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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Veel belangstelling 
voor KBO/PVGE 
lezingen    
en bijeenkomsten 
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

Hot news… Elvis@theChapel 2017 
wordt eenmalig Elvis@theEffenaar
Lange rijen voor de servicebalies van de Albert Heijn en de Jumbo. Binnen 
een dag, een paar uur eigenlijk, waren alle drie de shows uitverkocht!

Natuurlijk weten we als organisatie dat we een leuk concept in 
handen hebben en we hadden ook stiekem gehoopt dat we dit 
jaar weer uit zouden verkopen. Maar dat het zo storm zou lopen, 
met slechts twee verkooppunten, hadden we in onze wildste 
fantasieën niet voorzien. De afgelopen weken zijn we boven-
dien overstelpt door vragen om extra kaartjes, die er stomweg 
niet meer zijn.

Dit alles heeft er toe geleid dat we heel bijzonder nieuws 
hebben: We gaan met de hele show ‘On-the Road’. Eenma-
lig...het orkest, het combo, de backings, Mark Elbers, de 
hele show, in de Effenaar in Eindhoven. Het wordt een bij-
zonder concert, de grote zaal van de Effenaar, geen zit-
plaatsen en de bar is open. Donderdag 21 december gaat 
het gebeuren: Elvis@theEffenaar. Kaarten online via: www.
effenaar.nl of aan de kassa van de Effenaar.
Durven we het nog te zeggen?...wel ja, joh...Vol...is...Vol. 

Na het zweten en zwoegen voor de 
teams kan de organisatie aan de slag; 
alle quizboeken moeten binnen een 
week nagekeken worden. Een week la-
ter volgt de ontknoping tijdens een 
knallend feest bij de Collse Hoeve.

Even voor iedereen 
de data op een rijtje:
• Op vrijdagavond 27 oktober tus-

sen 19.00 en 20.00 uur kun je nog 
kaartjes voor de feestavond kopen 
voor € 3,- per stuk (inclusief wel-
komstdrankje). De kaartjes zijn te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg.

• Op zaterdag 4 november is het 
dan echt zo ver; de quizavond 
start om 18.30 uur. De quizboe-
ken kunnen dan opgehaald wor-
den bij de kiosk in het Park te 
Nuenen. Tussen 23.00 en 23.30 
uur moeten de boeken weer inge-
leverd worden.

• Tenslotte sluiten we de vierde edi-
tie van Heedoedemee knallend af 
op zaterdagavond 11 november 
bij de Collse Hoeve, waar we van 
20.00 tot 01.00 uur losgaan met de 
band ‘PROOST!’. Tijdens deze 
feestavond wordt de uitslag van 
de quiz bekend gemaakt. 

Er zijn ook dit jaar 
drie grote prijzen te vergeven:
• 1e prijs: Een cheque van € 500,- te 

besteden aan een Nuenens goed 
doel* (of de keuze om deze cheque 
in te leveren tegen € 50,- contant 
voor het eigen team)

• 2e prijs: Een cheque van € 300,- te 
besteden aan een Nuenens goed 
doel* (of de keuze om deze cheque 
in te leveren tegen € 30,- contant 
voor het eigen team)

• 3e prijs: Een cheque van € 200,- te 
besteden aan een Nuenens goed 
doel* (of de keuze om deze cheque 
in te leveren tegen € 20,- contant 
voor het eigen team)

*uitgesloten zijn doelen van politieke of 
religieuze aard

De drie hoofdprijzen worden beschik-
baar gesteld door onze twee hoofd-
sponsors:
JUMBO Ton Grimberg en VELDSINK 
adviesgroep. Dankzij hen en alle an-
dere Nuenense sponsoren (zie web-
site) kunnen we deze quizavond weer 
organiseren.
Namens de organisatie willen we ie-
dereen een gezellige en inspirerende 
quizavond wensen. Zorg dat alle zin-
tuigen op scherp staan en maak ge-
bruik van ieders kwaliteiten!
Heel veel succes en tot 4 november.

 BodyBrand heropent    
als Outletstore L. ten Cate
Een flinke verbouwing, waarbij teruggegaan werd naar het oorspronkelijke 
aantal vierkante meters ging eraan vooraf, aan de heropening van Outlet-
store L. ten Cate, het voormalige BodyBrand aan de Boordseweg/Parkstraat.

Vrijdagmiddag klokslag 17.00 uur was 
het zover. Nadat de winkel de hele dag 
al volgestroomd was met nieuwsgieri-
ge bezoekers, werd onder het genot 
van een drankje, hapje, een heuse 
clown met konijn en livemuziek, de 
officiële plechtige heropening verricht 
door Jeroen van Douveren, algemeen 
directeur Ten Cate. Hij knipte het lint 
door van de hernieuwde ingang, waar-
door de Outletstore weer van twee 
kanten bereikbaar is geworden.

Riet Arts, filiaalmanager is trots op 
haar vernieuwde winkel. “ons assorti-
ment is flink uitgebreid en ons inte-
rieur flink veranderd. We blijven een 
outlet, maar de rijen met bakken zijn 
verdwenen en daarvoor in de plaats is 
een echt winkelgevoel gekomen. We 
hebben nu een uitgebreide pasgelegen-
heid met privacy en een coffeecorner. 
Onze badkleding heeft zelfs een nieu-
we plaats gekregen, in het als zwembad 
ingerichte voorste gedeelte van de win-
kel, het stuk dat de afgelopen tijd geslo-
ten is geweest. Ik vind het fijn dat we 

Save the date:    
Heedoedemee 2017
Heeft iedereen zijn/haar plaatjesalbum al vol? Hoe staat het met de huishou-
dens van Jan Steen? Het is bijna zo ver; de vierde quizavond van Heedoede-
mee gaat van start. Voor de honderdvijfentwintig teams een reden om alle 
laptops, tablets , mobieltjes en diverse encyclopedieën klaar te leggen. 

Foto Cees van Keulen

Geweldige gipsyjazz-avond 
met gastmuzikant Tim Welvaars 
Tachtig liefhebbers van gipsyjazz hebben maandag 23 oktober een gewel-
dige avond beleefd in het intieme jazzcafé de Stam in Gerwen. Gastmuzi-
kant Tim Welvaars op mondharmonica speelde samen met de Paulus Schä-
fer Band de pannen van het dak. 

En muzikale duizendpoot Tim Welvaars 
plukte zijn vriendin Naomi Adriaansz uit 
het publiek om de ervaren muzikanten 
op het podium te vergezellen op haar 
saxofoon. Gipsygitarist Paulus Schäfer 
uit Gerwen was in zijn nopjes met de uit-
breiding van zijn trio met deze twee 
gastmuzikanten en het volle concertcafé 
wist dit met veelvuldig applaus te waar-
deren. De avond stond in het teken van 
een combinatie van de typische gipsyjazz 
met andere muziekstijlen en dat leverde 
een meer dan verrassende muzikale 
avond op, in café de Stam Gerwen. Het 
volgende gipsyjazzconcert in Gerwen 
staat gepland voor maandag 20 novem-
ber. Voor meer info: www.sintimusic.nl
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wist dit met veelvuldig applaus te waar-
deren. De avond stond in het teken van 
een combinatie van de typische gipsyjazz 

Wintertijd
Zaterdag 28 op zondag 29 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!

weer de ruimte hebben en kunnen la-
ten zien wat we allemaal voor moois in 
huis hebben. De Outletstore heeft haar, 
voorheen, beetje stoffige imago volle-
dig van zich afgeschud en er is nu onge-
twijfeld voor ieder wat wils te vinden, 
voor man, vrouw, jong en oud. Het is 
dus zeker de moeite waard eens te ko-
men kijken. De koffie staat klaar”. 
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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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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 
we veel hebben uitgezocht en met potentiële 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 bij de griffi er, maar dat kan 
nog tot het moment dat de vergadering begint. Meespreken kan op 
persoonlijke titel, maar ook als vertegenwoordiger van een vereni-
ging of stichting. U krijgt ongeveer 5 minuten de tijd om de com-
missie 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.

VERSTREKKINGSBEPERKING 
(GEHEIMHOUDING) 
PERSOONSGEGEVENS BRP
Wat is de BRP?
De BRP is de Basisregistratie personen en is de huidige vorm van de 
bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners 
van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Het bijhouden van de 
BRP is een taak van de gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. De 
verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de 
Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheids-
instanties en een aantal aangewezen derden.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP? 
Overheidsorganen 
Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de 
persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties 
ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (be-
lastingheffi ng en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank 
(AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en no-
tarissen (erfrecht). Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt 
u niet voorkomen.

Derden 
Derden zijn alle andere instellingen of personen.
1. De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

aangewezen derden: Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Le-
denadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk.

2. De door de gemeente aangewezen derden:
 Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan 

mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij 
zelf heeft aangewezen.

3. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen:
 Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet 

worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek 
van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een 
gerechtelijke procedure.

4. Particuliere of commerciële verzoeken:
 Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een 

commerciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrek-
ken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toe-
stemming.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding persoonsgegevens)
U heeft op grond van artikel 3.21 Wet BRP recht op geheimhouding 
van uw persoonsgegevens. De geheimhouding geldt voor alle gege-
vens uit de BRP. Maar niet in alle gevallen is geheimhouding mogelijk. 
Meer informatie kunt u lezen op onze website www.nuenen.nl. Daar 
kunt u ook via een formulier het verzoek om verstrekkingsbeperking 
downloaden. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kin-
deren geheimhouding aanvragen. Via www.mijnoverheid.nl kunt u 
zien hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.

Is het voor u lastig om de verstrekkingsbeperking digitaal aan te 
vragen, dan kunt u ook naar het gemeentehuis komen. Maak hier-
voor een afspraak met het cluster KCC.

Aan het aanvragen van geheimhouding zijn geen kosten verbonden.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 16-10-2017 EN 22-10-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghstraat 74 Verlengen wijzigen gebruik tijdelijk bewonen 
  kantoorpand 
Gerwenseweg 8 Oprichten woonhuis 
Gulberg 18 Plaatsen room opslag tank 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Antoniusschutlaan 8 Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Koppel 1 Prinsenbal Nederwetten 11 november 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Opening wildseizoen 22 oktober 
Collse Hoefdijk 24 Grand Gala des Princess 28/29 oktober 
Nuenen c.a. Nachtwacht Rally 1 juli 2018 

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 
20-10-2017 Papenvoortse  Wet milieubeheer – Vergunning 
  Heide 4, Nuenen inrichting paardenhouderij en
   -fokkerij 
19-10-2017 Boord 30, Nuenen Melding Activiteitenbesluit 
   Milieubeheer - Wijzigen aantal 
   dieren en veranderen werking 
   inrichting 

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.

AFVALWEETJE

Landbouwfolie is géén PMD en wordt niet meegenomen.
Vervolg op pagina 5

ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Diabetes Fonds.

NIEUWE GLASCONTAINERS
Binnenkort plaatsen we deze nieuwe bovengrondse glasbakken. 
Glas mag tegenwoordig met deksel en restjes in de glasbak. U hoeft 
het glas dus niet meer schoon te spoelen als u het glas met de dek-
sel erop in de glasbak doet.  
Soms komt het rondom de glasbak vol te staan met dozen en tassen 
met glas. Dat is niet de bedoeling, houdt de omgeving 
schoon! Plaats geen dozen, grote stukken glas of 
ander materiaal bij de glascontainers. Dat kan 
naar de milieustraat. Treft u een overvolle glas-
container aan, doe dan een melding via onze web-
site www.nuenen.nl  (Melding openbare ruimte).

NIEUWSBRIEF 7    
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Nieuwsbrief 7 over de huisvesting en inburgering van 
vergunninghouders in Nuenen, is uit.  Kijk op onze 
website www.nuenen.nl onder Bestuur & Organisatie 
– Inburgering vergunninghouders.

VERGADERING DORPSRAAD 
NEDERWETTEN
Op maandag 30 oktober om 20.00 uur komt de Dorpsraad Neder-
wetten in een openbare vergadering bijeen in De Koppelaar. Op de 
agenda staat nieuws over de dorpsraad verkiezingen in maart 2018 
en de laatste stand van zaken omtrent woningbouw, herinrichting 
Broekdijk / Eikelkampen, verkeerstelling Soeterbeek. Iedereen is van 
harte welkom bij deze vergadering.

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Afgelopen dinsdag 24 oktober kwam de dorpsraad Gerwen in open-
bare vergadering bijeen in SSCA D’n Heuvel. Op de agenda stonden 
de volgende onderwerpen:
• Digitaal dorpsplein (Hans Wouters)
• Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
• Groenbak Gerwen; succes en nadelen locatie
Ingekomen vragen via www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Vrijwilligers Vincentre   
naar ‘Loving Vincent’
Door Nannie van den Eijnden

Opvallend is dat de vrijwilligers van Vincentre zich met hart en ziel inzetten om 
het gevoel van Van Gogh over te brengen. De verhalen worden op een leuke 
manier verteld, met kennis van zaken. Twee maandagen lieten ze zelf hun liefde 
voor de schilder eens voeden en bezochten ze de film ‘Loving Vincent’ in De Ca-
caofabriek en de tentoonstelling over de film in het NoordBrabants museum. 

