
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

Al 40 jaar een begrip in Nuenen

Heico jubileert
Veertig jaar geleden startte HEICO aan de Weverstraat 41 met Fietsen en Brom-
fietsen. Voor de verkoop maar ook voor reparatie in de eigen werkplaats. Later 
kwamen daar de scooters bij en nog weer later de Elektrische fietsen. 

Steeds meer 
mensen willen 
een duurzame 
uitvaart

‘Gruwelijk enge’ 
kinderboekenweek 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Warm 
‘Dak van 
Brabant’
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

In Memoriam Chris van den Oever
Chris van den Oever was voor ons Christiaan, de penningmeester van onze 
wijnclub, ‘De Jongens van de wijn’. Hij was de stille kracht die met een flinke 
dosis humor zorgde dat onze zaakjes steeds weer op orde waren. Een man 
waar iedereen graag mee te doen had. Een lieve vriend die genoot van een 
goed glas, van onze wijnreizen, van een gezellige ambiance, van het goede 
leven. Prachtig was onze laatste wijnreis naar Portugal. Aansluitend maakten 
we een pelgrimstocht van Noord Portugal naar Santiago de Compostella.

En Christiaan was zoveel meer als 
penningmeester van onze club. Hij 
was een rasechte Nuenenaar. Geboren 
en getogen in de Parkstraat. Hij had 
een hechte vriendenkring van Nue-
nense jongens. Er ontstonden vriend-
schappen voor het leven. Al jong werd 
hij lid van de voetbalclub RKSV Nue-
nen en hij zou dat decennialang blij-
ven. Hij werd daar een bekend en 
vooral ook gewaardeerd gezicht. Als 
penningmeester bekleedde hij een 
groot aantal jaren een belangrijke be-
stuursfunctie. Als voetballer haalde hij 
de absolute top net niet. Vol trots kon 
hij vertellen dat hij één keer in het eer-
ste elftal meegespeeld had. “Zeker te 
weinig spelers” was de vaste reactie 
van z’n maten. Daarna voetbalde hij 
nog jaren in het vriendenteam van 
Bert Martens en Pietje Geven. Het 
voetbalplezier straalde van hem af, 
ook in de derde helft.
Christiaan trouwde en verhuisde naar 
Asten, de geboorteplaats van Lies, zijn 
vrouw. Hij tenniste en sportte in Asten 
en bouwde daar een eigen sociaal le-
ven op. Als vrijwilliger deed hij de fi-
nanciële administratie van museum 
Klok en Peel. Was penningmeester 
van de stichting ’t Jasper Sport en lid 
van de plaatselijke KBO.
Zijn hart had Christiaan verpand aan 
Nuenen. Hij bleef er voetballen, nam 
deel aan het jaarlijkse toeptoernooi 
met de kermis en was op maandag 
met Carnaval altijd present. Met zijn 
vrienden bleef hij maandelijks in Nue-
nen biljarten. Een groot deel van zijn 
familie en vriendenkring woonde er.
Diverse groepen en organisaties ge-
noten van zijn financiële deskundig-
heid. Tijdens onze wijnreizen en uit-
stapjes naar Antwerpen was de ‘pot’ 
bij Christiaan altijd in uitstekende 
handen. Integer, bescheiden en gede-

cideerd beheerde hij de financiën. Een 
deskundigheid die hij na zijn oplei-
ding had opgedaan in zijn jarenlange 
loopbaan bij De Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten.
Over zijn gezin, zijn kinderen en 
kleinkinderen kon hij vol trots vertel-
len. Vaak versierd met actuele anekdo-
tes. Ook deelde hij zijn zorgen.

Zondag 8 oktober is Christiaan in alle 
rust ingeslapen. Vrijdag 13 oktober heb-
ben we in Asten afscheid van hem geno-
men. Na het overlijden van zijn vriend 
Jan van Nunen, onze voorzitter, verlie-
zen wij met Christiaan binnen een jaar 
een tweede lid van onze wijnclub. 

Voor ons blijft Christiaan ongeëvenaard. 
Bescheiden, bij iedereen geliefd, integer 
en loyaal. Bovenal een bijzonder bemin-
nelijk mens. Altijd met de voor hem 
kenmerkende humor die hem nooit in 
de steek liet. Toen hem in zijn laatste 
weken gevraagd werd naar zijn favoriete 
televisieprogramma antwoordde hij met 
een glimlach: “Ik vertrek.”
Een lieve vriend is vertrokken maar zal 
voor ons nooit uit het zicht verdwijnen.

Wij wensen Lies, de kinderen, hun 
partners en kleinkinderen heel veel 
sterkte.

Adieu Christiaan

De jongens van de wijn: Bart, Hans, Louis, 
Noud, Pieter, Toine en Peer.

Christiaan van den Oever, 
een echte Nuenenaar 

Al veertig jaar ervaring in de tweewie-
lers in Nuenen! Wat vooral opvalt is de 
trouwe klantenkring die HEICO in al 
die jaren heeft opgebouwd en daar zit-
ten inmiddels al generaties tussen. De 
kinderen van vroeger, de tieners met 
hun brommers, zij zijn inmiddels zelf 
weer papa’s en mama’s en komen voor 
een kinderstoeltje te kopen of te laten 
monteren. “Dat vinden we heel leuk 
en doet ons goed dat we in 40 jaar zo’n 
leuke contacten hebben opgebouwd”, 
aldus Heinz en Cobie.
In het begin waren het zeker geen ge-
makkelijke jaren en vaak ook nog eens 
hele lange werkdagen. Van ’s morgens 
vroeg 7.30 uur tot ’s avonds 22.00 uur 
(en vaak tot in de nog latere uurtjes) 
stond Heinz te repareren. De afspraak 

‘s morgens brengen ’s avonds halen 
was geen luxe keuze; omdat de repara-
tiefietsen buiten stonden en in de 
avond weer naar binnen moesten was 
daar simpelweg geen plaats voor in de 
kleine werkplaats. 
Vanwege het verdwijnen in het straat-
beeld van de bromfietsen en de op-
komst van de scooters is HEICO gaan-
deweg uiteindelijk gestopt met de 
verkoop hiervan omdat de winkel 
voor de overdaad aan soorten scooters 
te klein werd.

“Ons motto is, als je iets doet moet je 
het goed doen, vandaar de specialisatie 
van de Elektrische fiets en Heico maak-
te keuze voor één merk van dé Elektri-
sche fiets; SPARTA”, aldus Cobie.

Lokale Omroep Nuenen 
bereikt mijlpaal
Ongeveer 1,5 jaar na de start van de LON Facebook pagina bereikte de 
omroep op 9 oktober de 1000e ‘vind ik leuk’! Kimberley Rademakers was de 
duizendste, die de Facebookpagina van de Lokale Omroep Nuenen leuk 
vindt. Bestuursvoorzitter Frans van Maasakkers markeerde dit heuglijke 
feit en verraste haar met een fraaie bos bloemen.

Kimberley woont in Nuenen en volgt de 
duale variant van de HBO-opleiding Me-
disch Beeldvormende en Radiothera-
peutische Technieken bij Fontys Para-
medische Hogeschool. Ze is naast werk 
en studie een enthousiast amazone, zoals 
te zien is bij de foto’s op de LON Face-
bookpagina bij het item ‘Van Gogh-rit’.
De Lokale Omroep Nuenen biedt on-
der het motto ‘LON brengt Nuenen in 

beeld’ 7 complete nieuwsuitzendingen 
per dag aan op diverse kanalen: LON-
tv, tekst TV, de eigen website, YouTu-
be en de Facebookpagina. Met twitter 
wordt geëxperimenteerd. De omroep 
bestaat uit een grote groep enthou-
siaste vrijwilligers, die met veel plezier 
de diverse uitzendkanalen vullen met 
Nuenen's nieuws. 
www.omroepnuenen.nl

Fotografie: Frank van Welie, LON

“Die hebben we van de wieg zien 
groeien en kennen deze dan ook van 
binnen en buiten en hebben vele uit-
voeringen in onze winkel staan”, zegt 
Heinz.
Nog steeds gaat Heinz naar cursussen 
om zich bij te scholen en bij te blijven 
met de techniek want die ontwikkelin-
gen staan nooit stil. Hij vindt dat ook 
erg interessant en zelfs na 40 jaar twee-
wielerspecialist gaat hij mee in de ver-
nieuwingen op dit gebied. Aan stilzit-
ten heeft Heinz een hekel en is daarom 
blij dat hij zo goed vooruit kan en nog 
veel plezier heeft in zijn werk en vooral 
de contacten met zijn klanten. Van 
stoppen is geen sprake, stel je voor!
We willen zeker het 50 jarig bestaan 
halen!



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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we veel hebben uitgezocht en met potentiele partners hebben ge-
praat, horen we graag weer van u. Met wie moeten we fuseren? Wat 
wilt u aan de raadsleden meegeven als zij hun standpunt bepalen? 
Laat het weten door mee te praten tijdens een speciale commissie-
vergadering over het onderwerp Bestuurlijke toekomst. Die wordt 
gehouden op 2 november 2017, om 19.30 uur. Voor deze gelegenheid 
vindt de vergadering plaats in de raadszaal in Het Klooster.

Hoe werkt dat?
Meesprekers moeten zich aanmelden, maar dat kan nog tot het 
moment dat de vergadering begint. Meespreken kan op persoon-
lijke titel, maar ook als vertegenwoordiger van een vereniging of 
stichting. U krijgt ongeveer 5 minuten de tijd om de commissie te 
vertellen hoe u er tegenaan kijkt. 
Er kunnen vragen worden gesteld, waarna de commissieleden een 
ronde met elkaar in discussie gaan. Als u dat wilt, kunt u bij het 
begin van een tweede discussieronde zelf nog kort reageren op wat 
er gezegd is.

Uiteindelijk zal de commissie aan de gemeenteraad een advies geven 
over de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomst van Nue-
nen. Deze raadsvergadering is, zoals al gezegd, op 16 november 2017.

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Op dinsdag 24 oktober komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.eeneind.net/wijkraad.html

AANMELDEN     
EERSTE KLANKBORDGROEP TIJDELIJKE 
HUISVESTING WITTE-HONDPAD
De keuze voor tijdelijke huisvesting van 
vergunninghouders én Nuenenaren 
op de wachtlijst voor urgent wo-
ningzoekenden, is gevallen op 
het Witte-Hondpad. Nu wordt 
samen met bewoners en be-
langhebbenden de uitwerking 
daarvan opgepakt. Op woens-
dagavond 25 oktober komt de 
betreffende klankbordgroep 
voor het eerst bij elkaar. Het is 
de bedoeling om gezamenlijk 
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

NUENEN CONTROLEERT OP 
HONDENOVERLAST
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hon-
denpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook 
op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnen-
stromen. 
Om de overlast van honden te beperken, is het mogelijk dat de boa’s 
ook in burger gaan controleren. We hopen hiermee te bereiken dat 
alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige om-
geving. De boa’s kunnen zich altijd legitimeren wanneer zij in burger 
optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een boa? Vraag 
gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
• U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hon-

denlosloopwegen of - terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwo-
ners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdie-
ren-en-hondenlosloopgebieden_826.html

• Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en 
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

• U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of 
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

• U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare 
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of - ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenlosloopwegen en -terreinen
Een hond mag alleen op een losloopweg of -terrein onaangelijnd 
lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, 
het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilan-
den tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het 
betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet 
onder uw toezicht- is dus niet toegestaan. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel 2.57 en 2.58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
U kunt deze vinden via www.overheid.nl

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

VERGUNNINGEN     
PERIODE 08-10-2017 EN 14-10-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Lenthof 2 t/m 62 Brandveilig gebruik gebouw beschermd wonen 
Ter Warden 30 Plaatsen tijdelijke unit Gerwen ZO 
Parkstraat 25A en 27 Wijzigen van gevels 
Mgr Frenkenstraat 48 Plaatsen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jan van Schijnveltlaan 5 Gevelwijziging, raamkozijn in voorgevel 
Eeneind 47 Wijzigen gebruik tbv kleinschalige zorginstelling 
Refeling 66 Wijzigen gebruik tbv ontspannings-/beweegstudio

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Intocht Sint Nederwetten 26 november 

Dit is een kennisgeving en geen offi ciële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële 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 
09-10-2017 Nuenen c.a. Beleidsregels straatnaamgeving gemeente 
   Nuenen c.a. 2017 

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

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

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

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

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.
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• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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AFVALWEETJE

Wekelijks halen wij PMD bij u op. 
Hard plastic en tempex is géén PMD. 
Dit kan wel gratis naar de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

AVONDOPENSTELLING CMD NUENEN

Weet u dat het CMD in Nuenen iedere dinsdag een avondopenstel-
ling heeft van 19.00 tot 21.00 uur? 
Elke dinsdagavond kunt u op dit tijdstip terecht voor vragen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij binnenkomst op de Berg 22c 
(ingang via het Aardappelsteegje) wordt u ontvangen door een van 
de medewerkers van de LEV groep. Afhankelijk van uw vraag wordt 
met u in gesprek gegaan door een medewerker voor uw vragen 
rondom wonen, werk, fi nanciën, zorg en gezondheid of voor vragen 
rondom opvoeding, kinderen en jeugd. Is het druk? Dan kunt u even 
plaatsnemen in de wachtruimte en wordt u zo snel mogelijk gehol-
pen. Er wordt samen met u in beeld gebracht wat de volgende stap 
zou kunnen zijn voor u bij uw vragen en of er aanvullend iets nodig 
is. De medewerkers van de LEV groep zijn werkzaam op het gebied 
van o.a. het maatschappelijk werk, jeugd en jongeren, WMO, soci-
aal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening.

Echtscheidingsspreekuur
Al bijna 30 jaar lang is er op de dinsdagavond het echtscheidings-
spreekuur. Een mediator en een advocaat zijn daar al jaren het ver-
trouwde gezicht. Het echtscheidingspreekuur is recentelijk uitgebreid 
met een medewerker van de LEVgroep, die ontvangt u en brengt met 
u de vraag in beeld. Er zal gezocht worden naar een passend aanbod 
bijv. relatiegesprekken, hulp bij opvoeding, informatie verstrekking 
of een groepsaanbod. Eigen kracht van u en uw omgeving staat 
hierbij centraal. Er kan gebruik worden gemaakt van een groepsaan-
bod op het gebied van echtscheiding b.v. ‘positief opvoeden voor 
gescheiden ouders’ of ‘kind en scheiding’. De advocaat en/of medi-
ator kunnen een volgende stap zijn in het echtscheidingsproces. Voor 
een uitgebreid aanbod zie www.lerenmetlev.nl/zinzicht

WAT VINDT U:      
SON EN BREUGEL? EINDHOVEN?  
ALLEBEI, OF JUIST GEEN VAN TWEEËN?
Op 16 november 2017 is het zo ver: de gemeenteraad gaat zich dan 
uitspreken over de toekomst van Nuenen. Er ligt een voorstel op 
tafel om te gaan fuseren met Eindhoven en Son en Breugel. Dat is 
expres zo gekozen, om de discussie in de raad over dit onderwerp 
helemaal vrij te laten. Er ligt nu dus nog niets vast, er wordt nog 
geen standpunt ingenomen. Een mooi moment om dan ook richting 
inwoners van Nuenen c.a. te vragen: wat vindt u?

Spreek mee!
We hopen dat veel inwoners ons willen laten horen hoe zij erover 
denken. We hebben die uitnodiging aan het begin van de discussie 
over de toekomst van de gemeente Nuenen al eens gedaan. Er is 
sindsdien veel gezegd en geschreven over het onderwerp. Nu, nadat 

 



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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

De slager,
met passie voor zijn vak!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus  .........6,95
4 Kip 
Houthakkersteaks 6,95 
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gr. Selleriesalade ................. gratis
Peperelli Steak
100 gram  ................................................2,75 
Italiaanse Biefstukrol
100 gram  ................................................1,95 
4 Gegrilde 
Kippenpoten  ..................5,00 
Quiche Lorraine
per stuk  ..................................................1,50 

De Best Belegde Broodjes!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 oktober

Bospeen 
 per bos 0,99
Paksoi       
pan klaar   per stuk 0,49

Waldorff-salade     
 250 gram 1,89

Kanzi appels      
 hele kilo 1,99

Zuurkool van 't vat         
 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

Godfried de Vocht De Echte Bakker

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Lekkerrrrrr......herfst!
Acties week 42 : geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 oktober 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog
100% volkoren brood met zemelen 
op de korst. 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_____________________________________________________

Snoezige wintersoesjes
Diverse smaken: kersen, 
witte chocolade, hazelnoot
en caramel-zeezout   6 STUKS € 425_____________________________________________________

Herfstchocolade
2 bakjes   VOOR € 795SPECIAL

SPECIAL

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

Tijdens ons 
40-JARIG JUBILEUM 
hebben wij geselecteerde 

fi etsen met 
40%KORTING 

en nog veel meer leuke 
feestelijke aanbiedingen.

