
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

ZE
 W

EE
K:

De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

Nuenenaar Bart de Rooij            
brengt zijn eerste Nederlandstalige single uit 

Beleef de 
Lichtjesroute 
met de 
Wheelstour 

Swing/
Rock and Roll 
en Salsa 
in Nuenen!

De Peel 
Letselschade 
Advocaten 
vestigt zich 
in Helmond

Mededeling over 
griepvaccinatie 

huisartsenpraktijk 
Rutten en van den Top:

De Huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
het versturen  van de uitnodigingen 
voor de griepvaccinaties. Indien u 
hier bezwaar tegen maakt dient u 
dat voor 14 september kenbaar te 
maken bij de assistente. Uw naam 
en adresgegevens worden na 
verzending door het extern bureau 
s.w.s vernietigd. Mocht u überhaupt 
geen uitnodiging willen ontvangen 
omdat u geen griepprik wilt dan 
graag dit melden bij de assistente.
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

Op woensdag 12 september om 10.00 uur

Heropening Schijvens mode 
nieuwe stijl 
Woensdag 12 september is het eindelijk zover, dan heropent Schijvens 
mode om 10.00 uur haar winkel op het vertrouwde adres aan de Parkstraat 
16 te Nuenen. Afgelopen weken is er hard gewerkt om de winkel om te bou-
wen naar het nieuwe concept van Schijvens mode.

Oprichter Harrie Schijvens begon zijn 
winkel aan de Berg in Nuenen. In de 
90er jaren verhuisde hij met zijn win-
kel naar de Parkstraat, alwaar Schij-
vens mode tot op de dag van vandaag 
heel blij is met deze fijne stek in Nue-
nen. In 2006 gaf Harrie Schijvens het 
roer over aan zijn bedrijfsleidster Emi-
lie Holtermans die, samen met haar 
compagnon Daniël van den Berg, de 
dagelijkse leiding voeren over het in-
middels, veertien vestigingen tellende 
bedrijf. Na de overname zijn zij gestart 
het concept toekomst klaar te maken. 
De bestaande formule werd omgeto-
verd naar moderne winkels en een 
goed lopende webshop met een geheel 
eigen ontwikkeld concept. Zo ook de 
winkel in Nuenen, deze heeft een com-
plete metamorfose ondergaan. Vol-
gens de beide enthousiaste onderne-
mers, zullen de klanten verbluft staan 
bij het zien van de moderne verande-
ringen binnen ‘Schijvens mode nieuwe 
stijl’. De contouren van de strak uit-
ziende gevel zijn geheel doorgevoerd 
in het interieur. De verlichting is een 
belangrijk onderdeel van het nieuwe 
concept, de presentatie wordt hier-
door overzichtelijk en zeer uitnodi-
gend gemaakt. De wintercollectie is 
uitgebreid met enkele mooie toege-
voegde merken zoals Zizo, Maicazz en 
Dayz. Nieuw in het concept is de body-
lijn van Janzen en de op kleur aange-
paste lifestyle artikelen.

In samenwerking met Rubino Wie-
lershop verloot Schijvens mode een 
mooie E-Bike van het merk Giant, 
welke u kunt winnen gedurende de 
hele maand september. Ook de ope-
ningsweek vanaf 12 t/m 15 septem-
ber staat in het teken van vele mooie 
acties, waaronder het terugwinnen 
van uw aankoopbedrag in de vorm 
van een cadeaubon. Schijvens mode, 
met haar bestaande team Elske, Dia-

Nuenenaar Bart de Rooij            

Power4Kids weer in actie  
voor Duchenne Heroes
Onder de teamnaam Power4Kids doen Jaap Woudsma en Carola Stork uit 
Nuenen ook dit jaar weer mee aan Duchenne Heroes. Dat is een zevendaag-
se tocht voor mountainbikers van in totaal 700 kilometer. Doel is om geld in 
te zamelen in de strijd tegen de ziekte van Duchenne, een fatale spierziekte 
die vooral bij jongens voorkomt.

ze nog kennen van eerdere edities. 
Hans Sanders zal hen begeleiden.
Power4Kids is inmiddels vier jaar be-
zig met verschillende acties waaronder 
de Moederdagtaartenactie, verschil-
lende proeverijen, triatlon Nuenen en 
Nightbike Nuenen. Met die acties heb-
ben Jaap en Carola al meer dan 16000,- 
euro ingezameld voor  de strijd tegen 
de ziekte van Duchenne.

De tocht gaat van start op 9 september 
in Bure, Frankrijk en zal op 15 septem-
ber finishen bij de Karpendonkse Plas 
in Eindhoven. Op die laatste dag is het 
checkpoint bij voetbalvereniging EMK 
in Nuenen. Van daaruit gaat het onder 
begeleiding van politie-escorte naar de 
finish in Eindhoven. Jaap en Carola rij-
den de tocht voor de derde keer mee, 
dit jaar samen met Frank Gruiters die 

ne, Trudy en Irene, nodigt iedereen 
vanaf 12 september van harte uit te 
komen kijken in de geheel gemoder-
niseerde winkel. De koffie staat klaar! 

Kunt u niet wachten? Dan kunt u al-
vast een voorproefje nemen op de 
website:
www.schijvensmode.nl

Hij is geboren in Geldrop, maar sinds zijn vierde jaar woont Bart de Rooij in Nuenen en is hij actief in het sport- en 
verenigingsleven. Bart is getrouwd en vader van 3 dochters. Het begon met een geintje: tijdens het stappen met 
vrienden begon hij wat te zingen. De reacties waren zo positief dat hij bij volgende bezoekjes aan de horecagele-
genheid meteen weer de microfoon in zijn handen geduwd kreeg. “Nadat ik een aantal keer echt heb mogen 
proeven van optreden op een groot podium heeft mij dit aan het denken gezet”, vertelt Bart. “Ik heb besloten 
het roer eens goed om te gooien en te gaan doen waar ik heel vrolijk van word; zingen! Beter spijt van de dingen 
die ik heb gedaan, dan spijt van de dingen die ik niet heb gedaan. Ik heb mijn baan bij een recycling bedrijf 
opgezegd en trek vanaf 1 mei 2018 mijn eigen plan”.

Bart kwam in contact met Pieter van 
Schooten die ‘Jij Bent Het Beste’ 
schreef. Barts eerste  Nederlandstali-
ge single was een feit. Een gezellige en 
opvallende radiovriendelijke feel-
good plaat, die vast veel vrolijkheid 

gaat brengen bij zijn optredens. “Ik 
ben heel blij met het resultaat en 
hoop dat iedereen er net zo vrolijk 
van wordt als wij. Het proeft naar 
meer dus een vervolg gaat er zeker 
komen”, besluit Bart. 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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WE GAAN BOMEN KAPPEN
Dunning van bosjes aan Smits van Oyenlaan, Geldropsedijk en 
Broekdijk
Enkele bosjes ten westen van de Smits van Oyenlaan, langs het 
strandbad aan de zijde van de Geldropsedijk en langs de Broekdijk 
in Nuenen dunnen we uit dit najaar. We kappen een aantal kleinere 
bomen, zodat de overblijvende bomen uitgroeien tot gezonde 
grote bomen. De werkzaamheden worden in opdracht van de ge-
meente uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland.

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

Variatie
Naast de veiligheid richten we ons ook op het behouden en vergro-
ten van de variatie in de bossen. Vitale en markante bomen met 
grote kronen krijgen meer ruimte. En we behouden ook zo veel 
mogelijk verschillende boomsoorten. Hiermee zorgen we ervoor dat 
de diversiteit in de bosjes wordt vergroot.

Wat kunt u verwachten?
Voorafgaand aan de kap van de bomen markeren we allereerst de 
bomen met oranje verf. Dit markeren gebeurt vanaf september. Het 
kappen van de bomen gebeurt in oktober en november, afhankelijk 
van het weer. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Vorig 
jaar zijn enkele bosjes langs de snelweg A270, de Larikslaan en bij 
de Oosterklamp gedund. 

Informatie
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ter plekke 
in het bos informatie ophangen om u als bezoeker te informeren.

WERKGROEP MOBILITEIT
Wil jij een weg door je achtertuin? 
Vast niet. Niemand wil een weg door de achtertuin. Maar iedereen 
wil wel graag snel en comfortabel naar het werk, de school en de 
supermarkt. Hoe gaan we dat oplossen? En hoe kan jij helpen bij 
de keuzes?

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? Welke andere 
maatregelen kan Nuenen zelf verzinnen om bewoners mobiel te 
houden? Samen met belangengroepen zoals VVN, Fietsersbond, 
ondernemers en ‘Nuenen Groen’ maakt de gemeente hiervoor het 
beleid. Juist nu worden er plannen opgesteld die begin 2019 vast-
gesteld worden door de raad.

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 
Jouw mening is voor ons van belang en jouw ideeën doen ertoe! Dus 
wil je ook invloed op het mobiliteitsbeleid van gemeente (en zelfs 
de regio) meld je dan voor 15 september aan voor de werkgroep 
Mobiliteit via afdelingssecretaresses@nuenen.nl of via telefoon-
nummer 040-263163.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 26-08-2018 EN 02-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beatrixstraat 26 Wijzigen gebruik, realiseren trimsalon 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Laan door de Panakkers  Het oprichten van 27 woningen
2 t/m 8, 22 t/m 26 en 30, 
Dubbe Loop 1 t/m 9A, 2 en 4,
Dubbestraat 21 t/m 37, 
Middelste Dubbe 2 en 4 
Collse Heide 38 Wijzigen van gevels en constructie 
Smits van Oyenlaan 1002 Plaatsen prijzenbord en veranderen
 uiterlijk tankstation 
De Hofstad 3A Tijdelijk wijzigen gebruik, realiseren 
 mantelzorgwoning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Veldronde 18 november 
Donkervoort Straatfeest met barbecue 
Gerwen Intocht Sint Gerwen 25 november 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Bevrijdingsherdenking 21 september 
Nederwetten De Wettense Zomermarkt 9 september 
Parkhof en Parkstraat Promotieactie LACO 8 september 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
31-08-2018 Stad van Gerwen 5 Melding milieubeheer - 
  Plaatsen mestsilo 

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

Deze maand is de milieustraat op woensdag 
nog open tot 20.00 uur. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen 
c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samen-
voeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. De voorbereidingen op dit 
referendum zijn volop bezig. De selectie voor de stemgerechtigden 
is al gemaakt op de peildatum 27 augustus. De stempassen worden 
nu gedrukt en uiterlijk 26 september thuis bezorgd. Breng uw stem 
uit met uw stempas én identiteitsbewijs! U kunt stemmen in de ge-
bruikelijke stemlokalen in de gemeente Nuenen c.a. U kunt alleen 
stemmen met een stempas én 
identiteitsbewijs. Als u verhin-
derd bent, verleen dan een 
volmacht en laat zo uw stem 
niet verloren gaan. Heeft u 
vragen over de organisatie van 
het referendum dan kunt u bel-
len met de gemeente Nuenen 
via 040-2631631 of terecht op 
de website www.nuenen.nl 

WEGWERKZAAMHEDEN
Reconstructie Weverstraat 
Vanaf 10 september starten we met de reconstructie van de Wever-
straat, tussen Berg en Lavendelstraat. De omleiding voor het auto-
verkeer gaat via de Dennenlaan, Larikslaan, Sparrenlaan en Laven-
delstraat. De reconstructie bestaat uit bodemsanering en het leggen 
van kabels en leidingen. Daarna vernieuwen we de voetpaden, 
parkeervakken en de rijweg. Ook komen er nieuwe bomen die wor-
den voorzien van een ondergrondse groeiplaats. Deze grondverbe-
tering moet de boom voldoende voeding geven en overlast door 
wortelopdruk in de toekomst voorkomen. De planning is om de 
nieuwe weg 7 december weer open te stellen voor al het verkeer. Als 
u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via tele-
foonnummer 040-2631631.  

Onderhoud bestrating Berg
In de straat Berg, vanaf de Broekdijk tot en met de Weverstraat, 
herstellen we het wegdek.
We werken met een halve weg afzetting. Het verkeer kan dan gebruik 
blijven maken van de Berg. Dit kan wel tot enig oponthoud leiden 
tot midden volgende week.

OPEN DAG RIOOLWATERZUIVERING
Op zondag 16 september kunt u in Aarle-Rixtel aan de Bakelseweg 
2 eens een kijkje nemen bij de rioolwaterzuivering van Waterschap 
Aa en Maas. Tussen 11.00 – 16.00 uur kunt u een rondleiding krijgen 
en er staan ook stands van bedrijven. Het is een leerzame dag voor 
het hele gezin. 



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

 
Werk je graag in een flexibel klein lasbedrijf dan is 
dit de baan die je zoekt. We vervaardigen bijna alles 
wat de klant wil. Het kan gaan om een exclusief product, enkele stuks 
of series. Wij onderscheiden ons in de markt door eenvoud van opzet en vakmanschap.   

Als lasser en ook metaalbewerker dien je in staat te zijn om te kunnen samenstellen, 
aflassen en af te werken. Je kunt werken vanaf technische tekeningen.  Daarbij is het van 
belang dat je netjes en secuur werk aflevert. Je bent een lasser die zijn eigen werk kritisch 
kan controleren.   

Je bent in het bezit van een MIG/MAG diploma niveau 2, en hebt kennis van lasmethoden, 
gebruik van handgereedschappen en een goed technisch inzicht.  Vakmanschap,  
accuratesse, flexibiliteit, inzet en kwaliteitsbewustzijn zijn voor jou vanzelfsprekend. 
Betrokkenheid en initiatief worden door ons gewaardeerd.    

Wij bieden jou een uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en een prettige werksfeer.  

Ben jij die vakbekwame en enthousiaste collega die bij ons fulltime wil werken,  
stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae naar BR Laswerken, 
Willemstraat 4, 5671 JC Nuenen of per e-mail naar info@brlaswerken.com  
 
  

MIG/MAG Lasser / Bankwerker / Samensteller

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 6 t/m woensdag 12 september

Zuurkool uit het vat
 1/2 kilo  0,89
Chinesekool        
pan klaar   per stuk 0,99

Aardappel salade     
 hele kilo 3,98

Conferance peren      
 hele kilo 1,49

Paraguayos          
 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

Lekkerrrr nazomeren!

Perssinaasappels
hele kilo 1,69

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes, bakje saus ....6,95 
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Leverkaas .............. samen 2,75
Bourgondische Bol
“Kant en klaar Beenhammetje”
100 gram .................................................1,75  
Beenham in
Honing-Mosterdsaus
100 gram .................................................1,50  
Spaanse Verleiding
“Kippendij gevuld met 
abrikoos en cranberry’s”, 100 gram .........2,25
Pep Wrap
“Wrap gevuld met gehakt, 
spinazie en zoete ui”, 100 gram ...............2,25 

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 36 : geldig maandag 3 t/m zaterdag 8 september_____________________________________________________

Brood van de week: 
Gelders hoog 
Fijngemalen volkorenbrood 
met zemelen op de korst. 2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes € 500
Ontbijtkoek   € 200
Suikerbrood Brabants of Fries € 200_____________________________________________________

American cookievlaai
Harde Wenerbodem, chocoladebavarois, 
stukken American cookie
Half € 6,95     € 1395_____________________________________________________

VRIJDAG & ZATERDAG: WEEKENDVERWENNER

Cerisekoektaartje  
 VOOR SLECHTS € 375

UIT EIGEN

KEUKEN

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

€17,95

Maandmenu
(voor 2  á 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 21:30

www.tongah-nuenen.nl

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

Chieuw Jim Kai
 (gekruide kipstukjes)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Saté kip 2 st.

***
Pisang Goreng 4 st.

***
Kroepoek

 *** 
Bami, Nasi of Pandanrijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Ook voor bezorgingen!)

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

ie
 N

uen
en

 V
ei

lig
 2

01
8

w
w

w
.n

uen
en

ve
ili

g.n
l

21
%

 K
ORTI

NG!