‘Loving Vincent’ is de eerste geschil-
derde animatiefilm ter wereld. Meer 
dan 125 kunstenaars schilderden 
65.000 frames, helemaal in de stijl van 
Vincent van Gogh. Dorota Kobiela en 
Hugh Welchman hebben er zes jaar 

over gedaan om de film te produce-
ren. Het is vooral een onderzoek naar 
de laatste fase van Vincent’s leven; 
hoe hij is overleden. Een ontroerende 
film met indrukwekkende beelden en 
prachtige muziek.

Op diverse plaatsen is de film al in 
première gegaan, een film die zeer de 
moeite waard is om te zien!
www.vangoghvillagenuenen.nl
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Keep looking up….. Nuenen West
Foto: Peter Coppens



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

Vertrouwd adres,
voor een lekker stukje vlees!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hachee Pakket
500 gram vlees, uien en kruiden  .............6,95
Oerhammetje
per stuk  ..................................................3,00 
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Snijworst ...........................2,25
Krabsalade
"Uit eigen keuken" 100 gram  .................1,90 
Biefstuk reepjes
Gemarineerd, 400 gram  .........................6,95 
Brusselse Kipfi let
100 gram  ................................................1,25 
Stroop Wafeltje
100 gram  ................................................2,25 

De Best Belegde Broodjes!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 26 oktober t/m woensdag 1 november

Bloemkool 
 per stuk 0,89
Babyleaf mix        
pan klaar   per stuk 0,99

Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram 1,89

Opbakaardappelen      
 1/2 kilo 1,25

Wokgroenten speciaal      
 1/2 kilo 1,45

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

Een heerlijke herfst!
Acties week 43 : geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 oktober 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood in 
ronde vorm gebakken. 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Herfstsensatie
Bladerdeegbodem met chocolade-
truffelvulling, luxe afgewerkt met 
slagroom en herfstchocolade   NU € 895_____________________________________________________

Snoezige wintersoesjes
In de heerlijke smaken kers, 
witte chocolade, hazelnoot 
en caramel zeezout   6 VOOR € 425_____________________________________________________

Appelbollen
Lekker!   NU 2 VOOR € 395_____________________________________________________

Onze amandel- 
en speculaasstaven

   NU 2 VOOR € 895_____________________________________________________

Taai-taai
       5+1 GRATIS

SPECIAL

ROERBAK

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

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

Theo van den Berg

Orthopedische zorg.
bijzonder sterk.

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

UIT DE
GRILL

KOOPJE
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Groot aanbod 
trainingen   
Leren met LEV
De herfstvakantie is weer voorbij en 
de dagen worden korter. Wellicht 
een aanleiding om je in te schrijven 
voor een van de vele cursussen/trai-
ningen/workshops van Leren met 
LEV (onderdeel van LEVgroep Leren 
& Verbinden). Het aanbod is gericht 
op mensen op zoek naar persoonlij-
ke ontwikkeling, maar ook profes-
sionals vinden op de website www.
lerenmetlev.nl een rijk aanbod.

Een paar voorbeelden van cursussen 
die binnenkort beginnen:
• Training fondsenwerving, voor 

vrijwilligersorganisaties, vereni-
gingen en clubs die op zoek zijn 
naar manieren om hun kas aan te 
vullen.

• ‘Piep zei de muis’, voor kinderen van 
5 tot 8 jaar en hun ouders, die lan-
gere tijd leven in een thuissituatie 
waar veel spanning en stress heerst.

• Weerbaarheidstraining KIEZEL & 
DRUPPEL C, een training voor 
kinderen uit groep 7 en 8.

• Training ondersteuningsgroep de-
mentie, voor familieleden en mantel-
zorgers van dementerende ouderen.

 
Voor meer informatie en inschrijven: 
www.lerenmetlev.nl

Blazerij de Molshoop    
in  Jo van Dijkhof
Zondagmiddag 29 oktober speelt Blazerij de Molshoop weer in de Jo van Dijkhof 
te Nuenen. Het repertoire varieert van Zuid-Amerikaans, tot blues en dixieland 
maar ook hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

Sunny Blues Nuenen:

Optreden en cd presentatie 
Ramblin’ Dog
Zondag 29 oktober presenteert akoestische bluesband Ramblin’ Dog haar 
debuut cd We Will Voodoo You in Café Schafrath in Nuenen. Twaalf van de 
dertien nummers op de cd zijn van eigen hand en heeft al goede recensies 
ontvangen.

www.lerenmetlev.nl

De vier bandleden uit Nuenen en 
Eindhoven wonnen in 2016 de pu-
blieksprijs tijdens de Dutch Blues 
Challenge en is een echte live-band. 
Het repertoire bestaat uit eigen com-
posities en zelf gearrangeerde num-
mers van de grote blues-artiesten, een 

mix van gevoelige, swingende, maar 
bovenal gepassioneerd gespeelde 
blues-songs.
Zondag 29 oktober, Café Schafrath, 
Park 35 Nuenen. Vanaf 16.30 uur, e n-
tree gratis. Zie ook:
www.sunnybluesnuenen.nl

‘Zingerij Dwarsgetuigd    
20 jaar voortvarend’
Op zondag 29 oktober viert Zingerij 
Dwarsgetuigd uit Nuenen zijn 20 ja-
rig bestaan met een jubileumconcert 
op Strandbad Enode; Enodedreef 3, 
Nuenen. De afvaart is om 14.00 uur.

Tijdens deze muzikale reis zullen diverse 
bemanningen hun stemmen laten klin-
ken en u aangenaam verrassen. Passa-
giers, opstappers en andere landrotten 
zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom.
Deze muzikale reis is…… geheel gratis 
en duurt tot ca. 17.00 uur.
Monster aan en kom aan boord voor 
deze fantastische reis in de traditie 
van de authentieke zeil-, vis- en wal-
visvaart!
Kom vooral op tijd want……
VOLLE BAK = VOLLE BAK!

Op zondag 29 oktober viert Zingerij 
Dwarsgetuigd uit Nuenen zijn 20 ja-
rig bestaan met een jubileumconcert 
op Strandbad Enode; Enodedreef 3, 

Liederentafel oktober
Op zondag 29 oktober is er weer een Liederentafel bij café Schafrath. Hierbij wil-
len we de familie van Cor van Lierop nog bedanken, zij waren goed vertegen-
woordigd bij de Liederentafel van september waarbij we voor de pauze de meest 
geliefde liedjes van Cor zongen.
Als je denkt het lijkt mij leuk om een programma te maken, met jouw favoriete 
liedjes uit onze bundel waar meer dan 100 liedjes in staan, dan kan dat. Kom zon-
dag lekker meezingen, dat is natuurlijk sowieso een goed idee, en meld je dan bij 
één van de bestuursleden zodat je een keer het programma kunt maken.
Zingen, ja gezellig, zondag 29 oktober, café Schafrath, 20.30 uur. 

Gipsy Mood raakt de gevoelige snaar
De muziek van de Gipsy Mood vindt zijn roots bij Oost Europese muziek, Zi-
geuner - Klezmer - Balkan. Met temperamentvolle, dynamische, maar vooral 
ook melancholische -zwoele klanken weet deze muziekgroep een heerlijke 
sfeer te creëren.

Uitwaaierend in westelijke richting 
vindt Gipsy Mood natuurlijk de Gipsy-
Jazz van de Hotclub de France met zijn 
swingende muziek op zijn pad, maar 
ook Franse chansons en een enkele fa-
do passeert de revue. Ook de Ameri-
kaanse swing , ballads en blues num-
mers verhogen de internationale feest-
vreugde. Gipsy Mood dompelt zich zo 
gezegd onder in de wereldmuziek.
Het brede repertoire is niet zo verwon-
derlijk als je weet dat deze musici elkaar 
leerden kennen vanuit zeer verschillen-
de achtergronden, zoals de Jazz, pop, 
klassiek en folk. Herkenbare swingende 

evergreens en populaire melodieën, 
met zigeunersaus overgoten, zijn de ex-
tra ingrediënten die zorgen voor een 
fantastische middag Gipsy Mood.

De muziekgroep bestaat uit : 
Linda van Tilborg, zang; Pierre Koolen, 
viool; Theo de Jong, gitaar; René Zied-
ses des Plantes, klarinet ; Arno Strij-
bosch, contrabas.

Gipsy Mood op de Dorpsboerderij 
Weverkeshof.
Zondagmiddag 29 oktober van 14.00-
17.00 uur, vrij entree.

 Fotoclub Knipoog uit Nuenen 
exposeert in Het Kwetternest
Het wordt zo langzamerhand traditie dat fotoclub KNIPOOG in het eerste 
weekend van november Het Kwetternest ombouwt tot een aantrekkelijke 
expositie ruimte voor haar jaarlijkse fotopresentatie. Er werd dit keer voor 
het jaarthema ‘Ontmoeten’ gekozen en dat het moeilijk was om dit onder-
werp op een originele wijze uit te beelden was niet verwacht. Maar dat er 
uiteindelijk zoveel mooie beelden uit zouden komen, dat had men natuur-
lijk wel gehoopt.

Het is zo langzamerhand ook gebrui-
kelijk dat er nog een extra dimensie 

aan de jaarlijkse expositie wordt toege-
voegd. Eerdere jaren waren er de ‘ket-
ting’ foto’s te zien of werden spreek-
woorden uitgebeeld. Dit jaar hebben 
de 15 leden zich over het visualiseren 
van kinderliedjes gebogen en tonen 
het publiek met veel plezier het resul-
taat. Uiteraard komt ook het vrije on-
derwerp aan bod.
Omdat er tijdens diverse foto-excur-
sies prachtige beelden zijn geschoten 
is er ook een gezamenlijke audiovisue-
le presentatie in een aparte ruimte te 
zien.

Al met al een aantrekkelijk program-
ma gedurende het weekend van 4 en 5 
november in het Kwetternest. Dus no-
teer dit evenement alvast in uw agen-
da, wij verwelkomen u beide dagen 
graag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Adres: Het Kwetternest, Gebouw de 
Hongerman, Mantelmeeuwlaan 10 in 
Nuenen.
Toegang is gratis.

Goede resultaten 
vogelvereniging 
Laarbeek
Een aantal leden van vogelvereniging 
Laarbeek behaalde goede resultaten 
bij de Internationale Vogelshow die 
georganiseerd was door V.V. Meijels 
Pracht op 21 en 22 o ktober te Meijel. 
Er werden de volgende resultaten be-
haald: 
C.Th. van Stokkum behaalde met zijn 
Gordelgrasvinken de volgende prijzen, 
kampioen enk. 93 pnt, kampioen stellen 
185 pnt, kampioen stam met 370 pnt. 
A.P.C. Beks met zijn Parijse Frisé Kam-
pioen enk.93 pnt. Met Raza Espanöl 
lipochroom intensief kampioen 92 
pnt. En met zijn Raza Espanöl melani-
ne intensief kampioen 92 pnt. 
En A.W.M. Oerlemans met zijn Noord 
Hollanse Frisé enk. kampioen 93 pnt. 

Vogelvereniging Laarbeek feliciteert al-
le winnaars met hun behaalde resulta-
ten. Ondertussen zijn wij al volop bezig 
met het organiseren van de kring Kam-
pioenschappen op 10 t/m 12 november 
waar 4 verenigingen aan meedoen en 
ca. 500 vogels verwacht worden. Daar-
over hoort u binnen kort meer.

EHBO cursus   
voor kinderen   
en volwassenen
Op donderdag 9 november start de 
nieuwe cursus EHBO aan kinderen. 
De cursus bestaat uit 4 avonden van 
19.30 tot 22.30 uur. Data: 9, 16, 23 
en  30 november.

Ook start de cursus EHBO voor vol-
wassenen. Deze cursus leidt op tot ge-
diplomeerd EHBO'er en is gecertifi-
ceerd, als al onze cursussen, door het 
Oranje Kruis. We beginnen op woens-
dagavond 15 november. De cursus be-
staat uit 10 avonden en duurt van 
19.30 tot 22.30 uur.
De cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis ‘De Koppelaar’, Koppel 1 te 
Nederwetten.
Verdere informatie op  www.ehbonue-
nen.nl of bij het secretariaat 06-5490 
6863. Ook kunt u het inschrijfformu-
lier daar opvragen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gestolen juwelen
Terugbezorging tegen beloning. Con-
tact via Rond de Linde, 040-2831200.

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Ischias (lage rugpijn)       
en de vrachtwagenchau� eur
Nina Brands is vrachtwagenchauffeur. Haar hobby is stijldansen. Dat doet ze 
samen met haar man op hoog niveau. Nina zit acht tot tien uur per dag ach-
ter het stuur. Een maand of drie geleden kreeg ze last van een zeurende pijn 
in haar lage rug. De huisarts schreef pijnstillers voor. Toen die niet werkten, 
kreeg ze sterkere. Echter daar werd ze suf van. Ze kon er niet mee autorijden. 
Dat is wel lastig als je vrachtwagenchauffeur bent. Vervolgens kreeg ze fy-
siotherapie. Dat gaf in het begin zeker enige verlichting. Helaas werd na en-
kele weken de pijn weer heviger. Nu straalde de pijn ook uit naar haar rech-
terbil en naar de achterkant van haar rechterdij. Autorijden ging niet meer. 
Haar werk kon ze dus niet meer doen. 