Dus kom snel want op=op!
Weverstraat 41 - Nuenen - Tel: 040-283 56 14
Heico@onsnet.nu - www.heico-nuenen.nl

KOOPJE

KOOPJE

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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



Kans op € 10.000,-- netto*
bij het Stijn’s Slaapfestijn!

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

* kijk voor de actievoorwaarden op www.beddenspecialistnuenen.nl

solcon.nl

Veilig en 
betrouwbaar 
internet in de
regio Laarbeek

Kies voor ons razendsnel internet in het buitengebied

Nooit meer wachten op e-mails, geen hinderlijke haperingen tijdens het streamen of 

foutmeldingen bij het versturen van grote bestanden. Dat kan als 50% van de bewoners 

‘ja’ zegt tegen glasvezel. Meld u aan voor 1 december en maak gebruik van dit supersnelle

glasvezelnetwerk. Bekijk ons complete aanbod op solcon.nl/mabib.

€ 46,75

Solcon
Alles in 1

DAARNA € 56,75 P/MND

DE EERSTE 3 MAANDEN

Meld u aan voor 1 december!



Rond de Linde  Nr. 42 Donderdag 19 oktober 2017

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

BOA informatie avond   
over duurzame energie
Op donderdag 26 oktober start buurtvereniging BOA-Nuenen haar jaarlijk-
se cyclus van informatie avonden in De Dassenburcht. De eerste avond in 
deze cyclus zal verzorgd worden door Energiehuis Helmond en Morgen 
Groene Energie.

Een groep burgers met een groot hart 
voor het klimaat verenigden zich in de 
Stichting Energiehuis Helmond en re-
gio. Energiehuis Helmond is een onaf-
hankelijke stichting en komt vertellen 
over de mogelijkheden van duurzaam 
renoveren, energiebesparing, duur-
zaamheidsleningen en subsidies. 
Een bestuurder van het Energiehuis 
Helmond zegt: ‘Laat de burger zien 
wat er mogelijk is. Laat in demonstra-
tie-opstellingen zien hoe je een spouw, 
dak of vloer kunt isoleren. Vertel wat 
de winst is, wat er bij komt kijken. Laat 
nieuwe technieken voor zonne-ener-
gie en opwekking van warmte zien. 
Toon technieken voor afgifte van 
warmte op lage temperaturen.’ 

Morgen Groene Energie is een coöpe-
ratie die vernieuwend kijkt naar ener-
gie. Bij hun bent u geen klant, maar lid 
van een collectief. Samen bepalen we 

waar de energie vandaan komt en hoe 
die wordt opgewekt. En samen bepa-
len wij hoe energie het beste bespaard 
kan worden. De coöperatie streeft er-
naar vernieuwend bezig te zijn zonder 
winstoogmerk. Ook zal Morgen Groe-
ne Energie uitleg geven over de post-
coderoos. Dit is een initiatief om, wan-
neer op uw eigen dak geen zonnepane-
len geplaatst kunnen worden, die 
gezamenlijk op een dak van een groot 
pand te plaatsen zodat u toch uw eigen 
groene stroom kunt opwekken. 
Hierop zal op deze avond verder wor-
den ingegaan.

Deze info avond is voor iedereen toe-
gankelijk, begint om 19.30 uur en 
wordt gegeven in De Dassenburcht, Ja-
cob Catsstraat 1-3 Nuenen. Niet-leden 
vragen we om een kleine bijdrage van 
€ 1.50. Voor koffie en thee wordt ge-
zorgd.  Wilt u meer informatie dan kan 
dit via info@boa-nuenen.nl. 

Openbare 
vergadering 
Dorpsraad Gerwen
De Dorpsraad Gerwen houdt  dinsdag-
avond 24 oktober om 20.00 uur een 
openbare vergadering. Diverse onder-
werpen komen weer aan bod, waaron-
der een discussie met Elma van Keu-
len, van Gemeente Nuenen betreffen-
de het succes van de Groenbak en de 
nadelen van de locatie aan De Polder. 
Natuurlijk mag het vragen ‘half uurtje’ 
niet ontbreken; u kunt uw aanvraag 
hiervoor indienen via www.digitaal-
dorpsplein-gerwen 
Kijkt u even op onze site voor de agen-
da! We heten graag iedereen van harte 
welkom in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.

Rob Appelhof
Voorzitter Dorpsraad.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Succesvolle inloopavond nieuw-
bouwwoningen Mariahout
Op 10 oktober vond er voor buurtbewoners en geïnteresseerden een in-
loopavond plaats in het buurthuis in Mariahout. Begin 2018 worden hier 
aan de Struikheide en Ahorn 20 nieuwe woningen gebouwd. In de nieuwe 
woonwijk, D’n Hoge Suute, komen zowel gezinswoningen als levensloopbe-
stendige woningen.

De welkomstwoorden van Wethouder 
Van Zeeland zorgden voor een krach-
tige start tijdens deze inloopavond 
voor de nieuwe woonwijk, D’n Hoge 
Suute in Mariahout. Een overweldi-
gend aantal geïnteresseerden kwam 
informatie inwinnen over de 20 wo-
ningen die in Mariahout gerealiseerd 
gaan worden. 

Bij het informatiepunt van Cedrus 
Vastgoed B.V. in samenwerking met 
Pauwert Architectuur B.V. werd uitleg 

gegeven over de ontwikkeling van de 3 
koopwoningen en 9 vrije sector huur-
woningen. De verkoopprijs van de 
koopwoningen ligt rond de € 200.000,- 
vrij op naam. Daarnaast was er het in-
formatiepunt van woningcorporatie 
woCom die 8 sociale huurwoningen 
gaat realiseren. Hiervan zijn 6 wonin-
gen bestemd voor 1- en 2-persoons-
huishoudens en 2 woningen voor 3- of 
meerpersoonshuishoudens. 
De ongedwongen sfeer maakte deze 
avond bijzonder; mensen raakten met 
elkaar in contact wat zorgde voor een 
gezellig samenzijn. Zoals het dorp Ma-
riahout betaamt. Een geslaagde avond 
voor zowel de buurtbewoners als geïn-
teresseerden. 

Kijk op www.hogesuute.nl voor extra 
informatie. Op deze site kunt u zich te-
vens inschrijven voor de vrije sector 
huurwoningen en koopwoningen. 

Vrijwilligers bij    
scouting Rudyard Kipling    
klussen er op los 
De klusclub is een enthousiaste ploeg van ouders/ vrijwilligers die een aan-
tal keer per jaar bijeen komt om het onderhoud, de reparaties en klusprojec-
ten te verwezenlijken. In principe komen ze elke eerste zaterdag van de 
maand bij elkaar.

Ook deze keer was er weer een grote 
groep vrijwilligers aanwezig om de 
klussen te klaren. Oude partysets wer-
den geschuurd en gelakt, touwen op 
maat gesneden en gekleurd aan het 
uiteinde zodat duidelijk is welke lengte 
het touw heeft. 
De Explorers hebben zelf een telefoon-
boom gemaakt voor in de blokhut. De-
ze ‘boom’ hangt aan de muur en is ge-
vuld met aangepaste vogelhuisjes 
waarin een oplader ligt te wachten op 
de telefoons van de scouts. Een mooie 
en veilige manier om toch met deze 
moderne tijd mee te gaan.
Als vereniging kunnen wij echt niet 
zonder deze schil van vrijwilligers. Zij 
zijn voor ons van onschatbare waarde. 
Deze ‘schil’ bestaat uit mensen die eni-
ge affiniteit met Scouting/ vereni-
gingswerk hebben, en bereid zijn mee 
te helpen/ denken in onderhoud/ klus-
projectjes.
Wij staan altijd open voor mensen die 
ons willen en kunnen assisteren bij de 
klusclub.

Ook op vele andere gebieden, zoals het 
meer specifieke technisch onderhoud 
zijn wij altijd zoekende naar expertise/ 
advies/ assistentie.  Heb je tijd en ken-
nis en zou je die willen delen? Stuur 
een mailtje naar gebouw@rudyardkip-
ling.nl, dan kunnen we eens praten.

scouting Rudyard Kipling    

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

In 2002 schonk de NV RAZOB/Beheermaatschappij Gul-
bergen aan de bevolking van Nuenen en Mierlo de ‘Stairway to Hea-
ven’, een trap met 300 treden ter waarde van 350.000 gulden. De trap zou als 
uitkijkpunt gaan dienen vanaf het hoogste punt van de stortberg, namelijk 
75 meter boven NAP. Helaas, de trap werd om redenen van veiligheid nooit 
in gebruik genomen en stierf op 15 september 2008 een maagdelijke dood. 
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje, bladzijde  348.

Onderscheiding 
vrijwilligers KWF
In het bericht voor KWF voor de Kan-
kerbestrijding van vorige week, zijn 
wij vergeten te vermelden, de onder-
scheiding van een vijftal kanjers, vrij-
willigers erg betrokken bij het bestrij-
den van kanker. Collectanten met een 
lange staat van dienst. Als dank en als 
blijk van waardering heeft de Stichting 
aan hen een reverspeld uitgereikt. Ook 
de kankerpatiënten zijn ontzettend blij 
met hun getoonde inzet. 

Het betreft de dames:
Mevrouw Sandra Boeijen, Buizerdlaan; 
10 jaar.
Mevrouw Josine Janssen, Papenvoort; 
10 jaar.
Mevrouw De Koning, Groenvinkhof; 
10 jaar.
Mevrouw R.  Martens, Gerwenseweg; 
25 jaar.
Mevrouw A. Pijs, Mgr.Frenckenstraat; 
10 jaar.

Dames, nogmaals proficiat !

Andere  locatie 
bijeenkomst 
Woongroep Nuenen
Wegens enorme belangstelling voor de 
informatie bijeenkomst op 22 oktober 
over het vormen van een woongroep, 
is de bijeenkomst verplaatst! Het zal 
niet in het Kwetternest zijn, maar in de 
raadszaal in Het Klooster. Alle mensen 
die zich hebben aangemeld krijgen 
persoonlijk bericht.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakan-
tie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én 
als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 novem-
ber een informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die 
regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen 
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. On-
geveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinde-
ren doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich 
ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbe-
wust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
Op 7 november organiseren we een informatieavond in het Catharina Ziekenhuis 
in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot 
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatie-
materiaal, zijn 3 euro.
 Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdb-
zo.nl. Hier leest u ook meer informatie over de andere informatiebijeenkomsten in 
januari en mei 2018 en over het onderwerp bedplassen.

Brandstofdief aangehouden
Op donderdag 12 oktober omstreeks 
02.15 uur, kwam bij de politie de mel-
ding binnen van twee oplettende 
buurtbewoners op de Heikampen in 
Nuenen: twee voeten staken uit onder 
een auto. De buurtbewoners zagen dat 
de man brandstof wilde stelen uit de 
geparkeerde auto. Doordat de melders 
constant achter de inmiddels vluch-
tende verdachte zaten en zij uitstekend 
de locatie doorgaven, kon de meldka-
mer verschillende eenheden aansturen 
om het de verdachte zo moeilijk moge-
lijk te maken.
Toen de politie op de Vroente in Nue-
nen aankwam, zag zij de melders al 
rennend naar hen zwaaien. Hierop is 
de politie achter de daar gelegen wo-
ningen gerend waar ze de verdachte 
aantrof en hem aanhield.
Eerder dit jaar is er door Omroep Bra-
bant een item geplaatst over meerdere 
diefstallen van brandstof. De politie 
onderzoekt of de verdachte mogelijk 
betrokken is bij de eerdere diefstallen.

Politie bekeurt meerdere 'alcomobi-
listen' bij controles 
 In Nuenen controleerde de politie za-
terdagavond tussen 22.30 uur en 0.00 
uur op de Europalaan. Er zijn 311 
blaastesten afgenomen waarvan tegen 
1 bestuurder proces-verbaal is opge-
maakt. Hij blies 210 Ug/l, wat onge-
veer gelijkstaat aan 0,47 promille. Een 
andere bestuurder kon zijn snorfiets 
inleveren aangezien hij al voor de der-
de keer zonder rijbewijs reed.

Politieberichten
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

En dit alles tegen concurrerende prijzen
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Onze voordelen

Fietsen uit voorraad tegen scherpe prijzen en 
Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl

voordeel 7

de beste 
nederlandse mer-

ken

voordeel 7

nederlandse mer

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 
voordeel 1

de beste 

service

Onze voordelen
ken

voordeel 14

garantie op 

reparaties

nederlandse mer

Onze voordelenOnze voordelen
voordeel 14

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

Onze voordelenOnze voordelen
voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar 

gratis software 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelen

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

voordeel 9

100% rijklaar 

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

 

waardebon|RdL

Onderhoudsbeurt 
voor uw fiets inclusief poetsen
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.-
(geldig van 24 oktober tot 22 december 2017)

Maak alvast een afspraak! 
(derailleur en elektrische fietsen  

€ 10.-extra, excl. onderdelen) 



Rond de Linde  Nr. 42 Donderdag 19 oktober 2017

Ziekenhuizen krijgen 
keurmerk seniorvriendelijk
Vorige week hebben het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop het keurmerk 
‘seniorvriendelijk’ gekregen. De ziekenhuizen mogen zich seniorvriendelijk 
noemen. 

ZuidZorg Kraamzorg wordt    
‘Voor De Allerkleinste’
ZuidZorg Kraamzorg heet vanaf 1 november ‘Voor De Allerkleinste’. De voor-
malige kraamzorgdivisie van ZuidZorg verwacht als zelfstandige onderne-
ming beter in staat te zijn om snel en efficiënt in te spelen op de snel veran-
derende moeder- en kindzorg in de regio. Innovatie en samenwerking met 
de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken in de regio zijn de belangrijk-
ste pijlers.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 22-10 in het programma 
Nuenen Nú :
• Aktiviteitenweek van Akkers
• Nuenense verenigingen stellen 

zich voor, deel 3
• Persconferentie raadsvoorstel 

Herindeling
• Herfstplantendag op de Walburg
• Concert Brassband
• Bridgedrive voor de Voedsel-

bank
• Nationale Ouderendag
• LON door de jaren heen, deel 1

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 
uur. Op 2 november wordt de com-
missievergadering over het voor-
stel van de begeleidingsgroep over 
de herindeling door LON TV 
rechtstreeks uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen  op www.omroepnue-
nen.nl. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en 
Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook 
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit!

Ook weer te koop in Nuenen
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurka-
lender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit’.

Van der Stappen Uitvaartverzorging tekent voor Greenleave

Steeds meer mensen willen 
een duurzame uitvaart
De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar een gestaag door-
zettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes 
ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 
2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. Green-
Leave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uit-
vaartbranche. Na een intensieve periode van voorbereidingen en training 
sluit ook Van der Stappen Uitvaartverzorging zich aan bij GreenLeave. On-
getwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

"Wij vinden echte aandacht voor duur-
zaamheid 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 Green-
Leave," aldus Michael Thijssens, direc-
teur van der Stappen uitvaartverzor-
ging. “We zijn er trots op dat we voort-
aan ook deel uitmaken van de Stichting 
GreenLeave. Zij geeft duurzaamheid 
een gezicht en een kwaliteitskeur-
merk. Het is nu nog beter herkenbaar 
dat wij ook staan voor duurzaamheid." 

Al duurzaam actief 
Van der Stappen was al enigszins ver-
trouwd met duurzaam werken. Zo 
dragen zij met trots het Keurmerk Uit-
vaartzorg als bewijs van eerlijk en 
transparant zaken doen. Daarnaast ko-
pen zij bewust in en wordt er gewerkt 
bijvoorbeeld met ongebleekt papier en 
met printers die dankzij de nieuwste 
technieken energie besparen en een 
langere levensduur hebben. Ook doen 
ze veel aan voorlichting en verzorgen 
zij diverse bijeenkomsten om nabe-
staanden bij te staan in hun verlies. 

