
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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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

afrit 
6

Parkeerdek met 
500 

parkeerplaatsen
direct aan de A50 (afrit 6)

MEER DAN 

25 XL
WOONWINKELS 

OP 1 PLEIN!

Meubelplein Ekkersrijt 
gelegen op de 
woonboulevard

Extra gemeenteraadsvergadering 
over zienswijze
Door Gerrit van Ginkel

Omdat voor 29 augustus de zienswijzen ingediend moesten worden bij de 
Provincie, is er een extra raadsvergadering ingelast op 23 augustus met het 
enige onderwerp ‘zienswijze’.

komst niet in staat zou zijn om de 
steeds complexer wordende vraag-
stukken het hoofd te bieden.
Hun standpunt was vanaf het begin al 
duidelijk: Nuenen kan niet zelfstandig 
blijven en er is een voorkeur voor fusie 
met Eindhoven. Zij willen wel dat het 
dorpse karakter behouden blijft, de 
lasten niet hoger worden en dat er een 
dependance van het gemeentehuis 
moet komen.
De uiteindelijke stemming voor het 
raadsbesluit leverde geen unanieme 
stemming op, zoals eerder door de 
burgemeester als wens uitgesproken. 
De VVD, de PvdA en raadslid Coolen 
van D66 waren tegen de ingediende 
zienswijze. Voor waren W70, mevr. 
van Stiphout van D66, GroenLinks, de 
Combinatie, CDA en SP.
Zij waren dus voor de zienswijze die 
naar de Provincie is gestuurd die een 
sterke pleidooi inhoudt voor het be-
houd van zelfstandigheid. 

Verschillende fracties kwamen met 
amendementen om de zienswijze die 
er lag aan te passen. Vooral de bijge-
voegde brief bij de zienswijze leverde 
veel opmerkingen op. De toon van die 
brief is, volgens D66, agressief en erg 
verbeten. De bijgevoegde brief zet vol-
gens D66 qua toon als inhoud veel 
kwaad bloed en heeft meer het karak-
ter van straatvechten. De partij pleitte 
er voor die brief niet mee te sturen. 
Deze voegde niets toe.
Vooral het ontbreken van een regiona-
le visie bij de provincie was voor veel 
fracties een punt.
De PvdA voorzag door de omvangrij-
ke overheveling van rijkstaken naar de 
gemeenten, problemen bij de uitvoe-
ring hiervan. Ook voor andere dorpen 
in onze regio voorzag de PvdA te wei-
nig bestuurskracht om deze nieuwe 
taken uit te voeren.
De VVD verkeerde in de stellige over-
tuiging dat Nuenen, zeker in de toe-

Bestaansrecht is inmiddels bewezen

Cultuur Overdag start   
met het derde seizoen
Door Caroline van Nes

et begon met het idee om in een gemeente als Nuenen, waar steeds 
meer mensen tijd overdag hebben, cultuur aan te bieden. Er werd 
contact gezocht met Het Klooster en de eerste filmhuisfilm werd 

gedraaid: Cultuur Overdag was geboren. Inmiddels gaan ze het derde sei-
zoen in en is het cultuuraanbod uitgebreid met muziek en theater. Vrijwil-
ligers Pieta Tomas, Ine van Opstal en Marian Vissers vertellen in Het Kloos-
ter over deze inmiddels voor Nuenen belangrijke culturele instelling.

de praktijk dat het vooral oudere inwo-
ners van Nuenen zijn die overdag tijd 
hebben. Een deel van hen vindt het 
ook niet prettig om ’s avonds nog de 
deur uit te gaan, maar zijn wel cultu-
reel geïnteresseerd. “Met onze activi-
teiten willen we ook de sociale contac-
ten bevorderen”, zegt Pieta. “Daarom is 
de film altijd inclusief een kop koffie of 
thee, zodat men gezellig een praatje 
kan maken. Het is een mooie reden om 
de deur uit te gaan en andere mensen 
te ontmoeten. Misschien is het voor 
sommigen wennen om overdag naar 
een film of een concert te gaan. Maar 
als mensen eenmaal geweest zijn, ko-
men ze vaak weer terug, samen maar 
soms gewoon alleen; er is altijd wel ie-
mand om mee te kletsen.” 

Concertreeks Van Goghkerkje
De films worden altijd vertoond in Het 
Klooster maar theater en muziek op 
diverse andere locaties, bijvoorbeeld 
De Watermolen van Opwetten en het 
Van Goghkerkje. “Het kerkje is natuur-
lijk een hele bijzondere locatie en wat 
dat betreft hebben we nieuws te mel-
den”, vertelt Ine. “Komend seizoen 
hebben we iedere maand een concert 
in het Van Goghkerkje. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee. Elke keer is het 
een andere stijl. Zo hebben we op 20 
september Franse chansons van ‘Bar-
bara’, gezongen door Agnes Bergme-
ijer, maar ook een keer een mini-ope-
ra: ‘Carmen’. Aanmeldingen van musici 

“In februari 2016 draaiden we de eerste 
film”, begint Marian. “Ik had een op-
roep in de lokale kranten gezet om te 
kijken of er belangstelling was om iets 
te organiseren en er meldden zich tien 
mensen. We begonnen zonder budget 
maar al gauw bleek dat er best veel be-
langstelling was. Daarom zijn we het 
iets professioneler gaan aanpakken en 
een stichting geworden. De tweede 
prijs van de Peeltrofee, een prijs voor 
lokale cultuurinitiatieven, zorgde voor 
startkapitaal voor de stichting. Een 
bankrekening, hosting voor de website, 
folders: het kost immers allemaal geld. 
Ook moet steeds afgewacht worden 
hoeveel bezoekers een activiteit trekt; 
een financiële buffer is dus altijd nodig. 
Het blijft altijd spannend of er genoeg 
bezoekers komen, maar gelukkig zit 
dat meestal wel goed.”

Voor iedereen?
Jong en oud zijn welkom bij de activi-
teiten van Cultuur Overdag, toch leert 

V.l.n.r.: Pieta Tomas, Marian Vissers en Ine van Opstal

en podiumkunstenaars komen regel-
matig binnen, dus de komende jaren 
moet het lukken om steeds een mooi 
programma neer te zetten.”

Bekendheid
Marian: “We doen veel om bekend-
heid te krijgen; er is een website, een 
maandelijkse nieuwsbrief en we zijn 
actief op social media (Facebook, 
Twitter en Instagram). Fysieke acties 
zijn er ook: van het Jan Lindersfonds 
mogen we dit jaar een aantal acties 
houden in de winkel, zo is er een Rad 
van Avontuur geweest en een actie 
waarbij klanten enveloppen konden 
trekken en een prijs winnen. Het is fijn 
dat onze vrijwilligers zich zo enthou-
siast inzetten en vooral dat de activi-
teiten door bezoekers gewaardeerd 

voegde brief bij de zienswijze leverde 
veel opmerkingen op. De toon van die 

Programma van 
Atelier Van Gogh
Deze week bij Rond de Linde 
(Nuenen c.a.) het programma

2018-2019 van Atelier Van Gogh

worden. Uiteindelijk doen we het voor 
hen”, besluit ze.

Voor het programma van het komend 
seizoen en meer informatie kunt u te-
recht op www.cultuuroverdag.nl en 
Facebook CultuurOverdag. De sei-
zoensfolders liggen bij Het Klooster. 
Houd ook de lokale kranten in de ga-
ten, alle activiteiten worden daar uit-
gebreid aangekondigd.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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wordt gedurende (maximaal) 2 dagen omgeleid via de Jhr. Marcus 
van Gerwenlaan en de Jhr. Hugo van Berckellaan. Fietsers en voet-
gangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Berg.

Op andere locaties werkt de aannemer met een halve weg afzetting, 
het verkeer kan dan gebruik blijven maken van de Berg. Dit kan wel 
tot enig oponthoud leiden. De werkzaamheden bestaan uit het 
verwijderen van de bestaande bestrating, het egaliseren van de 
hieronder liggende straatlaag en het weer aanbrengen van de be-
staande bestrating. De totale werkzaamheden vergen circa 1,5 week. 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

Eindhoven: Geen doorgaand verkeer via Kosmoslaan
Van de gemeente Eindhoven kregen we het bericht dat zij zijn gestart 
op 13 augustus met de werkzaamheden aan de Kosmoslaan in 
Eindhoven. De weg was aan groot onderhoud toe en krijgt een 
nieuwe inrichting. De Kosmoslaan is tot het einde van 2018 gesloten 
voor doorgaand verkeer. Van 17 september tot 5 oktober is de krui-
sing van de Kosmoslaan met de Soeterbeek(seweg) afgesloten. 
Daarvoor en daarna is de kruising bereikbaar vanuit de Sterrenlaan. 
Tijdens de afsluiting kan verkeer vanuit Nuenen/Nederwetten om-
rijden via de Broekdijk, Gerwenseweg, Smits van Oyenlaan, Euro-
palaan of via Boord, Kapperdoesweg, Europalaan. De Kosmoslaan 
is een 30-km weg die niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Verkeer 
vanuit Nuenen wordt geadviseerd om via de Sterrenlaan te rijden.

INLOOPBIJEENKOMST BLAUWE ZONE 
Dinsdag 18 september 16.00-20.30 uur Raadzaal, Het Klooster
De gemeente Nuenen is van plan om een blauwe (parkeerschijf)zone 
in het centrum van Nuenen in te voeren. De be-
oogde blauwe zone is bedoeld om langparkeren 
in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien 
zorgt een blauwe zone voor een betere benutting 
van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie 
is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar 
voor het winkelende publiek en andere bezoekers 
van het centrum.
 
Graag informeren we u over de plannen. U bent 
van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 
18 september tussen 16.00 uur en 20.30 uur in de Raadzaal van Het 
Klooster (Park 1). Tijdens deze bijeenkomst lichten we toe wat de 
plannen zijn, zijn er gedetailleerde tekeningen, geven we informatie 
over ontheffi ngen en kunt u uiteraard uw vragen stellen. 

Bewoners van het centrumgebied ontvangen binnenkort ook een 
uitnodiging per post.

WERKGROEP MOBILITEIT
Tijdens feestjes heeft iedereen verstand van verkeer!
Laat die mening eens horen op een plaats waar anderen er iets mee 
kunnen. Juist nu is jouw betrokkenheid belangrijk omdat er plannen 
opgesteld worden.

Regionaal en lokaal
De kansen en bedreigingen van mobiliteit herkennen we allemaal: 
fi le op de Helmondweg, overlast bij de Smits van Oyenlaan. Geluk-
kig kunnen we comfortabel met de bus naar de stad en met de e-bike 
naar het werk. Maar is dat voldoende? Is die weg boven Nuenen nog 
nodig? Misschien wordt de Smits van Oyenlaan nog drukker, moet 
Nuenen dan kiezen voor een oostelijke omleiding? Waarschijnlijk 
kun je zelf andere maatregelen verzinnen om Nuenen en de regio 
mobiel te houden. Samen met belangengroepen zoals VVN, Fiet-
sersbond, ondernemers en ‘Nuenen Groen’ maakt de gemeente 
hiervoor het beleid. 

Werkgroepen Nuenen-Oost en Nuenen-centrum
Ben jij een student, jonge ouder, forens of andere ervaringsdeskun-
dige? Help ons, de gemeente, met de vraagstukken die jou bezig 
houden: fi etsbeleid, gemotoriseerd verkeer, leefbaarheid, openbaar 
vervoer of verkeersveiligheid in jouw wijk en daarbuiten! Vooral voor 
Nuenen-Oost en Nuenen-centrum zoeken we nog betrokken Nue-
nenaren die kritisch meedenken met de werkgroep Mobiliteit. Deze 

werkgroep adviseert het college bijvoorbeeld over de functie van de 
bestaande wegen in de wijk en nieuwe wegen maar ook over maat-
regelen (zoals eenrichtingsverkeer of drempels) om de veiligheid te 
verbeteren of de leefbaarheid te behouden. 

Aanmelden
Als jij niet alleen op feestjes je mening wilt laten horen, meld je aan 
bij de werkgroep Mobiliteit. Daar doen je ideeën ertoe en kun je 
invloed uitoefenen op het mobiliteitsbeleid van de gemeente (en 
zelfs de regio). Aanmelden voor de werkgroep kan tot 15 september 
via afdelingssecretaresses@nuenen.nl of via telefoonnummer 040-
2631631.

WERKGROEP SPELEN EN BEWEGEN 
NUENEN-OOST
Maandag 17 september 18.30-21.00 uur Locatie Weverkeshof
Woont u in Nuenen-Oost? Laan ter Catten en omgeving? Kom mee-
praten en ontwerpen aan 'Spelen en bewegen' in uw wijk tussen 
Beekstraat, Smits van Oyenlaan en Papenvoortsedijk. U bent welkom 
op maandagavond 17 september 2018 van 18.30 tot 21.00 uur op 
de locatie Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5. 
We maken plannen, samen met u als bewoner en gebruiker van de 
openbare ruimte. Iedereen is van harte welkom en na maximaal 3 
bijeenkomsten willen we het resultaat in een presentatie aan de 
hele buurt laten zien. Kom meedoen 
en meld je aan via een email naar: 
spelen_bewegen@nuenen.nl Als u in 
de beoogde buurt woont, dan ont-
vangt u binnenkort ook per post een 
persoonlijke uitnodiging. Andere 
buurten volgen in de komende jaren.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 19-08-2018 EN 26-08-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Weverstraat 132 Plaatsen erfafscheiding 
Papenvoortse Heide 7 Oprichten sleufsilo 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Laan d.d. Panakkers 28 Oprichten woonhuis 
Berkenstraat 4 Plaatsen dakopbouw 
De Spijkert 12 Plaatsen dakopbouw 
Eeneind 41 Vervangen kozijn en rollaag 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 113 Realiseren van poort in erfafscheiding 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 75 Aanvraag Drank- en Horecawet (art.3) 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Mulakkers 23 Ezeltjesdag 2018 op 2 september 
Sophiastraat  Burendag Panakkers 22 september 
Nuenen c.a. Vincentwandeling 16 september 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
23-08-2018 Broekdijk 20 Ontwerp omgevingsvergunning 
  oprichten jongveestal, realiseren 
  mestvaalt en uitbreiden 
  werktuigenloods. 
23-08-2018 Berg 37 Ontwerp omgevingsvergunning 
  renoveren en uitbreiden woning 
  (rijksmonument). 
23-08-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de 
  invordering van de leges 2018. 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal 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

In september en oktober is de GFT+E inzameling 
iedere 2 weken. Raadpleeg uw afvalkalender!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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

4 september 2018 Commissie Ruimte
• Reconstructie Broekdijk
• Bestemmingsplan Nuenen Zuidoost
• Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Bereik-

baarheidsagenda
• Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring 

van geen bedenkingen niet is vereist
• Verklaring van geen bedenkingen Nieuwe Dijk 18 en 

Dubbestraat 2A
• Archeologische verwachtingen- en waardenkaart Nuenen-

West
5 september 2018 Commissie Samenleving

• Woonvisie Sinti
• Actualisering beleid sociaal domein

6 september 2018 Commissie ABZFin
• 1e Bestuursrapportage 2018 en 3e Begrotingswijziging 

2018 Dienst Dommelvallei
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de sa-
menvoeging van de gemeente 
Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 
2018 is er een referendum over 
de samenvoeging van Nuenen 
c.a. en Eindhoven. Breng uw 
stem uit met uw stempas én 
identiteitsbewijs! De stempas-
sen worden uiterlijk 26 sep-
tember thuis bezorgd. U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlo-
kalen in de gemeente Nuenen c.a. U kunt alleen stemmen met een 
stempas én identiteitsbewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een 
volmacht. Heeft u vragen over de organisatie van het referendum 
dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of 
terecht op de website www.nuenen.nl 

SNOEI UW TAXUSHAAG NU
Help mee en snoei uw taxushaag nog vóór vrijdag 7 september! Nog 
maar even is er voldoende werkzame stof in de taxusscheuten aan-
wezig om dit in te zetten voor de strijd tegen kanker. Dit jaar start-
te de inzameling in juni, maar met de komst van de zinderende 
hitte, was er daarna radiostilte. Mensen zagen de haag niet meer 
groeien en stelde het snoeien in grote getalen uit. Met de komst van 
de eerste buien kwamen ook de afspraken weer binnen. De drukste 
augustus maand sinds het begin van de Taxus Taxi Actie volgde, 
maar veel taxushagen zijn nog niet gesnoeid. Stichting Taxus Taxi 
roept iedere taxushaag bezitter op hun haag te snoeien vóór vrijdag 
7 september. Uw taxussnoeisel aanmelden kan nog tot en met don-
derdag 6 september via www.taxustaxi.nl/afspraak of telefonisch 
via 085- 489 63 50.