De huisarts constateerde ischias. Als je 
ischias hebt, dan heb je pijn in je rug 
en/of pijn in je heupen. De pijn straalt 
vaak uit naar je benen en zelfs naar je 
tenen. De grote beenzenuw (nervus 
ischiadicus), die van boven onze heup 
naar onze tenen loopt, staat dan na-
melijk onder druk. Dat kan verschil-
lende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: 
door een ontsteking aan de gewrich-
ten in je rug. Dat komt bij reumapati-
enten nogal eens voor. Of doordat je 
die grote beenzenuw te zwaar belast. 
Dat was bij Nina waarschijnlijk het ge-
val: dat ze jarenlang in een verkeerde 
houding achter het stuur zat. 
Een grote, Duitse, wetenschappelijke 
studie naar lage rugpijn gaf jaren gele-
den al aan dat acupunctuur significant 
beter helpt tegen lage rugpijn dan de 
gangbare westerse methoden. Daar-
om stopten grote Duitse zorgverzeke-
raars acupunctuur bij lage rugpijn in 
hun basispakket. Ook deden zij dat 
voor artrose (een soort reuma) in de 
knie. Acupunctuur blijkt ook kosten-
besparend. Vaak kan acupunctuur in 
combinatie met acupressuur (zachte 
druk met de handen op acupunctuur-
punten: géén kraken…) operaties, zo-
als hernia-operaties, voorkomen. Dat 
scheelt zorgverzekeraars duizenden 
euro’s per patiënt.

Na vier behandelingen in twee we-
ken, kon mevrouw Brands haar werk 
parttime hervatten. Na nog eens vier 
behandelingen kon ze weer volledig 
aan de slag. Ook kon ze haar hobby, 
stijldansen, weer oppakken. Ze is 
weer helemaal de oude.
N.B. De namen zijn om privacy-rede-
nen veranderd. 

Kinder-  
workshop   
vilten
De WLG organiseert een kinderwork-
shop vilten. Zo kun je bijvoorbeeld een 
telefoonhoesje maken, een tasje of een 
kleurrijke steen die toch zacht is. Op 
maandag 30 oktober van 15.30 uur tot 
ongeveer 17.00 uur in D’n Heuvel, Heu-
vel 11 Gerwen. Er is begeleiding. Voor 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar, de kos-
ten zijn € 2,-. Opgeven voor 28 oktober 
op via: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com  of tel. 06-41102625. 

DONDERDAG 30 NOVEMBER

AGENDA NOVEMBER
EINDHOVEN

ZONDAG 5 NOVEMBER
SUNDAY ROYALE
MET COME AGAIN

DONDERDAG 9 NOVEMBER
DIAMOND NIGHT
MET SMALL TALK

ZONDAG 12 NOVEMBER
LIVE MUZIEK
MET DICTUS & VAN SON

DINSDAG 14 NOVEMBER
WINNAARSAVOND
CITYTRIP MÜNCHEN

ZONDAG 19 NOVEMBER
LIVE MUZIEK
MET HEEREN V/H GOEDE LEVEN

MAANDAG 20 NOVEMBER
WINNAARSAVOND
BEZOEK & WIN €5.000

ZONDAG 26 NOVEMBER
LIVE MUZIEK
MET SUNDAY MOON

DONDERDAG 30 NOVEMBER
FAVORITES NIGHT
MET DE SWINGERS

HET ENIGE ECHTE CASINO

Agenda Holland 
Casino Eindhoven
Zondag 5-11-2017 16.00-22.00 uur 
Sunday Royale met Come Again.
Donderdag 9-11-2017 20.00-24.00 uur
Diamond Night met Small Talk.
Zondag 12-11-2017 16.00-22.00 uur 
Live Muziek met Dictus & Van Son.
Dinsdag 14-11-2017 19.00-22.30 uur 
Winnaarsavond Citytrip München.
Zondag  19-11-2017 16.00-22.00 uur 
Live Muziek met Heeren v/h Goede 
Leven.
Maandag 20-11-2017 19.00-22.30 uur 
Winnaarsavond Bezoek & Win €5.000.
Zondag 26-11-2017 16.00-22.00 uur 
Live Muziek met Sunday Moon.
Donderdag 30-11-2017 20.00-00.00 uur 
Favorites Night met De Swingers.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/vestigingen/
eindhoven en/of www.facebook.com/
hollandcasinoeindhoven  

Wethouder Pero ‘vergist’ zich?
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nuenen op 28 september is uitgebreid inge-
gaan op het plan ‘Het nieuwe inzamelen’ dat wethouder Pero als voorstel heeft ingebracht.
Daarbij werd ook uitgebreid aangegeven dat er een proef hiervan zou plaatsvinden in de 
wijk Het Puyven. Onze wijk!!
De heer Pero gaf daarbij aan dat hierover met de bewoners van Het Puyven is gesproken 
en dat Het Puyven zelfs heeft gevraagd om aan de proef te mogen deelnemen. Dit werd 
mede als pro voor het voorstel aangehaald door de wethouder. Er zouden 2 x 4 = 8 en mo-
gelijk zelfs met 3 x 4 = 12 ondergrondse containers worden geplaatst.
Verbazing bij de bewonersvereniging Het Puyven alom.
Is er iemand die namens de ruim 80% van de bewoners die lid zijn van de bewonersvereni-
ging heeft gesproken met de wethouder? Niet het bestuur! Dus niet legitiem!
Heeft de wethouder zich vergist? Bedoelde de wethouder wellicht een andere wijk?
Of is de wethouder ‘creatief’ met zijn opmerkingen geweest? Dit wellicht met het doel om de 
Raad voor te houden dat er draagvlak is binnen de Nuenense gemeenschap voor zijn voorstel. 
Wat is er, in het kort, wel in het verleden gebeurd:
Bij de eerste gesprekken betreffende het meewerken aan een pilot vuilinzameling (in 
2014!) is het eventueel plaatsen van containers (bovengronds) aan de orde geweest, maar 
door de destijds ingestelde werkgroep van Het Puyven is deze pilot unaniem afgewezen. 
Destijds is ook het plaatsen van ondergrondse containers aan de orde geweest. Ook daar 
is toen overduidelijk ‘nee’ tegen gezegd. 
Los van het feit dat de Raad heeft besloten om het voorstel af te wijzen, verbaast het bestuur 
van de bewonersverenging Het Puyven zich over deze gang van zaken en roept het de wet-
houder op zich juist te laten informeren, zich daarbij aan de feiten te houden en geen ge-
bruik te maken van onwaarheden in een poging om een voorstel door de Raad te krijgen.

Het bestuur van bewonersvereniging Het Puyven

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

Ingezonden brieven

Fractie Van Den Boomen (VDB)
Nu de landelijke coalitie tot een regeerakkoord is gekomen, is het tijd voor de lokale verkie-
zingsprogramma’s. Bent u voor vernieuwing en een jonge Nuenense partij? Wilt u mees-
chrijven of meedoen met deze jonge politieke beweging?
Fractie Van Den Boomen (VDB) is gestart met de voorbereidingen voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het VDB verkiezingsprogramma vraagt om de 
nieuwste inzichten en daarvoor vragen wij ook uw input. Geef ons aan wat u belangrijk 
vindt voor Nuenen voor de komende 4 jaren. Wij nemen uw input mee en verwerken het in 
ons verkiezingsprogramma, zodanig dat u weet waarop u moet stemmen 21 maart 2018.

Hoofdstukken in het VDB verkiezingsprogramma zijn:
• Lastenverlaging
• Verbetering mobiliteit
• Betere sociale woningbouw (voor jongeren en ouderen)
• Sterke samenleving met voorzieningen in alle Nuenense wijken
• Efficient en Effectief bestuur
• Kwaliteit in handelen en dienstverlening
Met uw steun gaat Fractie van den Boomen door de komende vier jaar. 

Meer info  Ir. Tom van den Boomen, fractievoorzitter VDB
06-40584206 of via e-mail; NuenenTom@gmail.com

Hein Kranen     
lijsttrekker SP Nuenen
Nadat op 5 oktober het landelijk partijbestuur van de SP de deelname van 
afdeling Nuenen aan de raadsverkiezingen bekrachtigde, heeft de leden-
vergadering van SP afdeling Nuenen op haar ledenvergadering van maan-
dag 23 oktober unaniem gekozen voor Hein Kranen als lijsttrekker.

Hein Kranen: “De SP is in het politie-
ke spectrum een bijzondere partij: het 
is een lokale partij en landelijk tege-
lijk. De SP gaat niet alleen in verkie-
zingstijd bij haar achterban te rade, 
maar doet dat het hele jaar rond. Ge-
luiden vanuit de bewoners worden se-
rieus genomen, maar populisme is 
niet de goede weg. De wereld om ons 
heen is toch echt van ons allemaal en 
verdient veel meer zorg. Kwaliteit 
voor mensen en hun leefomgeving 

zullen ook komende periode de meet-
lat zijn voor de SP in Nuenen. Daarom 
blijven wij keuzes maken op inhoud, 
los van partijpolitieke verhoudingen.”

Hein Kranen heeft een achtergrond in 
de ICT en projectleiding en gaf in roe-
rige tijden sturing aan de WOZ-her-
taxatie van de gemeente Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u u wen-
den tot: Hein Kranen, 06-54330450, 
hj.kranen@kpnmail.nl

Dubieuze bedrijven slaan slaatje uit noodsituatie

Houd louche slotenmaker 
buiten de deur
Stel: u komt terug van een etentje. Op het moment dat u uw voordeur wilt 
openen, breekt de sleutel af in het slot. Het is al donker, het regent. Wat nu? 
Grote kans dat u even op uw telefoon googelt naar een slotenmaker met 
24-uurs dienst. Dit kan achteraf echter voor onaangename verrassingen 
zorgen. Sommige bedrijven die groots adverteren met hun dag en nacht 
service zijn er niet zozeer op uit u netjes te helpen, maar vooral om op een 
makkelijke manier veel geld te verdienen. Lilian Tieman, adviseur bij het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), legt uit hoe u lou-
che slotenmakers buiten de deur houdt en daarmee een torenhoge reke-
ning voorkomt.

Op het moment dat u uw eigen huis 
niet in kunt, wilt u waarschijnlijk het 
liefst dat er zo snel mogelijk iemand 
langskomt om te helpen. U zult bij uw 
‘redder in nood’ waarschijnlijk niet 
uitgebreid informeren naar de te ver-
wachten kosten. Het belangrijkste is 
dat u snel uw huis weer in kunt. Dat 

weten kwaadwillende slotenmakers 
maar al te goed. Met als resultaat: een 
factuur met een buitensporig hoog be-
drag voor de geleverde diensten. Be-
dragen van 600 euro of zelfs nog veel 
meer komen voor. Klanten die hier 
niet akkoord mee gaan, worden aller-
minst vriendelijk te woord gestaan. 
Het CCV ontvangt zelfs veelvuldig 
meldingen van bewoners die geïntimi-
deerd zijn.

In alle rust
Volgens Tieman kunt u veel ellende 
voorkomen door, al voordat de nood 
aan de man is, wat zaken te regelen. 
“Wacht niet tot het moment dat u bui-
tengesloten bent. Maar ga nu al, in alle 
rust, eens op zoek naar een betrouw-
bare slotenmaker. Kies een bedrijf bij u 
in de buurt en loop er eens binnen. Het 
loont ook de moeite om het telefoon-
nummer van dit bedrijf in uw mobiel 
te zetten. Zo weet u wie u kunt bellen 
in geval van nood. Sommige slotenma-
kers beschikken ook over stickers met 
hun contactgegevens, die u op de deur 
kunt plakken. Om helemaal zeker te 
zijn van uw zaak, kiest u voor een on-
derneming die aangesloten is bij het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PK-
VW). Deze bedrijven moeten voldoen 
aan een aantal strenge kwaliteitseisen. 
Louche praktijken maken daar ui-
teraard geen onderdeel van uit. De 
aangesloten bedrijven kiezen er vrij-
willig voor om gecontroleerd te wor-
den, zodat u als klant vertrouwen kunt 
hebben in hun vakmanschap.” 

Het is eenvoudig na te gaan welke be-
drijven PKVW-erkend zijn. Op www.
politiekeurmerk.nl vindt u, op plaats-
naam of postcode, alle gecertificeerde 
PKVW-bedrijven. Door direct even op 
de website te kijken, weet u zeker dat u 
echt met een PKVW-bedrijf te maken 
hebt en niet met een slotenmaker die 
ten onrechte het PKVW-logo gebruikt. 
 