Michael Thijssens (L) ontvangt uit handen 
van Evert de Niet (R) (voorzitter van Green-
Leave) een unieke zeefdruk van het Green-
Leave beeldmerk. Op de voorgrond staat 
de duurzame uitvaartkist, de 040-natuur-
kist die door Van der Stappen Uitvaartver-
zorging in samenwerking met Biesvelden 
is ontwikkeld. 

Samen Vitaal Event: 

Bouw mee aan een vitale regio 
Woensdag 1 november vindt de 3e editie van het Samen Vitaal Event plaats 
bij Rabobank Dommelstreek in Geldrop. Met inspirerende sprekers, de uitrei-
king van de Samen Vitaal-awards en ruimte voor nieuwe ideeën. Samen Vitaal 
zet zich in om samen met ondernemers, inwoners en bestuurders de vitaliteit 
van onze regio te versterken op het gebied van wonen, welzijn & zorg, econo-
mie, leefbaarheid en duurzaamheid. Sluit aan op 1 november en doe mee! 

Samen Vitaal

Bouw mee aan een vitale regio 

Stel je eens voor dat Geldrop, Heeze-
Leende en Nuenen behoren tot één 
van de meeste welvarende regio’s. 
Waar gelukkige mensen wonen, on-
dernemen en recreëren. Waar we sa-
men kennis delen, innoveren en inves-
teren in de maatschappij. Met respect 
voor elkaar, de omgeving en de lange 
termijn. Waar dromen kansen zijn en 
ideeën werkelijkheid worden. Omdat 
we er samen voor gaan. Stel je eens 
voor dat wij die vitale gemeenschap 
kunnen maken. Wij samen. 

Samen Vitaal bouwt aan deze vitale 
gemeenschap. Frank van der Zanden 
van Rabobank Dommelstreek licht 
toe: “Vaak hebben ideeën een zetje 
nodig om uit te groeien tot succes-
volle initiatieven. Samen Vitaal geeft 
dat zetje door te ondersteunen en de 
juiste mensen met elkaar te verbin-
den, zodat er daadwerkelijk resulta-
ten behaald worden. Mooie voorbeel-
den zijn Gezond Dorp Leende en de 
ontwikkeling van de app Van Gogh’s 
streken, maar zo vind je er nog veel 
meer op www.startsamenvitaal.nu.” 
Samen Vitaal is gestart in 2015 en 
groeit nog steeds. Frank: “Steeds meer 
mensen raken betrokken en zien wat 
we samen kunnen bereiken. Onder-
nemers haken vaker aan. Ook zij zien 
het rendement, dat echt niet alleen 
maatschappelijk hoeft te zijn. Daar 

zijn we blij mee, want hoe mooi is het 
als we de innovatiekracht van ons be-
drijfsleven kunnen benutten voor de 
behoeftes van de regio? Daar zit veel 
potentie en een win-win-situatie voor 
alle partijen.” 

Inspirerend programma 
Woensdag 1 november start om 16.30 
uur een boeiend programma in het 
Ontmoetingscentrum van Rabobank 
Dommelstreek in Geldrop. Er is een 
update van de vitaliteitsscan, zodat de 
uitdagingen voor onze regio helder 
zijn. Bas Rüter, directeur Duurzaam-
heid van Rabobank, gaat in op de 
maatschappelijke rol van Rabobank 
en de kansen voor het bedrijfsleven. 
Met de Samen Vitaalawards waarde-
ren we de initiatieven die al aantoon-
baar effect hebben op de leefbaarheid 
van onze regio. Daarna gaan we actief 
aan de slag om nieuwe ideeën te de-
len en elkaar te versterken. 

Komt u ook? 
Nieuwsgierig geworden hoe u een bij-
drage kunt leveren? Woensdag 1 no-
vember is iedereen die zich betrokken 
voelt bij Samen Vitaal en een maat-
schappelijke bijdrage wil leveren aan 
onze regio van harte welkom. Omdat 
de ruimte beperkt is, is vooraf aanmel-
den verplicht. Aanmelden kan via 
www.rabobank.nl/dommelstreek

Daarnaast ondersteunen zij lokale ac-
tiviteiten vanuit maatschappelijke be-
trokkenheid.

Mooie eigen duurzame initiatieven 
zoals de 040-natuurkist
"Een ander voorbeeld van duurzaam-
heid is onze 040-natuurkist, vervaardigd 
van Eindhovens massief hout dat sowie-
so gekapt moest worden. In de verdere 
productie worden alleen maar duurza-
me materialen gebruikt, zodat dit een 
100% natuurlijk product is. Of denk aan 
de eco-urn, die in een paar jaar helemaal 
wordt opgenomen in de grond. Mooie 
initiatieven die wij graag toepassen voor 
een meer duurzame wereld,” vult Sigrid 
Hielkema, uitvaartverzorgster bij Van 
der Stappen in Nuenen hem aan. 

Duurzaam pakket, duurzame partners
Evert de Niet, voorzitter van de Stich-
ting GreenLeave (en directeur bij Al-
gemeen Belang Uitvaartverzorging- en 
verzekering in Groningen) is blij met 
de toetreding van zijn collega. “Door 
de aansluiting van Van der Stappen 
uitvaartverzorging is het belang van de 
duurzame uitvaart in Noord-Brabant 
verdicht en voor het eerst ook in de ge-
meente Nuenen beschikbaar.” 
www.greenleave.nu en 
www.vdstappen.nl

Informatiebeurs 
over borstkanker 
in het Catharina 
Ziekenhuis
Oktober = borstkankermaand! Een 
maand waarin wereldwijd aandacht 
wordt gevraagd voor borstkanker. In 
het Catharina Kanker Instituut wordt 
op dinsdagavond 24 oktober een in-
formatiebeurs gehouden over borst-
kanker met als thema ‘levenswijze en 
borstkanker’. De beurs wordt ge-
opend om 19.00 uur en loopt tot 
21.15 uur in De Wintertuin van het 
Catharina Ziekenhuis. Aanmelden is 
noodzakelijk. 

De beurs is bedoeld voor patiënten, fa-
milie en vrienden. Kortom; iedereen 
die direct of indirect met borstkanker 
te maken heeft of heeft gehad. Er zijn 
diverse stands en er worden activitei-
ten en lezingen gehouden. Alles staat 
in het teken van gezond eten, bewe-
gen, creatief bezig zijn en ontspannen 
op alle mogelijke manieren. 

Aanmelden
Belangstellenden voor de borstkanker-
beurs kunnen zich aanmelden via info-
congresbureau@catharinaziekenhuis.
nl of via telefoonnummer (040) 239 73 
00. U krijgt dan een keuzemenu te ho-
ren, hier kiest u voor optie 3. Voor 
meer informatie over de borstkanker-
beurs kunt u contact opnemen met het 
Catharina Kanker Instituut via tele-
foonnummer (040) 239 66 00.
www.catharinaziekenhuis.nl

Allerzielenconcert Clemenskerk
De Nuenense editie van het jaarlijkse Allerzielenconcert met een groot pro-
jectkoor en orkest is dit jaar op zaterdagavond 4 november om 20.00 in de 
Clemenskerk. Met als titel Remember with Rutter staat dit jaar het werk van 
de nog levende Engelse componist John Rutter (1945) centraal. Twee van 
zijn meest bekende stukken, het Requiem en het Gloria, zullen worden 
uitgevoerd.

Het dit jaar jubilerende jongerenkoor 
Jocanto uit Nuenen zal een aantal an-
thems uitvoeren. Het concert wordt 
een mix van stijlen met soms serene, 
dan weer swingende klanken in een af-
wisselende bezetting: koor, orkest, ko-
perensemble & slagwerk en orgel. Het 
koor en orkest Lux Aeterna nemen in 
wisselende samenstelling op het po-
dium plaats. Enige werken worden à 
capella uitgevoerd, andere worden be-
geleid door het orkest. Tijdens het 
slotstuk van het concert ‘Be Thou My 
Vision’ vormen alle uitvoerenden sa-
men é é n ensemble met bijna 120 deel-
nemers.
Kaarten à €16,50 zijn verkrijgbaar bij 
Sanders-mode in het Kernkwartier en 
bij  Bio-Kracht, Parkstraat 3f. Via inter-
net bestellen kan ook: projectinfopunt@
gmail.com.

Over het keurmerk
Er zijn veertien verschillende kwali-
teitscriteria waar de deelnemende zie-
kenhuizen op worden beoordeeld. Zo-
als op beschikbaarheid en inzet van 
een geriatrisch team, goede afstem-
ming van alle behandelingen en goede 
nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. 

Strengere eisen 
De kwaliteitseisen voor het keurmerk 
worden elke twee jaar verzwaard. Als 
absolute voorwaarde blijft de aanwe-
zigheid en inzet van een team geriatrie 
gehandhaafd, alsmede een goede over-
dracht na ontslag. In deze ronde is 
daar onder andere nog bijgekomen dat 
het ziekenhuis de oudere patiënt goed 
betrekt bij het behandelbeleid en extra 
aandacht heeft voor ouderen op de 
spoedeisende hulp.

Het keurmerk is ontwikkeld door 
KBO-PCOB, de grootste seniorenor-
ganisatie van Nederland. Het toont 
aan dat de zorg in het ziekenhuis is af-
gestemd op de wensen en behoeften 
van kwetsbare ouderen.
Dit keurmerk is in 2013 ontwikkeld 
door seniorenorganisatie KBO-PCOB 
en wordt elke twee jaar uitgereikt. Vijf sterren voor slaapcentrum    

St. Anna Ziekenhuis
Het slaapcentrum van het St. Anna Ziekenhuis behoort wederom tot de top-
klinieken in Nederland voor slaapapneu. Dit blijkt uit het tevredenheidson-
derzoek naar diagnose en behandeling van slaapapneu door de ApneuVer-
eniging. Aan dit onderzoek hebben meer dan 5000 patiënten meegedaan. 

De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen.
De spreuk op de voorkant en de bezin-
ningsteksten, gedichten, moppen, 
puzzels en informatie over verschillen-
de onderwerpen op de achterkant, ge-
ven u aan het begin van de dag een po-
sitief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrij-

willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georgani-
seerd. Op de website www.klooster-
wittem.nl.vindt u alle informatie.

De prijs van de kalender is dit jaar 
€ 7,00. Bij u in de buurt is de kalender 
verkrijgbaar bij: Joke Swinkels, Spot-
vogelstraat 4, tel. 040-2835673.

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging 
(Nederlandse patiëntenvereniging voor 
mensen met slaapapneu  www.apneu-
vereniging.nl) elk jaar een onderzoek 
onder patiënten naar hun ervaringen 
met de klinieken. Als beoordeling wor-
den sterren toegekend aan de zieken-
huizen en slaapklinieken, die bovenge-
middeld presenteren. Het slaapcen-
trum van het St. Anna Ziekenhuis 
behaalde de maximale score van vijf 
sterren. Daar zijn we trots op!

Slaapcentrum St. Anna
Het slaapcentrum binnen het St. An-
na Ziekenhuis biedt patiënten met het 

Obstructieve Slaap Apneu Syndroom 
(OSAS), snurken en andere slaapge-
bonden stoornissen advies, onder-
zoek en begeleiding door een multi-
disciplinair team. Dit team bestaat uit 
een longarts, neuroloog, kno-arts, 
kaakchirurg, knf-laboranten en spe-
ciaal aangestelde OSAS-verpleegkun-
digen.

Met een verwijzing van de huisarts 
kunt u bij het St. Anna Ziekenhuis bin-
nen enkele weken terecht voor een 
slaaponderzoek. Bel voor meer infor-
matie met 040 - 286 4871. Of kijk op: 
www.st-anna.nl/slaapcentrum. 

De naam wordt dezelfde als die van 
zusterorganisatie VDA die onlangs 
een nieuwe betekenis kreeg: Voor De 
Allerkleinste. Er is bewust gekozen 
voor aansluiting bij VDA en bundeling 
van krachten. “Onze bedrijfsculturen 
lijken veel op elkaar en we werken al 
jaren samen. Verder onder dezelfde 
naam was een logische stap”, aldus ma-
nager Helma van Oijen.
Onder de vleugels van ZuidZorg 
groeide de kraamzorgorganisatie uit 
tot één van de belangrijkste samen-
werkingspartners van verloskundi-

gen en ziekenhuizen in de regio. Een 
positie waar ze trots op zijn en in blij-
ven investeren. Helma van Oijen: 
“We hebben ieder onze eigen rol in de 
zorg voor de (aanstaande) moeder en 
haar pasgeboren kind. Samen bekij-
ken we hoe we die zorg kunnen ver-
beteren en zo goed mogelijk tege-
moet kunnen blijven komen aan de 
wensen van de zwangere en bevallen-
de vrouw. Preventie speelt daarbij een 
grote rol: een veilige start, voorkomt 
zorg op een later moment.”
www.zuidzorg.nl
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www.savant-zorg.nl   •   (0492) 572 000

Aan de Kerkstraat in Nuenen opent Savant van Lenthof binnenkort 
haar deuren. Met 30 moderne appartementen, een fraaie tuin en 
verschillende gemeenschappelijke ruimtes biedt het nieuwe woon-
zorgcentrum mensen met dementie maximale bewegingsvrijheid 
in een beschermde woonomgeving. U woont hier zelfstandig met 
24 uur per dag deskundige zorg in de nabijheid.

De nieuwe appartementen zijn te huur vanaf november 2017.

Welkom bij Savant van Lenthof in Nuenen
Wilt u meer weten over dit nieuwe woonzorgcentrum of wilt u zich vrijblijvend inschrijven?
Kom dan naar de open huis-dagen. Op vrijdag 27 oktober tussen 11.00 en 19.00 uur 
en op zaterdag 28 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u vrij binnenlopen om een 
kijkje te nemen. Natuurlijk zijn er ook medewerkers bij wie u terecht kunt met vragen.

Veilig en vertrouwd wonen
voor mensen met dementie

OPEN  
HUIS

 Psychosociale therapie
“Alle wijsheid ligt in de mens zelf besloten” vertelde Socrates een 
halve eeuw voor Christus aan de wereld. Waarmee hij bedoelde 
dat als de mens, door een ander op de juiste manier bevraagd en 
getriggerd wordt, hij zijn eigen wijsheid en zelfinzicht tot leven 
kan laten komen.

Ruim twee eeuwen na deze wijze 
woorden van Socrates vormen ze min 
of meer de uitgangsprincipes van de 
psychosociale therapie. Een therapie 
waarbij men ervan uit gaat dat lichaam 
en geest onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn en dat zowel een gezonde 
geest als een goed werkend lichaam 
nodig zijn om in het leven goed te 
functioneren. Moeilijke situaties kun-
nen de balans verstoren, maar ieder 
mens heeft van nature kracht en wijs-
heid de problemen het hoofd te bie-
den. Wel is hierbij soms de juiste hulp 
noodzakelijk. Van een psychosociaal 
therapeut bijvoorbeeld.
Hij of zij kan zich inleven in de situatie 
door heel goed te luisteren naar het 
verhaal van de cliënt en de daarbij ho-
rende emoties in kaart te brengen. 
Door hierna handvatten te bieden 
overzicht en inzicht te krijgen in de ei-
gen situatie, waarna met behulp van 
eigen innerlijke kracht weer gehandeld 
kan worden en lichaam en geest in 
evenwicht gebracht worden. Eigen in-
zicht en eigen handelen maken ook dat 
er veel minder kans op herhaling van 
klachten in de toekomst.

Bij welke klachten kan psychosocia-
le therapie helpen?
Psychosociale therapie kan helpen bij 
klachten ontstaan in de privésfeer, zo-
als familieproblemen, een depressie, 
omgaan met eigen ziekte of die van een 
naaste, moeilijkheden bij opvoeding, 
stress, echtscheiding, rouw of seksuele 
problemen of bij problemen die ont-
staan zijn in een werk gerelateerde 
omgeving, zoals een burn-out, team-
conflicten, een te hoge werkdruk of 
zelfs pesterijen. Deze kunnen alle bij-
dragen aan zowel ernstige psychische, 
maar vaak ook lichamelijke klachten 
als extreme vermoeidheid.