WEGWERKZAAMHEDEN
Onderhoud bestrating Berg
In de straat Berg, vanaf de Broekdijk tot en met de Weverstraat, 
gaat de gemeente Nuenen enkele verzakkingen in het wegdek her-
stellen. Vanaf maandag 3 september a.s. om 7.00 uur start de aan-
nemer met de werkzaamheden. De Berg wordt ter plaatse van de 
Dennenlaan geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit 

 



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

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 30 augustus t/m woensdag 5 september

Haricots-verts
 per pakje  1,99
Bosuien        
pan klaar   per bos 0,79

Crispy salade     
 250 gram 1,99

Alkmene appel      
 hele kilo 1,49

Blauwe druiven          
 1/2 kilo 0,99

Ook voor de 
Best Belegde Broodjes!!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Home sweet home!

Perssinaasappels
hele kilo 1,69

4 Mega Burgers  .......5,95
100 gr. Snijworst +
100 gr. Boterhamworst .. samen 2,50
Crispy kippendijtje
100 gram .................................................1,70
Kalfs Schnitzels
of Kalfs Oesters
100 gram .................................................2,95 
Rib Eye 
roerbakreepjes
100 gram .................................................2,40 
“Honey Brie”
Schnitzel  met brie, honing en pijnboompitten 
100 gram .................................................1,75  

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 35 : geldig maandag 27 augustus t/m zaterdag 1 september_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood 
Fijn volkoren met diverse zaden en pitten
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes € 500

4 Kersenfl appen   € 300

½ Rozijnenbrood € 125
_____________________________________________________

Red Velvetvlaai
Witte chocoladebavarois,
stukken red velvetcake en slagroom
Half € 6,95     € 1395
_____________________________________________________

Appelplaatcake
Heerlijk romige cake 
met stukjes appel    NU 3 + 1 GRATIS_____________________________________________________

VRIJDAG & ZATERDAG: WEEKENDVERWENNER

2 Roombroodjes  VOOR € 199

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

9 SEPTEMBER
19.00 UUR
SOMEREN
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•  STREETDANCE •  WORKSHOPS •  PRIVÉLESSEN 

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Ook privéles 
en workshop 

aan huis!

HEEZE  
Nieuw: Café zaal de Brug

18.30 uur: Hip Hop/Breakdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque Beginners

SOMEREN  
Hellendoorn Dansschool

17.00 uur: Salsa/Bachata Gevorderden
18.00 uur: Paren Zilverster/Goud
18.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2)
18.45 uur: Paren Goudster II 
19.00 uur: Paren Zilver 
20.00 uur: Paren Gevorderden/Goud
20.00 uur: Stijldansen Beginners (zaal 2)
21.00 uur: Paren Gezelligheid 
21.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2) 

NUENEN
Café/Zaal René

19.00 uur: Rock & Roll/Swing
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa/Bachata Beginners

VALKENSWAARD
Zaal Maenen

19.30 uur: Paren Gezelligheid
20.30 uur: Paren/Alleengaanden/Zilver
20.30 uur: Paren/Alleengaanden/Beginners
21.00 uur: Paren Vergevorderden
20.00 uur: Salsa/Bachata Beginners (zaal 2)

facebook.com/

SUPER!!!

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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)www.parkstreetbbqgrill.nl

Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

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
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Van Gogh Monumenten 
 
Breda 
  1  Villa Mertersem 
  2  Grote Kerk 
  3  Graven grootouders en oom Cent

Eindhoven 
  4  Genneper watermolen 
  5  Collse watermolen 
  6  Sint-Catharinakerk 
  7  Woning van Antoon Hermans

Etten-Leur 
  8  Protestantse kerk en begraafplaats 
  9  Kosterswoning 
  10  Pastorie met eerste atelier 
   (niet meer bestaand) 
  11  Oude Raadhuis 
  12  Lambertuskerk 

Helvoirt 
  13  Pastorie 
  14  Protestantse kerk 
  15  Graf oom Johannes van Gogh 

Lieshout 
  16  Molen de Vogelenzang 

Zevenbergen 
  17  Kostschool Jan Provily 

Nuenen 
  18  Pastorie en tuin 
  19 Huis Nune Ville 
  20  Huis Aardappeleters
  21  Protestantse kerk 
  22  Heilige Clemenskerk 
  23  Sint-Clemenskerk 
  24  Windmolen de Roosdonck
  25  Kerkhof met graf vader Van Gogh
  26  Opwettense watermolen 
  27  Woning koster, (locatie) atelier 
   (niet meer bestaand) 
  28  Populierenlaan
  29  Wevershuisje 
  30  Voormalig Raadhuis
  31  Van Gogh monument Krop 

Tilburg 
  32  Stadspaleis Willem II / HBS 
  33  Kosthuis

Zundert 
  34  Geboorteplek Vincent van Gogh en tuin
  35  Protestantse kerk en begraafplaats 
  36  Kosterswoning 
  37  Markt 25, woonhuis peettantes
  38  Markt met gemeentehuis en dorpspomp 
  39  Van Gogh monument Zadkine 

Welkom in Brabant, Vincent’s homeland
Vincent van Gogh werd in 1853 geboren in Noord-Brabant (Nederland). Hij woonde en werkte er het grootste deel van zijn leven. 

Hier ontstond zijn liefde voor natuur en ontwikkelde hij zijn unieke talent. Bezoek de erfgoedlocaties en volg Vincents voetsporen 

vanaf zijn kindertijd in Zundert, de start van zijn carrière in Etten-Leur, tekenles in Tilburg en zijn eerste meesterwerk in Nuenen. 

Met maar liefst 39 Van Gogh Monumenten en origineel werk in Het Noordbrabants Museum, brengt een bezoek aan Brabant je 

dichter bij Vincent dan ooit. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.vangoghbrabant.com.

       Inspirerend? @VangoghBrabant

vangoghbrabant.com

Van Gogh Monumenten in Brabant 

Provincie, bedrijven en particulieren investeren in vastgoed Van Gogh in Brabant

Van Gogh erfgoed in Boord-Brabant 
zekergesteld voor de toekomst
 

Van Gogh Brabant verwacht dat de 
bezoekersaantallen met dit plan 
groeien van circa 108.000 bezoekers 
in 2018, naar 500.000 vanaf 2025. 
Daarmee kunnen de toeristische be-
stedingen in de regio oplopen tot 40 
miljoen euro per jaar. Bij de behande-
ling van de begroting 2019 in novem-
ber besluiten Provinciale Staten over 
de voorgestelde investering door de 
provincie.
 

Met Van Gogh heeft Brabant een 
icoon van wereldformaat. Zijn nala-
tenschap trekt een groeiend aantal be-
zoekers van over de hele wereld naar 
Brabant. Zoals Vincent van Gogh fi-
nanciële steun van zijn broer Theo no-
dig had om zich als schilder te ont-
plooien, heeft Van Gogh Brabant nu 
partners nodig om Vincents erfgoed te 
beschermen en de locaties uit te brei-
den. Om daarvoor voldoende kapitaal 
bijeen te krijgen, geeft Van Gogh Bra-
bant certificaten uit. Daarmee worden 
in eerste instantie de erfgoedlocaties 
in Zundert, Etten-Leur en Nuenen 
verworven en ontwikkeld tot Van 
Gogh Heritage Centres. Bij de start 
van de uitgifte zijn al meerdere bedrij-
ven enthousiast ingestapt, zoals Eind-
hoven Airport, DELA, Simac en Trifaire.
 
Investering provincie
Gedeputeerde Staten stellen aan Pro-
vinciale Staten voor aan het plan bij te 
dragen, door ook voor 2,5 miljoen euro 
aan certificaten af te nemen, zodra Van 
Gogh Brabant zelf voor tenminste 1 
miljoen euro aan certificaten heeft ver-
kocht. De provincie verstrekt daarnaast 
een lening zodat Van Gogh Brabant kan 
starten met de uitvoer van de plannen 
onder Van Gogh Vastgoed NV. Bert 
Pauli, gedeputeerde economie, over de 
investeringsplannen: “Vincent van 
Gogh is een geboren en getogen Bra-
bander. Het provinciebestuur vindt het 
behoud van zijn erfgoed en het doorge-
ven ervan aan volgende generaties erg 
belangrijk. We kunnen Brabant boven-
dien met de plannen nog aantrekkelij-
ker maken voor buitenlandse toeristen, 
bedrijven en werknemers.”
 

Balustrade: vlnr Bart de Boer (vice-voorzitter Van Gogh Heritage Foundation) - Bert Pauli 
Gedeputeerde Economie Provincie Noord-Brabant - Bert van de Els (voorzitter Van Gogh 
Heritage Foundation). 
Entree Vincentre vlnr: Eerste investeerders, vertegenwoordigers van Gerard Meulensteen - 
Gemeente Nuenen - NHTV Breda University of Applied Sciences - DELA - Ticketsplus - Eind-
hoven Airport - Van Gogh Bike - Trifaire

Soe�  Centrum 
Op zondag 2 september houdt het 
Soefi Centrum Eindhoven een Uni-
versele Eredienst. De heer Wali van 
der Putt zal het thema Liefde voor 
God en Zijn profeten, vanuit het Uni-
verseel Soefisme en met teksten uit de 
grote Wereldreligies belichten. 

Doelstellingen van het Universeel 
Soefisme zijn: Respect tonen voor an-
dersdenkenden; verbinding leggen 
tussen oost en west; volgen van het 
mystieke pad.

De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein 
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang 
11.00 uur. Na afloop is er koffie en 
thee, een boekentafel en geleg enheid 
tot een nagesprek. Iedereen is van 
harte welkom. De toegang is vrij.

Op 24 augustus is Van Gogh Brabant gestart met de uitgifte van vastgoed-
certi� caten voor Van Gogh erfgoed. Bedrijven en particulieren kunnen 
daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit 
het leven van Vincent van Gogh. Van Gogh Brabant wil met de opbrengst het 
erfgoed duurzaam exploiteren om het aan toekomstige generaties door te 
kunnen geven. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om 
mee te investeren in de plannen. Het is voor het eerst dat bedrijfsleven, ge-
meenten en de Provincie Noord-Brabant zo intensief samenwerken om aan-
koop, bescherming en uitbreiding van Van Gogh erfgoed te realiseren.

Van Gogh Heritage Foundation
Bert van der Els (voorzitter Van Gogh 
Brabant) ziet een gezamenlijke opgave 
in het versterken van het Van Gogh erf-
goed. “Het gaat niet alleen om het ver-
groten van bezoekaantallen en het beter 
internationaal op de kaart zetten van 
Nederland en Brabant als bestemming 
en vestigingsregio. We hebben een nog 
grotere plicht om onze jeugd te vertellen 
over het belang van Van Gogh voor de 
Europese cultuurgeschiedenis en zijn 
betekenis voor onze identiteit. Daarvoor 
is een sterke Van Gogh Heritage Foun-
dation opgericht die Van Gogh Brabant 
en de Van Gogh Vastgoed NV onder-
steunt met het realiseren van deze ver-
antwoordelijke taak”. De Brabantse aan-
pak past bovendien uitstekend in de na-
tionale strategie om bezoekers meer 
over het land te spreiden.

Vrijwilligersprijs 2018
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) 
in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. Deze 
prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen aan de 
betre� ende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

komt niet in aanmerking voor de 
Vrijwilligersprijs. 

• Alle leeftijdsgroepen kunnen in 
aanmerking komen voor een Vrij-
willigersprijs. 

• Vrijwilligers die niet bij een vereni-
ging of stichting horen krijgen ge-
lijke kansen. 

Criteria om voor de geldprijs in aan-
merking te komen:

• Organisaties kunnen slechts één-
maal de geldprijs ontvangen die 
hoort bij de Vrijwilligersprijs.

• De toe te kennen geldprijs mag op 
geen enkele wijze de selectie van de 
vrijwilliger beïnvloeden.

• Als na selectie van de kandidaat 
voor de Vrijwilligersprijs blijkt dat 
de organisatie die de vrijwilliger 
voordraagt, al eerder de geldprijs 
heeft ontvangen (bij een andere 
vrijwilliger), wordt gekeken naar 
eventuele andere organisaties waar 
de voorgedragen vrijwilliger werk-
zaam is (of is geweest). De com-
missie onderzoekt welke organisa-
ties dat zijn en de selectie vindt 
plaats door stemming.

• Als de geselecteerde vrijwilliger op 
geen enkele wijze verbonden is aan 
een organisatie, dan kan deze per-
soon in overleg met de gemeente 
een Nuenens maatschappelijk doel 
aanwijzen waar de geldprijs naar 
toe gaat.

• Indien twee (of meer) verenigingen 
dezelfde vrijwilliger voordragen 
wordt de geldprijs verdeeld onder 
de voordragende verenigingen.

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan!