B
e

rk
e

n
b

o
s 

6
, 

5
6

7
2

 A
K

 N
u

e
n

e
n

 •
 T

 0
4

0
-2

8
3

 1
2

0
0

 •
 E

 d
ri

j.
m

e
s@

ia
e

.n
l 

• 
W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
ss

e
rs

c
h

m
id

t.
n

l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Rond de Linde iedere donderdag 

 



       % KORTING OP ONS 
UURLOON EN OP ONDERDELEN

(VANUIT ONZE VASTE LEVERANCIER)

       % KORTING 
OP BANDEN

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

GRATIS AIRCO- / VAKANTIE- 
OF WINTERCHECK

Tegen inlevering van deze bon.

OF WINTERCHECK

GRA
TIS w

inte
rch

eck

OF WINTERCHECKOF WINTERCHECK

GRA
TIS w

inte
rch

eckGRATIS wintercheck

Tegen inlevering van deze bon.Tegen inlevering van deze bon.

GRATIS wintercheckGRATIS wintercheck

GRATIS aircocheck

(MITS VOORTVLOEIENDE REPARATIES DOOR 
ONS UITGEVOERD MOGEN WORDEN) 

APK

VAN DEN WILDENBERG

BEL (040) 283 17 74 OF 
PLAN UW AFSPRAAK ONLINE

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Europalaan 2  |  geldig tot 31-12-2018  Nuenen  |  E info@vakgaragevandenwildenberg.nl

15 10

19.50

Voor diverse welzijnsactiviteiten, 
zoals een uitje naar de markt, 
spelletje doen of een creatieve 
of muzikale activiteit. 

Bent u vriendelijk, geduldig, 
gemotiveerd, behulpzaam en 
betrouwbaar? Kunt u omgaan 
met ouderen met dementie? 
Dan zoekt Savant u!

Savant Zorg biedt u de mogelijk-
heid om leuk en zinvol werk te 
doen, dat zeer gewaardeerd 
wordt door de deel nemers en 
medewerkers. U krijgt de kans deel 
te nemen aan interessante scholing 
en leuke workshops. Jaarlijks is er 
een supergezellig vrijwilligersfeest!

Savant Zorg 
is een succesvolle 

zorgaanbieder in de regio 
Zuidoost Brabant 

die bekend staat als een 
betrouwbare, verbindende 

en vooruitstrevende 
organisatie.

Ben jij geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:

Keete Jansma (Begeleider Welzijn) 
k.jansma@savant-zorg.nl

Richard Dehne (Zorgcoördinator)
r.dehne@savant-zorg.nl

  0492 - 572 111

Zoekt voor het woonzorgcentrum 
Savant van Lenthof in Nuenen 

Vrijwilligers

NIET ALLEEN VOOR 
VOLWASSENEN ZIJN  
DE KLEINE LETTERTJES 
BELANGRIJK

We horen het vaak: ‘let op de kleine lettertjes’. Dat geldt echter niet alleen voor volwassenen, maar 

ook voor kinderen. Als ze achter in de klas zitten, zijn de lettertjes op het bord best klein. Sowieso 

komt maar liefst 80% van alle informatie binnen via de ogen. Daarom nodigen we iedereen met 

schoolgaande kinderen uit om langs te komen voor een kinderogentest. Zodat ze helemaal scherp 

aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

WELKOM Orthoptist aanwezig

SEPTEMBER
KINDERBRILLENMAAND: 

1 GLAS GRATIS

Wijngaardplein 1  
EINDHOVEN  
T 040-2411085  
www.buismanbrillen.nl

Wijngaardplein 1  
EINDHOVEN  
T 040-2411085  
www.buismanbrillen.nl

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
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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

 Vliegtuigen boven Nuenen
Sinds een jaar of drie woon ik met mijn gezin in Nuenen. We zijn destijds uit Eindhoven ver-
huisd met als doel een rustigere woonomgeving te vinden. Dit is ons voor een groot deel 
gelukt. Wat mijn rust echter in toenemende mate verstoort, is het aantal vliegtuigen dat 
inmiddels haast dagelijks het luchtruim boven Nuenen domineert. Daarnaast kan ik het 
moeilijk verkroppen dat terwijl ons milieu zienderogen naar de knoppen gaat, onze over-
heid ‘groei, groei, groei’ blijft roepen. 
Regelmatig vraag ik aan Nuenenaren of zij ook last hebben van de vliegtuigen. Ik heb in-
middels slechts één persoon ontmoet die mijn ergernis en zorgen deelt. Enerzijds vraag ik 
me af of het probleem niet in mijzelf zit. Voor een deel zal dit zeker zo zijn. Anderzijds lijkt 
het mij onmogelijk dat dit een probleem is dat louter mijn individuele psyche betreft. Ik 
kan me dan ook niet voorstellen dat er niet meer mensen in Nuenen zijn die zich zorgen 
maken over de almaar groeiende vluchten boven ons hoofd. Met dit bericht wil ik eenieder 
die soortgelijke ervaringen heeft, vragen mij te mailen. Niet op de laatste plaats met het 
idee om te kijken of er animo is voor een club Nuenenaren die zich bezig gaat houden met 
deze problematiek. 

Ik hoor graag van u. 
Diederik Gerritse (diederikgerritse@hotmail.com)

Zienswijze herindeling Nuenen
In de gemeenteraad van 23 augustus 2018 werd de zienswijze van 
Nuenen vastgesteld tegen het plan van de provincie om Nuenen en 
Eindhoven samen te voegen. De gemeente wil uitstel en een regiona-
le oplossing zoeken voor versterking van de bestuurskracht.
Wij Vrienden van Eindhoven hebben een andere kijk op de zaak. Een regionale oplossing? 
Vergeet het maar. Een kijkje achteruit ( doen we liever niet! ) levert het volgende beeld op. 
Het begon allemaal in de jaren zestig met de Agglomeratie Raad Eindhoven ( heet tegen-
woordig Stedelijk Gebied Eindhoven !) met een ondemocratische vierde bestuurslaag, 
waarvan de leden niet rechtstreeks gekozen werden. Reden waarom bij wet de agglome-
ratie Eindhoven werd opgeheven. Vervolgens kwam het SRE, Samenwerkingsorgaan Re-
gio Eindhoven, de bestuurlijke samenwerking tussen 21 gemeenten van Zuid-Oost Bra-
bant dat daarna werd omgezet in het MRE met de grootheidswaanzin term: Metropoolre-
gio Eindhoven.
Intussen zitten we ruim vijftig jaar verder en is er van alles geprobeerd en nog steeds niets 
veranderd. Een gemeente Dommelvallei met Nuenen, Son en Geldrop samen dan? Ook 
mislukt. Nu Zuid-Oost Brabant zelf gefaald heeft en in 50 jaar geen integraal totaalplan 
voor de regio heeft kunnen maken, wordt dit door Nuenen gebruikt om de schuld daarvan 
bij de provincie te leggen. Volkomen onterecht en is er door de gemeente Nuenen als onei-
genlijk argument bij gehaald. De provincie kan er niets aan doen dat de regio na vijftig 
jaar nog geen toekomstvisie heeft ontwikkeld.
Nuenen wil samenwerken met de regio? Met wie? Geldrop/Mierlo wil niet fuseren en sa-
menwerken met Nuenen. Son en Breugel evenmin en Nuenen niet met Eindhoven. Nue-
nen wil nog niet eens in gesprek met Eindhoven! De negatieve bijdrage van Nuenen leidt 
tot niets en is een doodlopende weg. De opmerking van Nuenen dat ze voor samenwer-
king met alle bestuurlijke partijen alle toekomstige opties open houdt, is dan ook niet seri-
eus te nemen. Wij vrienden van Eindhoven kijken liever vooruit en zijn van mening dat fu-
sie met Eindhoven de enige echte oplossing is. Zie ook www.vriendenvaneindhoven.nl
De Vrienden van Eindhoven.

Jacques Leemans, Mulakkers 3, Eeneind. Hans Pijs, Lyndakkers 8,  Centrum

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Met de PvdA in gesprek   
bij Schafrath
De vakanties zijn weer voorbij. Hoog tijd om de koppen weer eens bij elkaar 
te steken. Op de eerste vrijdag van de maand gaat de PvdA Nuenen in Café 
Schafrath met elkaar en met iedereen die aanschuift in gesprek, zo ook vrij-
dag 7 september vanaf 21.00 uur.

gezette Arhi-procedure. Of de herin-
deling op korte termijn doorgaat, 
hangt af van de beslissing van Provin-
ciale Staten en - uiteindelijk - de Twee-
de Kamer. 

Kortom, er is weer genoeg te bespre-
ken aan de maandelijkse borreltafel in 
Café Schafrath. Vanuit fractie, werk-
groep en ombudsteam zal steeds ie-
mand aanwezig zijn. Onze raadsleden 
Jan Wesenbeek en Theo Albers met 
hun team van fractieondersteuners 
staan open voor uw initiatieven, idee-
en, wensen en commentaar. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Breng dus gerust je zus of je buurman 
mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 7 
september vanaf 21.00 uur bij Café 
Schafrath. 

Meer weten over de PvdA Nuenen of 
wilt u lid worden? 
Kijk dan  op nuenen.pvda.nl

Het zijn nog steeds interessante en 
spannende tijden, wereldwijd, Euro-
pees, landelijk, maar zeker ook voor 
Nuenen. Als wij ons beperken tot het 
Nuenense: de coalitie is voortvarend 
aan de slag gegaan o.a. met plannen 
rond het Kernkwartier en de Honger-
man (structuurvisie). De Broekdijk 
wordt aangepakt, moet veiliger wor-
den. Gelukkig kunnen de (meeste) bo-
men blijven staan. Een Nuenense 
woongroep van senioren zoekt (nog 
steeds) naar een geschikte locatie, 
evenals de Sinti. De Kloostertuin krijgt 
geen woonbestemming, maar is in-
middels gereserveerd voor Van Gogh-
activiteiten. We zijn benieuwd naar de 
concrete plannen hiervoor.
Het debat in de raad over de herinde-
ling heeft op 23 augustus plaatsgevon-
den. Ondanks het verschil van ziens-
wijzen vonden wij het een constructief 
debat. De PvdA Nuenen was en is hel-
der: wij kiezen voor een samengaan 
met Eindhoven als krachtige centrum-
stad binnen een sterke regio. Kijken 
wij naar de lange termijn en willen wij 
onze voorzieningen op het huidige ni-
veau kunnen handhaven, dan is de toe-
komst van Nuenen c.a. om sociaaleco-
nomische redenen het beste af als on-
derdeel van de stad, uiteraard met 
behoud van het dorpse karakter van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind. In oktober volgt het referen-
dum, waarbij elke Nuenenaar van 18+ 
zich kan uitspreken over de wenselijk-
heid van een zelfstandig Nuenen. Het 
provinciebestuur heeft laten weten, 
dat de uitslag van het referendum niets 
zal veranderen aan de reeds in gang 

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 36 (on-
der voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú:
• Nieuwe investeringsplannen voor 

van Gogh Brabant
• Sloop oude Postkantoor
• Touwtrekken in Nederwetten
• Wielerronde van Nuenen
• Afleveringen van de serie over de 

nieuwe raadsleden
• Presentatie nieuwe programma 

Cultuur Overdag
• 25 jaar Harley Davidson
•  Zienswijze 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.

Singlecafé 
Brandevoort
 Singles in Brandevoort en omgeving or-
ganiseren regelmatig bijeenkomsten in 
het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in 
Brandevoort. De eerstvolgende avond is 
op vrijdag 7 september aanvang 20.30 
uur. De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.
Voor meer info kunt u terecht bij: 
Jan van der Sanden, tel. 06-10 72 03 31.

Beleef de Lichtjesroute    
met de Wheelstour 
Vanaf 18 september is de jaarlijkse Lichtjesroute in Eindhoven weer te zien. 
Tot en met zondag 14 oktober kunt u weer elke avond genieten van dit gra-
tis familie-evenement. Wilt u dit eerbetoon aan de bevrijders op een unieke 
manier beleven? Ga dan op dinsdag 25 september of 2 oktober mee met de 
speciale Wheelstour. Met een authentiek legervoertuig rijdt u dan de Licht-
jesroute. Met uw deelname steunt u ook nog eens de vrijwilligers die elk jaar 
deze route weer uitzetten en verzorgen.

Beperkt plaats
De Wheelstour heeft maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar. Er 
kunnen per avond maximaal 50 deel-
nemers mee. De tour start om 20.15 
uur bij het clubgebouw van de Licht-
jesroute aan de Pastoriestraat 108, 
5623 AT Eindhoven. De Wheelstour 
wordt daar tussen 22.00 en 23.00 uur 
afgesloten met een hapje en drankje. 
Aanmelden vooraf is verplicht en kan 
via e-mail: wheelstour@vriendenvan-
delichtjesroute.nl. Op de website www.
vriendenvandelichtjesroute.nl vindt u 
meer informatie over de Wheelstour. 

Unieke ervaring
De Wheelstour is een unieke ervaring 
voor jong & oud. De leden van Wheels 
(een vereniging van liefhebbers van 
oude legervoertuigen) stellen hun 
voertuigen tegen kostprijs ter be-
schikking om langs de Lichtjesroute 
te rijden. Daardoor kost deelname 
aan de tour slechts € 25,- per persoon. 
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is de 
prijs slechts € 12,50 per persoon. Bij 
de prijs is een hapje en drankje inbe-
grepen. De opbrengst van de Wheels-
tour komt geheel ten goede aan de 
Lichtjesroute. 

 Natuurlezing bij de WLG
De zomervakantie is voorbij en ook de zomer verandert langzamerhand 
weer in de herfst. Je voelt het aan de temperatuur, de ene dag loop je in kor-
te broek de volgende dag heb je een vest nodig. Maar het is niet alleen voe-
len, je kunt het ook zien, blaadjes aan de bomen beginnen een andere kleur 
te krijgen, het wordt alweer eerder donker en we zien weer andere insecten 
dan een maand geleden in de tuin. 

geïnteresseerden, maar ook voor de 
beginnende (natuur) fotograaf, Will 
zal veel tips geven. De lezing is gratis, 
aanmelden hoeft niet.

De WLG heeft weer veel leuke activi-
teiten voor de komende periode op de 
kalender staan. Houd deze krant en de 
website in de gaten. Een grote activiteit 
die je niet mag missen, is op 7 oktober, 
de Creatieve en Culturele markt. No-
teer deze datum dus alvast in je agen-
da! Iedere maandag vanaf 13.30 uur 
staat de koffie en thee klaar voor de in-
loopmiddag van de werkgroep leef-
baarheid Gerwen, WLG. D’n Heuvel, 
Heuvel 11 in Gerwen. www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com, telefoon: 
06-41102625. 

Ieder seizoen brengt zijn eigen plaat-
jes. Over deze veranderingen; kleuren, 
trekvogels, planten, paddenstoelen en 
insecten is veel te vertellen en te bele-
ven. Maandag 10 september van 14 
uur tot 15.30 uur neemt Will van Ber-
kel je mee in zijn verhaal: ‘Een jaar 
rond (je) natuur’. Zijn woorden zal hij 
ondersteunen met mooi beeldmateri-
aal. Deze lezing is niet alleen interes-
sant voor natuurliefhebbers en andere 

Burendag 
Wijkvereniging 
Panakkers
Voor de 3e keer in ons bestaan zal er 
een burendag worden georganiseerd 
en wel op zaterdag 22 september tus-
sen 14.00 en 17.00 in de Sophiastraat 
die dan als verkeersvrije feeststraat zal 
zijn ingericht. Hopelijk zijn de weergo-
den ons gunstig gezind en kunnen de 
buren, die overigens allemaal persoon-
lijk zijn uitgenodigd, onder het genot 
van een hapje en een drankje elkaar 
ontmoeten en met eventuele ideeën en 
initiatieven verrassen. Namens de or-
ganisatie : tot de 22e. 