Meer weten
Meer weten over dit onderwerp, kijk 
op www.politiekeurmerk.nl voor nog 
meer tips hoe u kunt voorkomen om 
slachtoffer te worden van dit soort be-
drijven.
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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

Veel belangstelling voor   
KBO/PVGE lezingen      
en bijeenkomsten 
Het afgelopen jaar hebben de Nuenense KBO en de PVGE gezamenlijk het 
jaarthema: ‘Langer zelfstandig en veilig wonen voor senioren’ opgesteld en 
georganiseerd met een aantal lezingen en bijeenkomsten als gevolg. 

Medewerking werd daarbij verleend 
door de gemeente Nuenen c.a., de 
GGD, de Rabobank, een notaris , de 
plaatselijke apotheek en andere des-
kundigen op dit gebied. Zij hebben 
voordrachten gehouden en informatie 
verstrekt omtrent dit thema. De start 
vond plaats op 7 mei, tijdens een druk-
bezochte grote informatiemarkt in Het 
Klooster, waarbij in diverse stands op 
het gebied van ‘langer zelfstandig wo-
nen’ informatie te verkrijgen was. 
Voorts volgde in de loop van het jaar 
een voordracht van de plaatselijke apo-
theek over het verstandig en veilig om-
gaan met medicijnen. Verder werd er 
informatie gegeven over veiligheid in 
en rondom de woning. Er was een uit-
gebreide informatiebijeenkomst over 
valpreventie met als thema: 'blijf op ei-
gen benen staan' en onlangs volgde een 
lezing over 'Levenstestament en vol-
macht.' 
KBO en PVGE waren ook, met infor-
matie over hun activiteiten voor senio-
ren, aanwezig op de Verenigingen-
markt op 10 september. 

Dat al deze onderwerpen veel belang-
stellende toehoorders hebben getrok-
ken, blijkt uit het feit dat de gehoorzaal 
in het KBO Trefpunt telkens tot de 
laatste rij bezet was. We spreken dan 
over 70 à 80 toehoorders per bijeen-
komst. De laatste bijeenkomst over 
'Levenstestament en volmacht' trok 
zelfs meer dan 150 belangstellende se-
nioren. 

Een groot succes voor de organisatie 
o.l.v. oud-vicevoorzitter van de KBO 
Nuenen, Wim van Ree. Het bijwonen 
van de lezingen was voor iedereen toe-
gankelijk en gratis, inclusief een kop 
koffie of thee.

Op de avond van 8 november volgt 
nog om 20.00 uur in de Regenboog-
kerk een themabijeenkomst over 'Tij-
dig spreken over het levenseinde.' Ver-
schillende zorgverleners, waaronder 
een klinisch ethicus, een geriater, een 
palliatief verpleegkundige en een huis-
arts verstrekken informatie over deze 
thematiek. 

Bent u geïnteresseerd aangaande de 
activiteiten van de KBO en/of de PV-
GE en wilt u lid worden, dan kan dat 
natuurlijk door aanmelding bij KBO 
Nuenen c.a. of PVGE Nuenen, t.w. 
KBO Nuenen c.a.: tel. 040-283 84 87, 
email: kbonuenenleden@onsnet.nu. 
Lidmaatschap: p.p. per jaar automati-
sche incasso € 20,50.
PVGE Nuenen: tel. 040-283 59 14, 
email: secretaris@pvge-nuenen.nl. 
Lidmaatschap: p.p. per jaar automati-
sche incasso € 21,-.

Kanker Kansloos maken met 
spaarpunten, tegoedbonnen 
en cadeaubonnen
De SpaarPuntenbank is een nieuwe actie gestart voor de Daniel den Hoed 
Stichting. Alle inwoners van Nederland worden massaal gevraagd om hun 
spaarpunten, tegoedbonnen en/of cadeaubonnen in te leveren bij de Da-
niel den Hoed Stichting. Met deze spaarpunten en bonnen worden pro-
ducten verkregen, welke verkocht zullen worden. De opbrengst van de 
verkochte producten komt voor de volle 100% ten goede aan de Daniel 
den Hoed Stichting, waarmee baanbrekend kankeronderzoek gesteund 
wordt.

Help u ook mee? 
Stuur uw spaarpunten, tegoedbonnen 
en/of cadeaubonnen op en help mee 
kanker kansloos te maken! 
Daniel den Hoed Stichting. Antwoord-
nummer 55. 3000 WB Rotterdam .

Meer informatie?
Voor informatie en vragen  kunt u te-
recht bij de SpaarPuntenBank, tele-
foonnummer 06 - 41 03 58 72 of bij de 
Daniel den Hoed Stichting, telefoon-
nummer 010 - 703 23 81.
De SpaarPuntenbank is een organisa-
tie die spaarpunten inzamelt van o.a. 
Douwe Egberts, Pickwick, AH (Perla), 
tegoedbonnen, zegeltjes en cadeau-
bonnen. Met de ingeleverde spaarpun-
ten, tegoedbonnen en/of cadeaubon-
nen worden gratis producten verkre-
gen, welke zullen worden verkocht. De 

opbrengst van de verkochte producten 
komt voor de volle 100% ten goede aan 
de Daniel den Hoed Stichting.

De grootste wens van de Daniel den 
Hoed Stichting is het overwinnen van 
kanker. Daar dragen zij aan bij door 
baanbrekend kankeronderzoek te 
steunen in het Erasmus MC Kanker 
Instituut: het grootste kankercentrum 
van Nederland! Onderzoek zorgt er-
voor dat steeds meer mensen kanker 
overleven en de kwaliteit van leven van 
patiënten met kanker verbetert.
Het doel van de Daniel den Hoed 
Stichting: iedere patiënt een eigen 
unieke behandeling met het juiste me-
dicijn, in de juiste dosis, op het juiste 
moment en voor de juiste duur voor 
een maximaal resultaat. 
www.danieldenhoedstichting.nl

Het nieuwe boek 
van Tamara Arts  
uit Helmond  
Op vrijdag 20 oktober is het nieuwe 
boek 'De vampierenprinses - de ge-
nezing' van Tamara Arts versche-
nen. Dit fantasyboek wordt uitgege-
ven door Uitgeverij Boekscout. 

Inez is de prinses van het vampierrijk 
Esméro. Ze moet het kasteel ontvluch-
ten wanneer deze wordt aangevallen 
door vampierjagers. Ze ontmoet een 
jongen die gebeten wordt door een 
weerwolf. Wanhopig gaan ze opzoek 
naar een genezing voor de dodelijke 
beet. Het belooft een reis te worden 
vol gevaar en avontuur. Daarbij moe-
ten ze een oorlog zien te stoppen. Gaat 
het ze lukken? 

Over de auteur
Tamara Arts (2000) komt uit Helmond 
en woont samen met haar zusje bij 
haar ouders. Ze heeft altijd al gehou-
den van lezen en van kleins af aan heeft 
ze kleine verhaaltjes geschreven. De 
kleine verhalen zijn in de loop van de 
jaren grote verhalen geworden, wat 
uiteindelijk resulteerde in haar eerste 
boek. In haar vrije tijd is ze een fervent 
zwemster.

Boekgegevens
De vampierenprinses - de genezing. 
Tamara Arts. ISBN: 9789402239980. 
€ 19,99 
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Eindejaarsrally is begonnen!
De hypotheekmarkt draait het hele jaar op volle toeren, maar het ziet er naar uit 
dat drukte en tempo verder toenemen in dit vierde kwartaal. De consument wil 
snel, sneller en snelst, onder druk van berichten over toenemende krapte op de 
markt, te verwachten rentestijgingen en strengere hypotheeknormen in 2018. 
Die versnelling vraagt veel van banken en andere hypotheekverstrekkers, maar 
ook van de hypotheekaanvrager.

Hij of zij moet alle spullen supersnel en foutloos aanleveren, zoals een werkge-
versverklaring, een loonstrook, jaaropgaven, afschrift van spaarrekeningen, ge-
tekende koopovereenkomst, taxatierapport, rapport bouwkundige keuring, 
ect. Dit is geen uitputtende opsomming. Stel uzelf goed op de hoogte van wat 
u moet aanleveren in welke fase. Maak uw dossier zo compleet mogelijk als u de 
aanvraag doet. Dan is de kans op onprettige verrassingen kleiner. Voor onder-
nemers en zzp’ers is het allemaal nog lastiger, omdat hun aanvragen extra ge-
toetst worden.

Banken mogen sinds juli 2016 van vorig jaar pas een bindend renteaanbod uit-
brengen als ze alle gegevens compleet hebben. Daarom luistert het allemaal 
extra nauw. Dus wie in 2017 nog zijn of haar slag wil slaan, moet echt haast ma-
ken en alle details goed bespreken met een adviseur. Het kan van belang zijn de 
hypotheek nog dit jaar af te sluiten, omdat in 2017 nog 101 procent van de 
marktwaarde van het huis geleend kan worden. Volgend jaar daalt dat naar 
100%. 

Aan de andere kant kunnen consumenten - zeker de hogere inkomens - vol-
gend jaar waarschijnlijk meer hypotheek krijgen door de stijgende lonen, heeft 
het Nibud onlangs gemeld. Er wordt een gemiddelde loonstijging van 2,2% ver-

wacht en vooral mensen met een jaarinkomen hoger dan 
45.000 euro kunnen hiervan profiteren. Bovendien mo-

gen tweeverdieners straks het tweede inkomen voor 
70% meetellen bij het bepalen van het toetsingsinko-
men. Nu is dat nog 60%; de komende jaren wordt het 
geleidelijk verhoogd naar 100%. Ook worden de mo-
gelijkheden om meer te lenen bij de aankoop van een 
energiezuinige woning verruimd. 

Zo zijn er plussen en minnen. Ieder moet uiteindelijk - na 
een goed advies op basis van de individuele situatie - voor 

zichzelf bepalen of het lonend is om op vol tempo 
mee te gaan in de eindejaarsrally van de hypotheek-
markt. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Lezing over gezond houden  
en ontgiften van je lichaam
Op donderdag 2 november houdt Marianne Reinders-Folmer een lezing on-
der de titel ‘Detox en ontgiften’ bij Bio-Kracht aan de Parkstraat. Je bent van 
harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

Tijdens deze inspirerende lezing krijg 
je makkelijk toepasbare tips aangereikt 
om je lichaam te helpen gezond te 
houden en te ondersteunen bij het 
ontgiften/ontzuren. Marianne vertelt 
vanuit haar eigen ervaring en doet dat 
met passie. Ze woont al tien jaar in de 
Betuwe en voelt zich nog altijd ver-
bonden met Nuenen, waar haar wor-
tels liggen.
Vanaf 9.45 uur word je ontvangen met 
een kruidenthee uit eigen tuin en wat 
lekkers. Na afloop wordt er een kop 
heerlijke soep met muffins geserveerd, 
huisgemaakt. De bijdrage bedraagt 
€ 17,50 per persoon inclusief deze 
lunch. Aanmelden is gewenst, dat kan 
bij Bio-Kracht op telefoonnummer: 
040 - 368 00 84.

Vrijdag 3 november geeft Marianne 
een dag ‘Aroma Touch’ massages bij 
Instituut Zilverschoon, Berg 51 in 
Nuenen, een ontspannende massage 
waarbij acht oliën een voor een in rit-
mische bewegingen op het lichaam 
worden aangebracht. Er zijn die dag 
nog drie plaatsen beschikbaar. Voor 
meer informatie, prijzen en reserve-
ringen kun je terecht bij Marianne via 
haar emailadres: mariannereindersfol-
mer@gmail.com. Op Facebook is ze te 
vinden onder ‘Vitalotte’.

De regie over uw leven    
in eigen hand houden?
Hoe kunt u zoveel mogelijk regie over uw eigen leven houden als u een pro-
bleem heeft of als het even niet zo lekker gaat? Hoe kunt u meer zelf doen, 
gebruik maken van uw eigen netwerk, sneller en op eigen kracht? Hebt u zin 
om hiermee aan de slag te gaan en om meer inzicht te krijgen in uw situatie? 

De regie over uw leven    

Op vrijdag 8 december start er weer een 
training. Daarin staan regie houden op 
je eigen leven en het gebruik maken van 
je eigen netwerk centraal. Middels prak-
tische oefeningen krijgt u meer inzicht 
in uw persoonlijke situatie en ontdekt u 
welke mogelijkheden binnen uw eigen 
bereik liggen. Elke deelnemer is bezig 
met een individueel proces dat dankzij 
de groepsaanpak krachtige leermomen-
ten biedt voor iedereen.
Door middel van oefeningen en op-
drachten gaat u:
• Inzicht verkrijgen in uw vraag en 

situatie
• Inzicht verkrijgen in uzelf
• Inzicht verkrijgen in wat u graag 

anders wilt en wat u daarvoor 
kunt/moet doen

• Inzicht verkrijgen in hoe u gebruik 
kunt maken van eigen kracht en 
zelfvertrouwen

• Inzicht verkrijgen in wie u kan hel-
pen en hoe u om hulp kunt vragen

De training bestaat uit zes bijeenkom-
sten van drie uur. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met het 
CMD LEV Groep Nuenen, telefoon 
040 - 2831675 of aanmelden via:
www.lerenmetlev.nl/zinzicht
 

Reacties van deelnemers:
“Bij deze training ben ik me bewuster 
geworden van de keuzes die je maakt 
en waarom je ze maakt. Door met el-
kaar te bespreken waar je tegenaan 
loopt en daarin inzicht te krijgen, kun 
je daarnaar handelen. Het heeft me 
veel gebracht”. 