Hebt u vragen? Neemt u dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen tele-
foon: 040-2831675. Het Steunpunt is 
onderdeel van het CMD en is bereik-
baar op ma t/m do van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur. U 
kunt ook een mail sturen naar: ismene.
borger@levgroep.nl.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. We nodigen or-
ganisaties nadrukkelijk uit om ook 
jonge vrijwilligers voor te dragen voor 
deze vrijwilligersprijs. De prijs bestaat 
uit een bedrag van € 1000,- voor de or-
ganisatie waarvoor de vrijwilliger 
werkzaam is.

Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commis-
sie Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria en 
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen 
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in 
Nuenen) die betrokken zijn bij het 
vrijwilligerswerk. Het College van 
Burgemeester en Wethouders maakt 
uiteindelijk de keuze. De burgemees-
ter reikt de Vrijwilligersprijs uit tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente.

Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2018. 
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te 
verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van het CMD in 
Nuenen. Het volledig ingevulde for-
mulier moet vóór 1 november 2018 
binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk.

De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
• Het moet gaan om werk dat vrij-

willig (dus niet beroepsmatig) ge-
durende een langere periode (mi-
nimaal 5 jaar) wordt verricht voor 
een maatschappelijke organisatie 
in Nuenen of voor een of meer in-
woners van de gemeente Nuenen 

• De jaren van verricht vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht 
op meerdere fronten en/of voor 
meerdere organisaties, kunnen bij 
elkaar worden opgeteld).

• De kandidaat is zelf inwoner van de 
gemeente Nuenen c.a. 

• Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of 
een koninklijk/gemeentelijk lintje, 

Zonder armen om je heen
Als je als kind je vader of moeder verliest, heeft dat enorme impact. Opgroei-
en ‘zonder armen om je heen’ is een gemis dat je als volwassene op latere 
leeftijd parten kan spelen, bijvoorbeeld als je zelf kinderen krijgt of als je in 
aanraking komt met een nieuw verlies. Het kan ook zijn dat je problemen 
hebt op je werk of in je relaties. Tijdens de ontmoetingsdag ‘Zonder armen 
om je heen’ wordt je uitgenodigd deze tekens van vroeg verlies te verstaan.

Doel van deze dag
De dag met de titel ‘Zonder armen om 
je heen’ vindt plaats op 6 oktober van 
09.30 tot 16.00 uur in ‘De Regenboog’ 
in Nuenen en is bedoeld om mensen te 
ontmoeten die een vergelijkbare erva-
ring hebben. Je krijgt de gelegenheid 
om stil te staan bij je verlies, ruimte te 
maken voor jezelf, nieuwe inzichten 
op te doen en je verhaal te delen, zodat 
er een opening komt voor verdere per-
soonlijke ontwikkeling en je de draad 
van je leven krachtig kunt oppakken.

Programma
Er is een gevarieerd programma met 
workshops en een interactieve lezing 
door enthousiaste, professionele bege-
leiders waarin verschillende onder-
werpen aan bod komen, omlijst met 
live muziek door een zangeres.

Symptomen
Herken je enkele van de volgende alge-
mene symptomen? Dan is deze dag 
mogelijk iets voor jou! Onzekerheid, 
moeilijk keuzes kunnen maken, con-
trole willen houden, relatieproblemen, 
gebrek aan vertrouwen in anderen en 
jezelf, stilletjes altijd rekening houden 
met de dood of teveel voor anderen 
zorgen, dat kunnen tekens zijn van het 
verlies in je jeugd.

Aanmelden en investering
Informatie over deze dag kun je vinden 
op de website: www.zonderarmenom-

jeheen.nl. Heb je vragen of wil je je 
aanmelden, stuur dan een email naar 
Anjo Lourens: zonderarmenomje-
heen@gmail.com.
De prijs voor deze dag bedraagt € 85,- 
euro inclusief drankjes de hele dag, 
een uitgebreide lunch en een program-
ma- en herinneringsboek.

 

Bezoek aan de bibliotheek  
van Kasteel Heeze
Voor de ware boekenliefhebber en of kasteelliefhebber organiseert Kasteel 
Heeze, in samenwerking met Bibliotheek Dommeldal en de stichting vrien-
den van de Bibliotheek Heeze-Leende, vier maal een bijzondere lezing over 
de kasteelbibliotheek van Kasteel Heeze. Met natuurlijk daarna een bezoek 
aan die bibliotheek.

Bezoek na aanmelding
De lezing inclusief bezoek duurt onge-
veer anderhalf uur. Vanwege het be-
perkt aantal plaatsen kan alléén online 
aangemeld worden. Dus wees er snel 
bij, via bibliotheekdommeldal.nl, klik 
op Agenda & Kaartjes. De toegang is 
€ 7,50 (inclusief koffie/thee). U krijgt 
een bevestiging van uw aanmelding. 

Nog een tip: neem een trui of vest mee, 
want de ruimtes zijn niet verwarmd!
www.bibliotheekdommeldal.nl 

Dol op boeken, Kastelen 
of Bibliotheken?
Reserveer dan één van deze data: za-
terdag 8 september om 11.00 uur èn 
nog een keer om 14.00 uur; donderdag 
20 september om 19.30 uur; zondag 30 
september om 11.00 uur. Op die dagen 
vertelt Guus Braun uit Heeze, over de 
geschiedenis van de kasteelbibliotheek 
en over de bijzondere boeken uit deze 
collectie. Speciaal voor de bezoekers 
van deze lezingen, gaat daarna de kas-
teelbibliotheek open. 
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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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Hypotheek; ook voor ouderen!
Je bent zo oud als je je voelt. 80 is het nieuwe 60 en 60 is het nieuwe 40. Je 
leven begint pas bij 50! Tenminste als we de krant mogen geloven. 
Maar helaas denken veel hypotheekverstrekkers daar anders over. Voor ou-
deren was het erg lastig om een hypotheek af te sluiten. Dit kwam vooral 
omdat geldverstrekkers na je 56 strenger gaan kijken naar je inkomen. De 
aanname is dat mensen na deze leeftijd over het algemeen minder gaan ver-
dienen en minder gaan werken. Bovendien heb je na 30 jaar ook geen recht 
meer op hypotheekrenteaftrek.

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

Gelukkig wordt dat nu anders. De Na-
tionale Hypotheek Garantie maakt 
het voor ouderen namelijk gemakke-
lijker om een hypotheek af te sluiten. 

Soepelere regels
De Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) heeft onlangs de mogelijkhe-
den verruimd voor ouderen om hun 
hypotheek af- of over te sluiten. Bij se-
nioren die 10 jaar of minder tot hun 
AOW hebben, wordt vanaf nu name-
lijk gekeken naar de werkelijke 
maandlasten in plaats van genor-
meerde lasten. Ook wordt er gekeken 
naar het nu al vaststaande inkomen 
na het pensioen. Beide zaken vallen 
vaak veel gunstiger uit voor de oude-
ren waardoor een hypotheek sneller 
mogelijk is. 

Wat is 
Nationale Hypotheek Garantie?
De Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) is een soort extra zekerheid zo-
wel voor jou als voor de geldverstrek-
ker. Jij weet zeker dat je een hypo-
theek afsluit die past bij je inkomen. 
Daarnaast vormt NHG een zekerheid 
in het geval je de hypotheek niet meer 
kunt betalen, bijvoorbeeld door een 
scheiding, problemen met je gezond-
heid of door werkloosheid. 
Er zijn wel enkele voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een NHG. 
Zo mag de koopprijs van de nieuwe 
woning niet hoger zijn dan € 265.000. 
Als je energiebesparende maatrege-
len meefinanciert dan stijgt deze 
grens naar maximaal € 280.900. Ui-
teraard moet je dit extra geld wel be-

steden aan energiebesparende maat-
regelen. 

Waarom zou je als oudere een (nieu-
we) hypotheek nemen? 

A� ossingsvrije hypotheek gunstig 
her� nancieren:
In het verleden werd vaak een aflos-
singsvrije hypotheek afgesloten. Je 
hoeft dan tijdens de looptijd niet ver-
plicht af te lossen. Na 30 jaar kun je 
dan nog een flinke schuld hebben 
waarover je geen rente aftrek meer 
hebt. Het kan dan een goede optie 
zijn je hypotheek opnieuw te finan-
cieren. Met de versoepelde regels van 
het NHG gaat dit nu een stuk makke-
lijker. 

Makkelijker verhuizen:
Menig oudere wil op latere leeftijd 
graag verhuizen naar een kleinere 
woning. Minder onderhoud en ook 
vaak minder kosten. Ook hier geldt 
weer dat de kleinere woning niet 
meer mag kosten dan € 265.000. 
Daarnaast moeten je nieuwe maand-
lasten lager zijn dan bij je vorige wo-
ning en moet je de rente voor mini-
maal 20 jaar vastzetten. Let op ook 
voor duurdere woningen zijn er mo-
gelijkheden zonder Nationale Hypo-
theek Garantie!  

Overwaarde in je huis gebruiken
Je komt ook sneller in aanmerking 
voor bijvoorbeeld een verzilverhypo-
theek waarmee je de overwaarde in je 
huis kunt gebruiken. Eindelijk die we-
reldreis maken of echt minder gaan 
werken. 

Alle voordelen op een rij?
Dit artikel geeft enig inzicht in wat er 
mogelijk is en wat enkele eisen zijn. 
Wil jij meer weten over de voordelen 
van NHG? En ben je benieuwd aan 
welke eisen je precies moet voldoen? 
Neem dan contact op met een erkend 
en onafhankelijk financieel adviseur 
voor inzicht en overzicht. 

De Wettense 
Zomermarkt
Dit jaar organiseert CV De Wetters 
'De Wettense Zomermarkt'. Het be-
looft een gezellig, vernieuwd en zo-
mers evenement te worden met ver-
schillende kraampjes en natuurlijk de 
lokale horecagelegenheden. 
De zomermarkt zal plaatsvinden op 
zondag 9 september in de Hoekstraat 
te Nederwetten. Vanaf 's morgens 
10.00 uur ben je van harte welkom en 
de entree is gratis! Het is een markt 
voor jong en oud! 
En... er kunnen nog kraampjes ge-
huurd worden! Ook verenigingen zijn 
van harte welkom! 
Kijk voor meer informatie op 
www.cvdewetters.nl

 

 

 

 

9 september  2018 

 

 

 Kijk  voor  meer  informatie  op   www.cvdewetters.nl 

of   stuur   een   e-mail   naar  of   stuur   een   e

dewettensebraderie@gmail.comdewettensebraderie@gmail.com 

  

Kijk  voor  meer  informatie  Kijk  voor  meer  informatie  op   www.cvdewetters.nlop   www.cvdewetters.nlop   www.cvdewetters.nl
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 Stichting Vrienden van de Ak-
kers/Jo van Dijkhof heeft op 24 
augustus afscheid genomen van 
de secretaris van het bestuur, 
Godfried Schijven.

Met Wil Vermeulen was Godfried 
oprichter van de Stichting die 
zich met succes ten doel stelt om 
extra’s te organiseren en te � -
nancieren voor de bewoners van 
de Akkers en de Jo van Dijkhof.
Godfried was ruim 12 jaar onaf-
gebroken secretaris.

Bij zijn afscheid gaf hij de blij-
vende bestuursleden mee om 
vooral ook aandacht te (blijven) 
geven aan de vrijwilligers bij bei-
de instellingen, van wie het werk 
door de bezuinigingen in de zorg 
steeds meer onmisbaar en nood-
zakelijk wordt.

 Onze pa    
is zijn geheugen  
en zijn elektrische 
� ets kwijt
En dat geheugen kunnen we natuur-
lijk niet meer terugvinden maar we 
hopen zijn fiets wel. Hij is erg onge-
rust omdat hij zijn fiets mist en niet 
weet waar hij hem neergezet heeft. De 
fiets is al enkele weken kwijt. 
Wie weet waar zijn elektrische fiets is 
of wie heeft hem uit veiligheidsover-
wegingen binnen gezet. De fiets staat 
wel op slot en de fietssleutels heeft 
ons vader nog wel. 
Het is een elektrische damesfiets van 
het merk Sparta antraciet/zilverkleurig. 
Wie weet waar zijn fiets is? Zou u ons 
willen bellen zodat we hem op kunnen 
halen?
Tel: 040-2833163 of 06-34940060.

Thema-avond over 
herindeling met 
Ronald van Raak 
met nieuwe datum 
De SP organiseert op 14 september om 
19.30 uur tot 22.00 uur in de Gasterij 
van Jo van Dijkhof een open thema-
avond over de voorgenomen fusie. 
(LET OP: in eerdere berichtgeving 
stond 7 sept. Maar omdat Ronald van 
Raak dan plotseling verhinderd is, nu 
dus op de 14e september)

Spreker is Ronald van Raak. Hij is één 
van de langst zittende Tweede Kamer 
leden en is de fusiespecialist van de SP 
Tweede Kamerfractie. Hij is betrokken 
geweest bij meer dan tweehonderd ge-
meenten die met een fusie te maken 
kregen. Hij weet dus als geen ander 
van de hoed en de rand in fusieland.
Aan hem kunt u op14 september aller-
hande verhelderende en kritische vra-
gen voorleggen, zoals: “Wat heeft het 
referendum nog voor zin?”. Maar na-
tuurlijk wordt er ook gediscussieerd 
over nut en noodzaak van deze voor-
genomen fusie. 
Het is belangrijk om te weten dat deze 
avond niet alleen voor SP-leden is, 
maar dat hij openstaat voor alle geïnte-
resseerden.

Ter onderbreking zullen er een paar 
keigave muzikale intermezzo’s zijn.
Welke band dat gaat invullen houden 
we nu nog even geheim. Maar één ding 
is zeker: u heeft echt iets gemist als u 
niet op deze avond bent geweest.
 

Villa Den Bergh  van     
het gemeentehuis verbouwd 
Wellicht niet bij iedereen bekend, maar de villa van het gemeentehuis is on-
langs van binnen � ink verbouwd. Burobas uit Eindhoven kreeg vorig jaar de 
vraag om het ontwerp te maken voor het monument. Het is sinds een paar 
maanden in gebruik.   

Veel Nuenenaren hebben goede herin-
neringen aan het gemeentehuis en in 
het bijzonder de trouwzaal. Deze is 
ook gemoderniseerd en heeft een mul-
tifunctioneel karakter gekregen.   
Verleden, heden en toekomst worden 
verbonden met elkaar in het interieur 
van de villa. Villa Den Bergh dateert uit 
1930 en is oorspronkelijk gebouwd als 
woonhuis. Sinds 1953 is de villa in ge-
bruik al onderdeel van het gemeente-

huis. De kamers van de burgemeester 
en wethouders zijn benaderd als ‘stijl-
kamers’ met ieder een eigen sfeer. Bo-
ven de zware houten lambriseringen is 
klassiek behang aangebracht in ver-
schillende kleuren en motieven. De pla-
fonds zijn gerenoveerd en de verlich-
ting is aangepast. De trouwzaal is voor-
zien van een asymmetrisch geplaatste 
ovalen tafel en een ‘publiekstribune’ in 
de vorm van informele poefjes.   