De meeste psychosociale problemen, 
ook al zijn ze misschien ontstaan in de 
privésfeer, leveren altijd problemen op 
in het arbeidsproces. Dit heeft vaak 
grote gevolgen voor zowel de werkne-
mer als de werkgever. Vanaf 2007 zijn 
werknemers verplicht werknemers te 
beschermen tegen een te grote psychi-
sche belasting en als de klachten, deels, 
werk gerelateerd zijn vergoeden ze 
vaak een deel van de kosten. Komt ie-
mand thuis te zitten dan kan ook in het 
kader van de Wet Poortwachter geld 
ter beschikking gesteld worden voor 
de juiste therapie om iemand weer op 
de rit te krijgen. Ook de meeste ziekte-
kostenverzekeringen dragen bij in de 
kosten. Dit is wel afhankelijk van de 
soort polis die is afgesloten.

Herkent u u in een van de bovenge-
noemde problematieken en hebt u 
misschien het gevoel dat uw lichaam 
en geest volledig uit balans zijn? Wel-
licht is psychosociale therapie voor u 
een oplossing. Laat u eens verder in-
formeren. In Nuenen kan dit bij Prak-
tijk Alternatief Beter aan de Berg 26a. 
06-51334155 of www.alternatief-
beter.nl/psychosociale-therapie 

Introductieavond Socratisch Café goed bezocht

Initiatief gaat van start   
onder vlag PVGE
Nannie van den Eijnden

Zoveel aanmeldingen hadden ze niet verwacht. Jos Segers en Jaap Kocken 
moesten in ontmoetingsruimte ‘Het Kwetternest' van PVGE (vereniging 
voor senioren) uitwijken naar een grotere zaal. 

Een groep van 24 mensen geïnteres-
seerd in het voeren van goede, vriend-
schappelijke gesprekken en filosoferen 
over het leven luisterde aandachtig 
naar de uitgebreide toelichting van 
Jaap, die ruime ervaring heeft in het 
leiden van socratische gesprekken. Jos 
legde kort maar krachtig uit waarom 
hij hiermee van start wil gaan. Na de 
presentaties gingen de deelnemers in 
tweetallen geanimeerd met elkaar in 
gesprek aan de hand van een vraag en 
deelden plenair wat ze hadden bespro-
ken. Vooral tot welke inzichten ze wa-
ren gekomen. Een rijke oogst! Iedereen 

was zo enthousiast dat unaniem werd 
besloten om door te gaan. 

Een keer per maand zal het Socratisch 
Café worden gehouden, zowel in de 
middag als ’s avonds. PVGE Nuenen 
heeft er een inspirerende nieuwe acti-
viteit bij. Waarschijnlijk ook enkele 
nieuwe leden. De vereniging bestaat al 
lang niet meer uit gepensioneerden 
van Philips alleen en lid worden kun je 
al vanaf je 50e. Het is een bruisende, 
ondernemende club boordevol initia-
tief en levenslust die van alles onder-
neemt.

Inloopuur NVVR
Op vrijdag 27 oktober houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten 
het maandelijkse inloopuur in het El-
kerliek ziekenhuis op locatie Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundige 
van de vereniging. Deze is tussen 13.00 
en 15.00 uur aanwezig voor het geven 
van advies, informatie en voorlichting.
U kunt zonder afspraak tussen 13.00-
15.00 uur binnenlopen. Meer informa-
tie is te vinden op de website van de 
vereniging: www.ruginfo.nl

Kindercollege 
in Bibliotheek 
Dommeldal, Mierlo
Dr. ir. Hanneke Gelderblom, geboren 
en getogen in Nuenen, oud leerlinge 
van het Strabrecht College, komt aan 
kinderen uit leeftijd van groep 5, 6 en 
7 van de Basisschool, vertellen over 
de natuurkundige eigenschappen van 
vloeistoffen.
Wat wil jij later worden? Dat weet je 
vast nog niet. Maar misschien wèl na 
het Kindercollege van Hanneke Gelder-
blom, in de bibliotheek in Mierlo. Want 
zij leert je niet alleen wat een college is, 
maar je gaat ook onderzoek doen. In 
een witte jas en met proefjes en experi-
menten. Net als op de universiteit.
Het kindercollege op zondag 5 novem-
ber, is voor kinderen die in groep 6, 7 
en 8 zitten. Het college begint om 
12.30 u en eindigt om 13.45 u.
 Al die mooie afkortingen bij de naam 
van Hanneke betekenen dat zij na de 
middelbare School -het Strabrecht Col-
lege in Geldrop-, op de universiteit (van 
Twente) heeft gestudeerd en vervolgens 
is gepromoveerd. Cum Laude! Dus dat 
is heel erg knap. En nu is Hanneke Gel-
derblom DE specialist op het gebied van 
vloeistoffysica. In 2014 won zij de FOM 
natuurkunde proefschriftprijs voor haar 
proefschrift ‘Fluid flow in drying drops’.
Hanneke heeft veel onderzoek gedaan 
naar de eigenschappen van vloeistof-
fen. In dat onderzoek heeft ze laten zien 
hoe het komt dat er zulke bijzondere 
patronen kunnen ontstaan wanneer 
twee verschillende vloeistoffen men-
gen. Die patronen zijn niet altijd het-
zelfde. Hoe komt dat? Tijdens het kin-
dercollege gaat ze dat aan de jonge be-
zoekers laten zien. Met een verhaal, een 
demonstratie en met filmpjes. En daar-
na mogen de jonge studenten -onder 
leiding van Hanneke- zelf onderzoek 
doen, met vloeistoffen, in petri schaal-
tjes en met pipetjes. 
Aanmelden voor het kindercollege kan 
via www.bibliotheekdommeldal.nl
klik op Agenda&Kaartjes. Toegangs-
kaartjes kosten € 5,-. Begeleidende ou-
ders hebben gratis toegang.
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Wie wordt de nieuw Prins(es)    
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen 
vrijgegeven. 

Door mee te raden, maakt u, net als andere jaren weer kans op een super mooie 
prijs. We zien jullie graag op zaterdag 11 november in de MFA om afscheid te ne-
men van Prins Pukkie en zijn adjudanten Mukkie, Tukkie en Make-uppie en de 
nieuwe kartrekkers te presenteren.
Kijk voor meer informatie ook op www.cvdewetters.nl

Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen
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 Roddels op de Kermis in Narregat… 
Hedde gij da gezeet gehad (2)?
Hier weer een update uit het Gerwense Narregat. Zou hij/zij tijdens Gerwen 
kermis al gesignaleerd zijn? Of was het toch handiger om alle speculaties uit 
de weg te gaan, en veilig thuis op de bank te blijven zitten? Dat hij/zij van 
een feestje houdt weten enkele inmiddels al wel, dus stralen van afwezig-
heid was deze keer waarschijnlijk geen optie!! De galerij aan kandidaten is 
groot dus lekker een flinke vijver om uit te vissen. 

Ook het nieuwe Jeugdtrio wordt al-
weer klaargestoomd voor een spette-
rende carnaval voor alle jeugdige feest-
vierders onder ons. Als ze er net zo’n 
feestje van maken als Jeugdprins Ju-
venta, Jeugdprinses Danza en Adju-
dant Penalta dan komt het ook dit jaar 
zeker goed! Naast alle roddels is er 
voor het komende prinsenbal ook een 
nieuwtje te melden. Zoals eerder al 
vermeld houden de nieuwe kartrek-
kers wel van een feestje. De onthulling 
op 25 november a.s. start daarom dit 

jaar een half uurtje eerder en dus om 
11 over half 11. Zo kunnen ze op hun 
debuutavond lekker lang de ‘bluum-
kes’ buiten zette! 

De tips voor deze week:’
3) ’t is nooit genoeg
4) hij/zij maakt veel kilometers 

Hopelijk is dit kleine tipje van de sluier 
weer een nieuwe aanzet om het myste-
rie van CV de Narre-Kappen op te los-
sen. Tot volgende week.

 Roddels op de Kermis in Narregat… 

Hier weer een update uit het Gerwense Narregat. Zou hij/zij tijdens Gerwen 

Gruwelijk eng op     
de  Sint Jozefschool
Het is vrijdag de 13de en op de Sint Jozefschool is het gruwelijk eng. Het be-
gon al ruim een week geleden. De school was versierd met spoken en spin-
nen en op woensdagochtend zag je ineens eng verkleedde leerkrachten. 
Groep 1, 2 en 3 maakte alles nog spannender en enger. Ze knutselden akeli-
ge vleermuizen en enge heksen. Er werd zelfs een speciale heksenhoek in-
gericht waar ook ruimte was voor de T van toveren en tovenaars.

De groepen 4 tot en met 8 zochten de 
spanning vooral op in de angstaanja-
gende leesboeken. Natuurlijk werden 
er ook schrikwekkende knutselwerkjes 
gemaakt, zoals griezeltekeningen en 
akelige spoken.
Het hoogtepunt van de gruwelijke enge 

week was toch wel het open podium op 
vrijdag de 13de. De eng versierde zaal 
zat vol met bezoekers die in afwachting 
waren van de optredens van de leerlin-
gen. De leerlingen van groep 3 waren 
verkleed als heksen en dansten en zon-
gen samen rondom een pruttelende 
soepketel. Groep 4, 5 en 6 zong een 
gruwelijk eng lied: het themalied van 
de kinderboekweek. Groep 7 en 8 ver-
toonde het akelige journaal van vrijdag 
de 13de. Ze hadden erg veel pech en er 
gebeurden heel veel ongelukken. Er 
was ook een spannende goochelshow 
van 4 jongens met veel spannende 
trucs. Het leek er even op dat de 0truc 
met het touw voor een ongeluk zou 
zorgen. Gelukkig liep het goed af!

'Gruwelijk enge' 
kinderboekenweek in Gerwen
De week voor de herfstvakantie was het Kinderboekenweek met als thema 
'Gruwelijk eng'. Dat hebben ze geweten op Brede School Heuvelrijk Gerwen. 

Afgelopen vrijdag mochten de kinde-
ren griezelig verkleed naar school ko-
men. Wat was het een mooi gezicht. 
Zelfs de meesters en juffen zagen er 
extra griezelig uit. Om half twaalf trok 
het griezelige gezelschap naar de gym-
zaal. Daar waren een aantal geweldige 
optredens! We hebben o.a. monsters, 
spoken, skeletten en heksen voorbij 
zien komen.
Maar de koningin van de Gerwense 
Kinderboekenweek was Laurie Verha-
gen. Zij won op donderdag de voor-
leeswedstrijd, net voor Merle Wouters 
en  Maud de Laat. De zes finalisten 
maakten het de jury heel lastig, maar 
uiteindelijk bleek Laurie uit groep 7 de 
beste. Zij mag nu naar de Nuenense 
voorleeskampioenschappen. 
Gefeliciteerd en veel succes, Laurie!

Sint Maarten vieren 
met lampionnen en 
liedjes
In de wijk rondom basisschool de Das-
senburcht wordt ook dit jaar volgens 
traditie  Sint Maarten gevierd op 11 no-
vember! Buurtbewoners verwachten 
weer een heleboel kinderen aan de 
deur die hen verrassen met mooie, 
(zelfgemaakte) lampionnen en liedjes 
om hen daarna te belonen met iets lek-
kers. Op 11 november worden kinde-
ren om 17.15 uur verwacht op het 
schoolplein van de Dassenburcht.
Sint Maarten is gebaseerd op de legen-
de van Sint Martinus die zijn mantel 
deelde met een bedelaar. Maar ook op 
het lichtfeest waar appeltjes en kastan-
jes gepoft worden boven het vreugde-
vuur, omdat de winter in aantocht is.
Op woensdagmiddag 8 november kun-
nen kinderen in de aula van de Dassen-
burcht van 14.00 uur tot 15.30 uur sa-
men met hun ouders werken aan hun 
mooiste lampion. Hiervoor wordt een 
bijdrage gevraagd van € 2,- per kind 
(voor leden van BOA is de bijdrage € 1,-).
Om mee te doen met de (knutsel)activi-
teit is het belangrijk om de kinderen in 
te schrijven. Hiervoor schrijft u op een 
briefje de familienaam, telefoonnum-
mer, aantal deelnemers aan de knutsel-
middag en wie meelopen met de lampi-
onnentocht. Dit mag u samen met de 
bijdrage voor 3 november inleveren op 
Jacob Catsstraat 44 in Nuenen.

Programma op 11 november
17.15 uur Verzamelen op het school-
plein De Dassenburcht.
17.30 uur - 19.00 uur Met de lampion-
nen zingend langs de deuren, onder 
begeleiding van eigen ouders.
18.15 uur - 19.15 uur Warme chocola-
demelk drinken op het schoolplein 
(vrĳwillige bĳdrage voor de ouders).
De kinderen lopen in de Jacob Catsstraat, 
Van Maerlantstraat, Meidoornstraat, het 
Andriesplein en de Wilgenstraat.

Kinderboekenweek 2017, ook op 
de Crijnsschool gruwelijk eng!
Afgelopen week is er weer volop genoten van de Kinderboekenweek op de Crijns-
school. Het thema was ‘gruwelijk eng’  en dat hebben we geweten. In de school was 
een super spannend lokaal ingericht waarin alle stoere kinderen van de Crijnsschool 
werden voorgelezen door Mommy en Dommy. Deze 2 ingewikkelde figuren kwamen 
helemaal uit Egypte om bij ons te leren wat wel en niet eng was; welke enge dieren 
bestaan er, wat kun je allemaal wel of niet eten en wat voor regeltjes moet je hebben 
om goed door het verkeer te komen. Alle klassen hebben hier hard aan gewerkt. 
Maar natuurlijk moest er ook nog gelezen worden. Voor alle bladzijden die de kinde-
ren gelezen hadden mochten ze griezelkamers inkleuren van een spookhuis. Zo kon-
den er spinnen verdiend worden voor de klas, die werden dan gehangen in het grote 
spinnenweb op de speelplaats. Als beloning voor het vele lezen kregen alle groepen 
een mooi boek uitgereikt voor hun klas door Mommy. Ook hebben we ondertussen 
nog meegedaan met het mooie initiatief van de zwerfboeken. Het zou zomaar kun-
nen zijn dat de boeken die u zomaar ergens in Nuenen vindt, afkomstig zijn van een 
leerling van onze school! Natuurlijk houdt het lezen op de Crijnsschool niet op na de 
Kinderboekenweek, als leesschool blijven wij nog steeds boeken verslinden!

Cursisten in Beeld 
‘Ruimte in beeld’ is een inspirerend atelier in de natuur van Nuenen met een 
grote beeldentuin en diverse expositieruimtes. Het atelier biedt wekelijkse 
cursussen beeldhouwen in steen en schilderen voor zowel beginners als 
gevorderden.

In het weekend van 21 en 22 oktober 
presenteren ruim 100 cursisten van 
‘Ruimte in beeld’ hun werk aan de bui-
tenwereld. In de beeldentuin en de 
buitenruimtes zijn ca. 250 beelden te 
bezichtigen, van abstract tot figura-
tief. In de binnenruimten hangen 
schilderijen van cursisten in combina-
tie met beelden.  Tijdens de expositie 
zijn cursisten en docenten aanwezig. 
Sommigen zijn aan het werk, anderen 
staan u graag te woord en geven uitleg 
over de verschillende kunstwerken. 

Zaterdag 21 oktober en zondag 22 ok-
tober 12.00-17.00 uur Cursisten in 
Beeld. Ruimte in beeld, Dubbestraat 9a 
Nuenen.

