonopp:	331	m2
•	 Bouwjaar:	1970
•	 Vraagprijs:	€	849.000,-	k.k.

verkocht

Laan	ter	Catten	52	Nuenen
In Nuenen oost gelegen, zeer forse hoekwoning met maar liefst 4 
verdiepingen. De woning beschikt over een z-vormige living met 
sfeervolle erker, open keuken met bijkeuken, moderne ruime badkamer, 
5 slaapkamers, zonnige privacy biedende achtertuin en is gelegen nabij 
diverse voorzieningen, basisscholen en natuurgebied “Papenvoortse Heide”.

•	 Inhoud:	540	m3
•	 Woonopp:	177	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	325.000,-	k.k.

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

Vonderrijt	17	Nuenen
Markante vrijstaande woning met een ruime woon-/eetkamer, 
leefkeuken, werkkamer, bijkeuken, garage, vier ruime slaapkamers, 
twee badkamers en een separaat toilet. Drie slaapkamers bieden 
toegang tot balkon met uitzicht op de achtertuin met zwembad en 
wellnes ruimte. De tweede verdieping biedt een zee aan bergruimte.

•	 Inhoud:	1054	m3
•	 Woonopp:	383	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	950.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Freule	Claralaan	17	Nuenen
In kindvriendelijke woonomgeving Nuenen-Oost gelegen praktische 
tussenwoning met ruime tuingerichte woon-/eetkamer en keuken in 
de uitbouw aan de voorzijde.  De woning beschikt over 4 slaapkamers 
op de verdiepingen en een diepe privacy biedende achtertuin met 
overdekte veranda gelegen op het zonnige westen. 

•	 Inhoud:	355	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	225.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Stormvogelhof	4	Nuenen
In Nuenen zuid gelegen tussenwoning met T-vormige woonkamer, 
keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, geheel betegelde badkamer en een 
op het westen gelegen achtertuin. De woning is tevens gelegen nabij 
winkelcentrum “Kernkwartier”, sportgelegenheden en basisschool.

•	 Inhoud:	438	m3
•	 Woonopp:	147	m2
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:	€	250.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Donkervoort	41	Nuenen
Sfeervolle tussenwoning gelegen aan een brede groenstrook in een 
kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Oost. Met een ruime 
woon-/eetkamer met erker, woonkeuken en 3 slaapkamers, badkamer 
en grote zolderkamer op de verdiepingen. Onderhoudsvriendelijke 
achtertuin met berging.

•	 Inhoud:	390	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	280.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

IJsvogelhof	6	Nuenen
Royale tussenwoning met berging. De woning beschikt over een lichte 
woonkamer, een recent vernieuwde open keuken, 5 slaapkamers en een 
moderne badkamer. De woning is gelegen in een verkeersluwe straat op 
een steenworp afstand van zowel het winkelcentrum Kernkwartier als 
het gezellige centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:	373	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	250.000,-	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 11 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trek-
ken tijdens carnaval 2018 en de scepter over gaan nemen van Prins Pukkie 
en zijn adjudanten Mukkie, Tukkie en Make-uppie.

Roddels in Narregat….    
Hedde gij da gezeet gehad? 
Hoe ist meugelik. Minde da werkelijk woar? Hedde gullie ut nie gezien dan? 
Jazeker het sein dat er weer een nieuwe hoogheid is gevonden in Gerwen bij 
CV De Narre-Kappen is gegeven. Op zaterdagmiddag 7 oktober werd mid-
dels, het misschien wel traditie aan het worden, ‘witte rook’ momentje ken-
baar gemaakt dat hij of zij zich aan het voorbereiden is op weer een top car-
navalsjaar, zodat het allemaal weer op rolletjes zal kunnen gaan verlopen. 
Traditiegetrouw was er natuurlijk de vis (3 stuks?) en waren diverse actieve 
speurders al helemaal op de hoogte en zeiden precies te weten in welke 
hoek ze moesten zoeken om erachter te komen wie er het komende jaar zal 
gaan regeren over het Narregat. 

Prinsenbal Nederwetten 
 
Op zaterdagavond 11 november a.s. zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wetters 
weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trekken tijdens 
carnaval 2018 en de scepter over te nemen van Prins Pukkie en zijn adjudanten 
Mukkie, Tukkie en Make-uppie. 
Op die avond zullen eerst door alle Prinsen en adjudanten van onze 
zusterverenigingen afscheid worden genomen van dit geweldige Trio. Daarna zullen 
‘De Wetters’ op passende wijze afscheid nemen van deze kanjers die van carnaval 
2017 een ongekend gezellig feest hebben gemaakt. Ook zullen de Spetters van de 
Wetters nog één keer speciaal voor hen, hun huidige dans opvoeren. 
 
Om ongeveer 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) en gevolg op spectaculaire wijze 
gepresenteerd worden. Er zijn al diverse speculaties over wie dat zullen zijn. Er kan 
een fantastische prijs gewonnen worden als u raadt wie de nieuwe Prins(es) is. Om 
iedereen te helpen, geven we dit jaar weer aanwijzingen in de vorm van afbeeldingen. 
In totaal zullen we 11 afbeeldingen vrijgeven. Aan u om de juiste naam te koppelen 
aan de juiste naam van de nieuwe Prins(es). U mag zo vaak raden als u wilt. 
Kijk voor meer informatie ook op www.cvdewetters.nl 
 
Voor deze week de eerste 3 afbeeldingen 
 
 
 
 
 
 
 

Op die avond zullen eerst door alle 
Prinsen en adjudanten van onze zus-
terverenigingen afscheid worden ge-
nomen van dit geweldige Trio. Daarna 
zullen ‘De Wetters’ op passende wijze 
afscheid nemen van deze kanjers die 
van carnaval 2017 een ongekend gezel-
lig feest hebben gemaakt. Ook zullen 
de Spetters van de Wetters nog één 
keer speciaal voor hen, hun huidige 
dans opvoeren.

Om ongeveer 11 over 11 zal de nieuwe 
Prins(es) en gevolg op spectaculaire 
wijze gepresenteerd worden. Er zijn al 

diverse speculaties over wie dat zullen 
zijn. Er kan een fantastische prijs ge-
wonnen worden als u raadt wie de 
nieuwe Prins(es) is. Om iedereen te 
helpen, geven we dit jaar weer aanwij-
zingen in de vorm van afbeeldingen.
In totaal zullen we 11 afbeeldingen 
vrijgeven. Aan u om de juiste naam te 
koppelen aan de juiste naam van de 
nieuwe Prins(es). U mag zo vaak raden 
als u wilt.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.cvdewetters.nl

Voor deze week de eerste 3 afbeeldingen

Natuurlijk is het voor Prins VinZZ en 
zijn Prinses GlitZZ en Hofdame 
GlamZZ een prachtig carnavalesk jaar 
geweest waarin zij uiteraard samen 
met Jeugdprins Juventa, Jeugdadjudant 
Penalta en Jeugdprinses Danza met 
veel enthousiasme over het Narregat 
hebben geregeerd en hun motto “we 

lopen de deur plat in het Narregat!” ze-
ker eer aan gedaan hebben. Maar het 
wordt weer tijd dat er een nieuwe 
prins(es) bekend zal worden gemaakt. 

Hiervoor zullen in de Rond de Linde 
wekelijks aanwijzingen volgen om het 
iedereen wat makkelijker te maken, of 
zullen we zeggen juist op het verkeerde 
been te zetten, om te raden wie de 
dorstlustige hoogheid van het komen-
de jaar zal gaan worden.

De eerste aanwijzingen voor het nieu-
we seizoen zijn:  
•	 Vandaag	is	rood
•	 Het	is	geen	losse	flodder	

Bij deze dus de uitnodiging aan alle 
strante mennekes en vrouwkes van 
Gerwen om de volgende weken alle 
aanwijzingen nauwlettend in de gaten te 
houden. Noteer in ieder geval alvast 25 
november in de agenda want dan kan 
iedereen tijdens het jaarlijkse prinsen-
bal van CV de Narre-Kappen getuigen 
zijn van de onthulling van de prins(es) 
van het komende carnavalsjaar. 