Voor mannen en vrouwen die als 
kind een ouder hebben verloren.

De tekens van vroeg verlies verstaan 
in je leven, werk en relaties.

Zonder Armen Om Je Heen   Ontmoetingsdag

Zaterdag 6 oktober 2018  

€85,- per persoon inclusief lunch

Aanmelden: 
zonderarmenomjeheen@gmail.com

Locatie: De Regenboog, 
Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen

Een dag om stil te staan bij je 
verlies samen met anderen. 
Workshops en een lezing geven 
je ruimte om inzicht en kracht te 
vinden.

Voor mannen en vrouwen die als 
kind een ouder hebben verloren.

De tekens van vroeg verlies verstaan 
in je leven, werk en relaties.

Zonder Armen Om Je Heen   Ontmoetingsdag

Zaterdag 6 oktober 2018  

€85,- per persoon inclusief lunch

Aanmelden: 
zonderarmenomjeheen@gmail.com

Locatie: De Regenboog, 
Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen

Een dag om stil te staan bij je 
verlies samen met anderen. 
Workshops en een lezing geven 
je ruimte om inzicht en kracht te 
vinden.
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Energiezuinige woning 
Het realiseren van energiezuinige woningen zal de komende periode vaak aan de 
orde komen in discussies over de woningmarkt. Vooral de financiering is een hot 
item, want de ambities zijn torenhoog en dat gaat handen vol geld kosten. Dat 
geld moet - hoe je ook wendt of keert - voor een groot deel door eigenaren/ko-
pers worden opgebracht. En als zij dat geld onvoldoende beschikbaar hebben, 
zal er - ook dat staat zo vast als een huis - geleend moeten worden. Natuurlijk in 
de hoop dat zij die investering later terugverdienen door lagere energielasten.

De beperking van de leenmogelijkheden is een extra knelpunt, vooral voor 
mensen met weinig geld op de bank. Kopers van een energiezuinige nieuw-
bouwwoning met een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van 0 of lager kunnen 
pas sinds 1 januari aanspraak maken op een extra leencapaciteit van € 20.000,-, 
maar in de praktijk liep dat niet goed. 

EPC-0 betekent dat het netto energieverbruik van de woning ongeveer 0 moet 
zijn. Het ‘gebruiksgebonden’ elektriciteitsverbruik (voor wasmachine, koelkast, 
vaatwasser, tv en computer bijvoorbeeld) telt hierin echter niet mee. In de rijks-
regeling waarin de verruimde kredietmogelijkheid is vastgelegd, was echter 
onbedoeld verplicht gesteld dat ook voor EPC-0-woningen een 10 jaar durende 
‘garantie’ moet worden afgegeven voor het behalen van deze energieprestatie. 
Zo’n garantie wordt echter alleen afgegeven bij de bouw van zogenoemde Nul-
op-de-Meterwoningen (NOM). Bij die NOM-woningen is namelijk sprake van 
extra jaarlijkse energieopwekking voor het verbruik van wasmachines, tv, etc. 

Daarom kan daar zo’n garantie wél worden afgegeven en bij 
de EPC-0-woningen niet.

In de praktijk betekende het dat kopers van een EPC-
0-woning geen beroep op de rijksregeling konden 
doen, terwijl die ook voor hen bedoeld was. Op aan-
dringen van de NVB (brancheorganisatie van bouwers/
ontwikkelaars) past minister Hoekstra van Financiën de 
regeling per 1 januari 2019 aan. Voor EPC 0-woingen is 

dan €20.000 extra haalbaar; voor NOM-woningen €25.000,-. 
De bouwers zijn blij, maar vragen het bedrag voor de NOM-

woningen te verhogen naar € 30.000,- om de aantrek-
kelijkheid van die categorie verder te vergroten. Het 
spel om de duurzaamheidseuro’s is begonnen. Het 
laatste woord is er nog niet over geschreven.

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

Woningmarkt in beweging

Het realiseren van energiezuinige woningen zal de komende periode vaak aan de 

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Donderdag 13 september: 

Fil m ‘Bridge of Spies’
‘Bridge of Spies’, een spannende Ame-
rikaanse film uit 2015, vertelt het ver-
haal van James Donovan (gespeeld 
door Tom Hanks). Hij is een advocaat 
gespecialiseerd in verzekeringsclaims. 
Als de CIA hem op een zo goed als on-
mogelijke missie stuurt om de onder-
handelingen te leiden over een gevan-
gengenomen Amerikaanse U-2 piloot 
Gary Powers bevindt Donovan zich 
plotseling in het middelpunt van de 
koude oorlog.
De film is gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal van Gary Powers, een 
piloot die in 1960 een internationaal 
incident veroorzaakte naar aanleiding 
van een ongeluk met een U-2 spiona-
gevliegtuig. De advocaat James Dono-
van probeert hem vrij te krijgen.
Aanvangstijd van de film: 10.30 uur. 
Toegangsprijs: € 6,50 (inclusief koffie/
thee). Toegangskaarten zijn te koop op 
werkdagen tijdens kantooruren aan de 
balie van Het Klooster.

Informatie over deze film alle activitei-
ten van Cultuur Overdag is te vinden 
op www.cultuuroverdag.nl. Daar is ook 
al informatie te vinden over de volgen-
de activiteit: het concert van Agnes 
Bergmeijer in het Van Goghkerkje op 
donderdagmiddag 20 september.

5 

De familie   
Van Gogh in kleur, 
een primeur! 
Misschien uniek en nog nooit ge-
maakt, is het schilderij van kunstschil-
der Hennie Agten. Hennie kreeg van 
het Vincentre te Nuenen ovale zwart-
wit foto's en kopieën uit 1880, deze 
heeft hij geschilderd in kleur op een 
9-luik dat er als volgt uit ziet: in het 
midden Vincent, erboven Theo links 
en rechts moeder en vader en eronder 
Margot Begemann, in de 4 hoeken het 
Van Gogh huis, het protestants kerkje, 
Vincentre  en de Clements kerk. Geen 
kopieën maar van zelf genomen foto's 
en op locatie geschilderd. 
Dit unieke werk is te bezichtigen in de 
‘Fonkel’, Prinskarelstraat 131 te Hel-
mond. Hier loopt van 24 augustus t/m 
27 september de expositie ‘Van Gogh 
op 'n Plenkske' van Hennie Agten. Met 
onder andere 15 op Van Gogh geënte 
unieke schilderijen. Met portretten uit 
Nuenen, Antwerpen, Parijs en natuur-
lijk Zuid-Frankrijk. Dit moois rond de 
wereld beroemde 'Aardappeleters' . 
Een expositie speciaal voor de vele Van 
Gogh liefhebbers. Mis het niet! 

Nieuwe najaarsmode bij Lenssen Manders Mode 

Extraverte stijlen     
met warme én felle kleuren   
in glanzende materialen
Het modebeeld trekt de zomerzon het najaar in. Opgewekte, lichte en felle 
kleuren, geel- en groentinten, warm rood-oranje en lila en dieppaars. In 
combinatie met glanssto� en als � uweel, satijn en velvet en de wijde vormen 
maakt de mode een duidelijk statement. Bravoure, vertrouwen, positiviteit 
en eigenheid. Stijlen die ruimte bieden voor avontuurlijke combinaties. Bij 
Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ vindt u uitgebreide collecties waarin al 
deze trends zijn opgenomen. 

voile en crêpe, bloemen en Afrikaanse 
invloeden. Denk aan een gebloemde 
jurk tot op de enkel met een furry coat. 
Of een wijd uitlopende satijnbroek 
met een oversized wollen trui. 

Overdadig en uitbundig, 
maar hooggesloten
Grote overjassen, wijde blazers, suits 
en weer de wijde pantalons en culot-
tes. Over the top looks met veel ruiten 
in okergeel, groentinten en warme na-
jaarskleuren. Deze trend is het meest 
winters van de verschillende trends. 
Veel wollen pakken, fijne wollen jas-
sen, kabeltruien en warme pantalons. 
Binnen deze stijl krijgt het mannenpak 
een vrouwelijke touch. De Yves Saint 
Laurent-look uit de jaren zeventig is 
terug. 
Nieuwsgierig geworden? Dan is het 
hoog tijd voor een bezoek aan Lenssen 
Manders Mode ‘voor haar’ . Onze mo-
de-adviseurs kennen de nieuwe collec-
ties door en door en helpen u met een 
goed combinatie-advies. Kom gerust 
vrijblijvend kijken en passen. 

Cartooneske materialenmix 
met opvallende kleuren
Een kleurrijke clash van impressionis-
me en kubisme met cartoons en prach-
tige open kleuren. De kleuren geel, ro-
ze, heldergroen zorgen voor een bijna 
zomerse look. En de materialenmix 
van harige wol met parachutestof en 
velvet brengt een prachtige arty stijl. 
Deze looks gaan allemaal om fun, je-
zelf zijn en durf. Oversized trench-
coats, hoge enkelbroeken, wollen trui-
en en furry coats passen in de lijn. 

Nude met pastels 
in een strakke softe stijl
Prachtige pasteltinten worden gecom-
bineerd met camels, peach en nude- 
en skintinten. Grijs is de kleur die al 
deze warme tinten extra accentueert. 
Oversized prachtige jassen en blazers, 
wijdvallende culottes en harige (kabel)
truien zijn in alle collecties aanwezig. 
Niets meer destroyed of used, maar 
vooral strak, recht en soft. Vaak uitge-
voerd in glanzende stoffen zoals satijn, 
fluweel, velvet en parachutestof. 

Back in town: lila en paars
Helemaal terug uit de jaren zeventig en 
tachtig zijn de kleuren lila en paars. 
Voornamelijk als accentkleuren bij out-
fits waarin ook kerriegeel, mauve en 
groentinten een rol spelen. Veel glans, 
plooien en sporty looks. Deze bijna spa-
cy en futuristische trend combineert 
niet alleen weer de glanzende stoffen, 
maar ook leer en rubber met elkaar. Ge-
durfd, maar ook lief en zacht. Een heel 
mooie stijl die je echt moet bekijken en 
passen om er verliefd op te worden. 

Zachte, romantische kleuren
in urban, stoer-vrouwelijke looks
Warmrood, zachtroze, wit en donker-
blauw. De kleurenmix uitgevoerd in 
kostuums, wijdvallende culottes en 
tapered broeken en prachtig wijdval-
lende jurken en rokken. In deze trend 
zie je veel colorblocking, boho-looks, 

Wandelen over Het Dak van Brabant
Stond u al op Het Dak van Brabant? Genoot u ook zo van het prachtige uitzicht 
op de verre omtrek van Nuenen met de televisietoren van Mierlo, de Brigida-
kerk in Geldrop, de Mouttoren in Lieshout en de skyline van Eindhoven.

tuurroute’ door Nuenen aan, waarbij 
allerlei gedenkwaardige plaatsen in 
verband met Vincent van Gogh de re-
vue passeren.

Kiezen
Kunt u niet kiezen uit al dit moois? Het 
is natuurlijk ook mogelijk een of meer 
van de routes te combineren: mooie 
natuur met een stukje cultuur, bos en 
een weids uitzicht of bent u gefasci-
neerd door stromend water combineer 
dan ‘De Zeggen’ met het ‘Eckartse 
bos’... Alle combinaties zijn mogelijk. 
Wij zorgen voor de pijlen en de route-
beschrijvingen en u kiest wat bij u past. 
Er is dit jaar een extra rustpunt ge-
maakt onderaan het Dak. U hoeft dus 
niet steeds weer over het viaduct terug 
naar het startpunt. 

Tot slot nog wat feitjes: het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,-, voor leden van de KNWB 
€ 2,-, op het startpunt en op het rust-
punt na de beklimming van het Dak van 
Brabant zijn koffie, thee en wat eten te 
koop en op de ‘Eckartse bosroute’ en de 
‘Zeggenroute’ kan met een kleine om-
weg (aangegeven op de routebeschrij-
ving) horeca worden aangedaan.

Zondag 16 september
Wij hebben er alles aan gedaan om u 
een prachtige wandelervaring te berei-
den. Mogen wij u de 16e verwelkomen? 
Op onze website www.wsvnuenen.nl 
kunt u alles nog eens goed nalezen.
 Tot dan!

WSV Nuenen biedt u op 16 september 
een prachtige wandeling aan waarin 
Het Dak van Brabant is opgenomen. 
Wandel mee en ervaar het spectaculai-
re uitzicht en de weidsheid.

Vincentwandeling
Op 16 september organiseert WSV 
Nuenen de jaarlijkse Vincentwande-
ling. De start is in Clubgebouw LONU 
aan het Wettenseind 26 in Nuenen. 
Starttijd: vanaf 07.30 uur. Van hieruit 
zijn 5 verschillende routes uitgezet van 
ieder ongeveer 8 km. Alles is uit de 
kast gehaald om er weer een prachtige 
wandeldag van te maken. 

Routes
Kies je voor ‘Het Dak van Brabant’ dan 
kies je voor een prachtige route langs 
de golfbanen van ‘De Gulberg’ naar 
het spectaculaire uitzichtpunt boven-
aan de berg. Bij helder weer kunt u tot 
den Bosch en Tilburg kijken.
Met ‘De Zeggen’, kies je voor water en 
wandel je langs de oever van de Dom-
mel, meebuigend met het riviertje, ge-
nietend van het kabbelend stroompje 
en ruisend riet, weg van alle hectiek, 
russssst, met verderop het pad langs 
het kanaal.
De route ‘Eckartse bos’ combineert 
bospaadjes met prachtige kronkelige 
paadjes langs ruisend water. Verras-
send mooi en afwisselend. 
‘De Schoutse Vennen’ leidt door bos-
sen met her en der verscholen vennen. 
Tot slot bieden wij ook nog een ‘Cul-

Scouting Rudyard Kipling 
geniet van het mooie weer
De neuzelmarkt ligt alweer een week achter ons. Dit weekend was er dan 
ook weer een gewone draaidag bij scouting Rudyard Kipling. En wat een 
fantastisch cadeautje was het weer. De zon scheen en de temperatuur was 
geweldig.