Drie bijeenkomsten vanaf  
donderdag 27 september

IVN-Insectencursus 
voor beginners 
Insecten vormen de helft van alle die-
ren en plantensoorten in de wereld. 
Naar schatting zijn er 35.000 soorten 
in Nederland. Insecten zijn volop in 
het nieuws door hun dramatische af-
name.  Door met insecten bezig te 
gaan, ga je meer zien en herkennen. 
Deze cursus laat je kennismaken met 
gevarieerdheid en de wonderlijke we-
reld van de kleine beestjes.
1e avond: anatomie en indeling insec-
tenrijk. Na de pauze een film van Toon 
Gevers over de voortplanting van vlin-
ders, bijen en wespen.
2e avond: leefwijze en kringlopen
3e avond: bestuiving en bestuivers: vlin-
ders, bijen, hommels en zweefvliegen. 
Na de pauze bijenhotels en het IVN-
project bijenvlinderveldjes in Nuenen. 
Data: donderdag 27 september, 11 en 
25 oktober, 20.00-22.00 uur in IVN-
ruimte in Het Klooster, Park 1 in Nue-
nen. Inschrijving via cursusivnnue-
nen@gmail.com. en € 20,- overmaken 
op IVN. Nuenen NL97 RABO 0109 
1201 08 o.v.v. insectencursus. Per mail 
krijg je een bevestiging van je inschrij-
ving, omdat er maximaal 30 mensen 
mee kunnen doen. Koffie/thee in de 
pauze en reader achteraf zijn inbegre-
pen bij de prijs.

Ellie Kok en Frans van der Horst
Werkgroep BijenVlinders

Reuma en 
Vermoeidheid
Bijna de helft van de mensen met een 
reuma krijgt met aanhoudende ver-
moeidheid te maken. Hoe kunt u hier 
het beste mee omgaan? 

Kom naar onze thema middag op We-
reldReumaDag 12 oktober:  
Reuma en Vermoeidheid
vrijdag 12 oktober 13.30 - 16.00 uur

Sprekers: Prof. dr. P. van Riel, reumato-
loog en dr. S. Rongen-van Dartel, on-
derzoeker ziekenhuis Bernhoven 
Uden / RadboudUMC Nijmegen.

De lezing is openbaar en gratis toegan-
kelijk. Ook niet leden zijn welkom. 

Aanmelden: liefst vóór maandag 8 ok-
tober bij Greet: 06 83 40 78 50 
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kaste-
lenplein 167, Eindhoven.

HIEP HIEP HOERA!
Ons pap en opa  Frans Verschueren  
wordt op donderdag 30 augustus 
90 jaar !!! Wij zijn blij met deze mijl-
paal. Ga zo door lieverd.
WE LOVE YOU !!!!!

kinderen en kleinkinderen

Ronald van Raak
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Ezeltjesdag,   
vermaak voor 
groot en klein 
Op zondag 2 september is het weer 
Ezeltjesdag op het ‘Jo Arts’ terrein (Een-
eind) te Nuenen, inmiddels al 33 jaar 
een speciaal en leuk evenement waarbij 
vooral voor de kleintjes leuke spelletjes 
georganiseerd worden. Stichting Ezel-
tjesdag dankt zijn ontstaan aan het ver-
zoek aan enige ezelliefhebbers om een 
ezelkeuring te organiseren. De keurin-
gen gingen gepaard met een heuse 
maaltijd aan tafels voor de ezels en voor 
de kinderen waren er diverse Brabantse 
spelletjes. De ezelkeuring is jaren gele-
den komen te vervallen en tegenwoor-
dig is het vooral een gemoedelijk evene-
ment geworden waarbij het mogelijk is 
om ezels te aaien, om een ritje op de 
ezeltaxi te maken en om deel te nemen 
aan leuke kinderspelletjes, zoals onder 
andere een ezel skippy race, springkus-
sen, schminken, clown schieten. 
Om 12.00 uur gaat het evenement van 
start bij het Enodegebouw. Daar ver-
trekt een optocht van ezels onder bege-
leiding van Showkorps O&V richting 
het Jo Arts-evenemententerrein aan de 
Mulakkers waar om 12.30 uur de overi-
ge activiteiten beginnen. De middag 
eindigt om 16.15 uur met een heuse 
ezellunch aan tafel. 

Nieuwe Nuenense namen   
in de hoofdrol bij     
Concert@TheChapel 2018
Dit jaar vindt er, voor het 3e jaar op rij, weer een fantastische concertreeks 
plaats vlak voor kerst op 13, 14 en 15 december in de H. Clemenskerk te Nue-
nen: Concert@TheChapel. We kijken terug op twee geweldige en uitver-
kochte edities met Nuenenaar Mark Elbers waarin de beste Elvis gospels 
naar voren kwamen in een wervelende show. Hierbij werd de H. Clemens-
kerk omgetoverd tot een theater met geweldig licht en geluid verzorgd 
door de professionals van Pieter Foolen. Deze show werd zo gewaardeerd 
dat hij ook nog in een volle E� enaar is opgevoerd en voor een uitzinnig pu-
bliek op Paaspop in april van dit jaar. Ook is er een DVD uitgebracht. Wat een 
ervaringen waren dat!
 

geeft momenten van stille ontroering 
maar het orkest zal je ook omver bla-
zen uit je stoel. Het concert geeft voor 
alle leeftijden voldoening en is een 
must voor de grote fanbase van beide 
artiesten. Super dat Johnny en Pleun 
tijd hebben gevonden in hun drukke 
agenda’s en dit samen met ons in Nue-
nen willen doen.
 
In drie avonden kunnen we maximaal 
1500 bezoekers plaatsen. Afgelopen 
jaar was het evenement in slechts en-
kele uren uitverkocht tijdens de start 
van de kaartverkoop op twee locaties. 
Dit jaar willen we het eerlijker en mak-
kelijker maken door maar op een loca-
tie de kaartverkoop te organiseren: 
Zondag 7 oktober vanaf 08.00 uur bij 
Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse 1 
te Nuenen.
 
Op zondag 2 september start het gele-
genheidsorkest (een vriendenclub met 
en rondom de Nuenense Blaaskapel 
De Klippeleaters) met de eerste repeti-
tie en op 9 september is het hele gezel-
schap voor het eerst compleet.
 
Voor foto’s en recensies van de afgelo-
pen jaren en voor meer informatie 
over het nieuwe concert: bekijk onze 
facebook pagina of website
www.concertatthechapel.nl 

Maar Nuenen kent nog veel meer gro-
te artiesten. Dit jaar is het de organisa-
tie gelukt om twee oud Voice deelne-
mers te strikken. Dit zijn Johnny Ro-
senberg en Pleun Bierbooms. Johnny 
bereikte de sing-off in 2011 en Pleun 
won de editie van 2017. Met de keuze 
van deze rasartiesten en top vocalisten 
schuift het accent van het concert nog 
meer richting BigBand en majestueuze 
muziek. Denk aan Michael Bublé en 
Adèle maar ook Norah Jones, Ilse de 
Lange en Lorde komen voorbij. Dit 

Nout: nieuwe inwoner in onze gemeente
Op 4 augustus is zoon & broertje Nout Hoekstra geboren. In de Constan-
tijnstraat staat nu een fraai bord om dat kenbaar te maken.  
Nout: welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankon-
diging, geef het door aan de redactie: redactie@ronddelinde.nl. Via dit 
60-jarige weekblad laten we het ook aan onze lezers weten. 

Een nieuwe plek     
voor Atelier Nuenen
Atelier Nuenen is een collectief van 60 kunstschilders uit Nuenen en de re-
gio. De afgelopen 9 jaar hebben deze schilders hun werkplek gehad in de 
loods van de voormalige gemeentewerf aan de Berkenbos. Woningstichting 
Helpt Elkander gaat dit pand in de verkoop zetten en zegde daarom een 
maand geleden de huur op. Nadat het Plein College, met de ingebruikname 
van hun nieuwe accommodatie aan de Sportlaan, dit schoolgebouw in juni 
verliet, kwam de voormalige basisschool De Nieuwe Linde aan de Vrouw-
kensakker weer beschikbaar. Voor dit pand, ook eigendom van Helpt Elkan-
der, zal de woningstichting plannen ontwikkelen om deze plek te gaan 
herbestemmen voor huisvesting.

iedereen die in schilderkunst geïnte-
resseerd is, het vernieuwde atelier eens 
uitgebreid in al zijn gebruiksmogelijk-
heden te laten zien. 
Daarom staat voor mei van het ko-
mend jaar een spectaculair open week-
end op de planning. 

Tot aan het moment dat met de uitvoe-
ring hiervan wordt begonnen, inge-
schat toch al vlug weer enkele jaren, 
heeft Atelier Nuenen een gebruikers-
overeenkomst met Helpt Elkander kun-
nen sluiten om het voormalig schoolge-
bouw te gaan gebruiken als atelier en 
expositieruimte. De verhuizing van de 
schilders naar het nieuwe, veel ruimere 
en modernere pand is dan ook voortva-
rend ter hand genomen. Deze week 
wordt het pand Berkenbos weer leeg te-
ruggegeven aan Helpt Elkander.

Het komend jaar 2019 bestaat Atelier 
Nuenen 10 jaar. Een mooi moment 
voor dit collectief om aan Nuenen en 

SeniorWeb Nuenen
Een bepaalde vakantiefoto snel terugvinden, blijkt in de praktijk niet altijd 
even gemakkelijk. We maken tegenwoordig zo veel foto’s met mobieltje, 
met tablet, met digitale camera. Ook als de foto’s allemaal worden overge-
zet naar de computer is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Se-
niorweb Nuenen biedt de cursus ‘Orde op de PC’. Goede basiskennis op het 
gebied van mappen en bestanden kan u veel tijd schelen in het terugvinden 
van bepaalde foto’s. Seniorweb Nuenen biedt ook de cursus ‘Fotoalbums 
maken’ waarvoor u uw mooiste foto’s kunt uitzoeken om daarmee creatieve 
vakantieherinneringen te maken.

de keuze uit Windows 10 voor begin-
ners en Windows 10 voor gevorderden.

U kunt het allemaal eens rustig komen 
bekijken op de Open Dag van Seniorweb.

Zaterdag 15 september
Open dag Seniorweb
Bibliotheek Jhr. Hugo v Berckellaan 18
Van 10.00 tot 15.00 uur

Woensdag 19 september
Seniorweb - Inschrijfavond
Bibliotheek Jhr. Hugo v Berckellaan 18
Van 19.00 tot 20.00 uur

Of kom vanaf 3 september op een 
maandagmiddag een kijkje nemen als 
de Helpdesk actief is van 14.00 tot 
16.00 uur. De vertrouwde helpdesk 
blijft in principe gratis, maar er wordt 
wel een bus geplaatst voor een vrijwilli-
ge bijdrage. Mocht de hulpvraag een 
echte les zijn, dan kan er een afspraak 
gemaakt worden voor een privéles (te-
gen betaling) door een van de docenten 
op de maandag- of woensdagmiddag.
Informatie over het Computercafé 
komt op de website  
www.seniorwebnuenen.nl

Zou u dat wel willen, maar heeft u zich 
nog nooit echt in de computer ver-
diept?
Voor de echte beginners biedt Senior-
web de cursus Klik & Tik. Afgelopen 
seizoen hebben we gezien dat die cur-
sisten met veel plezier en in eigen tem-
po de digitale wereld verkenden.

Voor ieder die meer grip op zijn/haar 
Android smartphone wil krijgen is er 
de Android Smartphone/tablet-cur-
sus. Voor de iPhone is zo’n cursus er 
niet, maar wel voor de iPad (op twee 
niveaus) en ook voor de Apple-com-
puter ‘Werken met een Mac’.

Werkt u al enige tijd met Windows 10, 
maar wilt u daar zo langzamerhand 
toch iets meer van weten, dan heeft u 

Elke 1e woensdag van de maand, Heerendonk Nederwetten

Natuurspeelmiddag    
bij St. Vrienden van de Walhut
Verveel jij je thuis en wil je eens lekker buiten kunnen ravotten? Kom dan aan-
staande woensdag (5 september) naar de natuurspeelmiddag op Heerendonk, 
Nederwetten. Lekker buiten spelen, er is van alles te beleven. 

Stichting Vrienden van de Walhut wil 
kinderen de gelegenheid bieden om 
lekker buiten te spelen in de natuur. De 
locatie Heerendonk in Nederwetten 
leent zich daar uitstekend voor. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersom-

standigheden is er het hele jaar door 
van alles te beleven. Wat dacht je van 
spoorzoeken, waterbeestjes vangen, 
vuur stoken en broodjes bakken…

Dus heb je zin om te komen? Geef je 
dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken
Datum: Elke eerste woensdag van de 
maand. Tijd: Van 14.00 tot 17.00 uur. 
Leeftijd: Ideaal voor kinderen van on-
geveer 5 t/m 12 jaar.
Locatie: Heerendonk in Nederwetten. 
Als je je opgeeft sturen wij je een rou-
tebeschrijving.
Prijs: Je kunt een knipkaart kopen. Dan 
mag je 5 keer meedoen voor € 30,-. Je 
kunt ook een los kaartje kopen voor 
€ 7,50. Begeleiders hoeven niet te betalen.
Aanmelden: Stuur een mail naar info@
imkerijdewalhut.nl en geef aan met 
hoeveel kinderen je komt en wat de 
leeftijd is. 
Groepsgrootte: Er kunnen maximaal 
20 kinderen meedoen. Geef je snel op 
want vol is vol. 

De Falcon Town 
Jazz Band
Op zondag 16 september wordt weer 
een jazzmiddag georganiseerd bij het 
Trefpunt in Eindhoven. De Falcon 
Town Jazz Band speelt dixieland mu-
ziek o.a. uit de twintiger en dertiger ja-
ren van de vorige eeuw, maar ook ko-
men nummers in andere muziekstijlen 
aan bod. Het is een swingend orkest 
met ervaren muzikanten afkomstig uit 
de regio Zuid-Oost Brabant en Belgie. 
De band zal afwisselend optreden met 
de jazzcombo Just for Fun. Tevens is er 
gelegenheid om te dansen. De toegang 
is gratis.
Locatie: het Trefpunt - Belgiëplein 20 
in Eindhoven.  Tijd: 14.30 tot 18.00 uur.
 