“Dit jaar heb ik een cursus Inzicht ge-
volgd, een aanrader! Wat wil ik en hoe 
kan ik dit bewerkstelligen? Wat is re-
eel? Dat waren mijn vragen. De trai-
ning is zeer praktisch, dus niet theo-
retisch en laat je je innerlijke spiegel 
zien en dimmen.”

“Onlangs de training Inzicht afge-
rond. Het is een zinvol en leerzaam 
‘opkikkertje’ voor eigenlijk iedereen.”

De LEV Groep is volop bezig met de 
ontwikkeling en vernieuwing van hun 
dienstverlening, bijvoorbeeld door een 
ruim aanbod van trainingen, work-
shops en cursussen. Onder de vlag van 
Leren met LEV ontwikkelt de organi-
satie meer op maat voor klanten, zowel 
volwassenen als kinderen, vrijwilligers 
en netwerkpartners.

Hooibergmuziek
Onlangs bezocht ik een concert van 
Joseph Huber. Hij trad op in een café 
op de Markt in Helmond, samen met 
contrabassist en violist. Zelf bespeel-
de hij gitaar en met zijn voeten bas-
drum en tamboerijn. Door het mooie 
weer was het buiten drukker als bin-
nen maar dat vond ik niet erg. Het 
concert was erg goed, na afloop 
kocht ik twee cd’s van Huber. Zijn mu-
ziek is een soort combinatie van 
country en bluegrass. Hooibergmu-
ziek, noemt mijn dochter het. Vond ik 
wel treffend gevonden.
 In het kader van Halloween 
heb ik zaterdag nog twee grote pom-
poenen gekocht aan de Gerwense-
weg. Die liggen daar op de oprit net-
jes uitgestald, het geld doe je door de 
brievenbus. Alles in goed vertrouwen.
 Thuis, tijdens het uithollen 
en snijden van de pompoenen, luis-
terden mijn dochters en ik weer naar 
de hooibergmuziek. Dat was een pret-
tige combinatie.

Terzijde
Door Edwin Coolen

Het was k ermis bij 
de Schut in Gerwen
 
Met een prachtige Indian Summer in 
Gerwen was het goed kermis vieren. 
Vrijdag de kermis openen, Bas had het 
weer prima voor elkaar en het was dus 
super gezellig in Café De Stam. Mede 
door het mooie weer waren vele opa’s, 
oma’s, papa’s en mama’s met hun 
kroost naar de kermis gekomen.
 Zondag, tijdens de kermis, was er voor 
de Gildebroeders en zusters prijsschie-
ten op de Schutsherd. Vele prijzen wa-
ren er voor de winnaars bijeen gebracht 
door supporters en weldoeners. Dat 
het Gilde een vrouwvriendelijke club 
is, is te zien op de foto! Niet alleen als 
supporter, menig vrouw griste een prijs 
weg onder andere Maria Schenkels, zij 
had de 1ste prijs. Tonny v/d Berk legde 
beslag op de 2de prijs. Menig man kon 
een voorbeeld aan hen nemen. 
Kermismaandag is als van oudsher het 
worst schieten. Tegen een kleine ver-
goeding kan iedereen een prachtige 
worst winnen die vaak meteen genut-
tigd wordt. Om deze dag gezellig af te 
sluiten was er natuurlijk ook voor live 
entertainment gezorgd. Het was een 
geslaagd en erg gezellig kermisfeest bij 
de Schutsherd in Gerwen.

Halloweenparty  
in Café Ons Dorp
Komende zaterdag, 28 oktober, is er 
weer de jaarlijkse Halloweenavond in 
Café Ons Dorp. Deze van oorsprong 
Amerikaanse traditie waait langzaam 
over naar Nederland en ondertussen 
alweer voor de zesde keer maken ze er 
bij Café Ons Dorp een geweldig feest 
van. De DJ zal zorgen voor passende 
en swingende muziek, dus trek je Hal-
loween kostuum maar uit de kast en 
trek je dansschoenen maar aan.
Aanvang vanaf 20.30 uur en de toe-
gang is gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HALLOWEENTOCHT 

Enkel op vooraanmelding 
Kosten € 7,50 p.p. 

Deelname geschiedt geheel op eigen risico 
Meer informatie aan de bar 

Scouting Rudyard Kipling en Dutmella organiseren samen 

De JOTA-JOTI 2017
Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de 
JOTA-JOTI gehouden. JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jambo-
ree On The Internet. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit 
weekend via de amateurradio en het internet. 

Ook staat de JOTA-JOTI bekend als 
communicatieweekend waarin ver-
schillende technieken worden ge-
bruikt om te communiceren. Scouts 
kunnen daarnaast bezig zijn met 
techniek tijdens dit weekend. Een po-
pulaire activiteit is het solderen van 
elektronica bouwpakketjes. Ook het 
bouwen van een JOTA-toren is een 
voorbeeld waarin techniek en ama-
teurradio samen komen tot één acti-
viteit.
Dit jaar besloten scouting Rudyard 
Kipling uit Nuenen en scouting Dut-
mella uit Son en Breugel de koppen 
bij elkaar te steken en samen te wer-
ken bij het organiseren van de Jota-
Joti 2017. 
Ruim 250 scouts (met bijbehorende 
leiding) van beide scoutings verza-
melden zich op het terrein van Ru-
dyard Kipling in Nuenen. De oudere 
scouts begonnen vrijdagavond al aan 
deze Jota-Joti, terwijl de onderbouw-
groepen zaterdag aansloten bij de ac-
tiviteiten.

Een van de hoogtepunten tijdens dit 
weekend was de aanwezigheid van de 
Technobiel. De Technobiel is een 
enorme vrachtwagen vol met de 
nieuwste snufjes op het gebied van 
techniek. Even leek het er op dat de 
Technobiel onverrichte zaken weer 
naar huis kon vertrekken toen bleek 
dat de gekozen plek bij een school aan 
de Oude Landen niet bereikbaar was 
voor het enorme gevaarte. Gelukkig 
waren de collega’s van scouting Panta 
Rhei de redders in de nood door hun 
terrein beschikbaar te stellen aan bei-
de scoutings. Zo kreeg de technobiel 
toch een plekje waar alle scouts de 
grote vrachtwagen met snufjes kon-
den bezoeken.
Verder stond het weekend vooral in 
het teken van contact met elkaar en 
opdrachten uitvoeren met elkaar in 
gemengde groepen samengesteld uit 
scouts van beide scoutings. Een 
prachtige manier om kennis te maken 
met andere scouts. De samenwerking 
bleek een geweldig succes te zijn.

Terugblik concert 
‘Jaargetijden’ door Trio Estro
Op maandagmiddag 23 oktober organiseerde Stichting Cultuur Overdag in 
de Raadszaal van Het Klooster een concert, uitgevoerd door Trio Estro: geta-
lenteerde, jonge musici nog studerend aan het conservatorium in St. Peters-
burg. Een trio dat zich op diverse nationale en internationale muziekcon-
coursen al wist te onderscheiden en diverse prijzen heeft gewonnen.

De musici speelden werk van drie 
componisten: Vivaldi, Tchaikovski en 
Piazzola, met als thema ‘Jaargetijden’. 
 Dat zij zich al zo veel onderscheiden 
hebben merkten de vele toehoorders. 
In de Raadszaal genoten zij van het nu 
al virtuoze spel van de drie musici. Na 
afloop kregen zij een verdiende, staan-
de ovatie.
Het concert vond plaats dankzij de 
contacten met Stichting Muzikale Ok-
tober Best en de programmadirecteur 
en oprichter van de stichting Olga van 
der Pennen. Zij is van Russische af-
komst, en is zowel componiste, mu-
ziekdocente als uitvoerend musicus. 
Het concert was de laatste activiteit in 
het kader van de herdenking van 100 
jaar Russische Revolutie. Eerder dit 
jaar konden bezoekers al deelnemen 
aan een lezing over de ‘Romanovs & 
Revolutie’ en een busreis naar de ge-
lijknamige tentoonstelling in de Her-

mitage in Amsterdam. Ook werd al 
tweemaal de film ‘Russian Ark’ ver-
toond die zich afspeelt in de Hermi-
tage in St. Petersburg. Wellicht wordt 
deze film vanwege grote belangstel-
ling voor de derde keer aangeboden. 
Informatie daarover kunt u lezen op 
de website van Cultuur Overdag, de 
social media, nieuwsbrief en lokale 
kranten.

Foto: Annette Stevens

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



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.

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

PUZZELHOEKWeek 43

Kruiswoord

Horizontaal: 1 sterke drank 6 gedoe 12 Noord-Europeaan 13 ontvangzaal 
15 brandstof 18 Italiaans gerecht 20 op de wijze van 21 milieuvriendelijk 
(voorvoegsel) 23 wedstrijdslee 24 naaldboom 26 lang en smal 28 canapé 
29 riviermonding 31 bijbelse koning 33 managementfunctie (afk.) 34 bakgerei 
36 warboel 38 militaire toelage 41 naar meisje 43 luchtstroom 45 sneeuwvoertuig 
47 ijzerhoudende grond 49 Amerika (afk.) 51 riv. in Oostenrijk 52 valwind 
55 moeskruid 58 deel v.e. koe 59 onvergelijkelijk 60 Noordpoolbewoner 
61 luxueus tijdschrift.

Verticaal: 2 dreigend gevaar 3 opperwezen 4 taaie lekkernij 5 grote papegaai 
7 Chinese heerser 8 etui 9 Engels bier 10 offerte 11 spoed 14 genotmiddel 
16 hoge berg 17 rustteken 18 halve kilo 19 fideel 22 circa 25 ongebogen 
26 flinke zet 27 defect 28 sedert 30 bijbelse vrouw 32 ineenstorting 35 vuistslag 
36 leergang 37 Afro-Amerikaanse muzieksoort 38 tabak 39 haastig 
40 Europees volk 42 koordans 44 cum suis 46 loot 48 bladgroente 
50 eensporig geluid 53 lichte klap 54 behoeftig 56 opstootje 57 voorwaarde.

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

S C H O E N M A K E R

B R O E R E L A N G S

J A L A B E E L G P D

A K S E N E R L E I C I E

C E K J R B E S T Z

K N O R R E N E N G E L S E

N O S A R E

O B E L I S K A R T I E S T

P I S P A Z E E C R

Z E E O R I G I N E C E O

IJ L D I N E E N P N S

S T I P T I E T U D E

H A L S S T A R R I G

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

Oplossingen wk 42
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

B O E K H O U D E R

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

ANDERS
ATTENT
BATON
DISTANTIE
EDELEN
IEMAND
IMITATIE
JOFEL
JUBELKREET
KAAKKRAMP
KOALA
KRAAL
LITERPAK
MEMBRAAN
NOTEN
OFFERTAFEL
ONTWERP
PIENTER
PISTE
PLOMPHEID
PODIUM
POPPEN
TAILLE
TEKENGELD
TRANCE
VIOOL
VUREN

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

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 3
1 8 2

9 2 6 4
7

4 8 7 9
8 3 4 1

5 4 6
3 9 6

2 9 8

week 41, Mw. M. van de Wakker, Nuenen.

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

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

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

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

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.

GEZOCHT: Wij, gezin met 
4 kinderen (5-11jr), zijn op 
zoek naar een vaste oppas 
voor 2 á 3 dagen in de week. 
Ben je ondernemend en in 
het bezit van een rijbewijs, 
neem dan contact op met 
ons. Tel. 06-28959061.

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

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.

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

Herkent u dit?
U komt in uw leven veel uitdagingen tegen, waarin u regelmatig vastloopt. 
U wilt ze wel oplossen, maar u weet niet altijd hoe. Soms ziet u het zelfs helemaal 
niet meer zitten en wordt alles u teveel. Denk dan eens aan een oplossing met 
behulp van cognitieve therapie, waarbij u handvatten aangereikt krijgt die uw 
leven weer op de rit kunnen zetten of aan hypnotherapie, waarbij uw gedrag 
verandert door een andere mindsetting. Hebt u of uw kind last van stress, een 
depressie, een burn-out of een verslaving, een fobie of angsten en onzekerheid? 

Aarzel dan niet en neem contact op voor een afspraak, 
zodat wij kunnen kijken of we kunnen helpen.