Terwijl de welpen probeerden een 
cake te bakken in een ‘dutchoven’ dus 
boven een kampvuur, waren de Pad-
vindsters druk bezig met het voorbe-
reiden van de Regionale Scouting 
Wedstrijd die komend weekend zal 
plaatsvinden. Tijdens deze wedstrij-
den mogen de padvindsters en de ver-
kenners laten zien wat ze allemaal heb-
ben geleerd. De winnaars van deze 
wedstrijd mogen door naar de Lande-
lijke Scouting Wedstrijd. Er staat dus 
best wat op het spel, dus een goede 
voorbereiding is erg belangrijk.
Ondertussen gingen de kleinsten van 
de scouting, de Bevers, heerlijk het bos 
in. Deze tijd van het jaar is het uitgele-

zen moment om op zoek te gaan naar 
kikkervisjes. Dichtbij de blokhut is een 
prachtig ven te vinden, dus de Bevers 
hoefden niet ver te lopen om naar kik-
kervisjes te kunnen zoeken. En het 
zoeken werd beloond. Binnen korte 
tijd werden grote hoeveelheden ge-
vonden. Natuurlijk werd er niets mee-
genomen en bleven alle kikkervisjes 
lekker in het water om uit te groeien 
tot mooie volwassen kikkers.
Heeft u een zoon of dochter in de leef-
tijd van 5 tot 7 jaar? Er zijn nog plaat-
sen beschikbaar, zowel in de ochtend-
groep als in de middaggroep.
Kijk voor meer informatie op 
www.rudyardkipling.nl
 

in. Deze tijd van het jaar is het uitgele-

 Een mooie nazomer op het terras van Café Schafrath in het centrum van Nuenen
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Openluchttheater Mariahout

Spektakelstuk ‘De Zwarte Ruiter’ 
Het vijfenveertigjarig jubileum van Toneelvereniging Mariahout (TVM) gaat 
niet onopgemerkt voorbij. Met een grote groep acteurs wordt het verhaal 
van ‘De Zwarte Ruiter’ in het openluchttheater opgevoerd. Op 8, 15, 21 en 22 
september om 20 .30 uur en op 16 september om 14.30 uur, kan het publiek 
de wereldpremière beleven. Deze voorstelling moet je gezien hebben.

spannende verhalen. De toeschouwer 
wordt in de voorstelling meegenomen 
naar belangrijke momenten uit zijn le-
ven. Hoewel Hans regelmatig van het 
rechte pad afweek, had hij ook een 
zachte en charmante kant. De dubbele 
persoonlijkheid maakt hem een inte-
ressante persoon om naar te kijken. 
Geboren in een groot gezin in Boekel 
en opgegroeid in Beek en Donk kwam 
hij ook vaak bij zijn familie in Café De 
Roskam in Mariahout. Zijn verlegen, 
eigenwijze en impulsieve karakter 
zorgt ervoor dat hij op het slechte pad 
belandt. Veel leveren zijn diefstallen, 
smokkelpraktijken en inbraken niet 
op. Omdat hij nog weleens wat schenkt 
aan armen, ontstaat het beeld van een 
Robin Hood. Na een gewapende over-
val in Ravenstein, waar de directeur 
van het postkantoor door geweld om 
het leven komt, gaat hij voor lange tijd 
achter de tralies.

Spelers van TVM nemen je mee in het 
leven van de Zwarte Ruiter. In flash-
backs wordt zijn levensverhaal verteld 
waarin zijn geweten regelmatig 
spreekt. Een Brabants boefje.

Op een van de zandpaden in het open-
luchttheater staat een legertruck te 
ronken. Terwijl achter de schermen 
een grote partytent vol authentieke 
kleding klaarstaat, zetten op het po-
dium diverse acteurs en actrices hun 
beste beentje voor. Een cast met daarin 
spelers van alle leeftijden repeteert al 
maanden. Ook oud-leden zijn voor de-
ze voorstelling van de partij. Een spe-
ciaal gelegenheidskoor, samengesteld 
uit inwoners van de diverse Laarbeek-
se kernen, zal de acteurs muzikaal on-
dersteunen.

De jubilerende vereniging zet dan ook 
een megaproductie op de planken. 
Met 196 rollen op 34 locaties in 17 scè-
nes. Het belooft een groot spektakel te 
worden. Regisseur en schrijver Mark 
van Amelsvoort neemt met deze voor-
stelling het publiek mee in het leven 
van Hans Gruijters, beter bekend als 
‘De Zwarte Ruiter’, een man met twee 
gezichten.

Zwarte Ruiter
Bijna veertig jaar na zijn dood is Hans 
Gruijters nog steeds een bron van 

Dansles, stijldansen nieuwe stijl

Swing/Rock and Roll en Salsa 
in Nuenen!
Dansschool Hellendoorn start dinsdag 11 september weer met open lessen 
bij Café René te Nuenen voor jong en oud. Bezoek ook de open dag op zon-
dag 9 september vanaf 19.00 uur Dansschool Hellendoorn, Boerenkamplaan 
43 Someren.

je verhinderd, je kunt de hele maand 
september nog instromen. Lessen op 
alle dagen van de week ook in eigen 
danscentrum te Someren, Boeren-
kamplaan 43.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club. Van beginners tot en met 
topklasse. Diverse niveaus, ook gezel-
ligheidsclubs. Dansen wanneer het u 
uitkomt. Wij verzorgen danslessen op 
alle dagen van de week, waardoor u 
geen dansles hoeft te missen. Bij voor-
beeld bij onregelmatige diensten. U zit 
niet vast aan een bepaalde dag (gratis 
inhaal lessen).

Geen partner?
Dansschool Hellendoorn heeft inmid-
dels een reputatie op het gebied van al-
leengaanden dansclubs!

Workshops
Buurtverenigingen, bedrijven, scho-
len, vrijgezellenfeesten of andere groe-
pen die een leuke workshop willen, zo-
als Salsa, Night fever, Rock and Roll, 
Stijldansen, zumba, etc. kunnen op lo-
catie of in onze dansschool terecht. 

Drie generaties van dansleraren staan 
garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele 
dansen, waarbij een gezellig avondje 
uit centraal staat! Of het nu gaat om 
Stijldansen nieuwe stijl, Salsa, Rock 
and Roll, Hustle, Swingsolution, 
Breakdance, Hip hop, Streetdance, of 
Zumba, voor ieder wat wils.

De lessen worden verzorgd in: Hel-
mond, Mierlo, Nuenen, Someren: ei-
gen dansschool, De Kempen; Valkens-
waard, Bergeijk, Hapert, Bladel, Reu-
sel, Vessem en Lage Mierde.

Nieuw! Nu ook lessen en workshops 
aan huis, voor mensen die een te druk 
schema hebben.Met wekelijks gezelli-
ge dansavonden om het geleerde in 
praktijk te brengen…of gewoon lekker 
dansen (ook voor niet leden, vraag ons 
dansboekje aan.)

Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook, dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijd-
bonden, zowel voor ballroom en latin 
als streetdance en hip hop.. gezien de 
vele 1ste plaatsen een goede keus. Ben 

 De Wettertetters in Winterberg
Voor het eerst sinds hun bestaan, besloten de Wettertetters in Duitsland op 
te gaan treden. Afgelopen vrijdag vertrokken ze met de bus (inclusief de 
aanhang) en zondagavond arriveerden ze weer in Nederwetten/Nuenen.

tigd dat de sfeer in de groep supergoed 
is. Helaas is door werkomstandighe-
den onze Ed, die de grote trom be-
speelt, genoodzaakt te stoppen en zijn 
wij op zoek naar een gezellige opvolger 
die ervaring heeft met de grote trom. 
Mocht je interesse hebben kom dan 
vrijblijvend even kijken, luisteren, 
buurten, en erna een drankje drinken 
op donderdagavond bij onze repetitie 
in de MFA in Nederwetten vanaf 20.00 
uur. Of mocht je vragen hebben bel 
dan naar Elsa ten Hoor 040-2837053.

Ze kunnen terugkijken op een fantas-
tisch weekend waarin ze op een plein 
in Winterberg optredens hebben ver-
zorgd voor enthousiast publiek en ook 
op het terras van hun hotel werden ze 
warm ontvangen met hun optredens. 
Waarschijnlijk is het niet de laatste 
keer dat ze er samen een weekend op 
uitgaan want het is supergoed beval-
len. 
Dat de onderlinge band goed is was al 
bekend maar in dit weekend met z’n 
allen bij elkaar werd nogmaals beves-

Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden, ook bij u 
thuis. Wij hopen u te mogen begroeten 
bij de grootste en gezelligste dans-
school van Brabant.

Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar W.Hellendoorn, 06-
55140501 of bekijk de website voor het 
complete programma.
www.dansschoolhellendoorn.nl

Melodies & Memories
De muzikale show van Barbershopkoor Southern Comfort Barber Gals. met 
als gasten: Vocalgroup T-Sing en Gypsy-Jazztrio 2CV.Muziek, een feestelijke 
setting en herinneringen.

staan sinds juni 2016 onder leiding van 
Liesbeth van Gisbergen. 
Naast gezellig zingen doen de Gals hun 
best barbershop meer bekendheid te ge-
ven. Ze hebben de afgelopen jaren suc-
cesvolle optredens verzorgd in binnen- 
en buitenland. Wij nodigen u van harte 
uit dit met ons mee te komen vieren.
 
Zondagmiddag 23 september 
Het Klooster, Nuenen. 14.30 uur.
Kaartverkoop
Via www.barbergals.nl/show2018.

De show gaat over een middelbare 
schoolklas uit 1968, die na 50 jaar weer 
bij elkaar komt voor een reünie. The-
ma’s als liefde, vrijheid, idealen, har-
monie en zorgeloosheid komen in een 
flitsend tempo voorbij. Conciërge Bert 
weeft als een spin de nummers tot een 
intrigerend web. Het belooft een swin-
gende, spetterende uitvoering te wor-
den! De Southern Comfort Barber 
Gals ontstond in 1987 en is het eerste 
vrouwenbarberhopkoor in het zuiden 
van het land. De Gals, zo’n 40 in totaal, 

Cursus   
‘beleef de seizoenen’ 
bij IVN Geldrop 
Nieuwsgierig hoe het komt dat in de 
herfst bomen verkleuren en we al-
lerlei paddenstoelen zien? Naar wat 
temperatuurverschillen doen met 
de natuur? IVN Geldrop biedt na een 
extreem hete en droge zomer een 
seizoenencursus aan met per jaarge-
tijde twee lessen en twee excursies. 
Inschrijven kan tot 15 september. 
Deelname per lesblok is mogelijk.

Lesavonden en weekendexcursies
Per jaargetijde zijn er vier lessen: twee 
excursies op zaterdag van 09.30 tot 
11.30 uur en twee meer theoretische 
lessen op woensdagavond van 20.00 tot 
22.15 uur. Tijdens de buitenlessen wor-
den cursisten uitgedaagd om zoveel 
mogelijk te zien, horen en ruiken, kort-
om om hun zintuigen te gebruiken.
Ieder seizoensblok start met een ex-
cursie onder leiding van enthousiaste 
gediplomeerde natuurgidsen. Zij ver-
zorgen ook de lesavond over de sei-
zoensonderwerpen en de aansluitende 
excursie. Voor een geslaagde eerste 
theorieavond staat telkens Rini Ker-
stens garant. Als ervaren biologiele-
raar brengt hij een schat aan kennis, 
ervaring en bevlogenheid mee. 

Deelthema’s en planning
De planning voor de seizoenblokken 
ziet er als volgt uit: 
Herfst (bomen en paddenstoelen): 22 
en 26 september, 24 en 27 oktober. 
Winter (vogels en andere dieren): 12 
en 16 januari, 13 en 16 februari. 
Lente (planten en bomen): 23 en 27 
maart, 10 en 13 april.
Zomer (water, waterdiertjes en krui-
den): 18 en 22 mei, 12 en 15 juni.
Men kan inschrijven voor de gehele 
cursus van 16 bijeenkomsten of alleen 
beginnen met het herfstblok. Eventueel 
kan men later inhaken voor de andere 
seizoenen (als er dan nog plaats is).

Locatie en kosten
De lessen worden gegeven in natuurin-
formatiecentrum ‘De Paardestal’, gelegen 
in het Kasteelpark in het centrum van 
Geldrop (parkeren aan de Helze). De 
kosten zijn bij inschrijving voor de gehe-
le cursus € 100 (voor IVN-leden € 90,-). 
Bij inschrijving per seizoen: € 30,- (IVN-
leden € 25,-). Koffie en thee zijn inbegre-
pen. De inschrijfmogelijkheid sluit op 15 
september. Voor meer informatie en 
aanmelden: Dorothé Heiligers: dorothe-
heiligers@hotmail.com, T: 040-2855265. 
Voor meer activiteiten zie de website 
www.ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook 
op facebook.

Berken in mist: Jacques van Kessel 

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Keep Looking up: terrein oude postkantoor. Foto: Peter Coppens 



DOE GEZELLIG MEE DAG  
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GRATIS 
poffertjes, 
ranja en 
een ijsje!
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

De Ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.(CONN) zoekt
een nieuwe voorzitter wegens statutair terugtreden van de huidige voorzitter.
Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide profi elschets 
te vinden.

De CONN stelt een goede afspiegeling van de leden in de raad op prijs. 
Dat betekent dat we graag al degenen die serieus interesse hebben en zich 
herkennen in het profi el vragen om zich te kandideren.

Belangstellenden worden verzocht te reageren per mail bij de selectiecommissie 
uit de Ledenraad t.a.v. de voorzitter van het bestuur van de CONN, 
w.ligtvoet@onsnet.nu

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

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

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?
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Ezeltjesdag 2018,          
wat was je weer mooi..........

ballonnenclown maakte vele blije ge-
zichtjes met zijn diverse creaties en er 
liepen vele kinderen rond met een 
mooi geschminkt gezicht.
De ezels in de kraal mochten geaaid 
worden en je kon een rondje over het 
terrein maken met de ezeltaxi. Ook het 
stoomtreintje waar je treinkaartje door 
een conductrice afgestempeld werd, 
werd drukbezocht.

Na enkele mooie woorden door St. 
Antonius schut en de voorzitter van 
stichting Ezeltjesdag kon groot en 
klein gaan genieten van vele leuke acti-
viteiten. De kinderen konden middels 
een spelletjeskaart deelnemen aan 
muizenmeppen, stoepranden, clown 
schieten, het grote toren van Pisa spel, 
maar er kon ook op het springkussen 
gesprongen worden. De aanwezige 

Jubileum        
Corrie Roijakkers-Verdonk 
Op zaterdag 8 september wordt Corrie Roijakkers 65 jaar, maar daarnaast 
viert ze die dag ook het feit dat het al 50 jaar geleden is dat zij voor het eerst 
is gaan werken in de supermarkt!

Op 8 september 1968 is, de uit Geldrop 
afkomstige, Corrie aan de slag gegaan 
bij de Edah in Geldrop. Corrie heeft 
verschillende filialen van de Edah ge-
zien, maar heeft ook nog gewerkt bij 
de Etos in Eindhoven (destijds een su-
permarkt) en bij de Kroon Supermarkt 
en Van Oevelen in Geldrop. Om hier te 
kunnen werken moest ze, als net 15-ja-
rige, zelfs nog een arbeidskaart halen 
bij de gemeente.

Toen er in Nuenen een nieuwe super-
markt werd geopend kon de inmiddels 
in Nuenen wonende Corrie daar te-
recht. Destijds was het huidige filiaal 
van Jan Linders een Torro en Corrie 
werkte daar met veel plezier bij de sla-
gerij. Echter na een aantal jaren werd 
het filiaal overgenomen door de Edah 
en zou Corrie overgeplaatst worden 
naar de Torro in Valkenswaard, wat 
voor haar zonder auto en met kleine 
kinderen niet te doen was en zo moest 
ze noodgedwongen stoppen.

Natuurlijk bleef Corrie boodschappen 
doen in het voor haar vertrouwde fili-
aal en niet lang daarna werd ze tijdens 
het boodschappen doen gevraagd om 
bij de Edah in dienst te komen. Zoge-
zegd zo gedaan en sindsdien werden 
de afdelingen vleeswaren en later kaas/
verse noten zo’n vertrouwd stekje voor 
haar dat ze (met 3 Corries in 1 winkel) 
de bijnaam ‘Corrie van de Kaas’ kreeg.

Naast haar werk in de winkel heeft ze 
haar man nog jaren meegeholpen bij 
het avondwerk van de Bouw- en Hout-
bond, waar ze de vakantiebonnen en 
de WW regelden voor de lokale bouw-
vakkers. Stilzitten is dan ook niets 
voor deze bezige bij.

Inmiddels zijn we weer vele jaren ver-
der en heeft Corrie de winkel zien ver-
anderen van Torro, naar Edah, naar 
Konmar, naar Super de Boer en ten-
slotte naar Jan Linders waar zij nog 
steeds met veel plezier werkt in de 
bakkerij en van geen stoppen wil ho-
ren! Zeker nu Jan Linders dit najaar 
een  hele mooie verbouwing staat te 
wachten! 

Corrie, gefeliciteerd namens jouw fa-
milie, Jan Linders en natuurlijk de 
klanten!