 

kele uren uitverkocht tijdens de start 
van de kaartverkoop op twee locaties. 
Dit jaar willen we het eerlijker en mak-
kelijker maken door maar op een loca-
tie de kaartverkoop te organiseren: 
Zondag 7 oktober vanaf 08.00 uur bij 
Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse 1 
te Nuenen.

Op zondag 2 september start het gele-
genheidsorkest (een vriendenclub met 
en rondom de Nuenense Blaaskapel 
De Klippeleaters) met de eerste repeti-
tie en op 9 september is het hele gezel-
schap voor het eerst compleet.

Voor foto’s en recensies van de afgelo-
pen jaren en voor meer informatie 
over het nieuwe concert: bekijk onze 
facebook pagina of website
www.concertatthechapel.nl 
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15 en 16 
september 
vlooienmarkt 
Beste inwoners van Nuenen, 
Achter de schermen zijn de vrijwilli-
gers van Scouting Panta Rhei al hard 
bezig met de grootste vlooienmarkt 
van Nuenen maar vanaf deze week 
hebben we uw hulp hard nodig. Vo-
rige week heeft u in onze adverten-
tie in deze krant de ophaaldata 
kunnen vinden en weet u dat ko-
mende zaterdag 1 september Nue-
nen-Zuid aan de beurt is. Hopelijk 
heeft u de advertentie bewaard zo-
dat deze goed zichtbaar opgehan-
gen kan worden voor onze vrijwillige 
ophaaldienst. 
 
Natuurlijk zijn wij bij voorbaat heel blij 
met uw spullen maar helaas kunnen we 
niet meer alles mee nemen. Sommige 
spullen nemen te veel ruimte in beslag 
of kosten ons veel geld om naderhand 
af te voeren. Voor een complete lijst 
kunt u de advertentie raadplegen of 
kijk op www.scoutingpantarhei.nl. U 
vindt daar ook tips hoe u het onze vrij-
willigers nog makkelijker kunt maken 
om te sorteren. 

Zou u weleens zo’n vrijwilliger willen 
zijn en ons willen helpen met bijvoor-
beeld sorteren of verkopen van de spul-
len dan kunt u aanmelden via telefoon-
nummer: 06-26968803 of via de mail: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com. En 
natuurlijk zien we u heel graag tijdens 
de verkoopdagen tussen 12.00 uur en 
16.00 uur op de blokhut van Scouting 
Panta Rhei Nuenen aan de Pastoors-
mast 12. Toegang nog steeds gratis! 

Beste mantelzorgorganisaties 
Mantelzorgers hebben het druk. Ze geven, vaak naast hun werk, alle zorg en 
liefde die van hen gevraagd wordt. Dat kan wel eens te veel van hen vergen. 
Vanuit uw organisatie ontmoet u ongetwijfeld regelmatig mantelzorgers. 
Misschien bent u zelf mantelzorger of is iemand in uw omgeving mantelzor-
ger en geeft die af en toe aan dat die zorg zwaar is.

Wij rekenen op 2 personen per organi-
satie. 

Graag ontvangen wij uiterlijk 12 sep-
tember een berichtje of u aanwezig 
bent tijdens dit netwerkoverleg onder 
vermelding van uw naam en email-
adres.  Heeft u nog vragen over deze 
bijeenkomst? Of wilt u uw organisatie 
aanmelden? Mail naar Ellen.vangils@
levgroep.nl of bel: 06 41037639.
   
  

 
Om mantelzorgers te ontlasten is er 
het Steunpunt Mantelzorg. Maar om 
het toenemende aantal mantelzorgers 
in de gemeente Nuenen goed te kun-
nen blijven ondersteunen, hebben wij 
uw organisatie nodig. Daarom organi-
seren we, in samenwerking met de ou-
derenbonden KBO en PVGE, een net-
werkbijeenkomst voor vrijwilligersor-
ganisaties in de mantelzorg.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op 
een interactieve manier met elkaar aan 
de slag. Wij rekenen op een actieve in-
breng van alle deelnemers. Ervaart u 
knelpunten bij het ondersteunen van 
mantelzorgers? Heeft u suggesties 
voor verbetering? Wilt u deze met el-
kaar delen? Meldt u zich dan aan voor 
deze bijeenkomst! Na aanmelding ont-
vangt u de agenda voor deze middag.

Wanneer: woensdag 26 september 
2018 van 15.00 tot 17.00 uur. Waar: in 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10.

ger en geeft die af en toe aan dat die zorg zwaar is.

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

In het voorkamertje van 3,5 bij 3,5 meter in haar woning 
aan de Opwettenseweg 159 exploiteerde moeder Beks rond 1964 een win-
keltje. Zij was een van de vele neringdoenden uit die tijd die een handels-
geest aan de dag legde die kenmerkend was voor de naoorlogse wederop-
bouwperiode. Van de winkelwet had men nog nooit gehoord: de winkel was 
namelijk altijd open. Klanten waren er zo thuis, dat ze bij wijze van zelfbedie-
ning recht naar de koelkast liepen. Ze zijn bijna overal verdwenen, die oh zo 
gemakkelijke, nostalgische buurtwinkeltjes. Weggeconcurreerd door de 
supermarktketens, bestaan ze nog wel in onze herinnering.
 Meer foto’s en verhalen over de bewoners van de Opwettenseweg vindt u in 
het boek Nuenen op het randje op blz. 145 

Depressiegroep
Op dinsdag 18 september start er een 
nieuwe depressiegroep. De groep 
komt in de oneven weken bij elkaar op 
dinsdagochtend in Eindhoven. 
Wanneer je kampt met een depressie 
of regelmatig last hebt van depressieve 
gevoelens, kan het helpen om hier met 
lotgenoten over te praten. Deelname is 
gratis.

Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. 
Tel: 040-2118328 of eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl. 

Collecteweek KWF 
kankerbestrijding 
Op maandag 2 september gaat de 
grootste collecte van Nederland 
weer van start. In deze week staan 
meer dan 100.000 vrijwilligers op 
tegen kanker om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Een enorme opera-
tie die van levensbelang is. Immers 
hoe meer collectanten geld inzame-
len hoe groter de opbrengst is en 
hoe meer geld er is voor onderzoek 
en genezing.

Ook is tijd vaak veel belangrijker dan je 
denkt. Misschien wel het meest waar-
devolle dat je hebt. Meestal besef je dat 
pas als het niet meer zo vanzelfspre-
kend is. Het moment dat je de diagno-
se kanker krijgt bijvoorbeeld. Dan is 
vrijwel direct de vraag: Hoe lang heb ik 
nog? Kunnen we tijd rekken? Heb ik 
nog tijd om beter te worden? Wij wil-
len niet accepteren dat er zoveel men-
sen aan kanker lijden en er al te vaak 
aan overlijden.

Ons doel: minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten.
 Open daarom uw deur in de week van 
2 september en geef aan het KWF!

Wij bedanken u alvast voor uw mede-
werking namens KWF Nuenen 
Kirsten Swart en Marian Dielissen.

Actiedag op 1 september

Cultuur Overdag presenteert 
nieuwe seizoen bij Jan Linders
De theaters in ons land maken zich klaar voor de o�  ciële opening van het nieu-
we culturele seizoen. Ofschoon Cultuur Overdag het hele jaar door activiteiten 
organiseert, viert ook zij komend weekend de start van het nieuwe seizoen. 

De aftrap wordt verricht bij Jan Lin-
ders op zaterdag 1 september. Van 
10.00 uur tot 16.00 uur zijn vrijwilli-
gers in de winkel aanwezig om de nieu-
we seizoensfolder uit te delen. Tevens 
worden, in het kader van het Jan Lin-
ders Fonds, zelfgebakken koekjes en 
wafels verkocht.
Oude kleding is nog steeds te depone-
ren in de daarvoor bestemde container 
in de winkel; de opbrengst daarvan is 
voor Cultuur Overdag.
 
De LON is op de actiedag rond 14.30 
uur aanwezig in de winkel om opna-
mes te maken. Enthousiaste Cultuur 
Overdag-liefhebbers zijn van harte 
uitgenodigd. Het zou leuk zijn als ge-
toond kan worden dat veel mensen blij 
zijn met de activiteiten van Cultuur 
Overdag. 
Dus: reden genoeg om op 1 september 
naar Jan Linders (Vincent van 
Goghstraat, Nuenen) te komen. 

Korting dankzij opbrengst Jan 
Linders-acties
Dankzij de acties die eerder dit jaar bij 
Jan Linders zijn georganiseerd, heeft 
Cultuur Overdag van het Jan Linders 
Fonds al een mooi bedrag ontvangen. 
Deze opbrengst is gebruikt om de 
nieuwe seizo ensfolder te maken én om 
de toegangsprijs van de concerten in 

het Van Goghkerkje met 1 euro te ver-
lagen. Cultuur Overdag is erg blij met 
dit resultaat en bedankt iedereen die 
dit mede mogelijk heeft gemaakt!

GMK start      
met bijzonder project
Ook het Gerwens Muziekkorps moest er woensdag 22 augustus weer aan 
geloven: de instrumenten werden weer stofvrij geblazen, de lippen weer ge-
test. Maar de muzikanten weten waar ze het voor doen! November komt 
dichterbij en dat betekent dat ook het grote Eftelingconcert er - eindelijk - 
aankomt. Naast het repeteren van de muziek, wordt er ook al � ink geknut-
seld aan achtbaankarretjes, carnaval festivalpoppetjes en paddenstoelen. 
Misschien hebt u in het voorjaar zelfs de Jokies al door Nuenen zien struinen 
bij verschillende gelegenheden! Kortom: de voorbereidingen zijn in volle 
gang om er een sprookjesachtig concert van te maken. 

tember en november: je bent van harte 
welkom! We zijn vooral nog op zoek 
naar de volgende instrumenten: klari-
netten, baritons en een hobo. Mocht je 
iets anders spelen: ook dan mag je op 
woensdagavond langskomen.

Meer info: www.gerwensmuziekkorps.
nl; of mail naar: info@gerwensmuziek-
korps.nl.
Kaarten voor het concert zijn verkrijg-
baar via kaartverkoop@gerwensmu-
ziekkorps.nl.
Het Eftelingconcert zal plaatsvinden 
in Het Klooster Nuenen op zaterdag 
24 november, 20.00 uur en zondag 25 
november, 14.30 uur. Tot dan! 

Hoewel het GMK dit concert organi-
seert, hebben zij de hulp ingeroepen 
van DéDé Classic en de Lindespelers. 
Zij zullen de Indische Waterlelies, de 
Bokkenrijders, Sneeuwwitje en nog 
veel meer sprookjes echt laten leven. 
Dit totaaltheater wordt ook onder-
steund door filmbeelden uit de Efteling. 
Zo kun je als publiek meereizen door de 
Wondere Wereld van Sprookjes. 
Nog iets bijzonders is dat er veel gast-
muzikanten meedoen. Vrijblijvend 
ondersteunen ze bij het project en er-
varen hoe leuk het is om met een har-
monie het theater in te gaan. Mocht je 
zelf een instrument bespelen en op-
zoek zijn naar iets leuks tussen sep-

Ondersteuningsgroep voor familieleden 
en mantelzorgers van dementerende 
ouderen door Zuidzorg en de LEVgroep 
Dementie is een lastige aandoening en niet in het minst voor de omgeving. Wie 
de zorg heeft voor een dementerende kampt regelmatig met vragen en twijfels.

De ondersteuningsgroepen worden 
begeleid door ZuidZorg en de LEV-
groep en starten in Nuenen in het 
voorjaar en in het najaar en gaan door 
bij voldoende inschrijvingen.
Op 17 oktober start er weer een cursus 
in Nuenen. Kosten: eigen bijdrage van 
€ 40,- voor 8 bijeenkomsten.

Wilt u meer informatie of wilt u zich 
inschrijven? Schrijf je dan in bij ‘Leren 
met LEV’ . Voor informatie kunt u ook 
contact opnemen met Steunpunt 
Mantelzorg LEVgroep, Berg 22, Nue-
nen 040 - 2831675 of mailen aan hans.
vankleef@levgroep.nl.

Bij de ondersteuningsgroep voor fami-
lieleden en mantelzorgers van demen-
terende ouderen worden die ervarin-
gen gedeeld. Daarnaast krijgt u veel in-
formatie en is de omgang met de 
dementerende een belangrijk onder-
werp van gesprek.
In acht bijeenkomsten van twee uur 
worden veel onderwerpen rondom de-
mentie besproken, maar er wordt ook 
veel aandacht besteed aan u als man-
telzorger. Waar loopt u tegenaan? Hoe 
kunt u ook goed voor uzelf zorgen? 
Doordat de groep klein is (max. 10 
personen), is er veel ruimte voor per-
soonlijke vragen en ervaringen.

Nuenen 2 wint de eerste editie 
van Nuenen CA Toernooi
 
Eindelijk was het dan zover. De eerste editie na meer dan 10 jaar was een 
feit. De selecties hadden er veel zin en er werden meer dan perfecte partijen 
gespeeld.
 

De beker voor de winnaar na vele jaren 
opnieuw uitgereikt

RKGSV en Nederwetten begonnen 
om 14.00 als eerste aan het toernooi 
waarna de overige wedstrijden volg-
de. Ook de weergoden waren ons 
gunstig gezind en daardoor was de 
publieke belangstelling ook groot.

Nadat de laatste wedstrijd was ge-
speeld kwam Nuenen 2 als winnaar 
uit de bus. Tijdens de wedstrijden was 
er nog een samenzijn van de bestuurs-
leden en allen waren ervan overtuig 
dat dit een mooi begin was van de 
nieuwe competitie. Er is dan ook afge-
sproken dat dit toernooi elk jaar plaats 
zal vinden en wel op de laatste zater-
dag in augustus.

 Na afloop van de wedstrijd werd de 
wisselbeker, geschonken door de Ge-
meente Nuenen, uitgereikt door wet-
houder van sportzaken Hetty Tim-
mermans.
De dank gaat uit naar alle teams, gast-
club RKSV Nuenen, de scheidsrech-
ters en de organisatie.
 
De uitslagen zijn als volgt:
Nederwetten - RKGSV 0-1
Nuenen - EMK  1-1
Nuenen - Nederwetten 5-0
RKGSV - EMK  1-0
Nederwetten - EMK 0-5
RKGSV - Nuenen 0-4



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nl

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

AIRCO

Ruime keuze in 
eetkamertafels en 
eetkamerstoelen

Z O M E R P R O M O T I E SProfiteer van luxe met 
de mooiste leersoorten

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

2-zits v.a. € 3.095,--

2-zits v.a. € 3.335,--

2-zits v.a. € 2.775,-- fauteuil 
v.a. € 1.695,--

prijzen in leder
Wapiti, Senso 

of Ceras

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

Leolux
dichtbij

Actie Leolux laatste 2 dagen

LEER GITAAR SPELEN BIJ 
GITAARSCHOOL NUENEN

- Muziek maken en spelen 
wat je leuk vind staat voorop!