René van der Valk | Sociaal Psychisch Therapeut |  hypnotherapeut
06-51334155 | r.valk41@gmail.com | www.alternatief-beter.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

Stichting LEVgroep Nuenen 
AFD. VLUCHTELINGEN-
WERK zoekt vrijwilligers om 
als taalmaatje de vluchtelin-
gen tijdens hun inburgering 
te ondersteunen bij het oe-
fenen van de Nederlandse 
taal. Tijdsinvestering: 2 maal 
1 uur per week. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.
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De spanning wordt vanaf nu langzaam 
opgebouwd. Wekelijks zullen in Rond 
de Linde enkele hints verschijnen, 
maar..... 1 hint zal op een andere wijze 
aan u gepresenteerd worden! Wan-
neer, hoe, waar....dat zal blijken. Dus: 
volg de lokale media op de voet en doe 
mee met elk evenement in Nuenen om 
achter deze hint te komen.
Zaterdag 18 november zal om 23.11 
uur de nieuwe Prins(es) en zijn/haar 

gezelschap op spectaculaire wijze ge-
presenteerd worden. De feestavond 
start vanaf 20.11 uur met het afscheid 
van Vrouwe Jura. Dus wees erbij op 18 
november in Het Klooster, Park 1 te 
Nuenen!!

Hier de eerste hints van deze serie:
1.  Ze komen uit een warm nest
2.  Het zit in de familie...
3.  ...en ze staan er fleurig op

Nieuwe Prins(es) Dwèrsklippels
Op zaterdag 18 november vindt in Het Klooster de jaarlijkse 
prinsenwissel plaats van C.V. De Dwèrsklippels. Wie wordt de 
opvolger/ster van Vrouwe Jura, die carnaval 2017 als eerste 
vrouwelijke prins van Dwèrsklippelgat samen met Sana en 
Scripta tot een geweldig succes heeft gemaakt? Wie wordt 
of worden adjudant(en) of hofdame(s)?

Prinselijke jeugd feestmiddag     
in Het Klooster
Langzaam maar zeker komt het nieuwe carnavalsseizoen dichterbij. We 
hebben gemerkt dat carnaval wel leeft onder de Nuenense jeugd; we heb-
ben dit jaar enorm veel aanmeldingen binnen gekregen voor het nieuwe 
jeugdcarnavalsteam. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al weer in 
volle gang! De nieuwe prins(es) met zijn/haar gevolg, het nieuwe jeugdcar-
navalsteam, is al samengesteld.

Prinselijke jeugd feestmiddag     

Maar natuurlijk maken we het nieuwe 
team niet eerder bekend dan nadat we 
afscheid hebben genomen van Prinses 
Marjolein, Hofdame Roos en Adju-
dant Lars. Zij hebben gefeest als bees-
ten en ervoor gezorgd dat carnaval 
2017 een beestachtig feest is geweest!
Zijn jullie ook zo benieuwd wie voorop 
gaan tijdens de jeugdcarnaval in Nue-
nen? Kom dan op zaterdagmiddag 18 
november om 14.30 uur naar Het 
Klooster. Tijdens de zinderende feest-
middag waar we met alle kinderen in 
de zaal een geweldig spel gaan spelen, 
zullen we uiteindelijk het nieuwe 
jeugdcarnavalsteam onthullen. Dus 
nodig al je vrienden en vriendinnen 
uit, het wordt sowieso een geweldig 

feest. Het is nog geen carnaval, dus je 
hoeft niet verkleed te komen.

Om in de stemming te komen, hebben 
we hier wel alvast een paar hints voor 
de nieuwe prins(es). Misschien weet jij 
al om wie het gaat of van welke school 
ze komen?

1.   Puur & blond
2.  Zie ze vliegen!
3.  De muziek wordt op de maat geslagen

Let de komende weken op de berich-
ten in de krant en houd ook de face-
book pagina van de Dwèrse Jeugd in de 
gaten. Zet zaterdagmiddag 18 novem-
ber maar vast in je agenda!

 Bekendmaking     
boerenbruidspaar Raopersgat
De boerenbruiloftcommissie gaat zich de komende tijd weer inspannen om 
voor het nieuwe boerenpaar in het jubileumjaar van C.V. de Raopers, een 
gezellige en onvergetelijke boerenbruiloft voor te bereiden. Het nieuwe 
boerenbruidspaar en hun getuigen worden op zaterdagavond 11 november 
tijdens het Prinsenbal in Zaal ‘De Koekoek’ bekendgemaakt. Wie dit seizoen 
de trouwlustigen zijn, kunt u uit de volgende hints opmaken:

• Ze zijn uit het juiste staal gesne-
den

• Ze vallen niet uit de toon
• Ze zijn niet veel op de harde weg 

geweest
• Het is warm, dicht bij het vuur
• Door zijn brouwseltje blijft zij eeu-

wig jong...

De 40e editie van de boerenbruiloft in 
Raopersgat is op maandag 12 februari 
2018 in het Raopershuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. Het onecht huwe-
lijk wordt daar tijdens een openbare en 
voor iedereen gratis toegankelijke ce-
remonie voltrokken en op ludieke wij-
ze ingezegend.

Raod van Zatterdag verwelkomt  
nieuwe kartrekkers carnaval 2018
Beste mede dorpelingen,  de heilige carnavalsdatum 11-11 komt met rasse 
schreden dichterbij! En de Prins Keuze Commissie van de Raod van Zatter-
dag heeft in het diepste geheim weer nieuwe kartrekkers gevonden die sa-
men met de prinsen of prinsessen van de zusterverenigingen het carnaval 
van 2018 tot een daverend succes gaan maken.

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuw Prins(es)    
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 11 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trekken 
tijdens carnaval 2018 en de scepter over te nemen van Prins Pukkie en zijn 
adjudanten Mukkie, Tukkie en Make-uppie.
De avond begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de ‘Multi Functionele 
Accommodatie’ ( MFA ). De Koppel 1 in Nederwetten.

Om 11 over 11 zullen de nieuwe 
Prins(es) en gevolg gepresenteerd wor-
den. Er zijn al diverse speculaties over 
wie dat zullen zijn. Er kan een fantasti-
sche prijs gewonnen worden als u raadt 
wie de nieuwe Prins(es) is. Om ieder-
een te helpen, geven we hier de volgen-
de 3 aanwijzingen in de vorm van af-

beeldingen die van toepassing zijn op 
de nieuwe Prins(es). Kijk voor meer in-
formatie ook op www.cvdewetters.nl

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie gezellige locatie.
Iedereen is welkom en de toegang is 
gratis.

Spanje, oktober 2017

“Piet,    
we gaan de lucht in!”  
Bijna op weg naar Nederland bedacht 
Sinterklaas dat hij in Nuenen op weg 
naar het Sinterklaashof eens iets an-
ders wilde. En samen met Wegwijspiet 
bedacht hij een heel nieuwe route 
door het dorp. Met dit jaar eens geen 
feest in Het Klooster, maar in Sporthal 
de Hongerman, want daar wonen ook 
zoveel kinderen in de buurt!  Na een 
paar weken regelwerk was alles in kan-
nen en kruiken, maar Sinterklaas wil-
de wel dat toch alle kindjes van Nue-
nen naar het feest zouden komen en 
dus moesten weten van deze verande-
ring. Maar hoe kon hij dat nou het 
beste doen?  Na dagen van denken 
schakelde hij hulp in en waar kan je 
beter hulp vragen dan bij een kennis-
centrum. Dus Piet ging namens Sin-
terklaas op pad en ja hoor, de hulp die 
hij zocht was snel gevonden. En sa-
men met De Laat Kenniscentrum 
werd een echte ballonnenwedstrijd 
bedacht!!! Want bij feest horen ballon-
nen. Sinterklaas vond het een gewel-
dig idee en al snel was alles geregeld. 
Op 19 november na de intocht is er bij 
Sporthal de Hongerman een spannen-
de ballonnenwedstrijd om het feest te 
openen. Nu maar hopen dat alle kin-
deren er zijn! Wij hebben er zin in.

Theo van Duppen 
(1941-2017)
Zaterdag werd bekend dat Theo van 
Duppen is overleden. Theo was niet 
weg te denken bij de organisatie van 
het carnaval in Gerwen. In 1985 was 
hij Prins Theo d’n Twidde met zijn 
prinses Clasine. Hij was adjudant in 
1974, 1980 en 1990, grootvorst in 
1986, regent in 1989 en raadslid van 
november 1972 tot en met 1992. Ver-
der vervulde hij diverse bestuurs-
functies in de periode van 1973 tot en 
met 1989. Theo is in 2012, hij was 
toen 40 jaar lid, gehuldigd tot erelid 
van onze vereniging. Tot op het laatst 
was Theo nauw betrokken bij de ver-
zorging van het licht en geluid. Met 
zijn jarenlange ervaring heeft Theo 
ons altijd terzijde gestaan. Maar ook 
buiten de carnaval was Theo iemand 
die zich het beste voelde als hij ie-
mand anders kon helpen. Een verrek-
kes skôn mens!

Carnavalsvereniging 
de Narre-Kappen

In 1997 werd Theo van Duppen be-
noemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij was toen dertig jaar werk-
zaam bij Werktuigbouwkunde op de 
TU/e, onder meer als beheerder van 
het bio-laboratorium. Ook was hij ja-
renlang voorzitter/secretaris van de 
Federatie Gerwense Verenigingen en 
medeoprichter van de basketbalclub. 
Theo laat twee kinderen en drie klein-
kinderen achter (red.).

Roddels in ’t Narregat……    
Hedde gij da gezeet gehad (3)?
Na de eerste vier aanwijzingen, zijn er al de nodige namen de revue gepas-
seerd. Velen denken het dit jaar echt bij het juiste eind te hebben en weten 
zeker dat ze er deze keer niet naast zitten. Slechts een select gezelschap is 
echt op de hoogte en weet hoe het podium van de Narre-Kappen er dit jaar 
uit zal gaan zien. Er wordt dan ook volop apparentie gemaakt om alles weer 
tip-top in orde te hebben!

Maar er zijn z eker meer aanwijzingen 
nodig om echt bij de juiste persoon uit 
te komen. Het blijkt dit jaar toch lasti-
ger dan andere jaren, want de juiste 
naam waar het in het komende carna-
valsjaar om moet gaan draaien, is nog 
niet gevallen. Hier volgen de 5e en 6e 
tip die betrekking hebben op de echte 
nieuwe hoogheid van het Narregat.

De tips voor deze week:
5) hij/zij staat er niet alleen voor
6) wordt veel gewisseld

Wie het echt zal zijn, komen jullie na-
tuurlijk te weten op het prinsenbal van 
de CV de Narre-Kappen op 25 novem-
ber om 11 over half 11. Hopelijk tot 
dan!

Sinterklaas   
in Gerwen
Op zondag 26 november zal Sinter-
klaas weer zijn jaarlijks bezoek bren-
gen aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur 
maakt de Sint, vergezeld door Drum-
fanfare Jong Leven, een korte rijtoer 
door Gerwen. Natuurlijk mogen alle 
kinderen hierbij aansluiten! De route 
voert van De Huikert, via de Heilig 
Kruisgildelaan, Van den Waarsenbur-
glaan, Van Kemenadelaan, Laar, Ak-
kerstraat en Gerwenseweg naar de 
grote feesttent op het Heuvelplein. 

Feest in de tent
Dankzij CV De Narre-Kappen kan het 
Sinterklaasfeest weer plaatsvinden in de 
feesttent, zodat de Sint alle kinderen in 
één keer kan ontvangen. Om 11.30 uur is 
Sinterklaas in de tent aanwezig. Voor alle 
kinderen van 0 t/m 8 jaar die in het bezit 
zijn van een kaartje voor het Sinterklaas-
feest, is er natuurlijk een cadeautje. Om 
13.30 uur wordt er voor de jeugd van 9 
t/m 12 jaar weer een film gedraaid in Ge-
meenschapshuis D’n Heuvel. 

Toegangskaartjes
Vanaf 1 november gaan de leden van 
de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 
langs de deuren in Gerwen met de 
toegangskaartjes voor de Sinterklaas-
middag en de filmvoorstelling. Hier-
bij zal ook om een vrijwillige bijdrage 
worden gevraagd. 

Kaartjes zijn daarna alsnog te verkrij-
gen bij Femke Mol, Huyakker 16 in 
Gerwen of bij Sandra van Bladel, Van 
den Waarsenburglaan 1 in Gerwen. 
De inkomsten van de Stichting be-
staan alleen uit giften van de Ger-
wense inwoners, dus iedere gift is 
welkom zodat elk jaar weer een mooi 
Sinterklaasfeest kan worden georga-
niseerd  voor de kinderen uit Gerwen.

Op zondag 12 november is de be-
kendmaking van onze nieuwe prins of 
prinses met gevolg in de feesttent 
achter onze residentie restaurant 
Goesting. Natuurlijk niet voordat we 
uitgebreid afscheid hebben genomen 
van Prins Röller en zijn vier adjudan-
ten! Je bent van harte welkom vanaf 
15.11 uur. 

Vanaf deze week geeft de PKC van de 
Raod elke week hier drie aanwijzingen 
vrij die naar de identiteit van de nieu-
we kartrekkers kunnen leiden. Mocht 

je hier niet genoeg aan hebben, kijk 
dan voor extra aanwijzingen en hints 
op de facebookpagina Raoden Maor. 
De eerste aanwijzingen laten het spe-
culeercircuit en Raoden Maor op volle 
toeren draaien!