      
       
 
Hét jongerenkoor van Nuenen is weer 
gestart met zingen! 
Iedere vrijdagavond komen de jongeren 
van Jocanto bij elkaar om samen te re-
peteren en activiteiten te organiseren.
Jongerenkoor Jocanto kan uw steun 
hier altijd bij gebruiken en heeft daar-
om een zuil staan bij Jumbo Ton Grim-
berg in het dorp, waar u de hele maand 
september uw emballagebonnen in 
kunt doen. 
Alvast hartelijk dank voor uw vriende-
lijke gebaar!
Ben je tussen de 14 en 35 jaar en geïn-
teresseerd in de wekelijkse gezellig-
heid? Kom dan gerust een keer kijken. 
Meer informatie vind je op:
www.jocanto.nl
 

15 & 16 september vlooienmarkt

Super bedankt 
inwoners    
van     
Nuenen-Zuid! 
Tijdens de eerste ophaaldag van de 
grootste vlooienmarkt van Nuenen 
hebben we al weer heel veel spullen op 
ons terrein kunnen binnenrijden. Aan-
staande zaterdag 8 september is de an-
dere kant van Nuenen aan de beurt. 
Twee weken geleden hebben wij mid-
dels een advertentie onze ophaaldata 
aangekondigd. Hopelijk heeft u de ad-
vertentie bewaard zodat deze goed 
zichtbaar opgehangen kan worden voor 
onze vrijwilligers. 
Natuurlijk zijn wij bij voorbaat heel 
blij met uw spullen maar helaas kun-
nen we niet meer alles meenemen. 
Sommige spullen nemen te veel ruim-
te 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.scouting-
pantarhei.nl. U vindt daar ook tips hoe 
u het onze vrijwilligers nog makkelij-
ker 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 
spullen dan kunt u aanmelden via tele-
foonnummer: 06- 26968803 of via de 
mail: vlooienmarktpantarhei@gmail.
com. En natuurlijk zien we u heel 
graag tijdens de verkoopdagen tussen 
12 uur en 16 uur op de blokhut van 
Scouting Panta Rhei Nuenen aan de 

Pastoorsmast 12. Toegang nog 
steeds gratis!

Zondag 2 september, de vroege ochtenddauw maakte plaats voor prachtige 
zonnestralen. Om 12.00 uur vertrok de stoet met een paar ezels onder bege-
leiding van O&V en St. Antonius schut vanaf het Enode-gebouw naar het 
evenementen terrein op de Mulakkers om de 33e editie van Ezeltjesdag of-
� cieel te openen.

De horeca, drukbezocht door de vele 
volwassen die hun kinderen zagen ge-
nieten op deze mooie dag. Een loterij 
met vele mooie prijzen die gesponsord 
zijn door de Nuenense winkeliers en 
bedrijven. Een dag die door sponso-
ring en vele vrijwilligers niet mogelijk 
zou zijn, onze dank daarvoor.
Omstreeks de klok van 16.30 uur liep 
Ezeltjesdag op zijn einde en kregen de 
aanwezige ezels nog een ezellunch aan-
geboden, waarbij vele kinderen de ezels 
uit de hand een wortel toereikten.
Kortom; Een dag die de boeken in gaat 
als zeer geslaagd, maar ook een dag 
waarbij we een kleine man met grote 
betekenis ‘Gerrit Smits’  mistten, wat 
zou je weer trots geweest zijn.

Bedankt allemaal en tot 1 september 
2019!

De Peel Letselschade Advocaten 
vestigt zich in Helmond
Bob Leemhuis (36) en Faro Sobczak (33) besloten een jaar geleden om een 
eigen letselschade-advocatenkantoor op te richten. Met De Peel Letselscha-
de Advocaten hebben zij vanuit hun vestiging in Weert in een jaar tijd een 
praktijk opgebouwd. Dat was een kwestie van hard werken, maar vooral 
ook een kwestie van goed werk leveren. De meeste zaken komen immers 
mond-op-mond binnen.

Advocaat Bob Leemhuis is opgegroeid in Nuenen, volgde zijn rechtenstudie in 
Nijmegen en studeerde af op aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Hij 
ging aan het werk in Amsterdam en Utrecht waar hij als advocaat ook strafza-
ken behandelde. Daarnaast volgde hij aan de Grotius Academie de specialisa-
tieopleiding Personenschade. Na de geboorte van zijn tweede kind keerde hij 
terug naar Brabant, daar waar zijn familie en veel van zijn vrienden wonen.

Advocaat Faro Sobczak groeide op in Beek en volgde zijn rechtenstudie in 
Maastricht, waarna hij vijf jaar aan de universiteit docent was en promoveerde. 
Daarna verhuisde hij naar Amsterdam waar hij aan de slag kon bij een advoca-
tenkantoor gespecialiseerd in letselschade. Nog altijd doceert Faro Sobczak 
één dag in de week aansprakelijkheids- en gezondheidsrecht aan de Universi-
teit van Maastricht, niet alleen aan rechtenstudenten maar ook aan studenten 
geneeskunde, de artsen in spé.

Om cliënten in Nuenen en omgeving 
nog beter te kunnen bereiken, opent 
De Peel Letselschade Advocaten per 1 
oktober 2018 een vestiging in het cen-
trum van Helmond aan de Kasteel Tra-
verse 90.
Iedereen kan hier terecht voor hulp bij 
het vorderen van schadevergoeding na 
verkeersongelukken, arbeidsongeval-

len, medisch fouten, zeden- en ge-
weldsdelicten en zo meer. 
De advocaten bezoeken u - indien ge-
wenst - thuis en brengen hun kosten in 
rekening bij de aansprakelijke verzeke-
raar. Dit betekent dat de rechtsbijstand 
voor u gratis is. 

T 0475-75 59 58 | www.dp-advocaten.nl

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

I’Musicall
In Gerwen begint op 22 september het nieuwe seizoen I’musicall. I’musicall is 
voor iedereen! Voor alle kinderen die zich op een theatrale manier uiten. Kin-
deren die dat al kunnen, of kinderen die het willen leren. Dit is ontzettend 
waardevol voor nu en voor hun toekomst. Bij I’musicall streven we er naar om 
ieder kind persoonlijke aandacht te geven. Daarom werken we niet met be-
staande theaterstukken. Alle voorstellingen worden op maat gemaakt, zo-

dat ieder kind een aandeel heeft en 
een rol die bij hem of haar past.

De musicalcursus bestaat uit ongeveer 
40 lessen en een eindvoorstelling. Dit 
kan variëren van een toneelstuk tot 
musical. Dat hangt af van leeftijd en 
kwaliteit binnen de groep. De eerste 
les zal plaatsvinden aan het begin van 
een schooljaar en de laatste les vindt 
plaats aan het einde van het schooljaar. 
Met uitzondering van alle schoolva-
kanties. De eindvoorstelling vindt 
plaats in juni/juli. Exacte data volgen 
wanneer alle aanmeldingen voor het 
nieuwe seizoen binnen zijn.
In de lessen komen vrijwel alle thea-
tervormen aan bod, zodat de kinderen 
kennis kunnen maken met het brede 
begrip ‘theater’. Alle lessen worden 
aangepast op leeftijd en niveau.
www.imusicall.nl 



Eindhoven

Schäfer Notarissen | 040 - 2 660 660 | info@notarisnodig.nl | 
Ruusbroeclaan 28 te Eindhoven | Het Steenen Huys 34 te Nuenen

Schäfer Notarissen
Educatief Vermaak

Een avondvullend programma vol
vermaak met een educatieve twist!

4 oktober 2018
 | Parktheater Eindhoven | Aanvang 19.30 uur | 

Karin Bloemen
Zangeres en Cabaretière

Prof. mr. dr. Bernard Schols
Hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Lezing over o.a.
Testamenten | Levenstestamenten |  

Besparen Erfbelasting | 

Kaarten verkrijgbaar via info@notarisnodig.nl
Entree: € 15,00 
(voor bestaande klanten van Schäfer Notarissen € 7,50)

De gehele opbrengst van de kaartverkoop gaat naar
Stichting Leergeld Eindhoven

Korting op uw eerstvolgende akte op vertoon van uw entreekaart.
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Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a.

Door het periodiek aftreden van een lid van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a. 
en een reeds bestaande vacature zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan.

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden is als volgt:
1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de Coöperatie OnsNet 

Nuenen u.a.
2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.

 
De ledenraad draagt de volgende kandidaten voor:
• De heer W. Nijdam, Bart de Ligtstraat 9 5671 DC Nuenen
• De heer H.J.A.E. van Sambeek, Voirt 42 5671 HD Nuenen
Deze kandidaten worden voorgedragen voor de vacatures die zijn ontstaan. 

3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden 
van de coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 
25 leden ondertekend te zijn (de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij 
mee). De voordracht kan ook per brief geschieden.

 Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 15 oktober 2018 ontvangen zijn door 
Coöperatie OnsNet Nuenen u.a., postbus 257, 5670 AG Nuenen.

4. Ingeval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn zullen alle leden 
van OnsNet Nuenen U.A. een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden 
genoemd, dus zowel de kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die door de leden 
voorgedragen zijn. Bij die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop maximaal 
2 van de eventueel vermelde kandidaten aankruisen. Als er echter geen aanvullende 
kandidaten worden voorgedragen en dus voor elke vacature slechts één kandidaat 
beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus ook geen brief met een stemformulier 
ontvangen. De kandidaten zullen dan automatisch lid van de ledenraad worden.

5. Wij verwachten de (nieuwe) ledenraadsleden bekend te kunnen maken in de maand 
december a.s. 

Profi el voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet U.A.

De ledenraadsleden dienen:

• Lid te zijn van Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.
• Geïnformeerd te zijn over de wensen en opvattingen van gebruikers van het 

glasvezelnetwerk. 
• Belangstelling te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder 

betreffende de producten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen 
kunnen worden aangeboden door middel van glasvezeltechnologie.

• In staat te zijn om kennis en ervaring effectief te benutten voor hun rol als ledenraadslid.
• In staat te zijn juiste en realistische conclusies te trekken op basis van beschikbare 

informatie over:
 - het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan, 
 - de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie en 
 - bovenbedoelde ontwikkelingen
• Zich in te zetten in het belang van het doel van OnsNet U.A. en informatie en kennis met 

anderen te delen
• Zich bewust te tonen van het feit dat het glasvezelnetwerk te Nuenen deel is van een 

groter geheel en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden.
• Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van 

belangenverstrengeling.

Namens de coöperatie,

Het bestuur

W.R. Ligtvoet, voorzitter, S.A.A. Prinsen, secretaris

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

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

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!
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Tweede Anna’s Online 
Vragenuurtje over liesbreuken
Op 11 september om 19.30 uur organiseert het St. Anna Ziekenhuis voor de 
tweede keer Anna’s Online Vragenuurtje. Het vragenuurtje geeft mensen de 
kans om aan de specialisten op een laagdrempelige manier vragen te stel-
len over een bepaald onderwerp. Na het succes van het eerste vragenuurtje 
over heup- en knieklachten staat het tweede vragenuurtje in het teken van 
liesbreuken. 

is niet bedoeld als een consult. Het is 
een aanvulling op bestaande vormen 
van voorlichting die het St. Anna Zie-
kenhuis aanbiedt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.st-anna.nl/vragenuurtje

Tijdens Anna’s Online Vragenuurtje 
zitten chirurgen Piet Hoek en Arno 
Oomen klaar om alle vragen over lies-
breuken te beantwoorden. Wat is een 
liesbreuk precies? Is een operatie altijd 
noodzakelijk? Kijkers kunnen tijdens 
de livestream via het chatvenster vra-
gen inzenden. Het is ook mogelijk om 
nu al vragen achter te laten op de web-
site: www.st-anna.nl/vragenuurtje. 
Het stellen van vragen is volledig ano-
niem. De chirurgen beantwoorden 
vragen en geven ook achtergrondin-
formatie over liesbreuken. 

Ga voor meer informatie, het vooraf 
stellen van vragen, het deelnemen aan 
of het meekijken naar Anna’s Vragen-
uurtje naar www.st-anna.nl/vragen-
uurtje. Op deze pagina is ook de vorige 
editie van het vragenuurtje over heup- 
en knieklachten terug te kijken.

Laagdrempelig contact
Anna’s Vragenuurtje is een laagdrem-
pelige manier om mensen contact te 
laten leggen met specialisten van het 
St. Anna Ziekenhuis. Het vragenuurtje 

Zonnebloem afdeling Nuenen c.a. zaterdag 1 september

Zonnebloemdag:     
Het thema voor dit jaar was 
‘op eigen kracht’
Voor deze middag hadden zich ook dit jaar weer vele gasten en vrijwilligers 
aangemeld. De Jo van Dijkhof is voortaan de vaste plaats waar de Zonne-
bloem haar activiteiten houdt.

aandachtig luisteren tot na haar slot-
woord. Yvonne Onstenk bedankte 
daarna iedereen die aan deze dienst 
hadden meegeholpen en nodigde alle 
mensen uit voor een kopje koffie/thee 
met wat lekkers. Terwijl de gasten 
heerlijk bij konden praten, werd hen 
nog een drankje met een snackje aan-
geboden. 
Dit alles werd weer verzorgd door on-
ze vrijwilligers. Zowel de gasten als de 
vrijwilligers hebben zichtbaar genoten 
van deze fijne zonnebloem middag en 
gingen allemaal tevreden naar huis. 

Het was een mooie volle zaal. Ds. Karin 
Seijdell was dit jaar de voorganger van 
de dienst en zoals ieder jaar werd de 
muziek verzorgd door Fam. de Graaff.
Ook het gelegenheidskoortje voor de 
Zonnebloem, onder leiding van diri-
gent Harrie v.d. Boomen, was weer 
aanwezig. Onze voorzitter (Yvonne 
Onstenk) heette alle gasten welkom en 
daarna kon de dienst beginnen. Ds. 
Karin Seijdell begon met een mooie 
openingstekst. De muziek van Fam. de 
Graaff was fijn om naar te luisteren en 
iedereen zong volop mee met het 
koortje.
Door een vrijwilliger werd een prachtig 
gedicht van Toon Hermans voorgele-
zen. Karin Seijdell vervolgde de dienst 
met een mooie overweging. Men bleef 

Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Robin Vmbo, Nuenens College Opa en oma Bosveld

GESLAAGDEN

Literair Café Dommeldal  
ontvangt Marieke Lucas Rijneveld
De Utrechtse dichter en schrijver Marieke Lucas Rijneveld (26) opent met 
haar bezoek op zondagmiddag 30 september het Literaire seizoen in Lite-
rair Café Dommeldal. Van 14.00-16.00 uur ontmoet zij haar lezers, in de Kas-
teelhoeve in Geldrop.

Marieke
Rijneveld groeide op in een gereformeerd boerengezin in Noord-Brabant. Tegen-
woordig woont zij in Utrecht, de stad die haar in 2015 het C.C.S. Cronestipendium 
toekende. Naast haar bestaan als schrijver werkt ze op een melkveebedrijf. In 
Utrecht studeerde ze een jaar Nederlands aan de docentenopleiding èn aan de 
Schrijversvakschool in Amsterdam. Haar werk werd al snel gepubliceerd in onder 
andere de VPRO Gids, Het liegend konijn en Hollands Maandblad.

De avond is Ongemak 
Een meisje rouwt over haar gestorven broer. Hij verdronk tijdens een schaats-
tocht. In deze roman blinkt schrijfster Marieke Lucas Rijneveld uit in het kijken 
van dichtbij. Je hoort, voelt en ruikt de stank, de stront, de vliegen, de dood, het 
neusgepeuter, het vel op de melk en de wanhoop. Ze 
schrijft heel beeldend: altijd raak en scherp, maar ook 
geestig. Ondanks het beklemmend verhaal word je vro-
lijk van haar schrijfstijl. Het doet denken aan de romans 
van Wolkers en Reve.