- Instrumentbeheersing
- zoveel mogelijk spelplezier

- Ontwikkeling voor kind tot volwassene
- Algemene muzikale vorming

- Nog enkele plaatsen beschikbaar 

Kijk voor meer info en een gratis proefl es 
op www.gitaarschoolnuenen.nl, of mail 
naar info@gitaarschoolnuenen.nl of bel 

voor een afspraak 06-52685862.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

PEDICURE: ALTA GRACE 
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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 HUUR GEVRAAGD: 
Pianiste, 61 jaar, zoekt huur-
woning van hooguit € 700,- 
in buitengebied Nuenen/
Nederwetten, waar haar 
vleugel vrij-uit kan klinken. 
Reacties op telefoonnum-
mer: 06-36577514.

GEVRAAGD; ZELF-
STANDIGE HUIS-
HOUDELIJKE HULP 
voor 5 uur per week in 
Nuenen. Wit salaris. Tel. 
06-420 122 60.

QIGONG - TAI CHI 
iedere maandagavond 
18.45-19.45 uur, Monseig-
neur Cuytenlaan 15 Nuenen. 
Ter vermindering van stress, 
voor een betere gezondheid 
onder begeleiding van een 
gekwalificeerde docent. 
€ 6,25 per les op halfjaar-
basis. Bel voor een gratis 
les “Bewegingsinstructies” 
Els Roemer 040-23 777 60 
of mail eroemer@xs4all.nl

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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.
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KuBra presenteert: ‘September’ 

Zes Brabantse Kunstenaars te 
gast bij SHE-Art Gallery Nuenen
 
In SHE-Art Gallery, gelegen aan De Huufkes 34 in het kunstdorp Nuenen, 
vindt op 9 september om 14.00 uur de vernissage plaats van de nieuwe ex-
positie ‘KuBra presenteert: ‘September’. In de sfeervolle, inspirerende gale-
rie exposeren van 9 t/m 30 september, naast de vaste kunstenaars, zes 
kunstenaars aangesloten bij stichting KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’.
 

Huufkes 34, 5674 TM Nuenen, ge-
opend woensdag, vrijdag en zondag 
van 9 t/m 30 september. Openingstij-
den: woensdag en zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur, vrijdag van 13.00 uur 
tot 20.00  uur. De toegang is vrij. Op de 
zondagen is een van de kunstenaars 
aanwezig. 
www.sheartgallery.com 
www.stichtingkubra.nl

September, nazomeren, de maand die 
komt na een lange zomer. Uren van re-
flectie, nadenken over alles wat je hebt 
gerealiseerd en nog gaat realiseren…..
Tijdens de expositie ‘September’ gaan 
de getoonde kunstwerken op speelse 
wijze een verbinding met elkaar aan. 
Sculpturen van glas, porselein en ijzer 
zorgen voor een spanningsveld tussen 
de kleurrijke acryl- en mixed-media 
schilderijen, de houtsneden en steen-
drukken.
De zoektocht van de kunstenaar naar 
zijn grenzen, het ontdekken, de uitda-
ging en uiteindelijk de voldoening. De 
toeschouwer mag het eindresultaat 
van dit proces bewonderen of zich ver-
wonderen.
 
In vogelvlucht: Martine van Noort 
(schilderijen, kleurrijke mediterrane 
landschappen), Jeannette van Strien 
(sculpturen, fragiel porselein met ij-
zer), Inge Smits (expressieve abstrahe-
rende schilderijen), Marion van Ber-
gen (houtsneden en steendrukken), 
Melanie van der Heijden-van Dee (ge-
laagdheid en structuur op doek), Vicky 
van der Plas (glazen objecten).
 
De expositie wordt zondag 9 septem-
ber om 14.00 uur geopend. Tijdens de-
ze expositie is SHE-Art Gallery, De 

Uitzendingen LON-TV

Voortaan op KPN kanaal 1436 !!

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen 
komen in de loop van week 35 en 
36 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú:
• ieuwe investeringsplannen 

voor van Gogh Brabant
• loop oude ostkantoor
• ouwtrekken in ederwetten
• ielerronde van uenen
• Afleveringen van de serie over 

de nieuwe raadsleden
• resentatie nieuwe programma 

Cultuur Overdag
•  jaar Harle  Davidson
• ienswijze van de gemeente 

Nuenen 
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u 
op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook 
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 en 12.00 uur .

Leer tekenen       
bij Hobbycentrum      
de Dorpswerkplaats 
Op dinsdag 4 september organiseert Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
een informatiebijeenkomst over tekenen. Deze groepsactiviteit bestaat al 
langer bij het Nuenense hobbycentrum, maar daar wordt nu een boost aan 
gegeven. Met dank aan Atelier Nuenen! 

gen ontdekken en vaardigheden ont-
wikkelen. Dat doen we met opdrach-
ten en thema’s. Al werkend gaan deel-
nemers dan nieuwe dingen ervaren en 
wordt het alsmaar leuker. En je leert 
uiteraard ook van elkaar.” 

Voel je het kriebelen als je dit leest? 
Kom dan in actie, dóe er iets mee! Tij-
dens de informatiebijeenkomst ben je 
 van harte welkom en worden al je vra-
gen beantwoord. Locatie: de grote 
zaal van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats, Park 63b op dinsdagmor-
gen 4 september om 09.30 uur.
Na 4 september komt de tekengroep 
elke dinsdagmorgen bij elkaar van 
09.30 uur tot 12.00 uur. Voor je je defi-
nitief aanmeldt, mag je kosteloos 3 
keer ‘op proef ’ meedoen. Er is plaats 
voor maximaal 12 deelnemers. Als je 
definitief wilt meedoen, is het de be-
doeling dat je deelnemer wordt van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. 
Dat kost € 100,- per jaar, in twee ter-
mijnen te voldoen. Daarbij komen ui-
teraard nog de kosten voor je teken-
materialen. 

Kun je er dinsdag 4 september niet bij 
zijn, dan kun je voor informatie en 
aanmelding contact opnemen met 
Hans Könemann. E-mail: kone-
mann@planet.nl.

Initiatiefnemer Hans Könemann van 
Atelier Nuenen heeft jarenlang teken-
les gegeven in het voortgezet onder-
wijs en werkte de laatste 30 jaar als 
zelfstandig illustrator/grafisch ont-
werper. “Samen met Els en Anne-Mie, 
collega’s bij Atelier Nuenen en opge-
leid in Arendonk, gaan we (met moge-
lijk nog een vierde persoon) om beur-
ten als begeleider aan de slag bij Hob-
b centrum de Dorpswerkplaats  ij 
vinden het een uitdaging om geïnte-
resseerden met tekenen vooruit te hel-
pen. Tekenen is de basis, ook voor wie 
wil gaan schilderen, en kan veel vol-
doening geven. Die voldoening, dáár is 
het ons om te doen!” 

Veelzijdige aanpak 
Tijdens de tekenbijeenkomsten gaat 
het over materiaalgebruik, basistech-
nieken, creativiteit, perspectief, licht 
en schaduw, werkelijkheid, fantasie en 
abstractie. Er wordt gewerkt met ma-
terialen als potlood, houtskool en inkt. 
“Het worden bijeenkomsten waarin je 
veel kunt leren”, zegt Hans Könemann. 

e noemen het bewust geen lessen  
want we willen absoluut niet als een 
soort docent voor de klas staan  e 
begeleiden, we geven aanwijzingen en 
tips. Soms aan de hele groep, maar 
vooral individueel. De deelnemers 
moeten het vooral zélf doen, zélf din-

Leer tekenen       
bij Hobbycentrum      

TEAM
1-1-2

Nuenen-Gambia     
tocht per ambulance
Door Karin Aarts-Janssen

TEAM 1-1-2, bestaande uit Ad van de Molengraft en Peter Linders uit Nuenen 
neemt in oktober deel aan de Antwerpen-Banjul Challenge, een avontuurlij-
ke autotocht met als eindbestemming een goed doel in Gambia. Zij rijden 
naar Gambia om een ambulance naar het General Hospital in Farafenni te 
brengen.

een medisch-technische achtergrond 
controleert en reviseert deze appara-
ten en past ze zo nodig aan, zodat ze 
gebruikt kunnen worden op de locatie 
waar ze een tweede leven beginnen.

at ook mee gaat in de ambulance 
zijn goederen die mensen uit de om-
geving van Ad en Peter hebben afge-
staan, zoals brillen, hoorapparaten, 
mobiele telefoons, knuffels, verband-
middelen en baby- en kinderkleding.
Een aantal dames van Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats Nuenen heeft 
speciaal voor dit project zo’n 150 jurk-
jes, broekjes en mutsjes genaaid en ge-
breid. Het is een prachtig gezicht om al 
die kleertjes daar te zien hangen.

TEAM 1-1-2 organiseert allerlei promo-
tie- en sponsoractiviteiten om zoveel 
mogelijk geld en goederen in te zamelen. 

o was er afgelopen weekend een fiets-
tocht ‘Fietsen voor Gambia’ en is er op 
15 september een bridgedrive ‘Bridgen 
voor Gambia’ (13.00 uur Bridgen voor 
Gambia - Bridgeclub Common Sense 
Nuenen, Gemeenschapshuis Enode).
 Ook van Nuenense winkeliers, veren-
gingen en particulieren krijgen Ad en 
Peter geld en goederen aangeboden.
Ad en Peter willen hun dank en waar-
dering uitspreken naar alle sponso-
ren, verenigingen en donateurs voor 
alles wat zij hebben gedaan om dit 
project tot een groot succes te maken. 
Hartelijk dank daarvoor!

ilt u ook bijdragen om de medische 
zorg in het ziekenhuis te verbeteren? 
Een bijdrage is welkom op rekening 
NL36 RABO 0148 2337 40 t.n.v. Der-
dengelden Notaris Fokkema, onder 
vermelding van Hospital Farafenni.

Een kleine bijdrage maakt een groot 
verschil!

Op nuenen-gambia.reislogger.nl kunt 
u de reis blijven volgen en ook deze 
krant zal er de komende weken meer 
aandacht aan besteden.

TEAM 1-1-2 is onderdeel van de 
stichting ‘Helping Hands’. Deze stich-
ting heeft van het Rode Kruis in Bel-
gië een ambulance overgenomen. Ad 
en Peter zullen deze ambulance als 
vrijwilligers voor deze stichting ge-
heel belangeloos over land naar Gam-
bia rijden. In Farafenni schenken zij 
de ambulance aan het ziekenhuis.

TEAM 1-1-2 vertrekt op 6 oktober sa-
men met andere deelnemers aan deze 
Challenge vanuit Antwerpen en rijdt 
door België, Frankrijk, Spanje naar So-
togrande, steekt daar over naar Tanger 
en vervolgt haar reis door Marokko, 
Mauritanië en Senegal naar Gambia. 
Een uitdagende, avontuurlijke reis van 
ca. 7500 km. Alle kosten, zoals eten, 
overnachtingen, brandstof, tol, visa, 
inentingen, de ferry naar Marokko en 
de terugvlucht naar Nederland neemt 
het team voor eigen rekening.

Farafenni ligt in het midden van Gam-
bia. Het General Hospital in Farafenni 
is het enige ziekenhuis in het binnen-
land van Gambia en heeft een verzor-
gingsgebied van zo’n 450.000 mensen. 
In het land heerst bittere armoede. 
Een groot deel van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens. De gemid-
delde levensverwachting is er slechts 
53 jaar. Nog geen 3% van de bevolking 
is ouder dan 65 jaar. De babysterfte is 
er onnodig hoog door gebrek aan de 
juiste zorg en hulpmiddelen. In het 
ziekenhuis is aan zowat alles een te-
kort…, behalve aan patiënten. Het 
heeft geen geld om investeringen te 
doen. Daarom nemen Ad en Peter in 
de ambulance hulpgoederen mee en 
zamelen zij geld in voor de aanschaf 
van medische apparatuur met als doel 
de medische zorg in het ziekenhuis op 
een hoger peil te krijgen.

Ad correspondeert via de mail met een 
contactpersoon bij het ministerie van 
volksgezondheid in Gambia. Via deze 
weg heeft hij een lijst ontvangen van 
wat ze in het ziekenhuis allemaal te-
kort komen. Met het geld dat ingeza-
meld wordt, koopt TEAM 1-1-2 medi-
sche apparatuur bij een Nederlandse 
organisatie die overtollige en afge-
schreven medische apparatuur inza-
melt bij ziekenhuizen, klinieken en 
verzorgingstehuizen. Deze club van 80 
tot 90 enthousiaste vrijwilligers met 

Foto: Fotostudio BM Nuenen

30 augustus t/m 30 september

‘Septemberlicht’
Schilderijen en tekeningen van 
René Jansen en Klaas Werumeus 
Buning. Bronzen beelden van 
Frans van Straaten.

Na een fantastische zomerexpositie 
met verrassend veel nieuwe klanten en 
bezoekers uit alle delen van Nederland 
en Europa maken we ons op voor de 
eerste expositie na de zomervakantie. 
Het lijkt heel lang geleden dat we de 
opening vierden van onze omere -
positie'. Toch was dat slechts 2 maan-
den terug. De hoge temperaturen 
maakten eerst dat we bang waren dat 
'niemand' naar de galerie wilde komen. 
Dat zou jammer geweest zijn, immers 
het was een erg mooie en afwisselende 
expositie. Het tegendeel was waar. Van 
ver, maar ook van dichtbij kwamen 
veel mensen nu eens op het gemak 
naar de kunst in onze galerie kijken. 
Hierdoor kreeg niet alleen het werk in 
de expositie veel aandacht maar was er 
ook veel aandacht voor het werk in on-
ze stock-expositie.

Veel enthousiasme was er vervolgens 
over de kunstenaars die we exposeer-
den deze zomer, veel waardering voor 
hun werk en de wijze waarop het was 
geëxposeerd. Hier zijn we enorm blij 
mee!

'Septemberlicht’, opening zondag 2 
september vanaf 14.00 uur
De opening van de expositie 'Septem-
berlicht' belooft een bijzondere te wor-
den. Onze vrienden en jazzmusici Bas 
Cooijmans en Lisette Elbers ( Contra-
bas, saxofoon en zang) zullen vanaf 
14.00 uur spelen. Om 14.30 uur ope-
nen we in aanwezigheid van de kunste-
naars de expositie 'Septemberlicht'.
Het nieuwe werk van de kunstenaars, 
de muziek, vormen een opmaat voor 
een mooi nieuw kunstseizoen met ver-
rassende en uiteenlopende exposities.

e nodigen je van harte uit om met 
ons het glas te heffen en te genieten 
van een mooie middag bij Galerie  Bon-
nard, Berg 9 in Nuenen.
www.galeriebonnard.com

René Renders van galerie Bonnard overhandigde Soenil Bahadoer de door 
Bonnard ingelijste cover van FRITS magazine.