• Hij/zij weet hoe je met een bal om-
gaat.

• Ze werken zonder batterijen.
• Hij/zij is volledig in balans.

Succes met Raoden, volgende week 
gaan we verder…
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand oktober
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis

Elke tweede zondag v.d. maand 
m.u.v. november

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

Nuenen

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

café Schafrath Nuenen

t/m 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 26 oktober
9.30 uur Computercafé: 

Kaart maken met Google Maps
Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Donderdag 26 oktober
9.30-11.30 uur Schuif eens aan tafel...

Piet Slegers. Zaal Het Trefpunt Het Klooster
19.30 uur Boa informatieavond over duur-
zame energie. De Dassenburcht Nuenen

Vrijdag 27 oktober
11.00 en 19.00 uur Open Huis Savant 

van Lenthof. Kerkstraat in Nuenen 

Vrijdag 27 oktober
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 28 oktober
 10.00 en 16.00 uur Open Huis Savant 

van Lenthof. Kerkstraat in Nuenen

Zaterdag 28 oktober
13.30 - 16.30 uur

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

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 28 oktober
Grand Gala des Princess

Collse Hoeve aan Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 28 oktober
 20.30 uur Groot 80’s & 90’s feest 

Het Klooster

Zondag 29 oktober
08.00-14.00 uur De KLW najaars ruilbeurs/

rommelmarkt. Terrein op het Hei-eind 1, 
een zijstraat van de Vresselseweg in Rooi

Zondag 29 oktober
10.00 uur WLG Mountainbiken voor de jeugd

D’n Heuvel 11 in Gerwen
13.30-17.00 uur Van Gogh- kerkje is open 

voor publiek. Papenvoort Nuenen

Zondag 29 oktober
14.00 uur Gipsy Mood 

de Dorpsboerderij Weverkeshof
14.00 uur Zingerij ‘Dwarsgetuigd’ jubileum-

concert. Strandbad Enode Nuenen

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

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

Café Schafrath Nuenen

Zondag 29 oktober
20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath Nuenen

Maandag 30 oktober
15.30-17.00 uur Kinderworkshop vilten

D’n Heuvel. Heuvel 11 Gerwen

Maandag 30 oktober
20.00-21.00 uur Vragenuurtje peuterspeel-

zaal ’t Kwetternest. Brede school 
De Dassenburcht Nuenen

Donderdag 2 november
09.30 uur Computercafé: 

PC indelen en geordend houden
Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Donderdag 2 november
10.00-12.00 uur Lezing

‘Detox en ontgiften’
Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 2 november
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering. 

Aansluitend een tocht met licht naar het 
kerkhof. H. Clemenskerk Gerwen

Donderdag 2 november 
20.00-21.00 uur Vragenuurtje peuterspeel-

zaal ’t Kwetternest. Brede school 
De Dassenburcht Nuenen

Vrijdag 3 november
9.30- 6.00 Aroma Touch Massage Dag

Reserveren noodzakelijk. 
Instituut Zilverschoon. Berg 51 Nuenen

Vrijdag 3 november 
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

RKVV Nederwetten, Piet Renders paviljoen

Zaterdag 4 november
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

van VVN afdeling Nuenen
Winkelcentrum Parkhof

Zaterdag 4 november 
13.30-16.30 uur

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

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 4 november
18.30 uur De vierde editie van 

Heedoedemee

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.

Bedankt allemaal!!

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele attenties, 
kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen bij onze 
60-jarige bruiloft op 10 oktober.

Ook hierdoor is deze dag voor ons overweldigend geweest.

Nogmaals heel veel dank.
Ad en Jeanne v.d. Ven
Willemstraat Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 29 oktober 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor F. 
Verhoeven.
Woensdag 1 november 19.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.
Donderdag 2 november 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, gelegenheidskoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 28 oktober 18.30 uur: geen 
intentie.
Zondag 29 oktober 11.00 uur: Annie 
Keeris - Smolders; Piet Keeris; Theo 
Keeris; Dorie Hiemstra Keeris; Zus 
Bemelmans - Kessels; Cor Vermeulen; 
Johannes Donkers (vanwege verjaar-
dag); Truce en Herman Campman - 
Heuijerjans; Ien Vermeulen - Karsma-
kers; René Elst; Cor van Lierop; Harry 
van Dijck; Henk Rooswinkel ( namens 
buurt Lindenlaan ); Riet Slippens - van 
Gils ( vanwege sterfdag ); Joop ten Ber-
ge; Ben Gosselink; Adrianus Schepens 
en Peternella Schepens - van Grotel; 
overleden ouders Cees van Laarhoven 
en Gertrude van Laarhoven - Dacus.
Woensdag 1 november 19.00 uur: Har-
rij van der Velden;
Donderdag 2 november 19.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders; overleden 
ouders Sanders - de Greef.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jet Rij-
ken - Pijnenburg, Margot Begemans-
traat 9, Toos Hurkmans -Damen, Von-
delstraat 4 en Nel van Liempt - Des-
sing, Berg 6. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 29 oktober 11.00 uur viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Frans en Anna de Groot - Vrijaldenho-
ven en zoon Henk; Theo van Duppen 
die vorige week is overleden.

Mededelingen
Afgelopen week is in onze parochie op 
75 jarige leeftijd de heer Theo van 
Duppen uit de Mgr. Frenkenstaat 12 
overleden. De uitvaart is op vrijdag 27 
oktober om 10.30 uur waarna bijzet-

ting op het kerkhof te Gerwen zal 
plaats vinden. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

Op 2 november is er in onze kerk om 
19 uur een Allerzielenviering. Aanslui-
tend is er een tocht met licht naar ons 
kerkhof waarbij wij u van harte uitno-
digen mee te lopen. Op het kerkhof 
plaatsen we de lichtjes bij het graf, de 
urn of de naam van uw dierbare overle-
denen. Hebt u geen graf of urn en u wilt 
graag een kaarsje plaatsen bij de naam, 
dan vragen wij u om deze uiterlijk dins-
dag 31 oktober aan ons door te geven 
via mailadres ellydegroof@gmail.com.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 oktober, 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Bea Schenkels; Fien Raaijmakers-
Aalders en Frans Raaijmakers; Thijs 
Migchels.

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

Zondag 29 oktober. Voorganger: K. Se-
ijdell uit Eindhoven. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het Dalit 
project in India. Dinsdag 31 oktober is 
er Samen aan Tafel. Opgave bijsa-

menaantafel@pgn-nuenen.nl. Elke 
donderdag bent u welkom in het Open 
Huis voor een kop koffie of thee. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor an-
dere activiteiten: zie onze website on-
der ‘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 26 oktober. 17.30 uur H. 
Lof van de oktobermaand; 18.30 uur 
H. Mis, gedachtenis van H. Evaristus, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 27 oktober. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 oktober 08.30 uur H. Mis, 
H. Simon en Judas, apostelen. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 29 oktober. Feest van Christus 
Koning. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Na de H. Mis volgt het H. Lof met toe-
wijding van de wereld aan het H. Hart 
van Jezus.
Maandag 30 oktober. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 31 november. 18.30 uur H. 
Mis.
Woensdag 1 november. Allerheiligen. 
18.30 uur gezongen Hoogmis.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

‘Passion Nuenen’ zoekt 
zangers en zangeressen!
Lijkt het jou mooi om in een Passion-koor te zingen? Wil je graag optreden 
voor een groot publiek? Meld je dan vóór donderdag 9 november aan voor 
de kooraudities van ‘Passion Nuenen’.

Initiatiefnemer Brassband Nuenen 
organiseert dit multimediale evene-
ment met passie voor muziek, voor 
Nuenen en voor de regio. Een evene-
ment boordevol lichte en herkenbare 
muziek, uiteraard gebaseerd op het 
Lijdensverhaal, met een lokale twist. 
De uitvoeringen vinden plaats op 23 
en 24 maart 2018 in de Nuenense Cle-
menskerk.
Brassband Nuenen vormt samen met 
popkoor Kolok de muzikale kern. 
Daarnaast geven wij graag volop 
ruimte aan het vele zangtalent dat 
Nuenen rijk is. Want bij ‘Passion Nue-
nen’ hoort natuurlijk een goed Nue-
nens projectkoor! Hiervoor zoeken 
wij een 40-tal enthousiaste koorzan-
gers en -zangeressen.

Aanmelden
• Datum audities: zaterdag 11 novem-

ber en zondag 19 november. 
• Duur auditie: ongeveer 15 tot 20 mi-

nuten. 
• Aanmelden kan via: passion@brass-

bandnuenen.nl

Wat verwachten wij?
• Enthousiasme voor koorzang
• Een geschikte koorstem
• Motivatie om zelfstandig muziek in 

te studeren m.b.v. aangeleverde op-
names

• (Je hoeft dus geen muziek van blad 
te kunnen lezen)

• Deelname aan repetities (met name 
op woensdagavond) 

• Deelname aan een 2-tal studiedagen 
op 25 februari en 11 maart 2018

• Deelname aan technische repetitie 
21 maart 2018

• Deelname aan generale doorloop op 
22 maart 2018 

• Deelname aan de uitvoeringen op 23 
en 24 maart 2018

Wij horen je graag op 11 of 19 novem-
ber 2017!!

Doe mee met de collecte, spek de 
clubkas en verdien extra speelplezier
 
Van maandag 5 t/m zaterdag 10 maart 2018, is de Jantje Beton Collecte. Dan 
gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat 
meer kinderen kunnen spelen. Bovendien kunnen collectanten hun eigen 
club flink helpen, omdat 50% van de opbrengst naar de eigen clubkas gaat.
 
Help je eigen club; doe mee met de 
collecte van 5 t/m 10 maart 2018
Eén keer per jaar organiseert Jantje Be-
ton een grote collecte. Samen met tien-
duizenden vrijwilligers halen we geld 
op, waarmee we zorgen dat er meer 
kinderen kunnen spelen. De helft van 
de opbrengsten besteedt Jantje Beton 
aan speelprojecten in heel Nederland. 
De andere helft is voor de eigen clubkas 
van deelnemende verenigingen. Niet 
alleen Scouting groepen, sport- en 
jeugdclubs kunnen deelnemen aan de 
collecte; ook speeltuinen en organisa-

ties zoals buurtcentra, jongerenwerk en 
kinderboerderijen kunnen meedoen. 
 
Nieuw: de digitale collectebus
Deelnemers aan de collecte kunnen 
naast huis-aan-huis collecteren ook 
een digitale collectebus inzetten om 
de opbrengsten te verhogen. Leden, 
vrienden en familie van leden kunnen 
voor de deelnemende clubs een on-
line collectebus aanmaken en hier-
mee helpen de clubkas te spekken. 
Kijk voor meer informatie en tips op
www. jantjebeton.nl/collecte

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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SPORT
Programma

Voetbal

RKGSV GERWEN
Zaterdag 28 oktober 
RKGSV Vet1 - RKSV Nuenen Vet1 16.00
Zondag 29 oktober
RKGSV 1- HSE 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - SDO’39 2  . . . . . . . . . . . 11.00
SBC 11 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
PUSPHAIRA VR2 - RKGSV VR1  . . 12.00

EMK
Vrijdag 27 oktober
Brabantia 4 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . 22.00
EMK 2 (zaal) - Be’79 4  . . . . . . . . . . 20.55
Zaterdag 28 oktober 
EMK G1G - Theole G1  . . . . . . . . . 10.00
Zondag 29 oktober 
Stiphout Vooruit 1 - EMK 1  . . . . 14.30
EMK 2 - Braakhuizen 3  . . . . . . . . . 11.00
WODAN 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
RKSV Heeze 3 - EMK 4  . . . . . . . . . 12.00
SBC 9 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
EMK 6 - Unitas’59 12  . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Bergeijk VR1  . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 27 oktober
Braakhuizen Vet - Nederw. Vet  . 20.00
Zaterdag 28 oktober
Wilh. Boys Vet.- Nederw. Vet.  . . 16.30
Zondag 29 oktober
Nederw. 1 - Milhezer Boys 1  . . . 14.30
Nuenen 10 - Nederwetten 4  . . 10.00
Nederwetten 5 - Braakhuizen 7 10.00
De Valk Vr.1 - Nederwetten Vr.1  10.00
N. Woensel Vr.1 - Nederw. Vr.2   . 12.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 28 oktober
RKGSV VE1 - Nuenen VE1  . . . . . . 16.00 
Woenselse B. VE1 - Nuenen VE2 16.30
Zondag 29 oktober
Nuenen 1 - Goes  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SV Venray VR1 - Nuenen VR1  . . 12.00
Nuenen 2 - Best Vooruit 2  . . . . . 12.00
Hilvaria 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . 11.45
EFC VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - Pusphaira 2  . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Unitas’59 4  . . . . . . . . 12.00
Tongelre 2 - Nuenen 7  . . . . . . . . 12.00
Acht 4 - Nuenen 8  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - WODAN 7  . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 10 - Nederwetten 4  . . 10.00
Nuenen 11 - Geldrop 7  . . . . . . . . 10.00
Brabantia 10 - Nuenen 12  . . . . . 12.00
RKVVO 9 - Nuenen 13  . . . . . . . . . 12.00