Literaire Lunch
Voorafgaand aan de schrijversmiddag serveert de Kas-
teelhoeve, op bestelling, een literaire lunch. Reserveren 
kan per telefoon. 
Kaartjes zijn online te bestellen via de website van Bi-
bliotheek Dommeldal. Of te koop bij Boekhandel van 
Grinsven in Geldrop. TIP: jongeren tot 18 jaar betalen 
maar € 2,50 voor de toegang.

Jij kan het ook,     
begin met hardlopen bij LOGO
Je wilt meer bewegen, je wilt je � t voelen of je wilt werken aan je conditie, 
dan moet je bij LOGO aan de slag! Op dinsdag 11 september zal het #start-
coach-project voor beginnende hardlopers weer beginnen. Het LOGO pro-
ject start gemiddeld met 20 tot 25 nieuwe hardlopers. Dus ken of ben jij 
iemand die een goed voornemen heeft of gewoon graag (weer) wil begin-
nen met hardlopen? Dan zoeken we jou! 

ginnen met hardlopen. Alle geïnteres-
seerde beginnende hardlopers zijn van 
harte welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur bij Heerenhuys23 in Geldrop.

Aanmelden
Heb jij wel zin in een leuke en uitda-
gende start na de zomer? Meld je dan 
aan via onze website, www.logo-
geldrop.nl/startcoach. Daar is tevens 
meer te lezen over het #startcoach-
project en LOGO in het algemeen. 

Over LOGO  
Lopersgroep Geldrop en omstreken 
(LOGO) is een actieve vereniging met 
zo’n 350 leden. Bij LOGO wordt de 
hardloop- en wandelsport beoefend 
door middel van trainingen onder lei-
ding van gediplomeerde trainers. Ook 
heeft LOGO een actieve Fartlek en 
Bootcamp groep van ieder zo’n 25 le-
den. Daarnaast organiseren en lopen 
leden wedstrijden en trimlopen. LO-
GO is aangesloten bij de Atletiekunie 
sinds 26 oktober 1986. Voor meer in-
formatie over trainingsmomenten en 
het aanvragen van een proeftraining 
kijk op www.logogeldrop.nl. Ook zijn 
wij te volgen op Facebook en Twitter.

Het #startcoach-project duurt 4 maan-
den, waarbij je twee maal per week 
gaat werken aan je conditie, duurver-
mogen en looptechniek. Samen met 
andere geïnteresseerden vorm je een 
hechte groep met een duidelijk doel: je 
fit gaan voelen! Samenlopen, blessure-
vrij blijven en plezier krijgen/houden 
in het lopen, staan hierbij centraal. De 
trainingen zijn op dinsdag- en donder-
dagavond van 19.00 uur tot ongeveer 
20.30 uur. 

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 5 september organiseren 
we een gratis toegankelijke informatie-
avond. Deze avond staat in het teken 
van het #startcoach-project én het be-

‘Doorbreek   
het taboe rondom 
klachten na 
endeldarmkanker’
Patiënten kampen na endeldarm-
kanker vaak met klachten waar zij 
zich voor schamen. Meestal kunnen 
die verholpen worden met eenvou-
dige aanpassingen. Maar daarvoor 
is meer voorlichting, begeleiding en 
vooral openheid nodig. Zo blijkt uit 
patiëntonderzoek in Máxima Me-
disch Centrum.
 
Tot wel vijftien keer per dag naar het 
toilet, ongewild verlies van ontlasting, 
windjes: enkele voorbeelden van stoel-
gangproblemen die voorkomen na een 
endeldarmoperatie. Verzamelnaam 
voor deze ongemakken is  het Low An-
terior Resectie Syndroom (LARS); een 
veelvoorkomende aandoening die tot 
nu toe onvoldoende aandacht krijgt. 
Bij één op de drie patiënten met dikke 
darmkanker bevindt de tumor zich in 
de endeldarm. Na een operatie aan dit 
laatste deel van de darm kan het LAR-
syndroom optreden. Meestal verdwij-
nen de klachten na enkele maanden, 
maar soms houden deze aan. Bijna de 
helft van de patiënten wordt ‘toiletaf-
hankelijk’. “We kunnen patiënten 
steeds beter behandelen en genezen 
van darmkanker. Dankzij nieuwe tech-
nieken kunnen we ook steeds vaker 
voorkomen dat we een definitief stoma 
aan moeten leggen. Helaas kan dit wel 
gepaard gaan met stoelgangproblemen 
die flinke impact kunnen hebben op de 
kwaliteit van leven”, aldus chirurg dr. 
Sabrina Maaskant.
 
Patiëntbeleving
Met het groeiende aantal mensen dat 
endeldarmkanker overleeft, wordt de 
kwaliteit van leven na de behandeling 
een steeds belangrijker punt van aan-
dacht. Reden om onderzoek te doen 
naar ervaringen. Patiënten die recent 
te maken hebben gehad met een endel-
darmoperatie zijn uitgebreid het ge-
sprek met elkaar aangegaan. “We zijn 
dankbaar dat ze hiervoor de tijd wilden 
nemen en hun verhaal wilden delen”, 
aldus Maaskant “Artsen waren bewust 
niet aanwezig, zodat er vrij gesproken 
kon worden.” De gesprekken wijzen uit 
dat specifieke aandacht nodig is om het 
taboe rondom LARS te doorbreken. 
Daags na ziekenhuisontslag ervoeren 
patiënten een gat in ondersteunende 
zorg en vroegen zij zich af bij wie zij te-
recht konden met hun klachten gerela-
teerd aan het LAR-syndroom.
 
Omgaan met de nieuwe situatie
Het behandeltraject in MMC is inmid-
dels aangepast om nog beter tegemoet 
te komen aan de patiëntbehoefte, ver-
telt stoma- en continentieverpleeg-
kundige Freeke Caers. “We screenen 
beter, bespreken de opties en mogelij-
ke gevolgen voorafgaand aan de opera-
tie uitgebreid, bellen de patiënt altijd 
thuis nog en zien hen na twee weken 
nog terug in het ziekenhuis.” Als pa-
tiënten het probleem beter (h)erken-
nen, kan behandeling sneller gestart 
worden en wordt onnodige stress 
voorkomen. Door middel van leefstijl-
adviezen is er namelijk snel winst te 
behalen, vertelt Caers: “Vooral vezel-
rijke voeding is belangrijk. Daarnaast 
is het van belang om voeding- en voch-
tinname op elkaar af te stemmen. 
Zoetstoffen, veel cafeïne en roken kun 
je beter mijden; die producten hebben 
een negatieve invloed op de stoelgang. 
Als het nodig is kunnen we medicatie 
voorschrijven. Ook bekkenbodemfy-
siotherapie en darmspoeling kunnen 
onderdeel zijn van het traject.”
www.mmc.nl

Lezing bij Heemkundekring Lieshout

 ‘De ontwikkeling van het middeleeuwse 
kasteel in Noord-Brabant’ 
De heer Drs. Bas Aarts uit Tilburg, houdt op woensdag 12 september om 
20.00 uur een lezing over de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in 
Noord-Brabant. Deze lezing wordt gehouden in Zaal de Koekoek aan de 
Dorpsstraat in Lieshout. 

Keep Looking up: De droogte van de afgelopen periode is ook goed te zien 
aan de vijver in het Baron van Hardenbroekpark (eendjesvijver bij het 
gemeentehuis).  Foto: Peter Coppens

De lezing zal vóór de pauze een beeld 
schetsen van de algemene ontwikke-
ling van de kastelenbouw in de Mid-
deleeuwen. Na de pauze zal de nadruk 
liggen op kastelen in eigen regio, de 
Peel, de Kempen, de Meierij, maar ook 
de streek langs de Maas, waarbij de 
provinciegrens probleemloos over-
schreden zal worden. 
De spreker, Drs. Bas Aarts (1947), stu-
deerde geschiedenis aan de Katholieke 
Leergangen in Tilburg en vervolgens 
aan de Katholieke Universiteit van Nij-
megen. Hij was als docent geschiedenis 
verbonden aan het Bisschop Bekkers-
college in Eindhoven. Hij publiceerde 

in diverse bladen en boeken over regio-
naal- historische en castellologische 
onderwerpen. Hij is voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van Brabantse 
kastelen, redacteur van ‘Het Brabants 
Kasteel’, gastonderzoeker aan de Uni-
versiteit Leiden en momenteel bezig 
met dissertatieonderzoek naar de mot-
teburchten in het hertogdom Brabant. 
U bent allen van harte welkom bij deze 
lezing. Ook niet leden van onze Heem-
kundekring zijn van harte welkom. 

Contactadres voor deze lezing:
Henny van der Aa, Ginderdoor 30, 
Mariahout. Tel. 0499-421707. 

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.



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

PUZZELHOEKWeek 36

Horizontaal: 1 ziekelijk 7 kokosboom 12 klank 13 gevangenis 15 roem 17 kunstenaar 
21 mispunt 23 onthaal 25 onderofficier 26 voegwoord 27 oude lap 29 oude lengtemaat 
30 Romanum Imperium 31 mengsel 34 kampeerwagen 37 balsport 42 gewicht 
46 of dergelijke 47 aartsbisschop 48 lidwoord 50 in memoriam 51 grondtoon 52 imitatie 
55 Turkse titel 57 bond 60 mondwater 61 vierhandig zoogdier 62 hetzelfde 64 toegevend 
65 land in Afrika

Verticaal: Verticaal: 2 deel van de bijbel 3 kledingstuk 4 huisraad 5 plotseling 6 besluit 
7 Nederlandse omroep 8Nederlandse omroep 8 verdediging 9 Spaans gerecht 10 wandelplaats 11 emeritus 
14 staat in Amerika 16staat in Amerika 16 jachthond 18 lage rivierstand 19 bezittelijk voornaamwoord 20 titel 
22 familielid 24familielid 24 bid (Latijn) 27bid (Latijn) 27 voorzetsel 28 da capo 32 grafvaas 33 Ierse verzetsgroep 
35 tennisterm 36 ton 38ton 38 gravin van Holland 39gravin van Holland 39 om die reden 40 jachthond 41 Frans lidwoord 
42 met name 43 zeer nijdig 44zeer nijdig 44 plaats in Zuid-Holland 45 bejaard 49 profeet 53 trend 
54 vogel 55 en andere 56 draaikolk 58draaikolk 58 vochtig 59 plaats in België 60 oosterlengte 
63 persoonlijk voornaamwoordpersoonlijk voornaamwoord

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

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

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

Oplossingen wk 35
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

VLUCHTSCHEMAVLUCHTSCHEMA

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.

CREME
EERST
ELFEN
GRILL
HAASJEOVER
HERRIE
INSCHEPEN
KEIZER
KLANKBEELD
KLEINVERBRUIKER
KLEPEL
KLUIT
LAARS
LARVE
LATEXLATEX
LOGGERLOGGER
LUIERLUIER
OMSLAGOMSLAG
OOGSTOOGST
POTLOODPOTLOOD
PRAALPRAAL
PUISSANTPUISSANT
RANZIG
REBUS
RITME
ROULATIE
SCHRANDER
SNEEUWPRETSNEEUWPRET
SPALK
SPORTVERENIGINGSPORTVERENIGING
TAXUS
TIBET
TIMBRE
UILIG
UTOPIA
VELDHEER
VERLOVINGSFEEST
VIERTAL
WANEN
WEGVERVOER
WITGOED

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

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 65

4 5 2
8 3

7 8 6
4 1 2 3
6 7

5 6 3 4
7 2 9

9 4
3 6 5

Sudoku

week 34, Dhr. J. Robben, Nuenen.

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

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• ele oon      
• E mail    

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• D emeente eldrop  
• D emeente N enen    

  

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

ARTHUR KOELEWIJN 
VISSPECIALIST ZOEKT 
MEDERWERKERS voor 
de zaterdagen voor ver-
koop van vis op onze di-
verse markten. Voor de 
aanpakker is dit een leuke 
en afwisselende baan met 
zeer goede verdiensten.
Kijk op koelewijnvis.nl of 
bel 06-54730705 voor meer 
informatie.

Vriendelijke vrouw 80+ voelt 
zich eenzaam en zoekt een 
maatje M/V voor gezelligheid. 
Brieven onder nummer 36-18.

GS STAALWERKEN 
GERWEN is op zoek 
naar een oproepkracht 
in de leeftijd van 18 tot 23 
jaar, voor allround werk-
zaamheden op voornamelijk 
zaterdagochtend. Stuur uw 
CV met begeleidend schrij-
ven naar g.bukkems@
gss-gerwen.nl of bel 
040-2831926

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:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot 
circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal 
kranten en folders. Het is de ene week meer dan de andere 
week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin langer 
met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel 
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft 
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. Een 
fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

MODESHOW
DAMESMODE 

VERKOOP
Locatie: 

Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: 
Maandag 17 september 2018

Tijd: 
11.00 tot 14.00 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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Zonder armen om je heen 
Toen wij als kinderen opgroeiden, zorgden onze ouders voor ons. Ze voor-
zagen ons in onze basisbehoeften zoals eten en drinken. Ze gaven ons lief-
de, warmte, veiligheid, vertrouwen, erkenning en positieve bevestiging. 
Tenminste, dat is het ideale plaatje. Heb jij dit als kind allemaal van je ouders 
ontvangen? Dan ben je een bevoorrecht mens. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl

Toen wij als kinderen opgroeiden, zorgden onze ouders voor ons. Ze voor-

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Regelmatig krijgen kinde ren vroeg in 
hun leven al te maken met heftige le-
vensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld als 
je een ouder hebt die verslaafd is aan 
de drank, geestelijke problemen 
heeft, ernstig ziek is of overlijdt, waar-
door je vader of moeder niet voor je 
kan zorgen. Dan groei je op met een 
gemis. Je groeit dan op “zonder ar-
men om je heen”. 

In je verdere leven kan dat gemis je 
parten spelen. Bijvoorbeeld als je zelf 
kinderen krijgt. Opgroeien zonder ar-
men om je heen kan zich uiten in on-
zekerheid, moeilijk keuzes kunnen 
maken, controle willen houden of in 
problemen met het opbouwen en on-
derhouden van relaties.

Ben jij opgegroeid zonder armen om 
je heen? Kom dan naar de ontmoe-
tingsdag die op 6 oktober in Nuenen 
wordt georganiseerd. Deze dag be-
staat uit diverse workshops en een in-
teractieve lezing en biedt je de gele-
genheid om in een veilige omgeving 
te ervaren wat het effect van dit vroe-

ge gemis is op jou als mens. De work-
shops zijn zo samengesteld dat ze je 
inzicht geven in jezelf, een opening 
bieden tot verdere persoonlijke ont-
wikkeling en een diepere acceptatie 
en integratie van je verlies. 
Kijk voor meer informatie op:
www.zonderarmenomjeheen.nl

Als rouwcoach zal ik op deze dag de 
workshop ‘De innerlijke levensreis’ 
verzorgen. Deze workshop helpt je bij 
het omgaan met dit vroege verlies in 
je huidige leven. Je bent van harte uit-
genodigd.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen.
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Vernieuwd gemeentehuis centraal 
tijdens Open Monumentendag
Dit jaar heeft heemkundekring De Drijehornick in het kader van Open Mo-
numentendag, a.s. zondag 9 september, gekozen om het gemeentehuis van 
Nuenen c.a. centraal te stellen. Het gemeentehuis staat symbool voor het lo-
kale bestuur. 

bieden van ons culturele erfgoed zoals 
monumenten, archeologie, kadaster, 
bidprentjes, stamboomonderzoek en 
historische foto’s. De fototentoonstel-
ling van fotograaf Marie Louise Nijsing 
van oude boereninterieurs in het he-
den is ook te bekijken. Alle uitgaven 
van de heemkundekring over Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn tijdens 
de Open Monumentendag tegen een 
speciale prijs verkrijgbaar.

iZi.Travel app
Wilt u zien hoe rijk onze gemeente aan 
monumenten is dan kunt u ook een 
fietstocht maken langs alle monumen-
ten in Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Maak gebruik van de gratis iZi.
Travel App voor op uw mobile tele-
foon. Als u start bij het Heemhuis hel-
pen wij u graag verder met de installa-
tie op uw telefoon.
De Open Monumentendag wordt ge-
houden op zondag 9 september van 
14.00 tot 17.00 uur.