 Roland van Pareren 
leest voor: ‘De Man 
achter de streepjes’

Opeens knoopt Nel Veerman gesprek-
jes aan met wildvreemden, dankzij de 
boekenkast in de hal. Vonne van der 
Meer schreef dit verhaal voor de Na-
tionale Voorleeslunch.
In Nuenen las, op uitnodiging van Bi-
bliotheek Dommeldal, bekende Nue-
nenaar Roland van Pareren dit verhaal 
voor op 12 oktober in Gasterij Jo van 
Dijkhof. Het was een heel gezellig sa-
menzijn waar veel ouderen genoten 
van het verhaal en van de lunch met el-
kaar. Door het organiseren van een 
Nationale Voorleeslunch, willen de 
Voorleescoalitie en de Bibliotheken la-
ten zien dat het voorlezen van een 
goed verhaal veel plezier verschaft aan 
mensen van alle leeftijden. Een beken-
de Nederlandse auteur schrijft spe-
ciaal voor deze gelegenheid een ver-
haal. Dit jaar schreef dus de in Eindho-
ven geboren auteur Vonne van der 
Meer het verhaal. Talloze burgemees-
ters, wethouders, schrijvers, Voorlees-
kampioenen, scholieren en andere 
vrijwilligers deden mee aan dit feeste-
lijke evenement.

Informatiemarkt 
Diabetes
Zaterdag 28 oktober organiseert het 
Elkerliek ziekenhuis in de kapel/audi-
torium, locatie Helmond samen met 
de Diabetesvereniging Nederland (Re-
gio Peel & Kempen) een informatie-
markt over diabetes. Op deze markt 
staan diverse stands waar u informatie 
kunt vinden over diabetes en hieraan 
gerelateerde onderwerpen.
De informatiemarkt is van 09.00-12.00 
uur en van 13.00-15.00 uur, in de kapel/
auditorium van het Elkerliek ziekenhuis 
locatie Helmond. De informatiemarkt is 
gesloten tussen 12.00-13.00 uur. Voor 
meer info kunt u terecht bij albertvan-
berkel@hetnet.nl of www.elkerliek.nl

Welkom op Frits Philips lyceum-mavo
Op dinsdag 21 november vindt onze jaarlijkse informatieavond met mi-
nilessen plaats, deze keer in ons mooie nieuwe schoolgebouw!!  Deze avond 
is bedoeld voor groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders. Exacte tijden staan 
op onze website en daar kan men zich vanaf medio oktober voor deze avond 
aanmelden, zie http://www.fritsphilips.eu/info-avond-met-minilessen

Frits Junior Robotclub!!
Zit je in groep 8 van de basisschool en 
wil je meedoen met onze Frits Junior 
Robotclub? We zoeken slimme Robot-
bouwers (jongens/meisjes), die met 
Lego Mindstorms Robots aan de slag 
willen. Misschien weet je wel dat het 
wedstrijdteam van onze school mee-
doet met internationale wedstrijden!
 
De Robotclub is een voorbereiding op 
deelname aan de wedstrijdteams. Je 
kunt in de club veel leren van leerlin-

gen uit de onderbouw. We werken met 
een interne competitie én je mag mee 
naar de wedstrijden van de middelbare 
scholieren. Als je meedoet, is het de 
bedoeling dat je naar alle bijeenkom-
sten komt, tijden vind je op onze web-
site. Alle deelnemers ontvangen een 
certificaat.
Meer informatie lees je op onze web-
site, zie: www.fritsphilips.eu/fritsjunior
Frits Philips lyceum-mavo is één van 
de scholen van het Christiaan Huygens 
College.



WIJ VRAGEN:
• Bevlogen begeleiders met een relevante opleiding op MBO+ of HBO niveau.
•  Ervaring in individuele ambulante begeleiding voor jeugd en/of volwassenen.
•  Ervaring in en/of sterke affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van mensen met autisme.
•  Ervaring in het opstellen van zorgplannen en zorgdoelen samen met de clië

FUNCTIENIVEAU: 
• Uitvoerend (MBO+ / HBO niveau) 

WE BIEDEN:
Een informele organisatie waar professionals werken vanuit passie en expertise. We hebben verschil-
lende expertises in huis en zijn een organisatie die openstaat voor ontwikkelingen en innovatie.
Geen dag is hetzelfde. We bieden je een afwisselende baan met uitdagingen en persoonlijke ontwik-
kelmogelijkheden. Werk je graag zelfstandig binnen een regioteam… Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Salariëring op basis van HBO-niveau FWG 45 (conform cao GGZ). We starten met een tijdelijke contract 
van 1 jaar met aansluitend het voornemen om te komen tot een vast dienstverband.

VOOR MEER INFORMATIE: 0492-792979 
Personeelszaken  • Cindy van de Sanden Coördinator project
 • Carlo Raaijmakers Regiomanager

AFDELING SOLLICITATIE: 
Stuur voor 1 november ‘17 je motivatie en CV per mail naar: 
personeelszaken@regionaalautismecentrum.nl met in de onderwerp regel: 
sollicitatie autismebegeleider 2017-42

Zoekt

AUTISME BEGELEIDERS
Voor ons wooninitiatief in Son en Breugel zijn wij zoek naar enthousiaste en betrokken collega’s die 
kennis en ervaring hebben als autisme begeleider. 
In de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben wij ons ontwikkeld tot hèt expertisecentrum op het 
gebied van autisme. We bieden professionele behandeling en begeleiding op maat aan. Van jong tot 
oud. Voor alle fases in het leven. 

We zijn op zoek naar autisme begeleiders die hun werkzaamheden in het wooninitiatief combineren 
met ambulante werk voor cliënten in de omgeving. In het wooninitiatief wonen (jong)volwassenen 
met autisme in een omgeving die op de vraag en mogelijkheden van de cliënt bescherming biedt. De 
ondersteuning vindt in principe plaats tussen 7.30 en 20.00 uur en beperkt in weekenden. Onze nieu-
we collega’s zijn dan ook flexibel inzetbaar en vinden het een passievolle uitdaging om de (sociale) 
redzaamheid van cliënten te vergroten. 
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www.kdv-kiddies.nl
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OPEN
DARTTOERNOOI

Elke 3e zaterdag van
de maand

Inschrĳfgeld 5,- euro,
dit is tevens prĳzengeld

Eerst poulesysteem daarna
knock out

Inschrĳven kan tot 20.15 uur

Elke avond een Blade 4
voor de winnaar!

2017

Voor meer info: tel. 06-41696903 Ingrid Verbakel of Ricardo Tiebosch 06-38458628

SINGLE

21 oktober | 18 november | 16 december

2018 20 januari | 17 februari | 17 maart | 21 april | 19 mei

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Ontvang 20 en 21 oktober 
20% korting!

Vraag onze medewerkers naar de voorwaarden. 
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 Dichtbundel     
Blauwe dagen van vertier
De gedichten in deze debuutbundel van de Nuenense 
dichter Annemieke Soethout getuigen van scherp kijken 
en voelen. Het zijn rake sfeertekeningen opgetekend met 
een fijne pen. De lezer kan zich herkennen in de vertrouw-
de beelden die zij oproept. Ernst, humor en ironie spelen 
een belangrijke rol in haar werk.
Deze bundel is vanaf nu te koop bij boekhandel Risjamo 
in het Kernkwartier in Nuenen voor € 12,95. 
ISBN 978-90-827209-0-7 www.annemieke-soethout.nl

 
 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 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 19 oktober
9.30 KBO/PVGE-Lezing levenstestament en 

volmacht  door Mr. Sandra Kokxj 
Zaal t Trefpunt van de KBO in Het Klooster

Donderdag 19 oktober
19.00 uur Cultuur overdag: 

‘Fantastic Beasts’ Het Klooster
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
20.00 Kienavond KBO

Dorpshuis Lieshout
20.15 uur Rikken bij Supportersclub 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 en zondag 22 
oktober

12.00-17.00 uur Expositie: Cursisten in 
Beeld. Dubbestraat 9a Nuenen

Zaterdag 21 oktober
11.00-14.00 uur Inloop Heemkundekring 

’Op zoek naar uw voorouders’
Heemhuis Nuenen, Papenvoort 15a

Zaterdag 21 oktober
13.30 - 16.30 uur

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

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 21 oktober 
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 22 oktober
12.00-01.00 uur Opening wildseizoen

Tent achterzijde Collse Hoeve, 
Collse Hoefdijk 24

Zondag 22 oktober
14.00 uur IVN Paddestoelenwandeling

parkeerplaats aan de Stiphoutseweg naast 
infobord, 2e onverharde weg links vanuit 

Gerwen

Zondag 22 oktober
14.00-16.00 uur Informatiebijeenkomst 

Woongroep Nuenen
raadszaal in Het Klooster

Zondag 22 oktober
15.00 uur Kom naar voren!

500 jaar protestantisme
Kerkelijk Centrum De Regenboog, 

Sportlaan 5, Nuenen

Maandag 23 oktober
14.00 uur Cultuur Overdag: Concert 

‘Jaargetijden’ door Trio Estro. Het Klooster
20.00 uur Gipsyjazz-avond

Café De Stam Gerwen

Dinsdag 24 oktober
 20.00 uur Liberaal café VVD

D’n Kleine Dommel, Collseweg 47a Nuenen
20.00 uur Openbare vergadering Dorpsraad 

Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen.

Woensdag 25 oktober
15.00-16.00 uur Gratis clinic RKSV Nuenen 

Voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar 
sportpark Oude Landen

Donderdag 26 oktober
09.30 uur Computercafé: 

Kaart maken met Google Maps
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 26 oktober
19.30 uur Boa informatieavond 

over duurzame energie
De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 27 oktober
11.00 en 19.00 uur Open Huis Savant van 

Lenthof. Kerkstraat in Nuenen
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 28 oktober
 10.00 en 16.00 uur Open Huis Savant van 

Lenthof. Kerkstraat in Nuenen
13.30 - 16.30 uur. Elk half uur rondleiding

in Salon Nune Ville, Berg 24 Nuenen.

Zondag 29 oktober
8.00-14.00 uur De KLW najaars ruilbeurs/

rommelmarkt. Terreinop het Hei-eind 1, Rooi
10.00 uur WLG Mountainbiken voor de jeugd

D’n Heuvel 11 in Gerwen

Zondag 29 oktober
14.30-16.30 uur Optreden ‘de Molshoop’

Gasterij Jo van Dijkhof, Nuenen
 15.30 uur Sunny Blues: Ramblin’Dog

Café Schafrath Nuenen

Zondag 29 oktober
13.30-17.00 uur Van Gogh-kerkje is open 

voor publiek. Papenvoort Nuenen
14.00 uur Dwarsgetuigd jubileum concert

Strandbad Enode

Zondag 29 oktober
20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 28 oktober
Grand Gala des Princess. in tent aan achter-

zijde Collse Hoeve aan Collse Hoefdijk 24
20.30 uur 

Groot 80’s & 90’s feest Het Klooster

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.

Huil niet omdat ik er niet meer ben
maar glimlach omdat ik er was

Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen. 
Op vrijdag 13 oktober, op 84 jarige leeftijd, overleed

Toos Hurkmans-Damen
echtgenote van

Henny Hurkmans
* Nuenen, 18 juni 1933      † Nuenen, 13 oktober 2017

Lieve vrouw, moeder en oma van 

Nuenen:  Henny

Stiphout:  Peter en Josta
   Stijn, Axel

Acht:  Anton en Jolanda
   Roel, Thijs en Joëlle

Nuenen:  Frank en Hellen
   Martijn, Tim en Dio

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Hurkmans
Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen

U bent van harte welkom om met ons afscheid te nemen van ons mam in de 
Eucharistieviering op zaterdag 21 oktober om 11.30 uur in de H. Clemenskerk, 
Park 53 te Nuenen.

De crematieplechtigheid vindt later in de middag in besloten kring plaats in 
crematorium Rijtackers te Eindhoven.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing er van.
De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Proeftijd na de dood.
Het nu volgende citaat uit de Bijbel, 
(Johannes 17.3) is leidend bij de uit-
werking van het onderwerp: ‘. . . dit is 
het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Chris-
tus, die Gij gezonden hebt.’ 
Rond de uitwerking van dit thema 
wordt naar muziek geluisterd, gebeden 
en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB).
U bent hartelijk welkom. 
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Tucurú-
viering met eigen muziek en zang, 
voorganger pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Zaterdag 21 oktober 18.30 uur: Grada 
van de Laar-Donkers.
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); Jos 
Bex; Jan en Gusta Swinkels - Veldkamp 
en schoonzoon Hans Strijbosch; Joost 
van der Graaf en Ineke Hilberink; ouders 
Schmitz - Koolen en zoon Harry; Ries 
Meulendijk en Anneke Meulendijk - Bie-
mans; Piet en Hanneke van Santvoort en 
Jan van de Ven; Machiel van Stokkom.

Mededelingen
Missiezondag, 22 oktober, is het feest 
van de wereldwijde solidariteit. We vie-
ren dat we deel uitmaken van een we-
reldwijde gemeenschap van mensen die 
zorg voor elkaar dragen en verantwoor-
delijkheid voor elkaar nemen. Daarom 
is er deze zondag een extra collecte voor 
Missio, dat het pastorale werk van paro-
chies in de derde wereld ondersteunt. 
We bevelen deze collecte van harte aan.
Na de viering op zondag worden er 
handgemaakte producten uit Guate-
mala verkocht. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de stichting Nue-
nen Guatemala.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 22 oktober 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Tijdens deze viering komt iemand ver-
tellen over de reis naar Guatemala die 
enkele menen uit onze parochie heb-
ben gemaakt.

Misintenties
Thea Maas - Köhnen, vanwege ver-
jaardag; Heleen Bunthof - Nissen, van-
wege sterfdag; Overleden ouders 
Bunthof - de Weerd.

Mededelingen
Zie mededelingen H. Clemenskerk 
Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 oktober, 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.
Tijdens deze viering komt iemand ver-
tellen over de reis naar Guatemala die 
enkele menen uit onze parochie heb-
ben gemaakt.

Misintenties
Ella Kerkhof - de Goey; Frans Saris en 
overleden familie.

Mededelingen
Zie mededelingen H. Clemenskerk 
Nuenen.

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

Zondag 22 oktober. Voorganger: I. van 
der Mast. Muzikale medewerking van 
het Barokensemble o.l.v. Harry Godt-
schalk. Er is kindernevendienst en jon-
gerenviering in de jeugdruimte. De 
collecte is voor het diaconaal werk in 
Nuenen. Elke donderdag bent u wel-
kom in het Open Huis voor een kop 
koffie of thee. Onze kerk is elke zondag 
geopend. 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 19 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus van Alcan-
tara, belijder. 

Vrijdag 20 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Johannes van Kent, 
belijder. 
Zaterdag 21 okt. 8.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op Zaterdag; gedachtenis 
H. Hilarion, abt en H. Ursula en gezel-
linnen, maagden en martelaressen.
Zondag 22 oktober. Twintigste zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Gedachtenis van de Uitbrei-
ding van het Geloof; Missiezondag.
Maandag 23 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Antonius Maria Claret, bisschop en 
belijder. 
Dinsdag 24 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Rafaël, aartsengel. 
Woensdag 25 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Chrysan-
thus en Daria, martelaren. 
De geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken in 
Peelland ook op Facebook en op YouTube.

500 jaar protestantisme 

Kom naar voren! 
Op zondag 22 oktober vindt in De Re-
genboog de voorstelling ‘Kom naar 
voren!’ plaats, ter gelegenheid van de 
viering van 500 jaar Reformatie. Ver-
halenverteller Kees Posthumus en ac-
cordeonist Juul Beerda presenteren 
bekende en minder bekende voorlie-
den van de Reformatie in een afwis-
selende, muzikale voorstelling. 

 In tekst en beeld, begeleid door de 
klanken van een accordeon, komen 
een aantal historische personen tot le-
ven, zoals Maarten Luther, Jan de Bak-
ker, Philipp von Hessen, Menso Alting, 
Calvijn, Menno Simonszoon en Armi-
nius. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze 
kennen, wanneer ze naar voren komen 
en zich uitspreken!
Deze voorstelling wordt georganiseerd 
door de gezamenlijke Protestantse Ge-
meentes in Peel en Kempenland. Na 
afloop is er gelegenheid met elkaar een 
drankje te drinken en na te praten. 
Kaartjes kosten € 6,21 (€ 5,00 kaartje + 
€ 1,21 administratiekosten) en zijn online 
te bestellen. Ga daarvoor naar: http://
www.pgn-nuenen.nl/500jaarreformatie 
en volg de betaalinstructie. U krijgt uw 
toegangskaartje vervolgens per e-mail 
toegestuurd. Dit kunt u uitprinten en 
meenemen naar de voorstelling.
Datum: zondag 22 oktober. Tijd: 15.00 
uur. Plaats: Kerkelijk Centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5, Nuenen.