Opbrengst 
collecte KWF 
Kankerbestrijding
Tussen 3 en 9 september jl. gingen in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind meer dan 120 vrijwilligers en-
thousiast de huizen langs om te collec-
teren voor KWF Kankerbestrijding. 
Deze inzet in de strijd tegen kanker 
bracht het mooie resultaat op van 
€ 10.689,19. Een geweldig mooi be-
drag! Dankzij de vrijgevigheid van alle 
Nuenenaren kan KWF voor de Kan-
kerbestrijding investeren in nieuwe 
doorbraken in kankeronderzoek, zo-
dat we samen de dag steeds dichterbij 
brengen dat niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.

Ladies de Gulbergen   
golfen voor het goede doel
Elk jaar organiseren de dames van Golfclub De Gulbergen een Goed Doel 
wedstrijd. Hiermee geeft men aan dat het bij de dames niet alleen om het 
golfen gaat, maar dat men ook aan stichtingen denkt die een bijdrage kun-
nen gebruiken.

Dit jaar was het doel de stichting ‘Kin-
deren van Kathmandu’. Het inschrijf- 
en prijzengeld van die golfdag gingen 
naar dit goede doel.

Het goede doel:
De voorzitter van de stichting Kinderen 
van Kathmandu, Ger Peeters, is een in-
woonster van Geldrop. Zij brengt elk 
jaar een aantal maanden in Nepal door 
om te zien en te controleren hoe het 
met het werk van de vrijwilligers gaat.

De stichting heeft 3 doelen:
•	 Een	kinderfonds.	Dit	fonds	betaalt	
rekeningen van operaties van kinderen 
uit arme families. Door een simpele in-
greep op jonge leeftijd kan een levens-
lange handicap hiermee worden voor-
komen.
•		 Maitri	Griha	(House	of	Friendship)	
is een dagopvang voor kinderen met 
een verstandelijk beperking. 

•		 Ocky	Education	Foundation.	Deze	
Foundation helpt kinderen naar school 
te gaan om een bepaalde opleiding te 
volgen.

De opbrengst:
In totaal 68 dames deden mee aan deze 
gezellige en sportieve wedstrijd. Na af-
loop stond er in het clubhuis een tafel 
met mooie inlandse Nepalese produc-
ten. Een groot aantal dames was bereid 
om een cadeau voor zichzelf of voor 
hun kleinkinderen te kopen.
Stichting voorzitter Ger Peeters gaf hier-
na nog een korte uitleg over de stichting 
en hun ambities. Na deze uitleg mocht zij 
uit handen van de voorzitter van de La-
dies Commissie, Mariëlle Bots, een che-
que met een waarde € 875 in ontvangst 
nemen. Met deze cheque en de opbrengst 
uit de verkoop heeft de Stichting Kinde-
ren van Kathmandu een mooi bedrag ge-
kregen om te besteden in Nepal.

Stichting Nuenen-Guatemala 
bezocht projecten
Een delegatie van de Stichting Nuenen-Guatemala is terug van een bezoek 
aan diverse projecten in Guatemala. De stichting is vijf jaar geleden opge-
richt om blijvende steun vanuit Nuenen te geven aan slachtoffers van de 
burgeroorlog die tussen 1976 en 1996 in Guatemala woedde. Zo is steun ge-
geven aan een koffieproject van kleine boeren, aan een onderwijsproject en 
een weefproject van Maya-vrouwen. Gemotiveerd kwam de delegatie naar 
Nuenen terug om zich verder in te zetten.

Maya-jongeren op de plantage Paijá bij Tucurú in Guatemala krijgen onderwijslessen met 
financiële ondersteuning vanuit Nederland (foto: Gemma van den Hooff)

Onderwijsprojecten
Er is een bezoek gebracht aan drie 
plantages waar onderwijsprojecten ge-
realiseerd zijn met ondersteuning van 
de Stichting Nuenen-Guatemala. Ou-
ders zeggen bijna huilend hoe blij ze 
zijn dat de cursussen vanuit Nederland 
financieel ondersteund worden. De 
groep had ook een ontmoeting met 
ontwikkelingswerker Fons Huet die al 
meer dan dertig jaar werkzaam is in 
Guatemala. Zijn organisatie probeert 
psychische	 en	 economische	 onder-
steuning te bieden aan oorlogswedu-
wen en aan vrouwen die het slachtoffer 
zijn van verkrachting.

Santa Lucía
Verder bezocht de Nuenense delegatie 
een groep van familieleden van perso-
nen die verdwenen tijdens de burger-
oorlog. Zij zien het nu als voornaamste 
taak om de overblijfselen van hun man, 
vrouw of kind terug te vinden en de 
daders van de moorden ter verant-
woording te roepen.

Toon Coolen
Ook was er een ontmoeting met Nue-
nenaar Toon Coolen die al meer dan 
dertig jaar in Guatemala werkt. Hij 
nam de groep mee naar een internaat 
waar meisjes worden opgevangen die 
slachtoffer zijn geworden van seksueel 
misbruik, huiselijk geweld en mensen-
handel. Toon vertelt hoe zwaar maar 
ook hoe mooi het werken in Guatema-
la is. Verandering moet van onderaf, 
van de mensen zélf komen, denkt hij: 
wij, buitenstaanders, kunnen beter 
kar-duwers dan kar-trekkers zijn.

Parochieband 
Omdat de Nuenense parochie Heilig 
Kruis al jaren een band heeft met de 
parochie Tucurù in Guatemala, is ook 
pastoraal werker Marieke Feuth en en-
kele andere parochieleden meegereisd. 
De groep maakte kennis met de twee 
nieuwe, jonge en enthousiaste pasto-
res Antonio José en Arnoldo. 
Zie voor het volledig reisverslag de 
website www.nuenen-guatemala.nl

De bladeren vallen weer … 
Het wordt vroeger donker en de bladeren vallen weer. In zo’n periode neemt 
ook de hoeveelheid ‘Wat als …’-vragen weer toe. Wat als ECB-president Draghi 
stopt met het bijdrukken van euro’s en de kapitaalrente gaat stijgen? Wat als de 
hypotheekrente in het kielzog daarvan - na vele jaren - omhoog gaat? Wat als de 
nieuwe regering de hypotheekrenteaftrek over 3 jaar inderdaad verlaagt naar 
37 procent? En wat als dat kabinet de mensen die netjes hun hypotheek volle-
dig hebben afgelost, bestraft en een eind maakt aan de vrijstelling van het ei-
genwoningforfait voor hen? 

Dat zijn dingen om over na te denken op donkere herfst- en winteravonden. Het 
is zeker niet mijn bedoeling om alle zorgen weg te praten, maar er is nog geen 
aanleiding om te gaan somberen over de woningmarkt. De stapsgewijze verla-
ging van de hypotheekaftrek wordt waarschijnlijk redelijk gecompenseerd met 
fiscale maatregelen, zoals verlaging van het eigenwoningforfait en de tarieven 
van de inkomstenbelasting. De achterban van de VVD komt - onder leiding van 
mastodont Hans Wiegel - al weer op voor de veelal oudere huiseigenaren met 
afgeloste hypotheek. De kans dat dit onderdeel van de uitgelekte plannen het 
ongewijzigd gaat halen, lijkt me klein. Maar stel dat dit wel zo is dan is het effect 
op de woningmarkt beperkt. 

Blijft over de zorg rond de oplopende rente. De deskundigen van de Hypo-
theekshop noemen de kans op stijgende hypotheekrente reëel, maar verwach-
ten geen hele forse percentages. Ze wijzen erop dat een gerenommeerd rating-
bureau als Moody’s een geleidelijke stijging voorspelt en meent dat de hoge 
rentetarieven van voor de crisis waarschijnlijk nooit meer gehaald worden. Een 

effect kan bovendien zijn dat de stijging van de huizenprij-
zen afneemt - zeker in minder krappe gebieden - en dat 

daardoor (en door stijgende inkomens) de leencapaci-
teit van de consument toch toeneemt.