Onlangs werd het oude deel van het 
gemeentehuis aan de Papenvoort, de 
villa, gerestaureerd en aangepast aan 
de eisen van deze tijd zonder het mo-
numentale gebouw geweld aan te 
doen. Het voormalige woonhuis van 
Baron van Hardenbroek van de Kleine 
Lindt werd in 1930 gebouwd. Tijdens 
de open monumentendag krijgt u de 
gelegenheid een kijkje te nemen in de 
voormalige raadzaal die nu is opge-
deeld in twee kamers voor de wethou-
ders. In de opgeknapte trouwzaal 
wordt nu ook wekelijks de vergadering 
van het college van burgemeester en 
wethouders gehouden. Ook kunt u 
gaan kijken in de vernieuwde kamer 
van de burgemeester en op zolder waar 
onder  meer de oude raadszetels staan 
opgesteld. Het gemeentebestuur is 
trots op het resultaat van de vernieu-
wing en werkt graag mee aan deze 
openstelling.

Heemhuis
Voor het gemeentehuis staat het 
Heemhuis van heemkundekring De 
Drijehornick, de oude linnenfabriek 
gebouwd in 1869 door de zoon van 
burgemeester-notaris Johannes van 
Hoven. Ook hier is het open huis tij-
dens de Open Monumentendag. In het 
Heemhuis kunt u met de activiteiten 
van de heemkundekring kennis ma-
ken. Er zijn verschillende werkgroepen 
die actief zijn op gespecialiseerde ge-

Gerarduskalender ook weer te koop in Nuenen

Gerarduskalender:    
Elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurka-
lender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot na-
denken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en infor-
matie over verschillende onderwerpen.

De gerenoveerde villa van het gemeentehuis aan de Papenvoort, komende zondag tijdens 
de Open Monumentendag tussen 13.00 uur en 17.00 uur te bezoeken

Schrijversdag:

Nuenense schrijver Willem van 
Ravestijn in Kunsthuys Best 
Galerie ‘Het Kunsthuys’ te Best organiseert, in samenwerking met de Nue-
nense schrijver, Willem van Ravestijn, op zaterdag 10 november een zoge-
naamde ‘schrijversdag’ voor schrijvers uit de regio Oost Brabant. Van 
Ravestijn organiseerde eerder een schrijversdag, samen met de bibliotheek 
van Nuenen. Dat was destijds een groot succes. Er waren toen zo’n vijftien 
schrijvers aanwezig die hun pennenvruchten presenteerden aan zo’n hon-
derd bezoekers. Onder het motto dat schrijven ook Kunst is, heeft hij Het 
Kunsthuys enthousiast gemaakt voor de organisatie van dit evenement.

gio Oost Brabant en de boeken die zij 
willen presenteren zijn gepubliceerd 
ná 1 januari 2015. Uit de aanmeldingen 
zullen in eerste instantie 20 auteurs ge-
selecteerd worden. Deze worden ter 
zijner tijd uitgenodigd voor een ken-
nismaking. Begin oktober wordt de 
definitieve deelnemerslijst vastgesteld, 
het aantal deelnemers zal uiteindelijk 
beperkt worden tot vijftien personen.

Deelnemers kunnen zich per e-mail 
aanmelden bij w.vanravestijn@onsnet.
nu. Voor hen die Het Kunsthuys nog 
niet kennen: www.kunsthuysbest.nl

Inmiddels heeft een achttal schrijvers 
zich reeds aangemeld, maar de organi-
satoren willen deze dag een regionaal 
tintje geven. Daarom roepen zij schrij-
vers uit de regio op om zich te melden 
voor deelname aan deze dag. Indien zij 
voldoen aan de voorwaarden en gese-
lecteerd worden, krijgen ze op 10 no-
vember de gelegenheid om iets te ver-
tellen over hun boeken. Deelname is 
gratis, Het Kunsthuys zorgt van een 
gastvrije ontvangst en familieleden en 
fans zijn ook van harte welkom. 
De voorwaarden tot deelname: de au-
teurs moeten woonachtig zijn in de re-

Inkijkje bij Het Kunsthuys Best

Tweede zonnepark in Nuenen
Nog meer groene stroom opwekken in de eigen regio. Dit is energiecoöpe-
ratie Morgen Groene Energie gelukt met een tweede collectief zonnepark. 
Hiermee kunnen deelnemers zonnestroom krijgen zonder panelen op het 
eigen dak. Op 7 september worden de 198 zonnepanelen feestelijk in ge-
bruik genomen door Nuenens wethouder van Duurzaamheid Joep Pernot. 

je dit tenminste 15 jaar lang mag blij-
ven doen. Een gemiddeld gezin ge-
bruikt ongeveer 3500 kWh stroom per 
jaar. Om hierin volledig te voorzien, 
zijn 13 paneeldelen nodig. Maar ook 
een kleine bijdrage aan een beter mi-
lieu mét groene stroom van één of 
meer paneeldelen, is welkom. 

Meer daken nodig 
Omdat Morgen Groene Energie in-
middels een wachtlijst heeft van gega-
digden, is de coöperatie op zoek naar 
meer daken om zonnepanelen op te 
installeren. Welke ondernemers in de 
postcode 5674 (Nuenen, Gerwen of 
Nederwetten) zijn geïnteresseerd in 
deelname aan een zonnepark? Voor 
informatie en aanmelden: info@morg-
engroeneenergie.nl.
Ook nieuwe deelnemers zijn welkom. 
Ze moeten daarvoor wel lid worden 
van Morgen Groene Energie. 
Informatie en aanmelden: 
info@morgengroeneenergie.nl 
www.morgengroeneenergie.nl 

Het zonnepark is tot stand gekomen 
door samenwerking van Morgen 
Groene Energie met de twee bedrijven 
Karma Vastgoed en Beheer en Eigen-
energie.net. Karma heeft haar dak op 
Spegelt 29-31 beschikbaar gesteld voor 
de zonnepanelen. Deze firma verhuurt 
en beheert bedrijfsvastgoed in Nue-
nen. Het Geldropse Eigenenergie.net 
installeert de zonnepanelen, zoals deze 
firma al jaren doet voor particulieren 
en bedrijven in deze regio. Morgen 
Groene Energie is eigenaar van het 
zonnepark en iedereen  die lid is of 
wordt van deze energiecoöperatie kan 
het gebruiksrecht van de panelen ko-
pen, mits zij wonen in de zogenaamde 
postcoderoos. Dit gebied omvat alle 
postcodes die grenzen aan code 5674 
van het zonnepark. 

Goedkope, groene stroom 
Een paneel kan maximaal 260 kWh 
stroom leveren en kost een deelnemer 
eenmalig € 363,-. Per jaar is een paar 
euro nodig voor onderhoud, beheer en 
verzekering. Het rendement op deze 
investering bedraagt ongeveer 5%, veel 
meer dan dat van een spaarrekening. 
De opbrengst van de gekochte panelen 
kan, inclusief de energiebelasting, van 
de eigen energierekening worden afge-
trokken. De overheid garandeert, dat 

g ro e n e  e n e rg i e

 Kom haken voor  
de hartendekens
Vindt u het leuk om te haken en wilt u 
graag mee haken voor het goede doel?
Iedere tweede en vierde woensdag van 
de maand, met uitzondering van de 
schoolvakanties, komt een gezellige 
groep dames bij elkaar in de Pastorie 
van de Clemenskerk in Nuenen. Zij 
haken grannies voor de stichting Har-
tendekens die van al die grannies 
prachtige dekens maken die vervol-
gens worden geschonken aan kinderen 
in Nederland die het moeilijk hebben 
door ziekte of verlies.
Het garen krijgt u van ons, net als een 
lekkere kop koffie of thee. Kunt u wel 
haken maar weet u niet precies hoe u 
grannies moet haken? Wij helpen u op 
weg met patronen en voorbeelden.
Komt u ook? De eerste bijeenkomst zal 
weer zijn op 12 september van 09.30 
uur tot 11.30 uur.
U bent van harte welkom, ook als u 
eerst wat meer informatie zou willen 
krijgen.
Tot ziens op 12 september aan de Park 
55 te Nuenen.
www.hartendekens.nl

De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. De spreuk op 
de voorkant en de moppen, puzzels en 
informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 

opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georgani-
seerd (zie ook op internet: www.kloos-
terwittem.nl). De prijs van de kalender 
is dit jaar € 7,25.
Bij u in de buurt is de kalender ver-
krijgbaar bij: Joke Swinkels, Spotvogel-
straat 4, tel. 040-2835673 

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 expo-
sitie ‘KuBra presenteert: 'September’. 
In de sfeervolle, inspirerende galerie 
exposeren van 9 t/m 30 september, 
naast de vaste kunstenaars, 6 kunste-
naars aangesloten bij stichting KuBra 
‘Kunstenaars uit Brabant’.
De expositie wordt zondag 9 septem-
ber om 14.00 uur geopend. Tijdens de-
ze expositie is SHE-Art Gallery, De 
Huufkes 34, 5674TM 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.nlwww.stichtingkubra.nl

Nazomerwandeling 
IVN 
Zondag 9 september organiseert het 
IVN een wandeling langs de Dommel 
en door de Boktse Beemden.
Vertrek: 14.00 uur per fiets vanaf het 
Klooster in Nuenen.
Start wandeling: 14.30 uur vanaf de 
Piet Rendersbrug bij de oude toren in 
Nederwetten.
Als u een verrekijker meeneemt, wordt 
de tocht nog boeiender!
Meer informatie vindt u op onze web-
site. www.ivn.nl/nuenen
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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.

t/m 27 september
Expositie ‘Van Gogh op ’n Plenkske’ 

van Hennie Agten
De Fonkel, Prinskarelstraat 131 Helmond

t/m 30 september
14.00 uur opening Expositie

‘Septemberlicht’
Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen

Week 36
Collecteweek KWF kankerbestrijding

Donderdag 6 september
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

Week 37
Collecteweek voor 

het Prinses Beatrix Spierfonds

Vrijdag 7 september
20.00 uur Kienen KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 7 september
21.00 uur Met de PvdA in gesprek 

bij Schafrath
Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 8 september
10.00-16.30 uur 

24e Stompe Linde Toernooi
De Wentelwiek, Jacobushoek 5 Nuenen

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
Nuenen Dart Masters 

Kantine van RKSV Nuenen

Zaterdag 8 september
12.00-15.00 uur Promotie actie LACO

voorterrein Parkhof aan Parkstraat

Zondag 9 september 
14.00 uur Nazomerwandeling IVN

vertrek per fi ets vanaf 
Het Klooster in Nuenen

Zondag 9 september
14.00-17.00 uur De Open Monumentendag

Gemeentehuis van Nuenen c.a.
en Heemhuis

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 
09.30-11.30 uur Kom haken

voor de hartendekens
Pastorie van de Clemenskerk

Park 55 Nuenen

Woensdag 12 september
10.00 uur Heropening Schijvens mode 

nieuwe stijl 
Parkstraat 16 Nuenen

Woensdag 12 september
19.45 uur Art Night bij Art Dumay

Cockeveld 4 te Nuenen

Woensdag 12 september
20.00 uur Lezing over

‘De ontwikkeling van het middeleeuwse kas-
teel in Noord-Brabant’. Zaal de Koekoek 

aan de Dorpsstraat Lieshout

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, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 08 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 09 september  09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties 
Zaterdag 08 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; over-
leden familie Rooswinkel - van Swaaij; 
Willy Schepers - Hommen.
Zondag 09 september 09.30 uur: Gra-
da van de Laar - Donkers; Chris van 
Tien en Marie van Tien - Rooijackers; 
Henk Donath; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Marietje van Rooij - van Lith;
Gerry Siebers - Passier; Willy en Mieke 
Spaanjaars - Vossen; Kees en Constant 
van Dongen; overleden familie IJzer-
mans - van den Eijnden; Tinus Lijten 
en Sien de Brouwer; Jan en Theo Lijten; 
Leo van Hevelingen - Lotte van Rooij.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Gitta 
Fleuren, Akeleihof 9. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie die tot einde juli 
duurde heeft het prachtige resultaat 
van € 1.080,90 opgebracht. Namens 
zuster Bonnie heel hartelijke dank aan 
alle gevers. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 09 september 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.
Wereldgebedsdag.

Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen; 
Wim de Groot; Toos van Lierop - 
Wouters.

Mededelingen
Volgende week zondag wordt het gou-
den jubileum van deze kerk gevierd 
middels een plechtige viering met me-
dewerking van het Gilde en wordt op-
geluisterd door het Parochiekoor. De 
viering is om 11 uur, waarna er een re-
ceptie in de kerk is met een tentoon-
stelling van religieuze voorwerpen met 
daarbij de boekpresentatie door de 
Heemkundekring van een boek over 
de Nuenense kerken en kapellen. 
Uiteraard bent u allen van harte wel-
kom.

De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie die tot einde juli 
duurde heeft het prachtige resultaat 
van € 1.080,90 opgebracht. Namens 
zuster Bonnie heel hartelijke dank aan 
alle gevers. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 09 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden van 
de werkgroep.
Wereldgebedsdag.
 
Misintenties
Jan van der Loo

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie die tot einde juli 
duurde heeft het prachtige resultaat 
van € 1.080,90 opgebracht. Namens 
zuster Bonnie heel hartelijke dank aan 
alle gevers. 

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

Zondag 9 september: de Startzondag 
zal worden gehouden in het Boord-
huys, Boord 37. Van 9.30-10.00 uur is 
de inloop. De liturgische viering begint 
om 10.30 uur. Daarna zijn er activitei-
ten rondom het nieuwe jaarthema ‘Om 
zien naar elkaar’. Rond 12.00 uur wordt 
de viering afgesloten. Er is gebak te 
koop ten bate van de actie van twee ge-
meenteleden, die op Lesbos gaan hel-
pen. De collecte is voor het jeugdwerk 
van JOP. U bent van harte welkom om 
deze dienst met ons mee te vieren. Op 

dinsdag 11 september is er ‘Koffie met 
een krantje’ , vanaf 10.30 in De Regen-
boog. 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 anderen. 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 decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 6 september. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester. 
Vrijdag 7 september. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur uur 
H. Mis, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus. 
Zaterdag 8 september. 10.30 uur ge-
zongen H. Mis, Geboorte van de H. 
Maagd Maria; gedachtenis van H. Ha-
drianus, martelaar. Bijeenkomst van 
de Derde Orde; bedevaart.
Zondag 9 september. Feest H. Pius X, 
paus en patroon van onze Priester-
broederschap. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van de zestien-
de zondag na Pinksteren. 
Maandag 10 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Nicolaas van Tolentijn. 
Dinsdag 11 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Protius en 
Hyacinthus, martelaren. 
Woensdag 12 september. 07.15 uur H. 
Mis, Feest van de H. Naam van Maria. 

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

door CV De Wetters
Hoekstraat te Nederwetten

Zondag 9 t/m 30 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

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

Kienavond   
KBO Lieshout
Seniorenvereniging/KBO Lieshout or-
ganiseert in het Dorpshuis op vrijdag 7 
september een kienavond met mooie 
prijzen.
De prijzenpakketten bestaan uit le-
vensmiddelentassen, vlees en koffie-
pakketten en enveloppen met geld. 
Ook maakt u kans op de jackpot.
Iedereen, jong en oud, lid of geen lid 
van de KBO is van harte welkom om 
eens aan te schuiven aan een van de 
lange tafels en een avond gezellig mee 
te kienen.
We beginnen te kienen om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom in het 
Dorpshuis.
 