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

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.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

PUZZELHOEKWeek 42

Kruiswoord

Horizontaal: 1 beroep 10 familielid 11 via 13 bevestiging 14 zilverpopulier 
17 pro Deo 19 grote bijl 20 van dezelfde soort 21 compagnie 
22 symbool voor cerium 24 junior 25 schapengeluid 27 ter zake 
28 geluid v.e. varken 31 Europese vrouw 34 Ned. omroep 35 100 vierkante meter 
36 gedenknaald 40 entertainer 44 circa 3,14 45 papa 46 pers. vnw. 47 Costa Rica 
(op auto’s) 48 groot water 49 herkomst 51 managementfunctie (afk.) 
52 met een lage dichtheid 54 in elkaar 56 Nederlandse Spoorwegen 
57 precies 60 oefenstuk (muziek) 63 koppig.

Verticaal: 1 senior 2 deel v.e. trui 3 uitroep van verbazing 4 kleur 5 draaikolk 
6 in je eentje 7 bazige vrouw 8 griezelig 9 rijksgrens 10 lichtpunt op zee 
12 scherp 13 leren vestje 15 hoofdstad van Zwitserland 16 riv. in Duitsland 
18 aanwijzend vnw. 23 hitsig 26 aaneenschakeling 29 Engels telwoord 
30 muisarm 32 opening 33 greppel 36 aan de kant 37 dwarsbalk 38 soort koek 
39 broer van Abel 40 werelddeel 41 hardloper 42 huiselijke twist 43 bloeiwijze 
50 vrouwelijk dier 53 lichtbeeld 55 voorgevel 58 Technische Hogeschool 
59 Pools autokenteken 61 telegraaf restant 62 decigram.

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

R O S S I G L O K A A S

A B E L E A W A N L

A L N I P T A Z IJ N N O

R E E B O R S T E L P E R

D I N G S I S G S I E R

E T A F E L T E I N T E

Z A E E

D T O N I C G A L E I O

E L A N D O R C K E E P

P U B E E R L A N G R E P

O I O P E N P E L S A A

T N N O E P A T B S

V I S S E R A L D A A R

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

Oplossingen wk 41
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

V O L T R E F F 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.

AFRIT
BEDOMPT
BRAAF
ELAND
FIGUURNAAD
GEDULD
GERUISLOOS
HARDBOARD
KARNEN
KLARE
KLIEK
KRUITKAMER
MAGER
MODERN
MOTIE
OPVLIEGER
POEDERVORM
RISKANT
RITMISCH
ROUWKAART
SERIE
SOUPLESSE
STAND
TEINT
TEKEN
TOBBE
TRILJOEN

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

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 1 4 3 7
9 4 8 1 5
7

9
2 8 4 6

6 5 3
9 6

4 8 9 2

week 40, Dhr. R. van Gorp, Nederwetten.

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.

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

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

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

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

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

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

Tennisvereniging
De Goudhoek Gerwen

   3  maanden lidmaatschap

+ 4  tennislessen

+ 4  Consumptiebonnen

voor meer info www.goudhoek.nl
Like us at

AKTIE

Deze aktie nu voor

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.

AANGEBODEN: Jonge-
man zoekt werk; is bereid 
alles aan te pakken. Ook 
huishoudelijk werk. Tel: 
06-87252332.

LAST VAN AD(H)D 
SYMPTOMEN? Maak 
een afspraak bij www.je-
bent-okee.nl Marga Du-
bach. Samen kijken we wat 
wel voor je werkt, ook voor 
partner en ouders. Tel: 06-
33640170.

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

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

wijk in Gerwen
(± 275 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER 1 JAN 2018
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Wij gaan door !
Misschien heeft u inmiddels in de media al vernomen dat per 1 januari 2018 
de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk en de financiering ervan veran-
dert door de nieuwe wet ‘Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk’.
Weliswaar veranderen de regels rond het peuterspeelzaalwerk, maar voor 
uw kind zelf verandert de peuterspeelzaal niet. Wel valt de peuterspeelzaal 
nu onder de regels en bepalingen van de Wet Kinderopvang.

Leon van der Zanden 
in Ons Tejater
Vrijdag 20 oktober speelt Leon van der 
Zanden een try-out van zijn nieuwe 
show ‘Kameleon’ in Ons Tejater in 
Lieshout. Leon is geen onbekende in 
Ons Tejater; hij speelde er ook al zijn 
vorige shows, met groot succes.
In Kameleon doet cabaretier en pu-
bliekslieveling Leon van der Zanden 
waar hij uniek in is. Hij stemt zich af op 
alle aanwezigen en laat het onderbe-
wuste van de zaal spreken. Daarmee 
komt zijn focus definitief op zijn be-
zoekers en op de avond zelf te liggen.
“Het is de dansvloer op en gek durven 
doen. Alles om je heen binnen laten 
komen, zelfs de meest pijnlijke dingen. 
Dan wordt het magisch. Woorden ko-
men vanzelf, interacties worden op-
recht hilarisch en de voorstelling 
wordt totaal onberekenbaar.” Kamele-
on lijkt van toevalligheden aan elkaar 
te hangen maar elk moment blijkt on-
derdeel van een groots plan.
Vrijdag 20 oktober, aanvang 20.30 uur 
in de theaterzaal van het Dorpshuis. 
Entree € 17,50 (incl. 1 consumptie). 
Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorps-
huis, Grotenhof 2 te Lieshout. Reser-
veren kan via www.vierbinden.nl/ons-
tejater of tel. 0499-422878.

Glasvezel Buitengebied Nuenen

Belofte bijna ingevuld!
In de carnavalsoptocht van 2005 liepen nogal wat groepen met het thema 
Ons Net, het toen revolutionaire glasvezelnetwerk van Nuenen. Kees Rovers 
en Henri Smits waren er in geslaagd 95 % van Nuenen aan te sluiten op glas-
vezel. Iedereen blij. Nou ja, niet iedereen. 

Bewoners in het buitengebied konden 
vanwege de grote afstanden die met 
glasvezel overbrugd moesten worden 
niet aangesloten worden op Ons Net. 
Daar waren deze mensen ontevreden 
mee en soms ook heel boos. In de car-
navalsoptocht van 2005 lieten zij dat 
ook duidelijk merken. Loopgroepen 
met teksten als Ons Net Niet en Bui-
tengebied Vist achter Ons Net. Een 
van deze looproepen postte dan ook 
voor het huis van Kees Rovers, onder 
de lindeboom, en lieten met hun span-
doeken hun ongenoegen blijken.
Kees Rovers heeft deze boodschap van 
toen goed begrepen, en alhoewel hij de 
pensioengerechtigde leeftijd al lang 
bereikt heeft, heeft hij zich sindsdien 
ingespannen om het hele buitengebied 
van Brabant aan te sluiten op glasvezel. 
Samen met een aantal bestuurders 
schreef hij het Breedband Manifest 
Noord- Brabant. Met dit manifest 
werd gelobbyd richting provincie om 

aandacht te vragen voor dit probleem. 
Deze acties resulteerden in een goed 
gevuld fonds van € 50 miljoen. Dit 
fonds lokte marktpartijen om plannen 
te ontwikkelen voor glasvezel in het 
buitengebied. Waaronder Mabib die in 
een aantal gemeenten momenteel 
handtekeningen verzamelt. Als 50% 
van de bewoners in het buitengebied 
zich aanmeld wordt het hele buitenge-
bied van deze gemeenten volgend jaar 
aangesloten op glasvezel. 
Er zijn al een aantal bewonersbijeen-
komsten georganiseerd. De belangstel-
ling en enthousiasme onder de bewo-
ners is groot. Of de grens van 50% ge-
haald wordt is de hamvraag. Volgens 
Kees Rovers moet Nuenen nog wel een 
‘tandje’ bijzetten. De bezoekers aantal-
len op de informatieavonden schom-
melen zo rond de 50%. Als al die men-
sen een handtekening zetten komt het 
goed. En wordt dan een oude belofte 
van 2005 ingevuld.

Peuter & Kleutergym 
bij P&M in balans
Voor kinderen is het heel belangrijk 
om goed in beweging te blijven. 
Peuter - en kleutergym kan hiervoor 
de perfecte oplossing zijn. Samen 
met je eigen kind leren spelen, leren 
ontdekken en je grenzen op willen 
zoeken. 

Vanuit ons werk als vakleerkracht be-
wegingsonderwijs komen we veel in 
aanraking met kinderen van 2 t/m 6 
jaar. Een kind kan door te bewegen 
zijn/ haar eigen wereld onderzoeken 
en de mogelijkheden uitbreiden. Door 
‘spelend bewegen’ maakt een kind een 
totaalproces door. Voelen, denken en 
waarnemen worden hierdoor gestimu-
leerd. Bewegen heeft een grote invloed 
op de totale ontwikkeling van de peu-
ter en kleuter op lichamelijk, sociaal, 
emotioneel en verstandelijk vlak. 
De kleuters leren tijdens de les onder 
meer kleine opdrachten met of zonder 
hulp van u als ouder uit te voeren. 
Daarnaast komen het inschatten van 
afstand, diepte, hoogte en verte aan de 
orde. Dit doen we door alle denkbare 
materialen te gebruiken op elke keer 
een andere manier. 
Wij willen samen met u als ouder/ ver-
zorger de kinderen een leuk, geva-
rieerd en uitdagend aanbod bieden. 

Peuters & Kleuters van 2 t/m 6 jaar
Zaterdagochtend (voor data zie web-
site) van 10.00 - 11.00 uur. Brede school 
Heuvelrijk, Heuvel 5 in Gerwen.
Wilt u een keer komen kijken en erva-
ren hoe het is om aan een les peuter en 
kleutergym deel te nemen of wilt u 
meer informatie hierover ontvangen, 
neem dan gerust contact met ons op 
via info@pm-inbalans.nl of bekijk even 
onze website www.pm-inbalans.nl 

Wat houdt dat concreet in?
•	 Omdat	wij	dan	onder	de	Kinderop-

vang vallen, wordt onze officiële 
naam peuteropvang. Aangezien wij 
geen kinderopvang aanbieden, en de 
inhoud van ons aanbod ongewijzigd 
blijft, blijven wij in de dagelijkse 
praktijk spreken van peuterspeelza-
len.

•	 Op	de	groepen	waar	we	nu	nog	wer-
ken met 1 gecertificeerde leidster en 
een vrijwilliger komt er 1 gecertifi-
ceerde leidster bij. Dat is fijn voor 
uw kind, want zo kunnen we nog be-
ter garanderen dat uw kind de best 
mogelijke begeleiding krijgt.

•	 Het	 is	natuurlijk	mooi	dat	het	voor	
uw kind onveranderd blijft (en zelfs 
beter wordt), maar voor u als ouder 
kan er wel wat veranderen. Op dit 
moment worden alle plaatsen op de 
speelzaal gesubsidieerd door de ge-
meente. Dat gaat veranderen. De ge-
meente subsidieert straks alleen nog 
de plaatsen van peuters van wie de 
ouders niet werken, of waar slechts 1 
van beide ouders werkt. De prijs 
blijft voor hen ongeveer gelijk.

Voor peuters met 2 werkende ouders 
gaat de brutoprijs omhoog. Maar deze 
ouders kunnen bij het Rijk een ouder-
toeslag kinderopvang hiervoor aanvra-
gen (zoals dat er nu ook al is voor de 
plaatsen op de kinderopvang). Hoe-
veel oudertoeslag ouders krijgen hangt 

af van het jaarinkomen van beide ou-
ders. Door deze toeslag wordt de netto 
prijs lager dan de bruto prijs. In prak-
tijk betekent dat voor sommigen de 
speelzaal goedkoper wordt, voor som-
migen ongeveer hetzelfde blijft of 
soms zelfs duurder wordt.

Deze verandering houdt zowel voor u 
als voor ons nogal wat administratief 
werk in. Op maandag 30 oktober en 
donderdag 2 november organiseren 
wij een persoonlijk vragenuurtje, u 
kunt dan tussen 20.00-21.00 uur met u 
vragen langs komen op peuterspeel-
zaal ’t Kwetternest. Daarnaast ontvan-
gen alle betreffende ouders een brief 
met daarin uitleg over wat de verande-
ringen precies inhouden en wat wij 
van u verwachten.

Adres: ’t Kwetternest.
Brede school De Dassenburcht.
Jacobcatsstraat 1-3.
5671 VP Nuenen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen

Zelfhulpgroep voor 
mensen die psychose-
gevoelig zijn
Door elkaar te ontmoeten en zaken 
bespreekbaar te maken kunnen wij el-
kaar helpen. In de lotgenotengroep is 
er veel begrip voor wat je meemaakt en 
meegemaakt hebt. De bijeenkomsten 
kenmerken zich door een ontspannen 
en positieve sfeer.
· Deelname is mogelijk na aanmelding
· Wat in de groep wordt verteld blijft in 
de groep
· Wederzijds respect is vanzelfsprekend
De groep komt met ondersteuning van 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant één maal per 2 weken op 
maandagavond in Helmond bij elkaar.
Voor meer informatie of aanmelding: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.
nl of tel: 040-2118328.

Film én klassieke muziek   
bij Cultuur Overdag
In de herfstvakantie wordt op donder-
dagavond 19 oktober (19.00 uur) in 
Het Klooster de geweldige film ‘Fan-
tastic Beasts and Where to Find Them’ 
vertoond. 
Het verhaal begint in 1926 als Newt 
Scamander zijn wereldwijde excursie 
voor het vinden en vastleggen van een 
bijzondere collectie fabeldieren net 
heeft afgerond. Wat een simpele tus-
senstop in New York had moeten wor-
den, loopt volledig uit de hand door 
een Niemagie (Amerikaans voor Dreu-
zel), een magische koffer en het ont-
snappen van een aantal fabeldieren. 

Op maandagmiddag 23 oktober (14.00 
uur) kan worden genoten van klassieke 
muziek in Het Klooster. Dan speelt 
Trio Estro hun concert ‘Jaargetijden’. 
Het programma staat in het teken van 
de volgende drie componisten: Anto-
nio Vivaldi, Pjotr Iljitsj Tchaikovski en 
Astor Piazzola. 
De Russische musici studeren op het 
staatsconservatorium Rimski-Kor-
zakov in St. Petersburg. Op diverse na-
tionale en internationale muziekcon-
coursen en kunstfestivals heeft het trio 
zich al weten te onderscheiden.

Meer informatie over de activiteiten op 
www.cultuuroverdag.nl Toegangskaar-
ten zijn op werkdagen tijdens kantoor-
uren te koop aan de balie van Het Kloos-
ter en via tickets.cultuuroverdag.nl 

KBO Lieshout
Vindt u het leuk om een avondje te kienen? Of om eens met een groep het 
DAF Museum te bezoeken? Kijk dan eens in het programma van Senioren-
vereniging/KBO Lieshout. In oktober heeft de vereniging weer een aantal 
bijzondere activiteiten voor haar leden.

Kienen
Een avondje kienen. Schuif gewoon 
aan, opgeven is niet nodig. Iedereen is 
welkom. Er zijn mooie prijzen te win-
nen en u steunt de vereniging. Om 
19.00 uur gaat de grote zaal van het 
Dorpshuis open. Om 20.00 uur begint 
het kienen. De volgende kienavond is 
vrijdag 20 oktober.

Leesclub
De leesclub heeft deze keer gekozen 
voor het boek Moedervlekken van Ar-
non Grunberg. Een boek over verwer-
king van trauma’s, over liefde en hoop. 
Er zal ongetwijfeld een levendige dis-
cussie plaatsvinden over de thema’s als 
dementie en psychiatrie. Wilt u ook 
wel eens uw mening over een boek de-

len met anderen? De volgende avond is 
dinsdag 24 oktober, 20.00 uur, Francis-
cushof.

DAF Museum
Op donderdag 26 oktober staat een ex-
cursie naar het DAF Museum in Eind-
hoven op het programma. De kosten 
bedragen 4,- euro voor leden van de 
KBO, inclusief koffie met koek. Met 
museumkaart is de toegang gratis. De 
excursie begint om 14.00 uur. 

Inloop
De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van 10.00 uur tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. Kom eens gezellig een kop 
koffie drinken en maak kennis met een 
dynamische vereniging. Heeft u zelf 
ideeën? Laat het weten, of doe een 
briefje in de ideeënbus.