Voor veel mensen die de afgelopen jaren een woning 
hebben gekocht, is de invloed sowieso beperkt, om-
dat velen kozen voor een lange rentevaste periode on-
der invloed van de extreem lage rente. Ook de econo-

men van ABN Amro verwachten dat de rente minder snel 
oploopt. Zij zien eerder een omslag in negatieve zin door 

het beperkte aanbod in sommige gebieden. De con-
clusie? Natuurlijk heeft ook de woningmarkt met 
wisseling van seizoenen te maken, maar te donker 
ziet het er voorlopig nog niet uit.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Kiki Busio  
@ Café Ons Dorp
Op vrijdag 13 oktober zorgt top enter-
tainster Kiki Busio voor heerlijke live 
muziek in Café Ons Dorp. Ongedwon-
gen en met een flinke dosis humor 
brengt zij nummers van toen en nu af-
gewisseld met eigen werk. 
Om een one-(wo)man-band weg te 
kunnen zetten werkt zij zo nu en dan 
live met een loopstation en harmoni-
zer, dit is ook wel bekend van Ed 
Sheeran (Shape of You). Om Kiki in 3 
woorden samen te vatten; Muzikaal, 
Energiek, Humor.
Reden genoeg om op vrijdag 13 okto-
ber gezellig naar Café Ons Dorp te ko-
men. Aanvang 21.00 uur, de toegang is 
gratis.

 
 

Nieuw seizoen 
Lenny Kuhr heel 
mooi begonnen!
Op 2 oktober ontving de zangeres uit 
Nederwetten de ‘lifetime achievement 
award' van Buma NL voor haar bijdra-
ge aan het Nederlandstalige lied. Het is 
in feite een oeuvreprijs en een zeer 
eervolle onderscheiding waar ze heel 
blij mee is.
Om dit te vieren heeft ze haar Neder-
landstalige werk digitaal beschikbaar 
gemaakt. Vanaf het album De trouba-
dour uit 1969 tot en met Gekust door 
de eeuwigheid uit 2017 is nu alle mu-
ziek te ‘streamen' en ‘downloaden'. Fijn 
voor iedereen die zoekt naar oude 
nummers die nergens meer te vinden 
waren. In een latere fase volgen de Ne-
derlandse singles en haar Franse al-
bum en singles.
Op	15	april	2018	treedt	Lenny	weer	op	
in het Van Goghkerkje. Haar volledige 
speellijst is te vinden op:
www.lennykuhr.com



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.

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 41

Kruiswoord

Horizontaal: 1 roodachtig 6 vangmiddel 11 schel 12 platte korenmand 
14 reeds 16 ternauwernood  18 smaakmaker 20 Engelse ontkenning 
21 soort hert 23 boender 24 voorzetsel 25 voorwerp  27 zangnoot 
28 soortelijk gewicht 29 opsmuk 30 meubelstuk 32 gezichtskleur 34 zie aldaar  
35 water in Friesland 37 alcoholvrije drank 40 slavenschip 44 bezieling 
46 muzieknoot 47 rekening-courant  48 kerf 50 Engels café 51 binnenkort 
53 opschudding 54 onzes inziens 55 toegankelijk  56 behaarde vacht 
58 ad acta 59 noordnoordoost 60 mountainbike 62 beroep 63 op die plaats.

Verticaal: 2 omzetbelasting  3  vreemde munt 4 blubber 5 gebeef 6 onlangs 
7 mondvocht 8 in werking 9 annexus 10 planeet 13 papegaai  15 schrijfplankje 
17 houding 19 overwinning 20 ontkenning 22 loot 24 energie  26 grasveld 
29 pl. in Friesland 31 ventilator 33 mager 36 bewaarplaats 37 inspringtoets  
38 ingeving 39 hoekschop 40 Italiaanse drank 41 vetpuistje 
42 inwoner van Ierland 43 babysit  45 werkschuw 49 één en ander 
51 heldendicht 52 egaal 55 honderd gram 57 halt!  59 symbool voor nikkel 
61 uitroep van afkeer.

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

D A A R O M H A L T E R

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

O N S M A K W E G C E O

B A O F I B E R M D M

B R A V O S O L H E I S A

E G E R S T P S A L M N

B A R A K A R O M A

K V L A A I A R I D E A

R E E E L B B C G I R A F

O M G C I R C A E L R

L E D W IJ S U U R W E I

S L E P E N L I M I E T

T R I E S T P A T S E R

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

Oplossingen wk 40
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

D A G V L I N D E 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.

AORTA
ATOOM
BLAAR
BONUS
BROOS
DROEFENIS
ENFIN
GEBIT
GENIEPIG
GERUST
HEBREEUWS
KARDEMOM
KOKSMAATJE
KWARK
NIETEN
NIEUW
NOTARIS
POEMA
PRUIMEN
RHENEN
SPEKGLAD
TENANT
TREND
UURWERK
VIRIEL
WASBAK
WINTERPEEN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 7 6
5 1 4

4 5 7
5 3 1 7

4 3 1 9
2
8 9

2 3 5
6 2 8

week 39, Mw. B. van Dijk, 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.

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD 
fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
86449535.

GARAGE SALE Alles 
binnen- en buitenshuis. 
Zaterdag 14 oktober, van 
9.00-16.00 uur. Adres: 
Lyndakkers 31 Nuenen.

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

SANITAIRCENTRUM NUENEN
al meer dan 35 jaar uw sanitairspecialist

  

NIEUWE SHOWROOM AAN 

DE PINCKART 45 TE NUENEN
achter voormalige showroom aan De Pinckart 49

Voor al uw sanitair van bekende kwaliteitsmerken, tegels, verwarming, 
doe-het-zelf materialen, renovatie, service & onderhoud,

Geopend: woe t/m vrij13.30-18.00 uur, zat 10.00-16.00 uur. Overige tijden alleen op afspraak

Telefoon (040) 283 74 57

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN
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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 15 okt 
Vincent van Gogh Photo Award, 

online veiling
Openingsexpositie Galerie Bonnard

Berg 9 Nuenen

t/m 10 november
expositie ‘Verbeelding’
tijdens openingsuren

bibliotheek Dommeldal in Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

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

Donderdag 12 oktober
9.30 uur Computercafé: 

Eenvoudige fotobewerking
Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Donderdag 12 oktober
11.30 uur Voorleesochtend Bibliotheek 

Dommeldal. Gasterij Jo van Dijkhof, Nuenen
19.00-22.00 uur Socratisch Cafe

Het Kwetternest Nuenen

Donderdag 12 oktober
20.00 uur Open repetitie avond 

Vissersvrouwenkoor de Walnoten
Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen

Donderdag 12 oktober
20.00 uur Filmavond Heemkundekring 

Lieshout. Zaal De Koekoek Lieshout

Vrijdag 13 t/m maandag 16 oktober
Dorpskermis Gerwen

Met diverse live-optredens
Centrum Gerwen

Vrijdag 13 oktober
21.00 uur Kiki Busio 

 Café Ons Dorp Nuenen

Vrijdag 13 oktober
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Clublokaal RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 14 oktober 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Nacht van 14 op 15 oktober 
Doorkomst toertocht ‘Nacht van Nederland’

via Stiphoutseweg-Smits van Oyenlaan-
Laan van Gherwin-Broekdijk-Lankveld-Laar-

Rullen-Nieuwe Dijk-Stad van Gerwen

Zondag 15 oktober
8.00-14.00 uur ATB Toertocht ‘Dak van Bra-
bant’. 8.30-10.00 uur Inschrijven Clubhuis 

NKV. Wettenseind 20 Nuenen.
Parkeren op parkeerterrein Intratuin

Zondag 15 oktober
10.00 uur IVN wandeling

Vertrek Boerderij ‘t Hof van Lieshout
14.00 uur Falcon Town Jazz Band 

 Weverkeshof Nuenen

Woensdag 18 oktober
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Zondag 15 oktober
14.30-16.30 uur Optreden ‘Senioren Orkest 

Nuenen’ i.s.m. ‘Vrienden van de Akkers’
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 15 oktober
14.00-15.00 uur PLEQ trapt af 
met de eerste Inspiratie - Talk

Lezing: De 8 stappen van de Innerlijke Reis
PLEQ, Voirt 2A in Nuenen

Zondag 15 oktober
15.00 uur Liefde, lust en last
vocaal kwartet NaedenNoen

Van Gogh kerkje Nuenen

Maandag 16 oktober
13.00 uur D’n Urste Toep du Stam

 café De Stam in Gerwen

Donderdag 19 oktober
09.30 KBO/PVGE-Lezing levenstestament 

en volmacht door Mr. Sandra Kokxj 
Zaal t Trefpunt KBO, Het Klooster Nuenen

Donderdag 19 oktober
19.00 uur Cultuur overdag: Fantastic Beasts’

Het Klooster Nuenen
20.00 uur Lezing over zoogdieren.

