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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

Een mooie actie 
voor 
het goede doel 

Zicht op 
mantelzorg

AED in onze buurt, 
van start in straten 
Zandschel 
en Schietbergen 
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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! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

GEZOCHT GETUIGEN
Gezocht twee dames die getuigen 
waren van een valpartij veroor-
zaakt door een losliggende steen 
in het wegdek van de parkeer-
plaats ‘Kernkwartier’ (in de buurt 
van de slager) op woensdag 5 sep-
tember 2018 om 11.27 uur.

Gelieve contact op te nemen 
met Alex van den Wildenberg. 
Tel. 06-29 34 68 62
prolex.klussen@gmail.com

Ook na 74 jaar:     
Bevrijding geef je door! 
Op 22 september is het 74 jaar geleden dat Nuenen is bevrijd. Dat we kun-
nen leven in vrijheid is zo belangrijk dat we onze bevrijding in 1944 nog 
altijd herdenken. De beide burgemeesters van Nuenen c.a. doen dat graag 
samen met u, de bevolking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dit jaar 
herdenken we op vrijdag 21 september dat 74 jaar geleden geallieerde 
militairen in en om Nuenen hun leven lieten voor onze vrijheid en dat Nue-
nense burgers en militairen bij gevechtshandelingen zijn omgekomen. 

gers voorgelezen. Na de bijeenkomst be-
geleiden de gilden alle aanwezigen tot 
aan het kerkplein en verder naar Het 
Klooster voor de overdracht van het be-
vrijdingsvuur en kransleggingen. 

Ondertussen heeft wethouder Ralf Stul-
tiëns samen met de jeugdburgemeester 
in Eindhoven het bevrijdingsvuur opge-
haald om dat in de historische auto’s van 
Wheels naar Nuenen te brengen. De 
stoet met historische auto’s rijdt om het 
Park, begeleidt door Toerclub Nuenen. 
Om ongeveer 19.20 uur vindt op het 
bordes van Het Klooster de overdracht 

De herdenking begint met een korte be-
zinningsdienst in de Heilige Clemens-
kerk om 18.30 uur met koraalmuziek 
van het Gerwens Muziekkorps. De ge-
nodigden treden de kerk binnen onder 
een erehaag door leden van de scouting 
en onder begeleiding van trommelaars 
van de gilden. Leerlingen van basisscho-
len De Dassenburcht en De Mijlpaal le-
zen door hen uitgekozen of zelfgemaak-
te teksten voor. Er worden 68 kaarsen 
aangestoken voor omgekomen burgers 
en militairen. Ook worden de namen 
van deze 25 geallieerde militairen en 43 
namen van Nuenense militairen en bur-

Concert@TheChapel
Door Karin Aarts-Janssen

it jaar wordt het totaal anders: geen Elvis, geen gospels, geen Mark 
Elbers, maar Johnny Rosenberg en Pleun Bierbooms. Op 13, 14 en 15 
december gaat de H. Clemenskerk te Nuenen helemaal uit zijn dak 

met een nieuwe versie van Concert@TheChapel.

De voorbereidingen zijn inmiddels 
begonnen en de pers was uitgenodigd 
om na de eerste echte repetitie van het 
orkest, kennis te maken met de orga-
nisator van de band, Henrico van den 
Boomen, dirigent Rob van Reijmersdal 
en de solisten Pleun Bierbooms en 
Johnny Rosenberg.

“Mark Elbers wilde een jaar overslaan”, 
vertelt Henrico. “Dat gaf ons de gele-
genheid om het concert over een an-

dere boeg te gooien. Pleun en Johnny 
waren al een tijdje in beeld en toen zij 
toezegden mee te willen doen, was de 
stijl van het concert bepaald en werden 
de eerste voorbereidingen getroffen.”

“Met Pleun en Johnny zijn we ontzet-
tend blij”, zegt Rob, “een ontzettende 
mooie toevoeging. Maar de vraag was 
toen hoe we het programma zouden 
gaan samenstellen. Pleun en Johnny 
werden gevraagd ieder vijf nummers te 
noemen die ze absoluut graag wilden 
zingen. Er zijn nummers uitgekomen 
die hen op het lijf geschreven zijn maar 
ik vroeg ze ook iets anders te doen. 