EMK - MVC (De Mortel) 4-2
Door Cor Groenen

EMK kreeg al na 12 seconden de eerste kans op een voorsprong. Het schot van 
Tom Diender ging echter naast. In de 3e minuut viel het eerste EMK doelpunt 
nadat Rick van den Bogaard langs een MVC verdediger stoof en de 1-0 binnen 
schoot. Na een voorzet in de 13e minuut werd Rick Slaats uit een voorzet van Rob 
Verbruggen de kans op de 2-0 geboden, maar het schot ging over het MVC doel. 
Slaats had in de 17e minuut pech dat zijn schot via de lat uit het doel kwam. Na 
deze fase in de wedstrijd kwam MVC beter in de wedstrijd en EMK doelman 
Cuppen moest in de 27e minuut redding brengen na een counter van MVC. En-
kele minuten later kwam EMK goed weg toen een kopbal van de MVC spits 
slechts de paal trof. Van den Bogaard bracht EMK op een 2-0 voorsprong door 
een diepe bal over de uitkomende MVC doelman in het doel te spelen. De EMK 
verdediging kreeg na een slordigheid in de 32e minuut een doelpunt te incasse-
ren. Met en 2-1 score gingen beide teams de kleedkamer in. Na rust was de eerste 
kans voor MVC, maar het schot van de aanvaller ging voorlangs. Enkele minuten 
later had van den Bogaard pech dat zijn schot voorlangs het MVC doel ging. Rick 
Slaats bracht EMK in de 63e minuut met een schitterende omhaal op een 3-1 
voorsprong. Rick van den Bogaard had daarna een aantal kansen om de score op 
te voeren maar hij had daarbij niet echt geluk. Rob Verbruggen kon in de 77e mi-
nuut de score verder opvoeren uit een voorzet van Johan Janssen, maar zijn schot 
ging voorlangs. In de 90e minuut soleerde Rick van den Bogaard door de MVC 
verdediging en schoot de 4-1 binnen. In de laatste minuut van de wedstrijd wist 
de MVC spits de bal bij de 2e paal binnen te koppen en daarmee bracht hij de 4-2 
eindstand op het scorebord. Komend weekend in de topper tegen koploper Stip-
hout Vooruit zal EMK vooral verdedigend beter uit de bus moeten komen, want 
daar werden nogal wat fouten gemaakt deze wedstrijd. EMK speler Edwin Cup-
pen werd door de supporters gekozen als ‘Man of the Match’. 

 

Weer enorme domper voor Nederwetten

Olympia Boys - Nederwetten  8-4
Door Louis Staals

Na een daverende start leek het erop dat Nederwetten het lek van de laatste 
weken boven had. Drie enorme kansen werden via de keeper en de paal van 
Olympia Boys net niet omgezet in een doelpunt 

Rick van den Bogaard scoort 1-0

Maar de eerste scorings-mogelijkheid 
van Olympia Boys was wel raak door 
Nick Megens, die keeper Koen Joosten 
knap passeerde. Giel van Korven mist-
te direct daarna een geweldige kans op 
de gelijkmaker maar zijn schot ging 
net naast. Over en weer werden nog 
verschillende kansen gecreëerd maar 
het was telkens net niet. Tot in de 23e 
minuut een fout in de Olympia verde-
diging prima werd afgestraft door de 
gelegenheidsspits Ben van de Bruggen 

1-1 die dit kunststukje 5 minuten later 
nog eens herhaalde en met een mooie 
lob de Olympia keeper kansloos liet 
1-2. Het werd stil op de tribune van 
Olympia Boys en de meegebrachte 
toeter werd zachtjes onder de bank ge-
legd. Na een half uur werd het nog 
mooier voor Nederwetten toen Toon 
van Rooij bij een doorbraak niet zelf-
zuchtig was en Mathijs Merkx de gele-
genheid gaf om de 1-3 op het score-

Olympia Boys - Nederwetten  8-4

Tweede wedstrijd spannend tot het laatste moment

Bernard de louw    
verdiende winnaar bij rikken
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag was het weer rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen. 
Dat het spelletje rikken nog steeds erg in trek is, bleek ook deze week weer, 
met een goed gevulde rik arena was het weer goed toeven en de opkomst 
was meer dan voortreffelijk. Enkele vaste deelnemers hadden zich afge-
meld maar daar tegenover stond dat enkele nieuwe spelers zich aangemeld 
hadden en zoals altijd had de organisatie ook nu weer gezorgd voor een 
goed gevulde prijzentafel. 

Rikken

Na de loting voor de tafelindeling 
werd om half negen aangevangen voor 
de tweede ronde van het nieuwe sei-
zoen. Voor de pauze werd er maar ma-
tig gescoord en het was Noud Leen-
ders die de leiding had genomen met 
een score van 74 punten. Na de pauze 
zou daar verandering in komen. Het 
was vooral tafel negen waar zich een 
mooie strijd ontspon en ondanks fel 
verweer van de zich altijd in de prijzen 
mengende Toine Raaijmakers en onze 
vaste gast uit Eindhoven Hennie van 
de Velden was het toch Bernard de 
Louw die met slim en tactisch sterk 
spel de punten aaneen reeg en zo met 
93 punten met een meer dan verdien-
de overwinning aan de haal ging. Win-
naar deze week van de loterij een 
waardebon is gewonnen door : Hennie 
van de Velden.

Uitslag vrijdag 20 oktober
1 Bernard de Louw 93 punten
2 Hennie van de Velden  81 punten
3 Toine Raaijmakers  77 punten
4 Noud Leenders  74 punten
5 Hans van de Reek   62 punten
6 Gerton van Leenders   59 punten
7 Riny Schepers  57 punten
8 Jan Bertelink  52 punten
9 Frits Rooijakkers  51 punten
10 Joop Wouters  49 punten 

Vrijdag 27 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 le-
den, ervaren of onervaren. A lle Rikkers 
zijn van harte welkom.
Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor meer 
info 06-10289797 of 06-40320419.
 

Badminton Club Lieshout  
feest op 45 jarig bestaan
 
Op 18 oktober bestond Badminton Club Lieshout precies 45 jaar. Vrijwilli-
gers Ria Donkers en Karin van den Biggelaar hebben daarom een feest-
avond in Oktoberfest-stijl in elkaar gezet die op vrijdag 27 oktober 2017 in 
Café van Lieshout aan de Dorpsstraat in Lieshout gehouden zal worden.

Uit de oude doos: ook in de beginjaren van Badminton Club Lieshout werden al interne 
toernooien afgewerkt. De Clubkampioenschappen 1975 werden geopend door Burge-
meester van Hout (midden).

Badminton

   Atb-tocht        
‘ALS het licht uit gaat’
28 oktober wordt in Eindhoven de tweede editie van de Atb-tocht ‘ALS het 
licht uit gaat’ gereden. Een spectaculaire mountainbiketocht om geld in te 
zamelen voor meer onderzoek naar ALS. Het startsein van de 2e editie van 
deze 30 km lange tocht, wordt gegeven door Jan Zuring. Zelf ALS-patiënt en 
schrijver van de gedichtenbundel ‘ALS het licht uitgaat’. 

Deelnemers fietsen langs de meest op-
merkelijke plekken in Woensel en 
Nuenen. Plekken waar je normaal niet 
mag en kunt komen, zoals Waterschap 
De Dommel, een van de grootste wa-
terzuiveringen van Europa. Groenge-
bieden van de Dommelvallei en het 
terrein van Lunetzorg. De scouting be-
looft de deelnemers te verrassen. Op 
het Wasven klinkt stemmige livemu-
ziek. Het terrein van de IJzeren Man is 
veranderd in een doolhof. Een bezoek 
aan de pier van het zwembad ga je niet 
snel vergeten. Na de tocht is er een af-
terparty met dj in de kantine van de 
Atletiekbaan. De deelnemers krijgen 
daar een hamburger aangeboden. Het 
startgeld en donaties komen volledig 
ten goede aan onderzoeksprojecten 
naar de oorzaak en oplossing van ALS. 
Het belooft weer een mooie avond te 
worden.

Voorinschrijving via www.alshetlicht-
uitgaat.nl. Locatie Sportpark De Honds-
heuvels, J C Dirkxpad 1, 5631 BZ Eind-
hoven. Inschrijven vanaf 18.30 uur op 
locatie. Inschrijfgeld €10. Elke extra do-
natie is welkom. Start tussen 19.30 uur 
en 20.30 uur
Faciliteiten bewaakte fietsenstalling, 
lockers, douches en gelegenheid om de 
fiets af te spuiten.
Alle informatie over het evenement 
lees je op www.alshetlichtuitgaat.nl

Herhalingscursus 
reanimatie
De Nederwettense Vrouwenvereniging 
organiseert op woensdag 8 november 
een herhalingscursus reanimatie in 
Dorpshuis De Koppelaar, De Koppel 1a 
te Nederwetten. Aanvang 20.00 uur.
Er z ijn nog enkele plaatsen vrij, kosten 
€ 15,-. Aanmelden voor 1 november bij 
Petra Manders, tel. 040-2836587 of pe-
tramanders@onsnet.nu.

bord te zetten. Met deze florissante 
stand ging Nederwetten de rust in en 
leek het een kat in het bakkie.
De tweede helft was amper 3 minuten 
oud toen Tim van Mourik Olympia 
weer terug in de wedstrijd bracht. Hij 
omspeelde zijn tegenstander op knap-
pe wijze en passeerde de keeper van 
Nederwetten 2-3. Amper 8 minuten 
later nam dezelfde speler de bal ineens 
op de pantoffel en scoorde met een 
streep in de bovenhoek opnieuw  3-3. 
Olympia Boys kreeg vleugels en Ne-
derwetten werd vleugel lam. In de 50e 
minuut schoot Frank van de Weyer 
van zeker 30 meter over de Nederwet-
ten keeper de 4-3 binnen. Nederwet-
ten herpakte zich wel enigszins en Giel 
van Korven kon na een mooie vrije 
trap van Willem van Rooy de gelijkma-
ker binnen koppen 4-4. Maar bij 
Olympia Boys had men bloed geroken 
en weer een schot van grote afstand 
door Jeroen Corstjens verdween over 
de Nederwetten goalie in het doel 5-4. 
Koen van Bree, speler van Olympia 
Boys strafte een slordigheidje in de 
verdediging af en maakte de 6-4 en op-
nieuw Koen van Bree met een snoei-
harde kopbal zelfs de 7-4. De gifbeker 
was nog niet helemaal leeg voor Ne-
derwetten want ook de laatste druppel 
moest er nog uit en Sherimo Shavian 
mocht zijn goaltje meepikken. 8-4.
De toeter van de Olympia supporter 
dreunde nog een tijdje na bij de mee-
gereisde Nederwetten supporters en 
het boven gewaande lek zal toch nog 
gevonden moeten worden.

Na de eerste ronde van de interne 
competitie bij de jeugd  om de Leo 
Bosch Trofee gaat Nils van Velthooven 
aan kop met 40 punten.

Programma
Vrijdag 27 okt. 20.00 uur: Feestavond 
45-jarig bestaan. Zondag 29 okt. 9.30 
uur: BC Olympus’69-H1 - BCL-H1.

Informatie-bijeenkomst ‘Ziekte 
van Crohn en Colitis Ulcerosa’
Het St. Anna Ziekenhuis organiseert op 7 november van 19.30 uur tot 21.30 
uur in samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 
(CCUVN), een bijeenkomst over de behandeling van de ziekte van Crohn en 
Colitis Ulcerosa.

De nieuwste behandelmogelijkheden 
bij IBD (Inflammatory Bowel Disease) 
komen aan bod en de MDL-verpleeg-
kundigen vertellen u waar u in het St. 
Anna Ziekenhuis terecht kunt met uw 
vragen. Daarnaast is er een lezing over 
ziekteverschijnselen buiten de darmen 
en hoort u over voeding bij IBD.

Aanmelden
De toegang is gratis. U kunt u aanmel-
den via de website www.crohn-colitis.
nl/agenda/hoe-behandel-je-ibd-
geldrop of telefonisch 0348- 420780 
(tussen 10.00 - 14.30 uur op werkda-
gen). 
www.st-anna.nl



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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte  
muurverf ter wereld.

Nu
ook in
Satin.

Doekje
erover.
Klaar!

Profiteer 
maximaal!
De Sigma 
Muurverf-
weken.

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

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

Verf • Behang • Glas • Raambekleding • Gordijnen

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte  
muurverf ter wereld.

Nu
ook in
Satin.

Doekje
erover.
Klaar!

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Wees er snel bij, want OP=OP! Aanbiedingen zijn geldig van 26 oktober t/m 1 november. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen) Openingstijden Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

30%
directe kassa-

kortingMEGA HERFST ACTIE

30% directe kassakorting op alle 
Lancôme en Biotherm producten
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