Clubgebouw IVN Laarbeek

Donderdag 19 oktober
20.00 uur Lezing 500 jaar Luther 

door De Drijehornick
Scholengemeenschap de Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen

Vrijdag 20 oktober
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Clublokaal RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 20 oktober 
 20.30 uur Leon van der Zanden 

met ‘Kameleon’ (try-out)
Ons Tejater, theaterzaal Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 oktober
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville 
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Zondag 22 oktober
14.00-16.00 uur Informatiebijeenkomst 

Woongroep Nuenen
Het Kwetternest Nuenen

Zondag 22 oktober
 Opening wildseizoen

In tent aan achterzijde Collse Hoeve 
aan Collse Hoefdijk 24

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 een ieder persoonlijk te bedanken,
na het overlijden van mijn vrouw

Willy Schepers Hommen
De vele kaarten, telefoontjes, bezoek aan huis en in het crematorium, 
Dr. Boek, Pastoor Vossenaar, Archipel Thuis Zuid, directie en leden DVS, 
vrienden en kennissen, DELA die de uitvaart zo mooi heeft verzorgd.
Allen hartelijk bedankt, u was voor ons een echte steun.

Theo, Abby en Waldo Schepers

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 oktober 18.30 uur: viering, 
abdijviering, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en mevrouw M. Habraken.
Zondag 15 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger Me-
vrouw M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 14 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; overleden familie van 
Rooswinkel - van Swaaij.
Zondag 15 oktober 11.00 uur: overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Jan Ulijn; Anna 
Kluijtmans - Swinkels; Harry van Dijk; 
Sjef van Sanvoort (vanwege verjaar-
dag); Toon van Grotel (vanwege sterf-
dag); Theodora Kortstee - Ramaaker; 
Antonia Ramaaker - Hansman; Wil-
helmina Kortstee - Nijenhuis. 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Michel 
van Nisselrooij, Laan van Nuenhem 
36. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 15 oktober 11.00 uur viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Marie Jansen - Raaijmakers; Bert Ver-
hagen, vanwege sterfdag; Harrie en Jo 
Raaijmakers - Keijzers.

Mededelingen
Zondag 22 oktober is er een extra col-
lecte voor de Wereldmissie. We kun-
nen deze collecte van harte bij u aan 
bevelen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 okt. 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Ella Kerkhof-de Goey; Piet Coolen; 
Frans Saris.

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

Zondag 15 oktober. Voorganger: ker-
kelijk werker P. Zweers uit Eindhoven. 
De collecte is voor Kerk in Actie, we-
reldvoedseldag. Elke donderdag is de 
kerk open voor het Open Huis in de 

Ontmoetingsruimte. U bent van harte 
welkom! Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor andere activiteiten: zie 
onze website onder ‘Agenda’.

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 12 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis. 
Vrijdag 13 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Eduardus, koning en belijder. 
Zaterdag 14 oktober. 08.30 uur H. Mis, 
H. Callixtus I, paus en martelaar. 
Zondag 15 oktober. Negentiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 16 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
Kerkwijdingsfeest van de kerken waar-
van het wijdingsfeest onbekend is. 
Dinsdag 17 oktober. 17.30 uur 18.30 H. 
Mis, H. Margaretha Maria Alacoque, 
maagd. 
Woensdag 18 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Lucas, evangelist. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Bingomiddag 
Zonnebloemgasten

In het nieuwe onderkomen van de 
Zonnebloem afdeling Nuenen bij de Jo 
van Dijkhof was een bingomiddag ge-
organiseerd. Voor de vele gasten en 
vrijwilligers was er eerst een heerlijk 
kopje koffie/thee en een lekker stukje 
vlaai, aangeboden door Sander van 
Driel, bedrijfsleider van de AH aan de 
Parkstraat.
Vervolgens begonnen alle gasten ge-
concentreerd aan het bingospel. De 
sfeer was erg gezellig en bij een volle 
plank werd dan ook luid KIEN! geroe-
pen. Aan het einde van de middag gin-
gen alle gasten, met of zonder prijsje, 
heel tevreden naar huis. Velen bedank-
te de vrijwilligers en de organisatie 
voor deze fijne middag.

Van eerste liefde    
naar eeuwige liefde
Het werd 3 oktober een geweldige avond voor de donateurs van de Vrien-
den van de Akkers. Deze vierden hun 10-jarig jubileum in de Kapel van de 
Broeders van de Akkers. Niet minder dan 110 van de 150 genodigde dona-
teurs kwamen opdagen en dat deden ze niet voor niets.

In zijn welkomstwoord memoreerde 
voorzitter Toon de Rooij het belang 
van jaarlijkse bijdrage voor de bewo-
ners van de Akkers en de Jo van Dijk-
hof. Tal van zaken en activiteiten wor-
den mogelijk gemaakt om het verblijf 
van deze bewoners te veraangenamen. 
Dat is inmiddels een indrukwekkende 
lijst geworden. Na zijn hartelijke wel-
kom begon het pas echt.

Het zanggezelschap Priamore nam de 
gasten in vogelvlucht mee naar tal van 
Europese landen, waarvan bekende 
liederen ten gehore werden gebracht. 
Niet alleen de koorzang, maar zeker 
ook de gedurfde solo-optredens en de 
voortreffelijke begeleiding van de pia-
nist, werden zeer gewaardeerd. De 
stemming zat er dan ook al snel in. 
Meeklappen op het ritme van een 
Spaans Flamengolied, wat meedeinen 
op klassieke Duitse operettestukken 
en serene stilte bij een serieus solo-op-
treden wisselden elkaar voor de pauze 
af. In het slotstuk presenteerde Pria-
more zich in een oogstrelende ver-
kleedpartij, waarin liederen van de 
poesta en de Afrikaanse savanne wer-
den vertolkt. Het was een schitterend 
eerbetoon aan de donateurs van de 
Vrienden van de Akkers.

Na het dankwoord van de voorzitter, 
die de eeuwige liefde (Amore eterno) 
aan de eerste liefde (Priamore) ver-
klaarde, dan de nazit nog, die zich in 
de sfeer van het ‘concert’ voltrok. Na-
praten aan de ene tafel, nog wat gezang 
aan de andere tafel en dan was het 
voorbij.

Unne skonne avond
U kunt ook donateur worden van de 
Vrienden van de Akkers door u op te 
geven bij Godfried Schijven, telefoon-
nummer 040-2831593. Uw bijdrage 
wordt door de bewoners van de Ak-
kers en de Jo van Dijkhof zeer gewaar-
deerd en krijgt een bestemming die 
hun tijd in Nuenen veraangenamen.