Out of the box
Er staat hier een big band en je krijgt 
de gelegenheid om wat dingen te ont-
dekken en te kijken welke richtingen 
van muziek nog meer aantrekkelijk 

51ste Vlooienmarkt    
Scouting Panta Rhei 
Afgelopen twee zaterdagen zijn er weer flink wat vlooien opgehaald voor 
onze jaarlijkse vlooienmarkt op 15 en 16 september. Met hulp van al onze 
vrijwilligers zijn er al heel wat vlooien uitgezocht, maar ook komende week 
zullen we nog met alle handjes die we hebben de rest uitzoeken, om ze net-
jes gesorteerd op een van de vele kramen aan te kunnen bieden. 

We hebben natuurlijk weer een berg 
aan boeken maar ook aan spelletjes en 
buitenspeelgoed, huishoudelijke arti-
kelen, kleding en elektra is geen ge-
brek. Zoals al eerder vermeld is de op-
brengst van de vlooienmarkt voor ons 
als vereniging van cruciaal belang en 
willen wij alle bewoners van Nuenen 
bedanken voor de aanlevering van alle 
vlooien. Net als andere jaren rekenen 
we ook op uw aanwezigheid en bent u 
welkom in en rond onze blokhut aan 
de Pastoorsmast 12 in Nuenen. De 
vlooienmarkt is op beide dagen voor 
alle kooplustigen open van 12.00 uur 
tot 16.00 uur. Natuurlijk is de toegang 
nog steeds gratis. 

 Op de grootste vlooienmarkt van Nue-
nen staan binnen en buiten ruim 40 
goed gesorteerde kramen opgesteld 
waar je altijd wel iets kunt vinden. 
Speelgoed, boeken, kleding, computer 
(onderdelen), fietsen, glaswerk, servies 
en nog veel meer dan we hier kunnen 
opnoemen. En natuurlijk is er het on-
misbare en altijd gezellige opbod waar 
u kunt bieden op de allerbeste vlooien. 

Daarnaast kunt u ook weer terecht 
voor een hapje en een drankje bij de 
grote tent en op het terras genieten 
van de gezellige sfeer! Zet 15 en16 sep-
tember in uw agenda en kom naar 
deze gezellige happening! 

en het ontsteken van het bevrijdings-
vuur door burgemeester en jeugdbur-
gemeester Joy Bloos plaats. Dit wordt 
gevolgd door het leggen van de kran-
sen. De eerste is van burgemeester en 
jeugdburgemeester. Na het leggen van 
de kransen wordt de Last Post gespeeld 
waarna 1 minuut stilte volgt alvorens 
het Wilhelmus klinkt. Na het ceremo-
niële gedeelte volgen speeches van bur-
gemeester en jeugdburgemeester Joy 
Bloos. De vaandelgroet van de gilden 
beëindigt de herdenking. Leerlingen 
van de basisscholen zullen daarna sa-
men met de scouts de kransen naar het 
monument op de hoek Parkstraat - Eu-
ropalaan brengen. Na afloop volgen de 
ritten die kunnen worden gemaakt in 
de historische auto’s van Wheels. De 
afgifte van de kaarten is om ongeveer 
20.00 uur. Om 20.10 uur vertrekt de 
eerste rit. Om 20.30 uur de tweede, om 
20.45 uur de derde. 
De betrokken organisaties en de ge-
meente Nuenen hopen op een pas-
sende, sfeervolle bevrijdingsherden-
king. U bent van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. 

Een impressie van vorig jaar

zijn. Ik vroeg ze eens ‘out of the box’ te 
denken. Dat hebben ze gedaan.” In-
middels hebben de solisten hun wen-
sen kenbaar gemaakt en heeft Rob alle 
arrangementen herschreven op de 
keuzes van toonsoorten. “Het orkest is  
de begeleidende band”, vertelt Rob. 
“Het is een ontzettend gevarieerd pro-
gramma geworden met 26 unieke ar-
rangementen. Je wordt als bezoeker 
gedwongen mee te gaan in het pro-
gramma, om te luisteren en op te gaan 
in een nummer van Johnny. Vervol-
gens wacht er een verrassing van 
Pleun, met iets heel bekends. En dat 
alles in een prachtig verlichte kerk, 
met een superieure geluidsinstallatie 
en topmensen die dit organiseren. Ik 
ben blij dat ik hier dirigent mag zijn. Ik 
verwacht dat de bezoekers na afloop 
zeggen: ‘Is het nu al voorbij?’. Hier 
moet je bij zijn”, besluit Rob.
Henrico voegt nog toe: “Zondag 7 ok-
tober om 08.00 uur start de kaartver-
koop bij de Jumbo aan de Smidse in 
Nuenen. Wees er snel bij.”