De Weg
In deze persoonlijke muziektheater-
voorstelling neemt zangeres en har-
piste Ekaterina Levental het publiek 
mee op de weg die zij als tiener afleg-
de. De weg, die leidde van land naar 
land, toen zij en haar familie na het 
uiteen vallen van de Sovjet-Unie niet 
in Oezbekistan konden blijven door 
oplaaiend antisemitisme. Ekaterina 
speelt harp, zingt, danst en vertelt 
over haar afkomst en hoe die van de 
ene op de andere dag bepalend werd 
in het alledaagse leven. Hoe ze op haar 
weg zocht naar het sprookje, zoals ze 
dat kende uit het theater. Gedreven 
door een onuitputtelijke veerkracht, 
en hoop. Prachtige muziek illustreert 
in dit soloconcert de emotionele kant 
van de vlucht. Een veelbewogen weg 
naar de toekomst.

De Weg 
Donderdag, 4 oktober 20.30-22.00 uur.
Van Goghkerkje, Papenvoort 2a Nuenen.

Adrie van Uden nieuwe koning 
St. Anna Gilde Nederwetten
Tijdens de traditionele seizoenafsluiting op zaterdag 1 september heeft het 
St. Annagilde Nederwetten weer voor een nieuwe koning geschoten.

want bij elk schot liet de vogel wel iets 
van zijn glans vallen. Er waren vijf ron-
des nodig om de vogel klein te krijgen 
en bij het 72-ste schot was het Adrie 
van Uden die het laatste stuk van de 
vogel naar beneden schoot en is daar-
mee de komende twee jaar koning van 
het St Annagilde.
Adrie van Uden is 56 jaar en is dit jaar 
precies 25 jaar lid van het gilde en van 
2005 tot 2009 zat Adrie in het bestuur 
als penningmeester.
Wij wensen Adrie van Uden veel suc-
ces en plezier met dit koningschap de 
komende twee jaar. Na de nodige feli-
citaties en het maken van foto’s stond 
er een heerlijke barbecue klaar voor al 
onze leden met hun partners. Het was 
een prachtige afsluitingsavond.

Niet helemaal volgens traditie maar 
omdat onze vorige koning Sjef Teunisse 
zijn titel ter beschikking had gesteld om 
medische redenen en omdat hij vond 
dat een koning van het gilde over een 
goede gezondheid moet beschikken om 
toch maar elke keer aanwezig te moe-
ten zijn en dat werd voor hem te veel.

En omdat zaterdag 1 september al ge-
pland was om het seizoen 2017-2018 
af te sluiten en de laatste wedstrijd van 
onze schietcompetitie te schieten, leek 
het voor ons een mooie gelegenheid 
om hier gebruik van te maken om voor 
een nieuwe koning te schieten. Om 
17.00 uur waren nagenoeg alle gilde-
broeders en zuster aanwezig op het gil-
deterrein de ‘De Schutsboom’ aan het 
Koutergat om te schieten voor een 
nieuwe koning.
13 gildebroeders hadden zich gemeld 
om te strijden wie de nieuwe koning 
zou worden, er werd weer een prachti-
ge houten vogel op de schietboom ge-
plaatst. Na een loting voor de volgorde 
werd er goed raak geschoten door alle 
schutters die onder de boom kwamen, 

Arie van Uden,     
nieuwe koning St. Anna Gilde Nederwetten

Zanggroep New 
Balance neemt deel 
aan Carat Concert
Op zondag 16 september om 13.00 uur 
zingt de Nuenense zanggroep New Ba-
lance op het karakteristieke Carat-Pa-
viljoen in stadswandelpark de Waran-
de te Helmond. Het concert begint om 
12.00 uur met een optreden van 
Brandweerkapel Helmond, daarna 
volgt Zanggroep New Balance en tot 
slot het Eindhovens Seniorenorkest. 
Het programma is rond 15.00 uur af-
gelopen. Het concert is gratis toegan-
kelijk. Daarnaast zijn er in het park ho-
recavoorzieningen en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 8 september
Nuenen 1 - SV Meerssen  . . . . . . 19.30
Gestel VE2 - Nuenen VE2  . . . . . . 16.45
Zondag 9 september
Nuenen VR1 - Bekkerveld VR1 . 14.30
WODAN 1 - Nuenen 2  . . . . . . . . 14.30
Nuenen 3 - RKSV Heeze 3  . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - BMC VR1  . . . . . . . 10.00
Rood Wit’67 2 - Nuenen 4  . . . . . 11.00
Nuenen 5 - Unitas’59 7  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 6 - Geldrop 5  . . . . . . . . . 10.00
Geldrop 4 - Nuenen 7  . . . . . . . . . 10.30
RKSV Heeze 6 - Nuenen 8  . . . . . 10.00
Nuenen 9 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . 14.30
SBC 11 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . 13.00

EMK NUENEN
 Zaterdag 8 september 
Oirschot - EMK VE1 . . . . . . . . . . . . 14.30
Zondag 9 September 
DVS 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30
Braakhuizen - EMK 3  . . . . . . . . . . 09.45 
Marvilde - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . 09.30 
EMK 6 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

 RKGSV GERWEN
Zondag 9 september
SBC 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Braakhuizen 6  . . . . . . 12.30
RKGSV 3 - Nederwetten 2  . . . . . 10.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 4  . . . . . 14.30

RKVV NEDERWETTEN
 Zaterdag 8 september 
Nederw. VE - Braakhuizen VE  . . 16.30
Zondag 9 september 
Nieuw Woensel 1 - Nederw. 1  . 14.30
RKGSV 3 - Nederwetten 2  . . . . . 10.00
Unitas’59 12 - Nederwetten 3  . 10.00
Nederwetten VR1 - SBC VR2  . . . 12.00

NKV KORFBAL
Zondag 9 September 
NKV 3 - Ready ‘60 2 . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - Conventus 2  . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - Conventus 1  . . . . . . . . . . 14.30

Jasper en Judith 
clubkampioen matchplay 
 
Wie wint er, de talentvolle jeugd of lukt het de senior golfer toch nog? De eer-
ste schifting voor de clubkampioenschappen matchplay op golfclub De Gul-
bergen had al plaatsgevonden tijdens de voorrondes. Dit weekend werden 
met prachtig weer vier rondes gespeeld, een afvalrace waarbij de eerste selec-
tieteams van zowel de heren als de dames goed vertegenwoordigd waren.

Vooral gezelligheid bij het 
Watermolen van Opwetten 
tennistoernooi
Het jaarlijkse herfsttoernooi van tennisvereniging De Lissevoort gaat 23 
september van start. Er is gevarieerde ‘live’ muziek en daarnaast zijn er di-
verse activiteiten die dit toernooi maken tot één van de sfeervolste toer-
nooien in de regio.

Hockeyclub Nuenen neemt 
tweede waterveld in gebruik!
Op zondag 2 september heeft Hockey Club Nuenen haar tweede waterveld in 
gebruik genomen. De o�  ciële opening werd verricht door wethouder J. Per-
not, daarbij geholpen door bestuursleden van de Stichting Hockey Accomo-
datie Nuenen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud 
van de Nuenense hockeyaccommodatie. De aanleg van dit tweede waterveld 
is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Gemeente Nuenen.

tweede geëindigde Emmy verzucht: 
“Toch heb ik echt goed gespeeld, met 
uitzondering van die enkele putt die 
net niet viel… Volgend jaar beter!”
Dat hockey een goede basis is voor golf 
beamen beide winnaars. Alle prijswin-
naars werden in de bloemetjes gezet. 
De parkeerplek die een jaar lang voor 
clubkampioenen is gereserveerd is 
voor Jasper nog wat prematuur. Bij de 
heren wint de jeugd, bij de dames deze 
keer nog de ‘routinier’. 

Op woensdagavond 26 oktober heb-
ben we een Spaanse zomeravond met 
Sangria en paella. Op dinsdag- en 
woensdagavond kan tevens het racket 
opnieuw bespannen worden door 
Sported uit Mierlo, zodat elke deelne-
mer met goed materiaal naar het fina-
leweekend kan. In het slotweekend 
zullen de soep en borrelplanken ver-
zorgd worden door de Watermolen 
van Opwetten.
Het toernooi telt acht dagen waarin 
deelnemers in alle categorieën in pou-
les spelen om te strijden voor een fina-
leplaats.
Heb je er zin in gekregen? Je kunt nog 
inschrijven t/m zondag 9 september, 
via toernooi.nl. De indeling is op basis 
van actuele ranking en er worden al-
leen dubbels en mixen gespeeld, in de 
leeftijdscategorie 35+ en 55+
 U bent van harte welkom op park de 
Lissevoort om de wedstrijden te zien 
en te genieten van de sfeervolle am-
biance van 23 t/m 30 september
 

tie uitgevoerd. Wat er zoal moest ge-
beuren: aanpassingen aan de sproei-
installatie, vervanging en verbetering 
van de ondergrond, reinigen van de 
drainage, aanbrengen van een ‘dem-
pende’ laag (shockpad) en de uiteinde-
lijke vervanging van de kunstgrasmat. 
Met grote inzet is er gewerkt om op 2 
september de eerste wedstrijden te 
kunnen spelen op de nieuwe mat. 

Komend weekend start de reguliere 
competitie met op zaterdag de hele 
dag jongste jeugd en junioren en op 
zondag senioren met ook Dames 1 en 
Heren 1 thuis. Kom kijken naar de ver-
richtingen van de hockey(st)ers bij 
Hockeyclub Nuenen. Op zondag ná de 
wedstrijden van de dames en heren is 
er ‘Happy Hour’.
 
 

 De 17-jarige Jasper van de Kimmenade 
versloeg met prachtige lange slagen en 
precisie bij het korte werk o.a. oud 
kampioen Frank van Erp en wist op de 
finaledag zowel Marc Vorderman als 
Gerard van der Putten achter zich te 
laten. “Ik kan wat meer tijd in golf ste-
ken, nu mijn hockeyteam uit elkaar is 
gevallen”, aldus Jasper.
Judith Tesser trof een zware loting 
waarbij ze o.a. de tevoren als winnaar 
getipte speelsters, Suzette van Dam en 
Emmy van Erp, op de finaledag als te-
genstanders had. “Op karakter gewon-
nen. 36 holes op een dag vraagt veel 
zowel qua conditie als mentaal. Super 
blij en trots dat het na 11 jaar weer ge-
lukt is kampioen te worden.” De als 

Natuurlijk draait het toernooi om 
sportieve prestaties in het dubbelspel 
op de tennisbaan. Daarnaast is het 
voor zowel spelers als publiek vooral 
gezellig napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje. Er is op ver-
schillende avonden muziek met enter-
tainers en een d.j. 

In 2005 werd het oude semi-waterveld 
A in gebruik genomen, en heeft dus 
een kleine 13 jaren dienstgedaan als 
hoofdveld van HC Nuenen! Na de in-
gebruikname van het eerste waterveld 
in 2015 beschikt de club nu dus over 
twee fantastische watervelden die bin-
nen de hockeywereld als de nieuwe 
standaard worden beschouwd. Hoc-
keyclub Nuenen is er trots op de hoc-
keyteams van jong tot oud te kunnen 
laten profiteren van deze prachtige ac-
commodatie!
De gesprekken met de Gemeente Nue-
nen over de vervanging van Veld A zijn 
opgestart in 2016. De wens van de club 
was het semi-waterveld te upgraden 
naar waterveld. In mei 2018 werd daar-
over overeenstemming bereikt en zijn 
de werkzaamheden in de zomervakan-

clubkampioenen Judith Tesser en Jasper van de Kimmenade temidden van de finalisten

vlnr Peter van Merode, Johan Thomas, Joep Pernot, Wiel Bloemen en Wycher en Jetske die 
helpen bij de opening. (Foto: Dragan Heijnerman) 

Stompe Linde Schaaktoernooi in Nuenen
 Op zaterdag 8 september organiseert SchaakVereniging Nuenen voor de 
24e maal het jaarlijkse Stompe Linde Toernooi. Zowel clubschakers als thuis-
schakers zijn van harte welkom!

KBO-  
Bridgedrive
Najaar 2014 organiseerde de Nue-
nense KBO Bridgeclub een bridge-
drive waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan de Nuenense 
Voedselbank.

Vanwege het succes wordt dit jaar op 
zaterdag 6 oktober een bridgedrive ge-
houden waarvan de opbrengst weder-
om ten goede zal komen aan de Voed-
selbank Nuenen.
Aanvang 13.30 uur, u bent welkom 
vanaf 13.00 uur.
Ook niet KBO - leden worden van har-
te uitgenodigd.
De bridgedrive wordt gehouden in de 
KBO ruimte in Het Klooster Park Nuenen.
Inschrijving door storting van € 20,00 
per paar op rekening nr. NL89RA-
BO0109125878 t.n.v. Nelly van Breu-
gel o.v.v. voedselbankdrive.

Voor aanmelding en of nadere infor-
matie:
Beike Rooijackers 040-283239, of via 
e-mail beikesmetsers@zbcnet.nl of
Marij van Dun 040-2834153 of via e-
mail p.vandun@onsnet.nu.

TV Wettenseind organiseert 
toss & lunch voor nieuwe leden
Om nieuwe leden wegwijs te maken binnen onze vereniging organiseerden 
we afgelopen zondag voor het eerst een toss & lunch voor nieuwe leden.

waarna iedereen lekker de baan op 
ging om te tennissen. Het was een ge-
slaagde tennisochtend die we gezellig 
hebben afgesloten met een lunch.

Al met al een groot succes wat snel 
weer op de agenda komt te staan bij 
TV Wettenseind.

Het is belangrijk dat nieuwe leden bij 
een vereniging een beetje op weg wor-
den geholpen, uitleg krijgen over ver-
schillende activiteiten en dat ze kun-
nen proeven van de gezelligheid en fij-
ne sfeer bij onze vereniging. Met deze 
reden zijn we in het voorjaar gestart 
met verschillende activiteiten waarbij 
leden die al wat langer lid zijn, de nieu-
we leden wegwijs maken binnen  de 
vereniging. 

Onder het genot van een kopje koffie 
of thee en iets lekkers werd afgelopen 
zondag de nodige informatie gegeven 

Hockey Tennis

Golf

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

De 36e editie van 
Geldrop Hippique 
Geldrop Hippique biedt ook dit jaar 
gedurende 17 dagen een gevarieerd 
programma met voor ieder wat wils! 
Naast de reguliere dressuur-, men-, en 
springwedstrijden, staat ook nu weer 
een rubriek ‘Vrij springen voor jonge 
paarden’ op het programma. En na-
tuurlijk ontbreekt ook de drukbezoch-
te Kindermiddag niet. 
Het programma en de meest actuele in-
formatie treft u ook aan op onze web-
site: www.geldrophippique.nl en op on-
ze Facebook-pagina. Inschrijvingen (en 
uitslagen) vindt u op www.concours.nl
 

Locatie: De Wentelwiek, Jacobushoek 
5, Nuenen. De Wentelwiek is goed toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- per 
persoon. De zaal is open om 09.30 uur, 
de eerste rond is om 10.00 uur, de prijs-
uitreiking is rond 16.30 uur. Per poule 
zijn prijzen in natura te winnen!
Aanmelden: liefst via het formulier op 

onze website: www.svnuenen.nl, of 
een e-mail naar wedstrijdleider@svnu-
enen. U wordt naar speelsterkte inge-
deeld. 
Tijdens de speeldag zijn er versnape-
ringen, snacks en broodjes verkrijg-
baar. Op de speeldag zelf kunt u zich 
tot 09.45 aanmelden.
Tot zaterdag 8 september!
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