Albert Heijn Kernkwartier   
luncht met ouderen uit buurt
Afgelopen vrijdag, 6 oktober, hebben wij een gezellig lunch gehad samen met ou-
deren uit de buurt. Een geslaagde middag met veel positieve reacties. Voor herha-
ling vatbaar! 
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Lopersgroep   
Hee loop je mee - 
Loop jij mee?
We lopen nu zo'n 3 maanden iedere 
zondagmorgen met een leuk groepje 
door het Nuenense. Voor de meeste 
mensen was het de vraag: kan ik dit 
wel? Is dit iets voor mij? Al snel bleek 
het voor iedereen haalbaar. Waarom? 
Omdat het leuk is, je energie krijgt en 
fitter wordt van bewegen. Dat iedereen 
mee moet kunnen lopen in deze groep. 
Doelstelling is om vorderingen te kun-
nen maken op eigen niveau en langer 
achter elkaar kunnen lopen. Dat bleek 
snel haalbaar. De meest gehoorde op-
merking was: “ik wist niet dat ik dat 
kon”. Van altijd een half uur hardlopen, 
toch in korte tijd naar zo'n uurtje achter 
elkaar hardlopen. Soms zelf al langer. 
Maar het belangrijkste met lopen blijft 
dat iedereen er plezier in heeft. 
Hoe doen we dit? Toegankelijk maken, 
zonder verplichtingen. Gewoon door 
ieder in zijn of haar eigen tempo te la-
ten lopen, advies geven in een betere 
manier waarop hij of zij loopt, lekker 
met elkaar praten en lopend toch ont-
spannen bezig zijn, elkaar weer opha-
len na een stukje je eigen tempo te lo-
pen en elkaar respecteren in zijn of 
haar kunnen. 
Wil jij dat ook? Dat kan. Loop eens een 
keertje mee op zondagmorgen. Denk 
niet, dat het niets voor jou is of dat je 
dat niet kan, maar ervaar het. Iedereen 
is welkom. We vertrekken iedere zon-
dag om 09.30 uur vanuit de kiosk in het 
park in Nuenen. Mocht je vragen heb-
ben, bel gerust: 06-53864838. Graag 
tot zondag.

Nieuw sportinitiatief in Nuenen
Niet iedereen zal weten dat er een midgetgolfbaan ligt op het Sportpark de Lisse-
voort. Hij wordt al enige jaren niet meer gebruikt. Het is jammer wanneer dit deel van 
het sportpark niet gebruikt wordt voor actieve sport en dus onderzoekt de tennisver-
eniging welke mooie nieuwe bestemming kan worden gegeven aan deze locatie. 
Er zijn al verscheidene ideeën geopperd, zoals padelbanen (een kruising tussen 
squash en tennis), verplaatsing en uitbreiding van ons speeltuintje, extra mini-
tennisbaantjes voor de kleinsten, beachtennis, jeu de boule. De hoofdgedachte is 
dat het een uitbreiding/aanvulling op het gebied van bewegen en vitaliteit dient te 
zijn voor alle leeftijden.
Om dit te bewerkstelligen willen wij alle mogelijkheden onderzoeken en daarom 
vragen wij iedereen die ideeën heeft over de mogelijkheden op het gebied van sport 
en bewegen over de invulling van een mooie nieuwe toekomst van deze locatie mee 
te denken. Mocht je een suggestie voor een nieuwe sport/beweeg/vitaliteitsactivi-
teit hebben, die bijdraagt aan het gedachtengoed van onze tennisvereniging, laat 
het dan aan ons weten, door een email te sturen naar info@tvdelissevoort.nl

Bourgondisch sporten    
bij De Lissevoort 
Het jaarlijkse herfsttoernooi op tennisvereniging De Lissevoort gaat de 
boeken in als een zeer geslaagd toernooi. Zowel op sportief vlak als op het 
gebied van sfeer werd een hoge score behaald: bijzonder goed èn bourgon-
disch gezellig. Het programma van ‘Het Watermolen van Opwetten toernooi’ 
was 8 dagen lang gevuld met honderden wedstrijden in diverse poules.

4Korfbaltoernooi   
leerlingen groep 5 en 6
Afgelopen woensdag vond het jaarlijkse 4Korfbaltoernooi plaats. De Nue-
nense Korfbalvereniging NKV organiseert dit in samenwerking met de School 
Sportraad voor de zeven basisscholen uit de gemeente. Die vaardigden een 
recordaantal van 28 deelnemende teams af naar Sportpark Wettenseind.

Lachende gezichten bij eerste wedstrijd
Door Marie-Louise Kardol

Je hebt al een tijdje één of twee keer in de week gezwommen en dan is het 
zover: je eerste wedstrijdje. Best wel spannend, maar vooral heel erg leuk! 
Voor Johannes (2006) en Michelle (2009) van Hemert, Kim Geraets (2008) en 
Hugo Spanjers (2010) was het afgelopen zondag zover, zij zwommen hun 
eerste wedstrijdjes voor Z&PV Nuenen in Boxtel. 

Voor Hugo, Kim en Michelle stond er 
25m vrijeslag en 25m rugslag op het 
programma, terwijl Johannes op de 
vrijeslag 50m zwom. Hugo werd twee-
maal eerste, iets wat Kim in haar leef-
tijd ook lukte. Ook Johannes mocht 
tweemaal naar de prijsuitreiking, voor 
goud op de rugslag en brons op de vrije-
slag, terwijl Michelle met tweemaal 31 
seconden supermooie races zwom.
Aryan Kumar (2007) en Arlyn Schouten 
(2009) zwommen eveneens bij de swim-
kick, hun 2e en 3e wedstrijden, de 50m 
vrij en rugslag. Arlyn kwam daarop tot 
dubbel goud, terwijl Aryan een bronzen 
medaille greep. En vooral de mooie ma-
nier waarop ze allemaal zwommen 
zorgde voor lachende gezichten, ook bij 
trainers Susan, Monique en Martin.
Bij de meer gevorderde zwemmertjes 
vielen de 4 persoonlijke records van 

Lotta van Kemenade (2007) op. Zowel 
haar eindtijden als tussentijden op de 
100rugslag en 200wissel waren goed 
voor een PR. Jonah Popken (2006) 
voegde daar nog een zilveren 100rug en 
een bronzen 200wissel aan toe, met op 
de wisselslag Remco Verhoeven (2006) 
naast hem op het zilveren podium.
Voor Ralph Spanjers (2008) was er een 
PR en brons op de 100wissel en zilver 
op de 100vrij, Liselot van der Velden 
(2007) pakte goud op de 100rug en zil-
ver op de 200wissel.

Ook een keertje meedoen
Lijkt het je leuk om ook eens te gaan 
wedstrijdzwemmen? Ga dan naar 
www.zpvnuenen.nl, klik op contact en 
kies als onderwerp ‘ik wil meedoen’. 
Dan regelen wij dat je vrijblijvend een 
paar keer mee kan komen zwemmen.

Swimkick en minioren zwemmertjes van Z&PV Nuenen

De bierviltjes tekenaressen vereeuwigden 
de finaliseten op de Lissevoort

De toernooicommissie o.l.v. Monique 
van Bladel stond garant voor een soe-
pele planning van de wedstrijden. Er 
was een heuse beestenboel te vinden 
op de Lissevoort en het rood-wit Bra-
bants blokje was tot in detail doorge-
voerd: van lampenkap tot servet! Op 
haar beurt zorgde de Watermolen van 
Opwetten voor huisbier en bitterbal-
len op woensdagavond en wist Paulus 
Schäfer met band de deelnemers tot in 
de late uurtjes te vermaken. Intussen 
werd door Sported professioneel rac-
kets bespannen.

Verloren partijen bleken snel vergeten 
doordat de verliezers nog voor een 
troostprijs konden hengelen in een lu-
dieke eendenpoel. Troubadour Robert 
had de muzikale harten van deelne-
mers en publiek al direct bij de eerste 
noten gestolen. Na een regenachtige 
halve finale zaterdag ontvingen alle 
deelnemers een Brabants proeverijtje 
inclusief brandewijn geserveerd door 
dames in rood-wit geblokte kledij. 
De slotdag met prachtig weer kende 
veel extreem spannende finales met 
hier en daar onverwachte winnaars. 
De deelnemers kregen een hambur-
gertje geserveerd vanaf de ‘Green Egg’ 
op een overvol terras. Die middag 
maakten karikaturisten grappige teke-
ningen op bierviltjes en was er vrolijke 
muziek te horen tot aan de prijsuitrei-
king. Daar werd geproost op een ge-
slaagd toernooi in samenwerking met 
de Watermolen van Opwetten. 