 

 Recti� catie   
thema-avond  
Ronald van Raak
Eerder werden datums van 7 en 
14 september opgegeven voor 
de bijeenkomst met 2e kamer lid 
Ronald van Raak over Gemeente-
lijke herindelingen.
Omstandigheden dwingen ons 
helaas tot weer een aanpassing.

Het gaat gelukking WEL door. 
Iedereen is welkom op:

Vrijdag 28 september
De locatie blijft: Jo van Dijkhof

Aanvang 19.30

Ook TIP-JAR heeft de agenda kunnen 
aanpassen en zal die avond optreden.
We schuiven dus dichter naar het voor 
Nuenen o zo belangrijke referendum.
Bijkomend voordeel: het wordt steeds 
actueler. 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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 

NU AANMELDEN ‘SPELEN EN BEWEGEN’
Bijeenkomst: meedenken, meedoen voor spelen en bewegen in de 
wijk ‘Nuenen-Noord’ 
Wanneer: maandagavond 17 september van 18.30 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpsboerderij Weverkeshof
Geeft u zich nu nog op! Email: spelen_bewegen@nuenen.nl

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland 4 t/m 22, 
26 t/m 44, 50 t/m 56, 
27 t/m 33, 41, 51 t/m 63, 
71, 73 Frits Bakershof 7,9 
en Ter Warden 42 Het wijzigen van de woningen 
Nuenen West, bouwveld D Oprichten 6 woningen 
Antoniusschutlaan 6 Oprichten woonhuis 
Oudenstein 9 Oprichten overkapping 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Venakker 7 t/m 19 en 4 t/m 26 Oprichten 19 woningen 
Opwettenseweg 86 Oprichten bedrijfsruimte 
Willem van de Laarhof 8 Wijzigen en uitbreiden woning 
Pennekart 1 Oprichten Jenaplanschool 
 Het Mooiste Blauw 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Lieshoutseweg 6 Wijzigen gebruik van woning naar 
 horeca/restaurant/B&B 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Witte Hondpad 1 t/m 16 Plaatsen 16 tijdelijke woningen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkeerterrein V.V.  Oktoberfest Nuenen
RKSV Pastoorsmast 26 t/m 28 oktober 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-09-2018 Jo van Dijkhof  Ontwerp omgevingsvergunning 
 26 t/m 47 en 58 brandveilig gebruik bewoning en 
  zorgverlening appartementen 
06-09-2018 Olen 22a Ontwerpbestemmingsplan 
  “Olen 22a“, 
  bouw ruimte-voor-ruimtewoning 
03-09-2018 Nuenen c. a. Verordening Wet 
  maatschappelijke ondersteuning 
  gemeente Nuenen 2018 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Asbest aanbieden op de milieustraat,    
lees eerst de instructie op www.nuenen.nl

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nierstichting Neder-
land.

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 verhinderd 
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 bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht 
op de website www.nuenen.nl 

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-
foon nummer 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.

VACATURES    
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Nieuwe leden gezocht
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale do-
mein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)
zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. 
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk 
beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeen-
te een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert 
het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en 
ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het ge-
meentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Ad-
viesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde 
tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is 
onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c.a. die nadenken
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te be-

houden,
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,   

en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen 
hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit 
maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures 
Wij zoeken enthousiaste mensen 
• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun 

welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke sa-
menhang te verstevigen,

• met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamver-
band de beleidsadviezen te kunnen formuleren,

• met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affi niteit met of 
kennis van gemeentelijke regelingen en organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben 
een pre. Een uitgebreide profi elschets is beschikbaar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere 
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnue-
nen@kpnmail.nl). 
Je kunt solliciteren door vóór 11 oktober 2018 een brief of E-mail 
met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de 
ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van On-
zenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen, m.vanonzenoort@
nuenen.nl

Wij zijn weer terug! Kom gezellig shoppen in onze vernieuwde winkel. 
Liefs team Schijvens mode Elske, Diane, Trudy, Irene en Elles
(zie de advertentie op de achterpagina voor de ‘Feestweek’)

Maurits en Erin: nieuwe inwoners in onze gemeente
Weer twee geboorteborden in onze gemeente. Aan de Clemensakker is Maurits geboren en in de Wielewaallaan is 
Erin geboren! Maurits en Erin:  welkom in onze gemeente!