Ruilbeurs KLW
De Nuenense Klassieke Landbouw 
Werktuigen Vereniging (KLW) organi-
seert op zondag 29 oktober weer haar 
najaars ruilbeurs/rommelmarkt.
Het terrein is dit jaar te vinden op het 
Hei-eind 1, een zijstraat van de Vres-
selseweg in Rooi. De aanvang is om 
08.00 uur tot 14.00 uur.
Info Jos Heijmans tel: 0413-476619.
Of www.klw-vereniging.nl

Een beeld van een eerdere rommelmarkt

Sinterklaaskienen
 
Op maandag 6 november is er weer 
Sinterklaaskienen in Cafe/Zaal ‘Van 
Lieshout’, Dorpstraat 58 in Lieshout. 
Er zijn weer prachtige cadeaus te win-
nen. Aanvang 20.00 uur. De zaal gaat 
om 18.30 uur open. 

Paddestoelen-
wandeling 
Op zondag 22 oktober organiseert het 
IVN een wandeling in de Stiphoutse 
bossen: een paddestoelenwandeling 
voor volwassenen en kinderen.

Vertrek om 14.00 uur op de parkeer-
plaats naast het infobord; tweede on-
verharde weg links vanuit Gerwen aan 
de Stiphoutseweg. Laarzen of water-
dichte schoenen zijn van harte aanbe-
volen. Bij voldoende belangstelling 
kunnen kinderen een eigen wandeling 
lopen, ook onder leiding van een gids.
Info: Paula van Agt, tel: 040-2844414.

Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 21 oktober. We dansen 
in de mooie grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur.

Graag tot ziens dus op zaterdag 21 ok-
tober bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 

Meer info? www.blacklonghorn.nl of 
email: info@blacklonghorn.nl.
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Warm ‘Dak van Brabant’
Op de vroege zondagochtend op je mountainbike stappen en naar keuze 30, 40 of 
50 kilometers afleggen op en rond het ‘Dak van Brabant’ tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. Ruim 750 sportieve ATB-ers bestegen de stalen rossen op zon-
dag 15 oktober bij de veldtoertocht ‘Dak van Brabant’. Met vertrek vanuit sport-
park Wettenseind in Nuenen en het warme najaarsweer leverde wat extra zweet-
druppeltjes op bij de deelnemers .
Het ‘Dak van Brabant’ is met 60 meter het hoogste punt van Gulbergen/Nuenen en 
ook de hoogste ‘berg’ die in onze provincie op de fiets beklommen kan worden. De 
organisatie van deze ATB-tocht was bij Toerclub Nuenen weer in goede handen.

Een mountainbiker in Brabantse kleuren in actie op het ‘Dak van Brabant’, het hoogste 
punt in onze provincie…… (foto: Cees van Keulen)

Mountainbiken voor de jeugd
Dit keer organiseert de WLG een leuke activiteit voor de jeugd. Op zondag 
29 oktober wordt er een mountainbike workshop gegeven in de bossen 
rondom Gerwen. Onder leiding van ervaren mountainbikers leer je de 
nieuwste technieken en vaardigheden. We vertrekken gezamenlijk om 
10.00  uur vanaf D’n Heuvel 11 in Gerwen. Rond 12.30 uur zullen we daar 
weer terugkomen.

Deze activiteit is bedoeld voor de 
jeugd tussen negen en vijftien jaar. Het 
is geschikt voor beginners en al wat ge-
vorderden. Een helm dragen is ver-
plicht, die kun je bij ons huren net als 
de fiets. Dit wel even aangeven als je je 
opgeeft.
Heb je zelf een fiets en een helm dan 
kost deelname € 4,00. Wil je een fiets 
en helm huren dan zijn de kosten 
€ 15,00. Je kunt je opgeven via de web-
site. Doe dit wel voor 24 oktober!

Je fanclub kan je komen aanmoedigen 
halverwege de Mikboomweg (op het 
oude hondenterrein). We zijn be-
nieuwd naar jouw skills, kom je ze la-
ten zien?

Jezelf aanmelden en/of wil je meer In-
formatie over de WLG kijk dan op de 
website www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com, Telefoon: 06-
41102625.

Weer winst BCL
Een nipte maar verdiende overwin-
ning van BCL-H1 in en tegen BC Oos-
terhout: 3-5. De eerste dubbelpartij 
van Laurence Roijackers en Wouter 
van Vijfeijken werd uiteindelijk in de 
verlenging verloren met 22-20. Jeroen 
van der Heiden en Ruud van Vijfeijken 
wonnen daarna in drie sets. In de vier 
singlepartijen verloren eerste heer 
Wouter van Vijfeijken en tweede heer 
Jeroen van der Heiden hun partij. Der-
de heer Ruud van Vijfeijken en vierde 
heer Laurence Roijackers wonnen wel, 
3-3. Door beide afsluitende dubbel-
partijen te winnen werden de overwin-
ning en vijf punten binnengehaald.
Tegen het laag geklasseerde BC Blauw-
Wit uit Roosendaal had alleen Wouter 
van Vijfeijken het als eerste heer hard te 
halen. Hij verloor van de erg sterke 
Matthew van Belkom. In de vier dub-
belpartijen ging het allemaal wat mak-
kelijker en kon de sterke eerste heer van 
BC BlauwWit goed ontlopen worden, 
vier maal winst. De resterende drie sin-
glepartijen werden eenvoudig gewon-
nen door Ruud van Vijfeijken, Bert 
Manders en Laurence Roijackers. Ze-
ven punten voor dus voor BCL-H1 en 
medekoploper.

Programma
Zondag 29 oktober 9.30 uur: 
BC Olympus’69-H1 - BCL-H1.
BCL-U15 is dit weekend vrij.

BCL-H1 met Laurence Roijackers, Ruud van 
Vijfeijken, Bert Manders, Wouter van Vijfeij-
ken en Jeroen van de Heiden

Honkballers HSCN winnen  
eigen Theo Hendrix-Toernooi 
De honkballers van HSCN Heren 4 hebben afgelopen weekend voor de 
tweede keer op rij de titel in het prestigieuze Theo Hendrix-Toernooi gepakt. 
Voor de Nuenenaren een welverdiend toetje, na een enigszins teleurstellen-
de tweede plaats in de reguliere competitie waarin de titel aan Ducks Boxtel 
gelaten moest worden.

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Onder zomerse omstandigheden wer-
den op zaterdag en zondag diverse 
wedstrijden afgewerkt door teams uit 
de 4e en 5e klasse. De mannen (en da-
me) van ‘de Herders’ hadden op zater-
dag hun handen vol aan Sharks Tonge-
ren (BE), de Rangers uit Nijmegen en 
de Amigo's uit Spijkenisse. Met name 
de tweede wedstrijd was een ware bil-
lenknijper, maar het lukte de titelver-
dediger om alle drie de wedstrijden te 
winnen.

Op zondag stonden de laatste poule-
wedstrijden en de finaleronde nog op 
het programma. Met de comfortabele 
3-uit-3 wist het Vierde zich al zeker 
van de wedstrijd om het brons, maar 
voor speler/coach Sjoerd Gilin telde 
maar één ding: winnen. "Deze ploeg 
bestaat uit zoveel oudgedienen, een 
paar relatief jonge enthousiastelingen 
en een heuse international (red: Esther 
Maliepaard, Nederlands dameshonk-
balteam). Velen zijn de 35 gepasseerd 
en hebben een gezin, maar als er ge-
honkbald moet worden dan staan ze 
er. Op een normale dag hebben we ze-
ker 200 jaar honkbalervaring op het 
veld staan, dan moet je die laatste wed-
strijd ook gewoon pakken en hopen 
dat alles in de finale op zijn plaats valt". 
Met die wijsheden in het achterhoofd 
moest eerst nog worden afgerekend 
met Neptunus Rotterdam. Bij een 
schamele 2-1 stand leek de wedstrijd 
in het voordeel van de bezoekers be-
slist te worden, maar met 2 uit in de al-
lerlaatste slagbeurt lukte het Nuenen's 
sterkste slagman Eros ‘Il Padrino’ Bel-
listracci de bal over de hekken te slaan, 
waardoor de einduitslag plotseling op 
3-2 kwam te staan. Een geweldige 
homerun, waarna de thuisploeg zich 
op kon gaan maken voor de finale.

In een eenzijdig duel werd eenvoudig 
afgerekend met Double Stars uit 
Heiloo, uitslag 10-0. Coach Gilin was 
duidelijk content met het volgende 
hoofdstuk van zijn succesverhaal: "Wat 
een geweldig team, zoals iedereen van-
daag en gisteren zijn steen heeft bijge-
dragen en elkaar lol heeft laten bele-
ven, daar gaat het allemaal om. De fi-
nale maakte wederom duidelijk hoe 
sterk deze ploeg is. Het regende honk-
slagen en mooie nullen aan onze kant, 
we hebben een 2-0 voorsprong geno-
men en eigenlijk nooit meer omgeke-
ken." Winnend werper Timo van de 
Poel voegt hier nog aan toe: "Ik heb 
geen seconde getwijfeld dat we hier 
zouden winnen. Het spelen van dit 
soort korte, tactische wedstrijden ligt 
ons erg goed. Mooi hoe we het hier af-
maken, en ook mooi dat ik eindelijk 
weer eens als winnend werper van het 
veld af mag stappen, dat was alweer 
een poos geleden." Enige smet op de fi-
nale was de scheenblessure die diezelf-
de Van de Poel opliep bij het verwer-
ken van een bijzonder hard geslagen 
bal. "Opoffering van de bovenste 
plank", aldus een trotse Gilin, "ken-
merkend voor dit team".
Het tweede Nuenen-team dat mee-
streed om de bokaal bij het honkbal 
(Nuenen-3) eindigde op een zeer  te-
leurstellende 4e plaats, ondanks inzet 
van Ivo ‘the Rocket’ Lammers en good 
old Maarten de Zeeuw. Maar, met hun 
kampioenschap in het achterhoofd 
kunnen zij ook terug kijken op een 
zeer geslaagd seizoen. Dat geldt zeker 
ook voor de andere kampioenen van 
Nuenen, de dames van Nuenen-2, die 
eindigden op de 3e plaats in het soft-
baltoernooi. Die titel ging naar 
Quick-1, een gemengd team uit Am-
sterdam.

WielersportHonkbal
Badminton

K ienavond    
in Lieshout
Op vrijdag 20 oktober organiseert Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout haar 
kienavond. De avond is vrij toeganke-
lijk voor iedereen. Het kienen begint 
om 20.00 uur in de kleine Zaal van het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout. U 
kunt er terecht vanaf 19.00 uur.

Veel mensen maken hier gebruik van 
om vooraf nog gezellig samen 'n uurtje 
te kaarten. We kienen om prachtige 
prijzen zoals vleespakketten, koffie-
pakketten, levensmiddelenpakketten 
en enveloppen met inhoud. Ook kunt 
u kansmaken op de Jackpot. 
Na het kienen is er een loterij met 
mooie vleespakketten. U bent van har-
te uitgenodigd samen met ook uw kin-
deren en/of kleinkinderen.

Gerwen kermis: 

Zonnig straatbeeld voor hele dorp
De zondag van Gerwen kermis is uitgegroeid tot een traditionele familie-
dag. En het heerlijke zonnige weer op deze zondag promoveerde Gerwen 
kermis tot een druk en gezellig straatfeest. Lekker een terrasje pikken en 
veel bekenden  ontmoeten, het was genieten voor jong en oud.

Gezellige drukte op de terrasjes

Miami Beach op Gerwen Kermis 2017 f(oto’s Cees van Keulen)

De vierdaagse Gerwen Kermis van 13 
t/m 16 oktober speelde zich af op de 
Gerwenseweg tussen de Mgr. Fren-
kenstraat en Akkerstraat. Diverse ker-
misattracties sierden het dorp en de 
grote feesttent bood ook ’s avonds on-
derdak aan de kermisgangers. Vrijdag-
avond werd Gerwen Kermis muzikaal 
geopend door het Heilig Kruisgilde en 
drumfanfare Jong Leven.
De kermis werd officieel aangezegd en 
dorpsraadslid Ad Donkers wenste de 
organisatoren, kermisexploitanten en 
alle dorpsbewoners een zonnige en ge-
zellige kermis toe. En deze wens ging 
voor 100% in vervulling.
Muziekliefhebbers kwamen af op de 
live-optredens in de feesttent en in ca-
fé de Stam. Het kermiskaarten op 
maandag trok veel liefhebbers, die 

zorgden voor spannende rondjes rik-
ken, duizenden en voor het eerst ook 
toepen.

Uitslag kaarten Gerwen Kermis
D’n Urste Toep du Stam
 1. Tom van den Berk, Gerwen 2. Nicky 
van de Kerkhof, Zeilberg 3. Roel Bisse-
ling, Gerwen.
Rikken
1. Chris van de Sande, Gerwen, 186 
pnt 2. Matty Verkuylen, Gerwen, 168 
pnt 3. Tom Raaijmakers, Nederwetten, 
132 pnt 4. Dora van Rooij, Gerwen, 
126 pnt en 5. Wilfred Clermonts, Ne-
derwetten, 123 pnt. De poedelprijs van 
het Kermisrikken is voor Harrie Ver-
hoeven uit Nederwetten.
Duizenden
1. Anja van den Hurk, Gerwen.

De actie van de vijfjarige Julias 
Julias was erg enthousiast over de actie van de Jumbo van de Max Verstap-
pen auto’s, hij ging dan ook voor een volle spaarkaart en kreeg een auto. 
Maar toen kwamen er meer kaarten vol en hij wilde de auto’s niet zelf hou-
den. Hij wilde ze geven aan kindjes die geen ouders hebben die veel bij de 
Jumbo kunnen kopen. 

De actie was een feit; hij kreeg van ver-
schillende mensen zegeltjes en mocht 
zelfs bij de caissière achter de kassa 
staan om zegels te ontvangen die an-
dere mensen niet wilden hebben en 
hem deze gunden. Zo heeft hij onder-
tussen kunnen sparen voor 10 auto’s! 
Julias en zijn moeder  hebben samen 

overlegd waar ze het beste de auto’s 
naartoe konden brengen en het is de 
voedselbank Nuenen geworden. 

De foto van Julias is geplaatst op de site 
van Jumbo Nederland en ondertussen 
zijn daar meer dan 20 duizend(!) reac-
ties op binnengekomen. 

Sleutelbos gevonden
 Deze sleutelbos is begin september bij 
de kledingbank in Eindhoven gevon-
den in een ingeleverde jas. Wij ver-
moeden dat de bos uit Nuenen komt. 
Is het uw bos dan kunt u op openings-
uren (di en do ochtend of wo-middag) 
contact opnemen met de kledingbank 
Eindhoven 040-2833750.
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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

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 22 oktober
Nederw. 1 - Olympia Boys 1  . . . 14.30 
Nederwetten 2 - RKGSV 3  . . . . . 12.30

EMK
Zaterdag 21 oktober
TGG G2G - EMK G1  . . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 22 oktober 
EMK 1 - MVC 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Dommelen 2  . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 10 - EMK 6  . . . . . . . . . . 12.00
Unitas’59 VR1 - EMK VR1  . . . . . . . 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 21 oktober 
RKGSV Vet 1 - Braakhuizen Vet 2 16.30
Zondag 22 oktober
Milheezer boys 1 - RKGSV 1 . . . . 14.30
Nederwetten 2 - RKGSV 3  . . . . . 12.30
Tongelre 3 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . 10.00
N. Woensel VR1 - RKGSV VR1  . . . 12.00

RKSV NUENEN
Zondag 22 oktober
Nuenen 1 - SV Meerssen  . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Woezik VR1  . . . . . 14.30
RKVVO 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . 11.30
Nuenen 4 - Essche Boys 2  . . . . . 12.00
Woenselse Boys 5 - Nuenen 7  . 12.00
Nuenen 8 - SV Valkenswaard 5  10.00
Nuenen 9 - RKVVO 5  . . . . . . . . . . . 9.30
Nuenen 10 - Geldrop 7  . . . . . . . . 10.00
Unitas’59 8 - Nuenen 12  . . . . . . . 10.00
 

 Voetbalclinic  bij 
RKSV Nuenen 
voor kids van   
4 tot en met 6 jaar
Lijkt het jouw kindje, broertje of zusje, 
buurjongen of -meisje, neefje of nichtje 
van vier, vijf of zes jaar leuk om op voet-
bal te gaan? Lees dan snel verder. Op 
woensdag 25 oktober organiseert RKSV 
Nuenen in samenwerking met Voetbal-
school Total Control een clinic voor 
kinderen van vier tot en met zes jaar. Op 
een leuke manier maken jongens en 
meisjes kennis met de voetbalsport.