Uitslagen: In de categorie Heren Dub-
bel: Frank Berding en Otto Voorman, 
Ralph Claes en Stefan van Grootel, Rob 
Coolen en Corné Jansen, Stefan Adams 
en Manu Helwegen en ook Joost Mar-
kus en Ivar Voorman. In de Gemengd 
dubbel stonden Yvonne de Visser en 
Dennis Strijards op het podium.
Dames Dubbel in hun categorie: Clau-
dia Kuijten en Anke Nieuwehuize, 
Meia Maathuis en Yvonne van der 
Venne, Chantal Claes en Frederieke 
Crooymans, Linda Blommaert en 
Femke Helwegen, Linda de Wilde en 
Willemijn Blok en Hennie van Vlokho-
ven en Anneke Damen.

4Korfbal is een dynamische spelvorm 
waarbij de deelnemers snel moeten 
schakelen tussen aanvallen en verdedi-
gen. Het belangrijkste is dat iedereen 
mag scoren; verdedigen is hinderen ge-
worden. De wedstrijden stonden onder 
leiding van gecertificeerde scheids-
rechters van NKV. In de warme na-
jaarszon lieten de spelers en speelsters 
zich van hun beste kant zien. Soms 
werd er op het scherpst van de snede 
gespeeld, maar na afloop werden keu-
rig de handen geschud en daarmee re-
spect getoond aan de tegenstanders.
Omdat niet elke school met hetzelfde 
aantal teams mee speelde, hanteerde 
de School Sportraad een formule 
waarmee de eindscore werd bepaald: 
1. De Mijlpaal; 2. De Wentelwiek; 3. De 
Crijnsschool; 4. De Rietpluim; 5. Das-
senburcht; 6. Heuvelrijk en op 7. De 
Nieuwe Linde. 

Met het project Positief Coachen 
Dommelstreek geeft NKV invulling 
aan hun maatschappelijke betrokken-
heid en zorgt er voor dat de jeugd in 
een vertrouwde en veilige sportomge-
ving zich durft en kan ontwikkelen. 
Zie ook www.nkvnuenen.nl

Speelplan troefcontract *
Vorige week hebben we behandeld hoe we een speelplan maken in een SA contract. Toen 
ik, lang geleden, leerde bridgen, was de regel: je gaat eerst troeftrekken en dan kies je een 
werkkleur, net als in een SA contract. Een gevleugelde uitspraak van mijn moeder (die met 
haar 93 jaar nog bij drie bridgeclubs speelt) was dan ook: “denk aan al die arme kindertjes 
in Londen die op blote voetjes lopen omdat hun vader niet op tijd troef heeft getrokken.” 
Dit stamt nog uit de tijd dat er in kroegen werd gebridged om veel geld.

Inmiddels ben ik er wel achter dat het niet altijd goed is om met troeftrekken te beginnen, maar als ik 
dat aan beginners vertel, merk ik dat ze steeds vaker geen troeven trekken, zeker als ze de aas en/of 
heer missen. Mijn stelling is nu: begin in een troefcontract altijd met troeftrekken, tenzij:
	 •	 je	introevers	wilt	maken	aan	de	kant	met	de	minste	troeven
	 •	 je	van	slag	moet	in	troef	en	eerst	nog	verliezers	in	een	andere	kleur	moet	wegwerken

Vraag is nu: wat zijn verliezers en hoe tel je die?
Verliezers kun je tellen per kleur en vanuit de hand met de meeste troeven. Dit zal meestal de hand van 
de leider zijn, maar bijvoorbeeld na een Jacoby transfer, liggen de meeste troeven in de dummy. Voor 
het gemak gaan we er bij de volgende oefening van uit dat de leider (onderste kaarten) de meeste 
troeven heeft. We moeten kijken met een pessimistische blik; snit zit fout.
Hoeveel verliezers tel je in de onderstaande combinaties en welke zou je kunnen wegwerken?

1. AV5 2. 9 3. 972 4. HB72 5. AHV5 
 x  x  x  x  x
 874  864  6  864  8
 
1. Je telt twee verliezers, één kun je misschien wegwerken door te snijden op de Heer.
2. Je telt drie verliezers, misschien kun je er twee wegwerken door in te troeven op tafel. Nu kun je 
overwegen om niet te beginnen met troeftrekken.
3. Je telt één verliezer die je niet kunt wegwerken, tenzij er een extra winner in de dummy ligt. Introe-
ven aan de kant waar de meeste troeven zijn levert meestal geen extra slag op!
4. Je telt drie verliezers. Je kunt er misschien 1 of 2 wegwerken door twee keer naar HB toe te spelen. 
De eerste keer leg je de Boer. Als die houdt, ga je met een andere kleur terug naar de hand en speel je 
daarna een kleine naar de Heer. Zit A en V allebei ervoor, dan heb je twee verliezers weggewerkt.
5. Je telt geen verliezers. Je hebt zelfs twee extra winners in de dummy waarop je misschien verliezers 
in een andere kleur kunt weggooien. Als je in de troefkleur van slag moet, moet je soms eerst die ver-
liezers wegwerken voordat je de troeven trekt.

Nu twee hele spellen. Zodra de dummy opengaat, maak je een speelplan: Tel je verliezers, kijk welke je 
eventueel kunt wegwerken en beslis of je al of niet moet beginnen met troeftrekken.

1. ♠ B1086  4♠ door zuid  2. ♠ 632  4♠ door zuid
 ♥ 87  Uitkomst ♥ H   ♥ B  Uitkomst ♥ H
 ◆ HV5     ◆ V9876 
 ♣ HV54     ♣ AH65 
 x     x 
 ♠ HV975     ♠ HVB987 
 ♥ A43     ♥ A43 
 ◆ 764     ◆ A 
 ♣ A7     ♣ 872 

Antwoord 1. Je telt vijf verliezers: 1 in ♠, 2 in ♥ en 2 in ♦. Je kunt één van je ♥ verliezers introeven in 
de dummy en één van je ♦ verliezers kun je weggooien op je extra winner in ♣. Als je meteen drie keer 
♣ gaat spelen om je ♦ verliezer weg te gooien, kan het zijn dat de tegenpartij jouw ♣ vrouw aftroeft. 
Er is geen reden om dat meteen te doen. Ook liggen er genoeg troeven in dummy om straks een ♥ in 
te troeven. Je begint dus gewoon met troeftrekken. Daarna gooi je op de ♣V een ruiten weg. Geen ♥ 
weggooien op die ♣, want die derde harten kun je introeven op tafel.

Antwoord 2. Je telt vier verliezers: 1 in ♠, 2 in ♥ en 1 in ♣. Je kunt de ♠ en ♣ verliezer niet weg-
werken. Je ♥ verliezers kun je wel wegwerken door ze in te troeven op tafel (aan de korte kant). Als je 
begint met troeftrekken, zijn je troefjes in de dummy weg en lukt het niet meer. Dus na
♥ aas, troef je meteen een ♥ in dummy, steek je over naar ♦ aas en troef je nog een ♥ in dummy. 
Daarna ga je pas troeftrekken.