Iedere twee maanden komt het FRITS magazine met een nieuw blad met 
� itsende cover. Deze maand op de cover de Nuenense sterkok Soenil 
Bahadoer.
Galerie Bonnard, bij de galerie hoort ook een lijstenmakerij, verzorgt 
maandelijks de inlijsting van de  cover, deze maand stonden er hierdoor 
in Eindhoven twee bedrijven uit Nuenen op het podium.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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.

Donderdag 30 augustus
10.15 uur Open lessen

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Zaterdag 1 september
10.00-16.00 uur Start nieuw seizoen 

Cultuur Overdag 
Jan Linders, 

Vincent van Goghstraat, Nuenen

Vanaf zondag 2 september
Collecteweek KWF kankerbestrijding

Zondag 2 september
10.30 uur Hooidonkviering
Hooidonkse watermolen

Zondag 2 september
13.30 uur Country dance party

Dorpshuis Lieshout
Entree gratis

Zondag 2 september
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

Terrein aan de Mulakkers (Jo Arts terrein)

Zondag 2 september
10.30-17.00 uur Afrikaanse Dag

Dorpsboerderij Weverkeshof · Nuenen

Zondag 2 september
19.30 uur Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zondag 2 t/m 30 september
14.00 uur opening Expositie 

‘Septemberlicht’
Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen

Dinsdag 4 september
09.30 uur Informatiebijeenkomst 

over tekenen 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Donderdag 6 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
GRATIS entree. Pastoorsmast 12

Zaterdag 8 september
11.00-14.00 uur ‘Doe Gezellig Mee Dag’ 

Wettenseind 20 bij NKV Korfbal

Zondag 9 september
07.30-19.00 uur De Wettense zomermarkt

Hoekstraat te Nederwetten

Zondag 9 september
14.00 uur KuBra presenteert: ‘September’ 

Vernissage. 6 Brabantse Kunstenaars
te gast bij SHE-Art Gallery Nuenen

De Huufkes 34 Nuenen

 Vrijdag 7 t/m zondag 9 september
American Car Weekend 2018 

Backstage Chevyclub
Terrein Laco Strandbad Nuenen, 

Enodedreef 3 Nuenen

9 t/m 15 september 
Collecteweek voor het 

Prinses Beatrix Spierfonds

Zondag 9 september
 ‘De Wettense Zomermarkt’ 

door CV De Wetters
Hoekstraat te Nederwetten

Maandag 10 september
14.00 uur Natuurlezing door Will van Berkel; 

Rondje natuur door de Vier jaargetijden.
de Heuvel in Gerwen

Dinsdag 11 september
20.30 uur Informatieve ouderavond

voor de Eerste Communie
St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen

Woensdag 12 september
19.45 uur Art Night bij Art Dumay

Cockeveld 4 te Nuenen

Donderdag 13 september
10.30 uur  Cultuur Overdag

fi lm ‘Bridge of Spies’
Het Klooster

Vrijdag 14 september
19.30-22.00 uur SP Thema-avond FUSIE

met Ronald van Raak
Gasterij Jo van Dijkhof, 

Jo van Dijkhof 110 Nuenen

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
Nuenen Dart Masters Kantine van RKSV 

Nuenen

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man

Piet van Dun
kan ik in eerste instanti e niets anders doen dan op deze wijze 
bedanken. Het heeft  mij en mijn familie heel erg goed gedaan 
te merken dat Piet zo geliefd was.

Nuenen, augustus 2018 Marij van Dun-Lenaerts

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 september 18.30 uur: vie-
ring, abdijviering, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 2 september 09.30 uur: geen 
viering in Nuenen, maar om 10.30 uur 
op Hooidonk.
Viering met Parochiekoor Gerwen/
Nederwetten
Voorgangers: Pastor J. Vossenaar. Pa-
ter Joosten.

Misintenties 
Zaterdag 1 september 18.30 uur: Jos 
Bex.
Zondag 2 september 09.30 uur: Marjo 
de Boer ( vanwege verjaardag); Rom-
ke de Jong; Jos Janssen; Riet van Wijk - 
Verhallen.
Deze intenties worden gelezen in de 
viering op Hooidonk van 10.30 uur.

Mededelingen
Zie elders in deze krant het bericht 
over de dienst op Hooidonk

Ouderavond voor 
Eerste Communie 
2019
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 
van de basisschool, die ingeschreven 
staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten), kunnen 
in 2019 hun Eerste Communie doen. 

Op dinsdagavond 11 september om 
20.30 uur is er een informatieve ouder-
avond voor de Eerste Communie. De-
ze avond vindt plaats in de St. Cle-
menskerk, Heuvel 17 te Gerwen. U 
wordt op deze avond geïnformeerd 
over de voorbereiding van de commu-
nie (activiteiten, data, vieringen) en de 
communieviering zelf.
U kunt aan het eind van deze avond uw 
kind(eren) opgeven voor de Eerste 
Communie. 
De kosten hiervoor zijn € 40,- per 
communicant. Wij vragen u dit bedrag 
deze avond mee te brengen in een en-
veloppe met daarop de naam en de 
naam van de school van uw kind. 
Wij kijken ernaar uit om u als ouder 
van aanstaande communicanten te 
mogen begroeten op 11 september 
aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan kunt u contact opnemen met:
Hanneke Schuurmans, Werkgroep 
Eerste Communie, parochieheilig-
kruisnuenen@onsnet.nu. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 september 11.00 uur: Géén 
viering in Gerwen deze week, maar 
om 10.30 uur op Hooidonk.

Misintenties
Deze intenties worden gelezen in de 
viering op Hooidonk om 10.30 uur.
Theo van Duppen en Clasine van 
Duppen - Heijl.

Mededelingen
Zie elders in deze krant het bericht 
over de dienst op Hooidonk

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 september 09.30 uur: geen 
viering in de kerk, maar om 10.30 uur 
de jaarlijkse Hooidonkviering, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
 
Misintenties
Deze intenties worden gelezen in de 
viering op Hooidonk om 10.30 uur.
Ouders Renders-Van Hoof, Familie 
Migchels-Vlietstra, Marco Hoeks en 
Harrie Vinke, Bert Sengers en overle-

den familieleden, Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders, Piet Ren-
ders en Ilse Renders.

Mededelingen
Zie elders in deze krant het bericht 
over de dienst op Hooidonk
 
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 september: de voorganger 
is kerkelijk werker P. Flach. Er is kin-
dernevendienst. De collecte is voor 
het diaconaal inloophuis ’t Hemeltje’ 
in Eindhoven. U bent van harte wel-
kom om deze dienst met ons mee te 
vieren. Na afloop is er, zoals gebruike-
lijk, ontmoeting met koffie en thee. 
Het volgende weekend is de start van 
het nieuwe seizoen. Berichten daar-
over volgen nog. Zoals altijd bent u op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 30 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Rosa van Li-
ma, maagd; gedachtenis van H. Felix 
en Adauctus, martelaren. 
Vrijdag 31 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Raymundus Nonnatus, belijder. 
Zaterdag 1 september. Eerste zater-
dag van de maand. 08.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Egidius, 
abt en H. Twaalf Gebroeders, marte-
laren. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 2 sept. 15de zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 3 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Pius X, paus, patroon van de 
Priesterbroederschap St. Pius X.
Dinsdag 4 sept. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 5 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Laurentius Justitianus, bis-
schop en belijder. 
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').

Taizé-vesper  
in het    
Van Gogh Kerkje
Komende zondag 2 september is er 
weer een Taizévesper in het Van Gogh-
kerkje in Nuenen. De eerste vesper na 
de zomervakantie. Na een tijd van rust 
en bezinning, even wat momenten 
voor jezelf. De overvloedige warmte 
van alle dag heeft plaats gemaakt om 
het dagelijkse leven weer op te pakken. 
We zien de toekomst met goede ver-
wachting tegemoet, of we zien het wat 
minder rooskleurig in. Het thema van 
de vesper is ‘Rechtvaardig’.
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. Paul We-
ijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Vrijdag 31 augustus t/m 
zondag 2 september 

Harleyweekend 2018 H.D.C. Gerwin
 Huikert 35 Nuenen

Maand september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
ingang van de tennisvelden 
op Sportpark De Lissevoort

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Hooidonkviering 2018 
Op zondag 2 september vindt weer de jaarlijks Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. De viering vindt plaats in het kapelpark achter de eeuwenou-
de Hooidonkse watermolen.

Tijdens de viering zullen met de in-
houd van zeven manden ook wij uitge-
nodigd worden om op weg te gaan om 
op die manier het omzien naar elkaar 
handen en voeten te geven.

We rekenen op goed weer, zo niet dan 
vindt de viering plaats in de Lamber-
tuskerk in Nederwetten.

Op deze historische plaats stond eens 
Het Klooster van adellijke nonnen 
waar op 4 september 1244 het ‘Won-
der van Hooidonk’ plaatsvond. Toen 
werd op wonderlijke wijze vastgesteld 
dat het stukje hout van het H. Kruis 
dat men hier sinds de kruistochten be-
waarde een gedeelte was van het kruis 
waaraan Christus was gestorven. Een 
klein gedeelte van de relikwie, twee 
kleine stukjes hout worden tot op de 
dag van vandaag bewaard in de fraaie 
reliekhouder in de kerk van Nederwet-
ten.
Deze reliekhouder wordt op zondag 9 
september in processie meegedragen 
naar de kapel in het Heilig Kruispark, 
dat er weer goed onderhouden uitziet 
dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.

De eucharistieviering begint om 10.30 
uur en is de enige zondagviering in on-
ze parochie. Het thema van de viering: 
‘Omzien aar elkaar’, is gekozen vanwe-
ge het oecumenisch jaarthema voor 
het komende werkjaar.
Omzien naar elkaar zoals bij de won-
derbare broodvermenigvuldiging waar 
met vijf broden en twee vissen duizen-
den mensen te eten werd gegeven. 
Ook omzien naar elkaar toen Jezus zijn 
leerlingen twee aan twee uitzond om 
zijn komst voor te bereiden.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Vrijdag 31 augustus 
EMK 1 (zaal) - Unitas ‘59 4  . . . . . 20.00
EMK 2 (zaal) - FC Eindhoven 4  . 20.55
Zaterdag 1 september 
EMK VE1 - Brabantia VE2  . . . . . . 15.30
Zondag 2 september 
EMK 1 - Geldrop 2  . . . . . . . . . . . . 14.30
Unitas’59 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - DOSL 2  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - DVS 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 7 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 12.00
Nederwetten 2 - EMK 6  . . . . . . . 10.00
EMK 7 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - FC Cranend. VR1 . . . . 13.00

RKGSV
Zondag 2 september
RKGSV 1 - Nieuw Woensel 1  . . . 14.30 
Geldrop 5 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . 12.30
EMK 7 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
RKGSV 4 - Braakhuizen 8  . . . . . . . 9.30 
RKGSV Vr1 - Nederwetten Vr2  . 12.00 

RKSV NUENEN
Zaterdag 1 september
Nuenen VE2 - Tivoli VE1  . . . . . . . 16.15
Nuenen VE1 - Nederw. VE1  . . . . 16.15
Zondag 2 september
IFC - Nuenen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Nooit Gedacht VR1 - Nuenen VR1 12.00
Nuenen 2 - Waalre 1  . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR2 - Wilhelmina VR1 . 12.00
Braakhuizen 2 - Nuenen 3  . . . . . 11.00
SBC VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - RKSV Heez e 4  . . . . 12.00
Nieuw Woensel 3 - Nuenen 5 . . 10.00
Braakhuizen 6 - Nuenen 6  . . . . . 13.00
Nuenen 7 - Braakhuizen 5  . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Tongelre 4  . . . . . . . . 12.00
Tongelre 5 - Nuenen 9  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 10 - Unitas’59  . . . . . . . . 14.30

KORFBAL
NKV
zaterdag 1 september (oefen)
NKV 2 -  Crescendo 2 . . . . . . . . . . 14.30
NKV 1 -  Crescendo 1 . . . . . . . . . . 16.00

Doe Gezellig Mee Dag    
bij NKV Korfbal
Tegelijk met de start van het nieuwe korfbalseizoen, wordt bij de Nuenense 
Korfbal Vereniging de Doe Gezellig Mee dag georganiseerd op 8 september 
voor alle kinderen in Nuenen en omstreken tot en met 12 jaar. 

DOE GEZELLIG MEE DAG  

NKV Korfbal Nuenen

Zaterdag 8 september  
11:00 tot 14:00

Springkussen, stormbaan, 
bootcamp, spellencircuit met 
prijsjes, poffertjeskraam, �

Wettenseind 20, 
Nuenen NKV Nuenen www.nkvnuenen.nl

Alle kinderen t/m 12 jaar

Doe Gezellig Mee Dag    

De dag duurt van 11.00 tot ongeveer 
14.00 uur en er zal van alles te doen 
zijn op Wettenseind 20 bij NKV. Van 
spelletjes in het zand op ons beach-
korfbalveld, tot bootcamp spellen en 
een springkussen, voor iedereen valt 
er wat leuks te beleven op deze dag. 
Ook zal aan de honger gedacht worden 
en zullen er traditiegetrouw poffertjes 
te krijgen zijn bij de kantine van NKV. 

Voor deze dag zijn uiteraard niet alleen 
alle jeugdleden van NKV uitgenodigd, 
maar ook alle andere kinderen uit 
Nuenen en omstreken tot en met 12 
jaar zijn van harte welkom om deze 
dag mee te komen doen. Opgeven 
voor deze dag is niet nodig en de en-
tree is gratis. 

Zien we jullie ook op 8 september? 

Gezocht!   
Keeper JO15-5
Ben je 13 jaar, vind je keepen echt hele-
maal top en zoek je een leuk team bij 
RKSV Nuenen? De JP15-5 zoekt nog 
een keeper.
Heb je interesse? Stuur dan een mail 
naar voorzitterjeugd@rksvnuenen.nl

Golfers van De Gulbergen steunen 
Stichting Nuenen-Guatemala
Vorige week woensdag, 22 augustus, werd de jaarlijkse Goed Doelwedstrijd 
gespeeld door de Heren Senioren van Golfclub De Gulbergen. Met deze tra-
ditie geeft men aan dat het niet alleen om het spelletje gaat, maar waarbij 
ook aan organisaties en stichtingen wordt gedacht die een bijdrage goed 
kunnen gebruiken. 

Ruim 80 heren van de Golfclub speel-
den deze woensdag mee. Na afloop 
van de wedstrijd kon een bedrag van 
€ 1.100 aan de stichting Nuenen-Gua-
temala worden overhandigd.
De Stichting Nuenen-Guatemala sti-
muleert en ondersteunt de uitwisse-
ling van informatie en activiteiten tus-
sen Nuenen en Guatemala. Daarnaast 
wordt er materiële en immateriële 
steun gegeven aan organisaties die 
zich inzetten voor betere levensom-
standigheden. 