Woensdag 25 oktober
De clinic vindt woensdag 25 oktober 
van 15.00 tot 16.00 uur plaats op ons 
sportpark. Er zijn voor deelnemers 
géén kosten aan verbonden, aanmel-
den is echter wel noodzakelijk. Aan-
melden kan tot uiterlijk 18 oktober 
door een e-mail met als onderwerp 
‘Voetbalclinic’ te sturen naar sporten-
spel@rksvnuenen.nl. Vermeld daarin 
voornaam, achternaam en geboorte-
datum van het kind. Na aanmelding 
ontvang je binnen twee werkdagen per 
e-mail alle benodigde informatie.

Uitkomen * 
Tegenspelen is één van de moeilijkste onderdelen bij het bridgen. Als je goed kunt tegen-
spelen, kun je hoog scoren. Omdat bij een bridgewedstrijd de kaarten steeds weer terug in 
de boards gaan, en iedereen dus met dezelfde kaarten speelt, moet je een zo goed moge-
lijk resultaat halen met de kaarten die je hebt gekregen. Je hoeft dus geen mooie kaarten 
te hebben om te winnen. 
 
Als leider speel je met 26 kaarten: 13 in de hand en 13 op tafel. Als je in een kleur HVB in de hand hebt, 
en drie kleintjes op tafel, maakt het niet uit welke honneur je speelt om de Aas eruit te drijven. Bij het 
tegenspelen, zie je de kaarten van je partner niet. Daarom is het erg belangrijk dat je afspraken maakt 
met je partner, om zo elkaar te helpen bij het tegenspel. De uitkomst is het begin van het tegenspel en 
extra moeilijk omdat de dummy nog niet op tafel ligt. Een van de eerste afspraken die we leerden voor 
de uitkomst is ‘hoogste van een serie’. Dus als je met de Heer uitkomt, weet je partner dat je de vrouw 
ook hebt. 
 
De tegenpartij speelt SA. Met welke kaart kom je uit van: 
1.  HV1082  2.  HV753  3.  HB1043  4.  H10952  5.  HB832  6.  A9532 
 
Antwoorden: 
1. De Heer: gebroken serie 2. De drie: geen serie van drie. 3. de Boer: hoogste van een binnenserie. 4. De 
10: ook dit is een binnenserie. 5. de twee: kleintje belooft plaatje. 6. de twee: kleintje-plaatje 
 
We kennen de volgende afspraken als we uitkomen tegen een SA contract: 
•  van HVB starten we de H: hoogste van een serie: drie opeenvolgende kaarten 
•  van HV10 starten we de H: hoogste van een gebroken serie: drie opeenvolgende met een gat 
•  van HB10 starten we de B: hoogste van een binnenserie: drie opeenvolgende met een gat. 
 Als je uitkomt met een honneur (10 is ook een honneur), beloof je de kaart er direct onder en 

ontken je de kaart er direct boven. 
•  een kleintje van je langste kleur 

In al deze gevallen stel je de uitkomstkleur voor als werkkleur voor de tegenpartij. Je verwacht dan ook 
van partner dat hij in die kleur terugkomt als hij, eventueel later in het spel, aan slag komt. 
 
Als je zelf geen geschikte werkkleur hebt, probeer je de werkkleur van je partner te vinden: de kleur die 
hij tussen geboden heeft of de kleur die de tegenpartij niet geboden heeft. In die gevallen kom je met 
een doubleton met de hoogste uit en met een driekaart zonder honneur de op een na hoogste. 
 
De tegenpartij speelt een troefcontract. Met welke kaart kom je uit van: 
1.  HV753  2.  AH7  3.  B107  4. 862 5. H5  6.  H72 
 
Antwoorden: 
1.  de Heer: bij een troefcontract mag een serie uit slechts twee opeenvolgende honneurs bestaan. 
2.  de Aas: belooft in principe de Heer. 3. de Boer belooft in principe de tien. 4. de zes. middenkaart 

ontkent plaatje. 5. de Heer: hoogste van een doubleton, ook met een honneur . Dit doe je alleen als 
je partner die kleur geboden heeft. 6. de twee: kleintje belooft plaatje. 

 
Verschillen tussen een uitkomst tegen troef en een uitkomst tegen SA: 
•  Bij SA bestaat een serie uit drie opeenvolgende honneurs, al of niet met gat. Bij troef zijn twee 

opeenvolgende honneurs al een serie. 
•  Bij een troefcontract kun je overwegen om met een korte kleur, liefst een singleton, uit te komen. 

Een doubleton is meestal niet verstandig, omdat dat vaak de werkkleur van de tegenpartij is en de 
kans dat je een introever kunt maken klein is. 

•  Bij een troefcontract mag je niet onder de Aas uitkomen. Het zou kunnen zijn dat je je aas nooit 
meer maakt omdat hij afgetroefd wordt. Je mag ook niet met de Aas uitkomen, want dat belooft 
de Heer. Met die kleur kom je dus liever helemaal niet uit. Bij een SA contract mag je rustig met een 
kleintje uitkomen van A9532. Je hoopt daarmee lengteslagen te ontwikkelen. Tegen een troefcon-
tract doe je dat niet. 

 
We hebben tot nu toe gekeken naar de juiste uitkomstkaart, maar je moet ook nog kijken naar de juiste 
uitkomstkleur. Het is van groot belang dat je goed luistert naar de bieding. 
•  Als je partner een volgbod heeft gedaan, kom je het liefst met die kleur uit. Partner belooft name-

lijk een mooie kleur. 
•  Als de tegenpartij in een SA contract zit en je moet kiezen tussen een lage of een hoge kleur, kom 

dan met de hoge kleur uit. Zij hebben daar geen � t in gevonden. 
•  Kom met een kleur uit die de tegenpartij niet heeft geboden. 
•  Als je moet kiezen tussen een kleur die de leider heeft geboden, of een kleur die de dummy heeft 

geboden, kies dan voor de kleur van de dummy: door het sterk heen. 

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

EMK - Essche Boys  7-0
Door Cor Groenen

EMK speelde zondag tegen laagvlieger Essche Boys. Al direct was te zien dat 
EMK kon gaan werken aan het doelsaldo. In de 5e minuut schoot Rick van den 
Bogaard op de paal. De druk van EMK op het doel van Essche Boys werd daarna 
alleen maar groter en een mooie pass van Johan Janssen werd door van den Bo-
gaard binnengeschoten (1-0). Rob Verbruggen zag in de 18e minuut de uitste-
kende Essche Boys-doelman zijn schot keren. Uit een corner in de 25e minuut 
was het Rick Slaats die als laatste de bal raakte met zijn schouder na een kopbal 
van Christian Messerschmidt (2-0). In de 44e minuut schoot Rick Frederiks EMK 
op een verdiende 3-0 voorsprong uit een vrije trap die in de linker onderhoek de 
doelman kansloos liet.
Na rust begon EMK te slap aan de tweede helft. Niet iedereen hield zich meer aan 
zijn opdracht in het veld, wat ten koste ging van het spel. Essche Boys kreeg zelfs 
hun eerste echte kans die echter via de lat over het doel van EMK doelman Cuppen 
verdween. In de 60e minuut kreeg Johan Janssen nog een open kans maar via de 
doelman ging zijn inzet over. In de 65e minuut werd een bal diep op Rick Slaats ge-
speeld. Slaats bediende daarna Rick van den Bogaard de bal op een presenteerblaad-
je: 4-0 en EMK was weer bij de les. Van den Bogaard scoorde in de 75e minuut uit en 
voorzet van Slaats ook de 5-0. In de 80e minuut speelde Slaats zich vrij in de 16 me-
ter en schoot de 6-0 binnen. Het slotakkoord was voor Rick van den Bogaard die na 
een solo door de Essche verdediging de 7-0 einduitslag op het scorebord bracht. 
Rick van den Bogaard werd door de supporters gekozen als Man of the Match. 

Maarten van Happen,    
Lid van Verdienste EMK
Vrijdag 13 oktober vond bij EMK een bijeenkomst plaats voor de werkers en 
sponsors die een bijdrage hadden geleverd aan de renovatie van de kantine 
van EMK. In een toespraak herinnerde de voorzitter de geschiedenis van het 
gebouw sinds 1982 en de rol die de kantine speelt bij EMK (inmiddels meer 
dan 550 leden).

Rick van den Bogaard scoort de 1-0

Voor het project van renovatie werden 
in 2016 kaders en begroting aangegeven 
door Walrick Dirkx en Maarten van 
Happen. In juni 2017 werd gestart met 
de werkzaamheden. In hoog tempo heb-
ben veel vrijwilligers samen met vak-
mensen in korte tijd een gigantisch kar-
wei uitgevoerd: renovatie van het dak 
met isolatie, verwijderen van asbest, 
plaatsen van 54 zonnepanelen, verwij-
deren van de steunpalen in de kantine 
met plaatsing van een stalen draagbalk 
in de nok, hogere en nieuwe plafonds, 
nieuwe bar inclusief koel- en tapinstal-
latie, vernieuwing van de keuken en 
plaatsing van een grote nieuwe koelcel.
De rol van Maarten van Happen werd 
onderstreept als grote inspirator en 
animator van het bouwteam, met des-
kundig oog voor de grote lijn en aan-
dacht voor de details. Namens het be-
stuur overhandigde de voorzitter aan 
Maarten van Happen het ereteken van 

Lid van Verdienste van EMK voor zijn 
jarenlange belangeloze inzet. Onder 
het genot van een drankje (dank je wel 
Bavaria) en een hapje (dank je wel 
Beursgebouw en NBI) werden hierna 
herinneringen uitgewisseld en nieuwe 
plannen voor de toekomst gemaakt.

Rikken bij 
Nederwetten
De avonden worden weer wat lan-
ger, dus tijd om weer een kaartje te 
gaan leggen bij RKVV Nederwetten 
in het Piet Renders paviljoen.

Op de volgende vrijdagen is het 
kaarten:
3-11 / 17-11 / 1-12 / en 22-12 2017,
12-1 / 26-1 / 2-2 / 23-2 2018 .
Op al deze avonden begint men om 
20.30 uur. Het paviljoen is open vanaf
20.00 uur.

Zorg dat je er bij bent, een gezellige 
avond kaarten, wat buurten en wie 
weet misschien wel met een mooie 
prijs naar huis. Kom op tijd want vol is
vol.

Rikken bij de RKSV Nuenen

Harrie Maertens winnaar 1ste wedstrijd
Eindelijk was het weer zover, afgelopen vrijdag werd begonnen met het rik-
ken bij de supportersclub van de RKSV Nuenen. Velen hadden weer de weg 
gevonden naar de rik arena op sportpark Oude landen, en met de sfeervolle 
ambiance en goede opkomst kan de organisatie met een goed gevoel terug 
zien op de start van een zeer geslaagde avond ouderwets rikken.

 Vrijdag 20 oktober is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn van harte welkom.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Nederwetten weer ten onder in matige wedstrijd

HSE - Nederwetten  7-2 
Door Louis Staals

Opnieuw heeft Nederwetten een gevoelige nederlaag moeten incasseren. Tegen 
een zwakker ingeschatte tegenstander werd met niet minder dan 7-2 geheel ver-
diend verloren. In het begin van de wedstrijd was het dankzij goed keeperswerk 
van Koen Joosten tot aan de 16e minuut nog 0-0 maar een minuut later kwam in 
een scrimmage de bal via Osan van HSE in het doel terecht. 1-0 Nederwetten 
probeerde de draad toch weer op te pakken maar het vuur zat niet in de ploeg. 
Het was allemaal te mat en te onnauwkeurig. Nederwetten moest in de 25e mi-
nuut toezien dat Hein Snellen van Vollenhoven geblesseerd het veld moest verla-
ten. Hij werd vervangen door Ben van den Brugge en dat gaf toch weer enigszins 
een boost aan de verdediging van Nederwetten waarin Bart Sengers opviel door 
zijn wilskracht en harde werken. Echter in de 40e minuut was het weer raak toen 
opnieuw in een scrimmage de bal door een verdediger in eigen doel gewerkt werd 
2-0. Met deze stand werd ook de rust bereikt. Direct na de thee kreeg Nederwet-
ten toch weer enige hoop toen Toon van Rooij op aangeven van Thijs Merkx goed 
wegdraaide bij zijn tegenstander en tegendraads de keeper van HSE passeerde 
1-2. Amper 7 minuten later stond de stand op 2-2 toen HSE uitverdedigde en de 
bal tegen Tom Raaymakers aanschoot die op de lijn stond en deze kans benutte. 
Langs de lijn werd weer opgelucht adem gehaald en er gloorde weer hoop aan de 
horizon. Tot in de 75e minuut Naahad Hoessein weer eens de gehele defensie van 
Nederwetten op het verkeerde been zette. 3-2 In de 80e minuut weer een eigen 
doelpunt van Nederwetten 4-2. Teleurgestelde supporters waren al onderweg 
naar de uitgang en constateerden onderweg een verkeerde terugspeelbal, te laat 
uitkomen van de keeper en nog een schlemielig doelpunt dat de eindstand be-
paalde. 7-2 
 Volgende week weer een uitwedstrijd naar Olympia in Ommel en daar maar weer 
hopen op een kentering voor Nederwetten

Om half negen werd aangevangen met 
de eerste ronde en er was vanaf de ope-
ning al meteen volop strijd. Het was 
vooral tafel 2 waar de vonken er vanaf 
sprongen en het was Good Old Harrie 
Maertens die na het optrekken van de 
kruitdampen met een score van 121 
punten meteen de leiding nam Ondanks 
hevig verzet op tafel 4 waar Antoon 
Hurkmans met een score van 74 punten 
de tweede plaats in beslag nam. Na de 
pauze en nieuwe tafel indeling werd er 
nog hevig en fel gestreden om alsnog 
iets aan de stand te kunnen veranderen, 
ondanks hevig verzet van vooral Wil 
Marquenie en Louis Staals kon men niet 
meer in de buurt van de leider komen en 
het was vooral door de onderlinge strijd 
dat de verschillen nooit hoog opliepen, 
zodat de winnaar van de eerste ronde 
ook totaal winnaar werd en met de 
hoofdprijs trots richting huis vertrok.
De hoofdprijs bij de loterij was een 
prooi voor Riny Schepers.

Uitslag Rikken 13 oktober
1 Harrie Maertens  121 punten
2 Antoon Hurkmans  74 punten
3 Wil Marquenie  70 punten
4 Louis Staals  67 punten
5 Rene van de Berg  57 punten
6 Frits Rooijakkers  54 punten
7 Mia Marquenie  49 punten
8 Toine Raaijmakers  47 punten
9 Rinus van Gastel  45 punten
10 Ruud Vogels  42 punten

Maarten van Happen,    

Biljartvereniging 
‘Apollo’ zoekt 
nieuwe leden 
BV Apollo is een biljart vereniging 
welke al meer dan 50 jaar bestaat en 
waarbij gemoedelijkheid en gezellig-
heid hoog in het vaandel staan.
Iedere dinsdagavond, vanaf 20.00 uur, 
spelen zij wedstrijden in hun clubhuis 
bar ‘Van Gogh’ aan het park in Nue-
nen. Veelal wordt er in onderlinge 
competitie gespeeld, maar ook uitwis-
selingen met andere verenigingen zijn 
soms aan de orde.
Door natuurlijk verloop zijn er enkele 
plaatsen vrij gekomen en is de vereni-
ging op zoek naar nieuwe leden die de-
ze plaatsen zouden willen opvullen. Is 
de biljart sport in de recreatieve sfeer 
misschien iets voor u, kom dan gerust 
eens langs op een dinsdag avond. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Henk Foederer tel. 040-
2834886 of 06-23333854 en met Ben 
van der Wielen tel. 040-2834077 of 06-
33766596.

Biljarten
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