De cursus ‘Van Thuisbridger naar Recreatief Thuisbridger’ is eind 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. We spelen 4 rondes van 4 spellen, waarvan 3 
voorgestoken op het onderwerp van die week. Heb je interesse voor een eventuele herhaling, stuur dan 
een mailtje naar: jvanheijningen@onsnet.nu * Noortje van den Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

Kanjers Strabrecht 
College in de 
CityRun Eindhoven
Het is even bikkelen. Zondagmorgen 8 
oktober, vroeg in de morgen opstaan. 
Maar wat een bijzonder evenement om 
mee te mogen maken. Meer dan 100 
Strabrechters in fris groen T-shirt dur-
ven het aan. De City Run in Eindhoven. 
De spanning voor de start wordt door-
broken door een pittige warming up. 
Wel nodig voor de koude spieren. Deze 
spieren moeten tenslotte 4,5 kilometer 
de straten van Eindhoven door. Meer 
dan vijftig muzikale attracties staan 
langs het gehele parcours. Opzwepen-
de, muzikale klanken van diverse band-
jes, DJ’s en blaaskapellen rondom het 
parcours, zorgen voor een hoop gezel-
ligheid in de Eindhovense binnenstad. 
Onze leerlingen en docenten worden in 
een constant ritme gestimuleerd en 
aangemoedigd en ouders en ophalers 
kunnen sfeervol genieten! Alle inspan-
ningen worden beloond met een prach-
tige stralende zon die zich zo af en toe 
laat zien. We wachten de leerlingen, 
met rode wangen, op bij de finish. Met 
een medaille om is het, in het altijd gast-
vrije Wilhelmina café, nagenieten met 
een lekkere consumptie. Alle deelne-
mers lopen op alle onderdelen van Ma-
rathon Eindhoven met een startnum-
mer incl. tijdregistratiechip. Daardoor 
kun je de uitslag van de city run bekij-
ken op www.marathoneindhoven.nl/
editie-2017/

Leerlingen uit Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 
Heeze, Helmond en Nuenen, namen deel 
aan de CityRun Eindhoven.

TennisKorfbal

Zwemmen

Repair Café 
Laarbeek 
Op 18 oktober organiseert RCL weer 
een middag waar men terecht kan met 
defecte huishoudelijke materialen, kle-
ding, kleine meubels en fietsen. Deze 
middag vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.
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SPORT

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.

Programma
Voetbal

Diploma B: Alexander v Aert, Ave de Ruijter, Bas Versteijnen, Bodhi Driessen, 
Danique Driessen, Elin Meijer, Fedde Debets, Fleur Deitmers, Gabriel Ungureanu, 
Giel Crooijmans, Hannah Konings, Jesse Kriek, Jules v Maasakkers, Kenji Rosenberg, 
Lars Kuijpers, Levi vd Berg, Liese Tijmstra, Lise Kostons, Nomi Boeren, Nora de Bonth, 
Pien Bovers, Pink Kazinczu, Quinn Franssen, Robien Paulssen, Sophie Markus, 
Ties Bouwman, Veerle Driedonks en Victor v Vugt. 

Diploma C: Abby Delsine, Amber Hagelaar, Amber Kessels, Babette Estourgie, 
Britt Clarijs, Britt Smeets, Chevy Hezemans, Chloe vd Vorst, Elize vd Velden, 
Fleur Senssen, Julie Erps, Kayleigh Dekkers, Kiany Slegers, Koen Hollander, 
Laura Willaert, Leonardo Patti, Levi Lavrijsen, Merlijn Arts, Mila v Valen, Nora Vrijken, 
Rens vd Heuvel, Rivana Markgraaf, Senna Hoebergen, Willem Buys en Puk Sere.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfitcenter.nl

Diploma A: Casper v Kaam, Esmee Jansen, Fenne Looij, Gradje Holzken, 
Hala Diarbakerli, Ilse Rensen, Isa Merkelbach, Jaimy Fredriks, Jesse Nouwens, 
Jochem v Baal, Joey Prins, Joris Steenhuis, Lex v Hoek, Lindsey Geraets, 
Linne Heijligers, Luuk Coolen, Lynn Derksema, Maud de Bruijn, Mees Henst, 
Mohammed Diarbakerli, Pierce Riepe, Robin Jol, Roemer Hagreis, Rutger Smeets, 
Sem Smulders, Sophie vd Lee, Sven Sanders, Thomas v Liempt, Vera Hesen 
en Xindy Chen.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017 

ASV’33 - EMK 0-3
Door Jacques Ribot

De vereniging ASV’33 uit Aarle-Rixtel begon fel aan de wedstrijd en met 
veel loopwerk werd EMK geregeld onder druk gezet. 

EMK kwam in de 21e minuut goed 
weg toen een afstandschot door kee-
per Edwin Cuppen tegen de doelpaal 
werd verwerkt. Zes minuten later was 
een schot van een ASV-speler te zwak 
om Cuppen te verrassen. Na een half 
uur zakte het tempo behoorlijk bij de 
spelers van ASV’33 en kon EMK aan 
een offensiefje beginnen, maar dat le-
verde geen behoorlijke kansen op. Na 
de rustpauze begon EMK met serieus 
aanvallend voetbal. Tot twee keer toe 
werd Rick van den Bogaard in de diep-
te gestuurd op voorzetten van Tom 
Diender. In de 51e minuut stuitte de 
inzet van Rick van den Bogaard tegen 
de keeper van ASV; in de rebound 
redde de keeper nogmaals op de inzet 
van Johan Janssen ten koste van een 
hoekschop. Als gevolg van de corner 
kon Rick van den Bogaard zich vrij 
spelen en met een bekeken schot kee-
per Verbakel verslaan: de vingertop-
pen waren niet genoeg om de bal uit 
de kruising te halen (0-1). EMK bleef 
komen maar kansen voor Rick van 
den Bogaard en Rick Slaats werden 

niet benut. In de 77e minuut ontstond 
een geharrewar voor het doel van 
EMK na een zeldzame fout van aan-
voerder Tom Diender, maar ASV kon 
daar niet van profiteren. Een minuut 
later viel het doelpunt aan de andere 
kant: op een vrije trap genomen door 
Ruud Boerema kon Johan Janssen van 
dichtbij de bal inkoppen (0-2). In de 
80e minuut was er een doelkans voor 
Christian Messerschmidt, maar het 
schot was niet strak genoeg. In de 84e 
minuut was er een geweldige dribbel 
van Rick van den Bogaard langs de 
cornerlijn; de bal werd teruggelegd op 
Rick Slaats die met een hard schot de 
overwinning voor EMK veilig stelde 
(0-3). ASV’33 probeerde de eer te red-
den, maar dat werd voorkomen door 
een goede redding van Edwin Cuppen 
in de 85e minuut. Voor het eerst houdt 
EMK de nul achterin. Bij deze sportief 
verlopen wedstrijd waren er geen ech-
te problemen voor de goed leidende 
scheidsrechter JJM Verhagen. Voor de 
aanwezige supporters was Tom Dien-
der de ‘Man of the Match’ bij EMK. 

Drukte in het doelgebied van ASV 33

Verdiende overwinning van HVV op Nederwetten

Nederwetten - HVV  0-2
Door Louis Staals

Ofschoon het in de eerste 20 minuten er niet naar uitzag, heeft Nederwetten een 
verdiende nederlaag moeten incasseren tegen HVV uit Helmond. Een stormloop 
van aanvallen in het begin van de wedstrijd met bijna niet te missen kansen wilde 
echter niet in het doel. Voor open doel miste Jesper Franc al in de 3e minuut de 
eerste en nog geen 3 minuten later Joey Greveraars de tweede kans. Met een beet-
je geluk had Nederwetten al na 20 minuten met 3-0 voor kunnen staan. Langs de 
lijn werd geopperd, dat komt wel goed vandaag maar het pakte allemaal anders 
uit. HVV nam het initiatief over en bij Nederwetten lukte werkelijk niets meer. 
Tot aan de rust volgden kansen voor HVV elkaar op en dankzij de goed keepende 
Koen Joosten kon de score voor HVV tot op slag van rust uitblijven. 
Na rust werd door de supporters toch een wakker geschud Nederwetten ver-
wacht maar HVV domineerde vrijwel de gehele 2e helft. In de 50e minuut binnen 
2 minuten twee grote kansen maar die troffen nog geen doel, maar bij een goed 
genomen corner werd de bal in een scrimmage binnen gewerkt door Ilias Thari, 
0-1. Amper 5 minuten later was het weer raak. Door slecht ingrijpen in de verde-
diging kon Ezzo Sabha met een mooi schot de 0-2 op het score bord zetten. In de 
85e minuut trof Toon van Rooy nog een keer de paal maar dat was ook het enige 
wapenfeit wat Nederwetten in de 2e helft te berde kon brengen.
Verzachtende omstandigheden zijn wel aan te dragen, tenslotte kampt Neder-
wetten met een 6 tal geblesseerde basis spelers maar het is toch te hopen dat de 
ziekenboeg snel leeg stroomt want in deze situatie valt er voor Nederwetten wei-
nig te verwachten qua resultaat. Volgende week de uitwedstrijd naar HSE in 
Eindhoven en dan maar weer opnieuw proberen het beste er van te maken.