Op de foto ontvangt bestuurslid Gem-
ma van Hooff van de Stichting Nuenen-
Guatemala, het bedrag van € 1.100 uit 
handen van de penningmeester van de 
Heren Senioren van de golfclub, Eric 
Nagtegaal. Links op de foto Nuenenaar 
en golfer bij De Gulbergen Jan Cunnen 
die deze stichting had voorgedragen 
voor het goede doel. 

Inloopavonden bij BCL
Zin in Badminton? Kom dan naar één van de inloopavonden van Badminton 
Club Lieshout. Op woensdag 12 september houdt de vereniging een eerste in-
loopavond. Op woensdag 19 september is de tweede. In sporthal ‘De Klumper’ 
zijn alle geïnteresseerden welkom: jeugd vanaf ca. 7 jaar om 18.30 uur, junioren 
vanaf ca. 12 jaar vanaf 19.15 uur en senioren vanaf ca. 18 jaar vanaf 20.00 uur. 
Dankzij de ondersteuning van de ‘Rabobank Peel Noord’ kunnen alle geïnteres-
seerden gratis meespelen op deze inloopavonden.

Ondersteuning
Doordat de inloopdagen ondersteund worden door Rabobank Peel Noord hoef je 
niets mee te brengen. Badminton Club Lieshout zorgt voor een gehuurde accom-
modatie, met kleedruimte en sportzaal, zorgt voor leen-rackets, zorgt voor vol-
doende shuttles en zorgt voor goede begeleiding. Kortom: alleen zorgen dat je je 
sportkleding aan hebt is voldoende. 

Badminton; een leuke sport voor jong én oud !

Wijziging 
startplaats   
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand september de in-
gang van de tennisvelden op Sportpark 
De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere informatie: 
Kunt u mailen naar het secretariaat, 
secretariaat-wsv@outlook.com.
www.wsvnuenen.nl

Goudhoek Open 2018

6 t/m 14
oktober 2018
Actueel Rating Toernooi

Herendubbel
Damesdubbel

Gemengddubbel Meer informatie 

en inschrijven via:

toernooi.nl

www.goudhoek.nl

De Goudhoek

TENNI
SVERENIGING

Open toernooi      
bij TV de Goudhoek
Van 6 tot en met 14 oktober aanstaande gaat het Janssen Kerres Goudhoek 
Open tennistoernooi weer gespeeld worden. Op de banen van TV de Goud-
hoek aan de Polder in Gerwen zullen tennissers uit de regio de strijd met el-
kaar weer aangaan om de titels in het herendubbel, damesdubbel en 
gemengddubbel. 

Dit drukbezochte toernooi staat al ja-
ren bekend om de sportiviteit op de 
baan en de gezelligheid naast de baan. 
Ook dit jaar zal dat het geval zijn. In-
dien je samen met je dubbelpartner 
wilt deelnemen dan kun je je nog tot 25 
september aanstaande inschrijven via 
www.toernooi.nl
De toernooicommissie kijkt uit naar 
uw komst en deelname en zij stellen al-
les in het werk om er samen met u een 
geslaagd Open Toernooi van te maken. 
Belangstellenden en supporters zijn 
uiteraard ook meer dan van harte wel-
kom om de strijd op de banen te vol-
gen. 

Info via email; goudhoekopen@gmail.
com of via de website:
www.goudhoek.nl 

Open toernooi      
De Goudhoek

TENNISVERENIGING

Record aantal LOGO lopers 
naar de 45ste Berlijn Marathon
Op zondag 16 september lopen 35 leden van LOGO de Marathon van Berlijn. 
De sporters worden begeleid door 36 supporters. Met een dubbeldeks bus 
vertrekken zij op vrijdag 14 september. Op zaterdag lopen zij met een groot 
aantal supporters de Frühstückslauf, vanaf Schloss Charlottenburg naar het 
Olympischstadion. Het is een korte loop van ongeveer 6 kilometer in een 
rustig tempo. Deze ‘ontbijtloop’ is speciaal voor de buitenlandse deelne-
mers voorafgaand aan de marathon een dag later. Eenmaal in het stadion 
aangekomen, ontvangen alle deelnemers een ontbijtpakket. Aansluitend 
maakt de delegatie uit Geldrop een stadstour. Op zondag vroeg uit de veren 
om naar de start van de hele marathon te gaan met ruim 43.000 deelnemers 
uit 37 landen (cijfers 2017).

8 kilometer georganiseerd.  Na de test-
loop zijn het nu ontspannende trainin-
gen tot aan Berlijn. Het zware werk zit 
erop, nu aftellen tot de start van één 
van de best georganiseerde marathons 
ter wereld, met een prachtig parcours 
en vele duizenden supporters langs de 
route.

Zondag jl. organiseerde LOGO een 
testloop van 30 km voor de deelne-
mers aan de hele marathon van Berlijn. 
Zij liepen vanaf Geldrop naar de 
Achelsekuis en terug. Voor de deelne-
mers aan de kortere afstanden (Halve 
Marathon en 10 km) in Eindhoven was 
er gelijktijdig een testloop van 15 resp. 

Deelnemers, hardlopers en supporters, showen trots de prachtige shirts met speciale opdruk

Negende editie LibertyLoop met  
nieuwe route: meer natuur en meer trail! 
Op zondag 9 september vindt de LibertyLoop weer plaats, startend vanuit het 
centrum van Geldrop. Inmiddels zetten we de 9e editie neer met de stichting! In 
het kader van de Bevrijding van Geldrop heeft de Stichting LibertyLoop de af-
gelopen jaren intensief samengewerkt met Geldrop Anders, onder de noemer 
Bevrijdingsfeer. Bevrijdingsfeer werkt de komende jaren toe naar de 75 jaar be-
vrijding van Geldrop en Mierlo in september 2019. Het programma en de on-
derdelen zijn gelijk aan de afgelopen jaren: een Rabobank Scholierenloop, een 
Estafetteloop en de 5km, 10km en 10Miles. Voor deze laatste afstanden is er 
een geheel nieuwe route, met veel natuurschoon en mooie trailpaden.

Dit jaar is het parkoers geheel ver-
nieuwd. De routes lopen meer door de 
mooie natuur van de omgeving 
Geldrop-Mierlo. De 10 Miles en de 10 
km komen zelfs over de Strabrechtse 
Heide. De nieuwe routes zijn te bekij-
ken op onze site www.libertyloop.nl.
Inschrijven voor alle onderdelen kan 
tot en met donderdag 6 september via 
www.libertyloop.nl. De na-inschrij-
ving is op de dag zelf tot een half uurtje 
voor de start. Kleedruimtes zijn be-
schikbaar bij Hofdael. Kijk voor meer 
informatie op www.libertyloop.nl 

Rabobank Scholierenloop
Met de Rabobank Scholierenloop wil de 
organisatie zoveel mogelijk scholieren 
van de basisscholen van Geldrop en 
Mierlo aan het bewegen krijgen. Voor ie-
dere loper is er een medaille en voor de 
eerste drie finishers van iedere categorie 
zelfs een extra leuke prijs. Er wordt on-
derscheid gemaakt tussen de groep 3-4, 
groep 5-6 en groep 7-8 en tussen jongens 
en meisjes. Deelname aan de loop is 
GRATIS, de start is om 12.00 uur!

Estafetteloop
Dit jaar vindt de derde editie plaats van 
de Estafetteloop. Vorig jaar was dit on-
derdeel erg succesvol. Er stonden zeer 
verschillende teams aan de start. Van 
een groep vrienden, een enthousiaste 
groep Sterrenslagdeelnemers, fanatie-
ke hardlopers tot diverse voetbal-
teams. Ieder team moet bestaan uit 
vier deelnemers die ieder ongeveer 
1500 meter rennen. Ook dit jaar is de 
hoofdprijs weer maar liefst € 100,- en 
is er een speciale prijs voor het origi-
neelste team.
 

Voorlichtings-
avond Bevallen 
in het Catharina 
Ziekenhuis
Bent u zwanger en wilt u meer weten 
over bevallen in het Catharina Zieken-
huis? Kom dan op donderdag 6 sep-
tember naar de voorlichtingsavond 
‘Bevallen in het Catharina Ziekenhuis’. 
De avond begint om 19.00 uur en 
wordt gehouden in de congreszaal van 
het ziekenhuis.
Deze voorlichtingsavonden worden 
zes keer per jaar georganiseerd en zijn 
bedoeld voor aanstaande moeders en 
hun partners die in het ziekenhuis wil-
len bevallen. Aan de hand van onder 
meer twee films krijgt u informatie 
over vrijwel alle aspecten die betrek-
king hebben op de zwangerschap en de 
bevalling. Denk bijvoorbeeld aan de 
zwangerschapscontrole, de geboorte 
of het verblijf in de kraamsuites van 
het ziekenhuis. Aanmelden is noodza-
kelijk en kan via  
www.catharinaziekenhuis.nl/agenda



MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

Salade Ratatouille     
Frisse salade met huis gemarineerde zalm, schelpjes, citrus en
citroenmayonaise

Escargots en gamba’s       
Bereidt in een pittige kruidenolie geserveerd met aioli en brood

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

Hoen en varken       
Grillade van hoenfilet en varken, jus van marsala en salie

Kabeljauw mediterrané 
Gebakken filet van kabeljauw met een saus van gepofte 
paprika en tomaat

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

Park 63  -  5671GC, Nuenen
Restaurantratatouille.nl  -  info@restaurantratatouille.nl

Ratatouille
nuenen

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

Lenssen Mannenmode | Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 661100 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl | www.lenssenmodemierlo.nl

We zoeken een Jeans verkoper, 
die onze klanten enthousiast en met kennis van zaken 

kan adviseren. Vind jij het leuk om te werken met jonge 
mode merken zoals, Denham, Scotch & Soda, Chasin, 

Anerkjendt, Superdry, Cast Iron, New in Town en nog vele 
andere? En ben jij beschikbaar in de weekenden? Dan 

ben jij wellicht de kandidaat die wij zoeken!

Grijp je kans en solliciteer! 
Grijp nu je kans en solliciteer bij deze dynamische winkel in Mierlo. 

Misschien wordt jij wel een nieuw lid van ons team. 

Stuur je motivatie en CV met actuele foto, naar info@lenssenmannenmode.nl t.a.v. 
Manja / Maarten Lenssen. Dat e-mail adres kun je ook gebruiken voor vragen over 

deze vacature.

PUZZELHOEKWeek 35

Horizontaal: 1 vogel 7 ladenkast 13 regeringsreglement 14 vis 15 kunstmatige inseminatie 
16 streling 17 gravin van Holland 18 dierengeluid 20 reeds 21 baardje 23 in memoriam 
25 lage rivierstand 26 wild zwijn 28 vorm 30 omslag 32 Europeaan 34 onderdanig 
36 slaapplaats 37 keurig 38 gebrande suiker 41 ridder 44 lusthof 45 besef 47 jaartelling 
48 ambtshalve 49 dominee 51 lidwoord 52 karaat 53 de dato 54 bejaard 56 vallei 
58 Europese Unie 60 betalen 62 persoonlijk voornaamwoord 63 rechtlijnig 64 keerzang

Verticaal: Verticaal: 1 witkiel 2 slee 3 spil 4 vreemde munt 5 berg op Kreta 6 uitvinder 7 afkammen 
8 vat 9vat 9 inham 10inham 10 ter plaatse 11 maanstand 12 welig groeiend 19 vrucht 20 sieraad 
22 hetzelfde 24hetzelfde 24 liniaal 25liniaal 25 leegloper 27 water in Friesland 28 volk uit de Oudheid 
29 deel van het lichaam 31deel van het lichaam 31 telegraaf restant 33 water in Utrecht 35 rivier in Schotland 
38 keukenkruid 39 zangnoot 40zangnoot 40 mispunt 41 horizon 42 persoonlijk voornaamwoord 43 later 
46 voorzetsel 50 divan 52divan 52 kleverig 55kleverig 55 Zwitsers kanton 57 plaats in Overijssel 59 bolgewas 
60 aartsbisschop 61 nummer 62nummer 62 zijns inziens

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

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

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

Oplossingen wk 34
G C I G P D N A Z D A C E E N

O O K O A L A T T N A K I P K

E N N P U M I R H N A S G K I

D S P V Z B B A C Y S T E V U

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

R R I T P R N T M E D I A S P

T V T T R Y M M L E I P P U G

I A S I O A O O R U L L N V V

E T I N G C I R E F C K B I E

R O L G R V U W E I B C R U P

E R E E A I N O C A B B O S O

N I D O M D D N N A Z A A T S

R U I T M A E D L I G R A A N

O M E L A S S E B R U U Z R A

C P H L O X A R C H I P E L H

INHAALVERBODINHAALVERBOD

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

APOTHEEK
AUTOBUS
BADDOEK
CARDANS
CARTOON
CHRISTEN
DOKTER
ENTREE
ESSAY
ETUDE
GEDACHTELOOS
GOKBAAS
GRUIS
HOEVE
HOSPITAHOSPITA
INTERRUPTIEINTERRUPTIE
KOLENKITKOLENKIT
KOMBUISKOMBUIS
LATEXLATEX
METROMETRO
NARWALNARWAL
ORCHISORCHIS
PLOERT
PRIVE
RIBBE
RUPSBAND
RUSTBANK
SCHADEGEVALSCHADEGEVAL
SCHROKKEN
SERVET
SNOER
SNURKEN
SOLDATEN
SORTERING
START
STEENKOOLHANDELSTEENKOOLHANDEL
STEUN
SUPER
TRICOT
TROUW
ZEELT

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64

3 4 1
3 4

9 2 6 7
4 7 9
5 7 3 9

4 3 6
6 2 1 4

8 5
4 6 9

Sudoku

week 33, Mw. A. Brouwers, Lieshout.

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

 

 

 

 

9 september  2018 

 

 

 Kijk  voor  meer  informatie  op   www.cvdewetters.nl 

of   stuur   een   e-mail   naar  of   stuur   een   e

dewettensebraderie@gmail.comdewettensebraderie@gmail.com 

  

Kijk  voor  meer  informatie  Kijk  voor  meer  informatie  op   www.cvdewetters.nlop   www.cvdewetters.nlop   www.cvdewetters.nl

? 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

Help jij onze kinderen met plezier te turnen?
We zijn op zoek naar een ervaren: 

Turntrain(st)er
Locatie Jacobushoek Nuenen

Uren en tijden in overleg. Meer informatie en andere 
vacatures kun je vinden op onze website 

www.psvgymnastiek.nl of bel naar 06-50482235
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