Voetbal is goed voor je ontwikkeling: 
Van voetballen worden kinderen niet 
alleen fitter en leniger, ze ontwikkelen 
zich ook op andere gebieden. Jongens 
en meiden leren door voetbal samen 
te werken, maar ook met winst en ver-
lies om te gaan. Daarnaast leren ze 
door te zetten, weerbaarder te wor-
den én om sociale vaardigheden te 
ontwikkelen. Voetbal is voor ieder-
een: Op het voetbalveld is iedereen 
gelijk. Kinderen uit alle lagen van de 
bevolking, ongeacht afkomst, ervaren 
plezier als ze voetballen en met elkaar 
in een team kunnen spelen. Met voet-

ballen maak je vrienden voor het le-
ven: Bij het samen spelen, bij winst en 
verlies, in weer en wind, in de auto 
naar de uitwedstrijden en in de kleed-
kamer worden bijzondere herinnerin-
gen gemaakt.

Maak kennis met RKSV Nuenen
Wil jij jouw kind ook een kans geven 
iedere week te doen wat ze het aller-
leukste vinden en zich tegelijkertijd 
fysiek en mentaal te ontwikkelen? 
Neem dan contact op met RKSV Nue-
nen. Of kom eens langs op sportpark 
Oude Landen om sfeer te proeven. 

Veterinnen trappen af 
Eindelijk was het dan zover... de eerste wedstrijd van De Veterinnen! Alle-
maal enthousiaste dames die op vrijdagavond een balletje willen trappen 
bij RKVV Nederwetten. De kantine ging voor deze speciale gelegenheid 
open om in Nederwetten het Veterinnenseizoen te openen.

Drie verenigingen kwamen op bezoek, 
dat betekende drie wedstrijdjes van 
twintig minuten. Dat was dus prima 
vol te houden voor deze moeders. Het 
was niet te merken dat een aantal da-
mes nog nooit gevoetbald hadden en 
de inzet was groot. Langs de kant ston-
den allemaal betrokken vaders en an-
dere vrienden van de club die deze 
nieuwelingen wel eens wilden bewon-
deren. In het veld floten Kees en Sjaak 
alsof ze nooit anders hadden gedaan. 
Door deze goede aanmoediging werd 
er zelfs een gelijkspel uitgesleept. Na 
dit harde werken werd de avond afge-

sloten in een volle kantine, met heerlij-
ke bitterballen en muziek met volume.

RKSV Nuenen biedt vrijblijvende 
proeftrainingen en speciaal voor jon-
gens en meisjes van 4 tot en met 7 jaar, 
biedt de club op woensdag 25 oktober 
een gratis clinic aan. 

Gratis clinic
Op woensdag 25 oktober van 15.00 tot 
16.00 uur organiseert RKSV Nuenen, 
in samenwerking met Voetbalschool 
Total Control, op sportpark oude Lan-
den een gratis clinic voor jongens en 
meisjes van 4 tot en met 7 jaar. Je kunt 
jouw kind aanmelden door uiterlijk 21 
oktober een e-mail met als onderwerp 
‘clinic’ te sturen naar sportenspel@rks-
vnuenen.nl met vermelding van voor-
naam, achternaam en geboortedatum 
van je kind. Na aanmelding, ontvang je 
per e-mail met alle informatie. 

RKSV Nuenen organiseert 25 oktober gratis clinic    
voor jongens en meisjes van 4 tot en met 7 jaar

Gratis clinic bij RKSV Nuenen
Voetbal is leuk om te spelen: Leg ergens een bal neer en iemand schopt er 
tegenaan. Jongens en meiden vinden het leuk om lekker te pingelen, te sco-
ren of die beslissende redding te maken. Iedereen kan al snel een beetje 
voetballen en succes ervaren. Voetbal is altijd dichtbij: Voetballen kan bijna 
altijd en overal. Om te voetballen heb je weinig nodig. Met voetbalschoenen, 
een outfit en scheenbeschermers ben je er al. En je hebt natuurlijk vriendjes 
nodig om mee te voetballen! Bovendien is voetballen relatief goedkoop.

Sleutelbos gevonden
Er is een sleutelbos gevonden op het 
Laar in Gerwen ter hoogte van huis-
nummer 3 op zondagmorgen 8 okto-
ber jl. De sleutels zijn bij het gemeen-
tehuis in Nuenen afgegeven.

Rabobank  
Clubkas Campagne: 
Steun BCL 
Badminton Club Lieshout roept alle 
leden van de Rabobank Peel Noord op 
om één van hun vijf stemmen aan BCL 
te geven tijdens de lopende Clubkas 
Campagne. Dankzij de ondersteuning 
van Rabobank Peel Noord organiseert 
de vereniging jaarlijks twee inloopda-
gen waarop iedereen welkom is en gra-
tis kennis kan maken met de vereni-
ging. Stemmen kan tot 15 oktober.
In verband met de herfstvakantie is er 
geen competitieprogramma.

Badminton

VOETBAL
EMK
Vrijdag 13 oktober 
EMK 1 (zaal) - Hof van Brabant 2  20.55
TOB 4 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . . . . . . 19.15
Zaterdag 14 oktober
Sarto G3 - EMK G1  . . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 15 oktober
EMK 1 - Essche Boys 1  . . . . . . . . . 14.30
Acht 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - UNA 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Wilhelmina Boys 10 - EMK 5  . . . 12.00
RKSV Heeze 5 - EMK 6  . . . . . . . . . 10.00
Hapert VR1 - EMK VR 1  . . . . . . . . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 15 oktober
HSE 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . 14.30
Unitas’59 11 - Nederwetten 2  . 12.00
SBC 8 - Nederwetten 3  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - DVS 7  . . . . . . . . 10.00
HSE 3 - Nederwetten 5  . . . . . . . . 12.00
Nederw. VR2 - Maarheeze VR 1 . 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 15 oktober
Olympia Boys 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
RKGSV 3 - pushparia 8  . . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR 1 - Unitas’59 VR2  . . . . 11.00

RKSV NUENEN
Zondag 15 oktober
Halsteren - Nuenen1  . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Eldenia VR1  . . . . . 14.30
EFC 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . . 11.45
Nuenen 3 - SBC 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - RPC VR1  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 4 - Essche Boys 2  . . . . . 12.00
Brabantia 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . 12.00
PSV 2 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 7 - SBC 5  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - UNA 6  . . . . . . . . . . . . 10.00
Best Vooruit 7 - Nuenen 9  . . . . . 10.00
SBC 12 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . . 13.00
Nuenen 13 - Woenselse B. 10  . . 14.30
 
NKV KORFBAL
Zondag 15 oktober
NKV 3 - DKB 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - PSV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00



HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

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

Verf • Behang • Glas • Raambekleding • Gordijnen

Creëer 
zelf een 
UNIEKE

brocante 
sfeer !

ONE BY HISTOR BROCANTE KLEURPALET
 VERKRIJGBAAR IN KRIJTVERF, MUURVERF EN LAK

25%
KORTING

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

KOOPZONDAG 15 OKTOBER 
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

*2e broek met 50% korting geldt alleen op speciaal 
geselecteerde broeken en bij aankoop van 

2 geselecteerde broeken, herkenbaar aan de blau-
we kaartjes met daarop “2e broek voor de helft. 

Zolang de voorraad strekt.

*

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

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

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

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen
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