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



Kersvers: kopiëren van de week ervoor!
Iedere week andere achtergrond: 3 versies: Fruit, Brood en Vlees

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

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 13 t/m woensdag 19 september

Bospeen
 per bos  0,99
Courgette        
pan klaar   2 stuks 0,99

Bieten salade     
 250 gram1,99

Clementine Nadorcott      
 hele kilo 2,49

Muskaat druiven           
 hele kilo 1,99

Vertrouwd adres voor een 
Vertrouwd stukje vlees!!

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

4 Saucijzen +
500 gram Gehakt 7,95  
Spaanse Verleiding
“Kippendij gevuld met abrikoos,
cranberry’s en amandel”, 100 gram .........2,25
Pork Belly
100 gram  ................................................1,50
100 gr. Gebraden Gehakt +
150 gr. Eiersalade ............. samen 3,50
Kippendijenreepjes
500 gram  ................................................5,50
Gevulde Paprika
100 gram  ................................................1,15

Voor de best belegde broodje!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 37 : geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 september
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Vikorn 
Meergranenbrood boordevol vitamines 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

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

3 gebakjes 
naar keuze
   NU € 500
_____________________________________________________

Koolhydraatarm  
Fitbrood volkoren of meergranen
 1+1 GRATIS

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch 
Scotch Whisky 1lt. €14,95

Cointreau 
Triple Sec liqueur 

0,7lt.     €19,50
Excelsior    

Zuid Afrikaanse wijn 
Chardonnay, Shiraz, 
Cabernet Sauvignon 

5+1 gratis       Per fles:€7,95
Gorter 

Jonge Jenever  
1lt.  €11,50

Acties geldig t/m 4 oktober 

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 
www.seniorwebnuenen.nl 

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!



Bijbaan horeca
Wij zoeken Taptoppers voor een gezellige sportkantine waar je 
zowel als barmedewerker of keukenmedewerker aan de slag 
kan. Ben je zaterdag en/of zondag overdag beschikbaar? Kom 
dan ons Horecateam versterken! (vanaf 16 jaar).

Neem contact op via 040-2836990 of kom langs bij ons op Berg 47.

www.apspersoneel.nl

Vestiging Nuenen
Berg 47 
5671 CB, Nuenen 
(040) 283 69 90

Vestiging Son
Heistraat 16 
5691 CA, Son
(0499) 460 130

Vestiging Schijndel
Hoofdstraat 62
5481 AH, Schijndel 
(073) 720 09 07
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Vestiging Son
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5481 AH, Schijndel 
(073) 720 09 07
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AFWASHULPEN GEZOCHT
Wij zoeken collega’s in de afwas, 
met name doordeweeks.

De belangrijkste afdeling van ieder horeca bedrijf.
In een jong en collegiaal team ben je verantwoordelijk 
voor jouw sectie.
Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten 
een onvergetelijke avond hebben.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Graag zien wij jouw reactie via email: 
info@restaurantolijf.nl t.a.v. Femke

+ in overleg een vaste afwasdag in de week
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+  goed salaris, beter dan vakkenvullen of een 

krantenwijk
+ jong en collegiaal team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ chille muziek tijdens het werken ;)

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

       % 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
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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

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

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

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

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

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

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

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

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

Cultuur Overdag:  Matinee in Van Goghkerkje 20 september 

Agnes Bergmeijer zingt ‘Barbara’ 
Agnes Bergmeijer en pianist Mike Roelofs blazen nieuw leven in de liedjes 
van de Franse chansonnière Barbara. Zij was vanaf de jaren 60 tot ver in de 
jaren 90 zeer populair. 

Haar liedjes gaan over de dood, de lief-
de, haar jeugd, verlangen en verganke-
lijkheid. Ze vangen de schoonheid van 
het verdriet. Haar nummers zijn nog 
maar zelden te horen. Tijd om haar 
liedjes opnieuw ten gehore te brengen, 
nu in het Nederlands; ze zijn prachtig 
vertaald door Peer Wittenbols, bekend 
van het lied ‘Mijn kind’ en vertaler van 
vele gevoelige nummers van Jacques 
Brel.
Misschien klinkt de naam ‘Bergmeijer’ 
bekend in de oren? Dat kan kloppen. 
Agnes Bergmeijer is geboren en geto-
gen in Nuenen en dochter van onze 
dorpsgenoot Martin Bergmeijer, regis-
seur bij De Lindespelers.
Aanvangstijd van het concert: 14.30 
uur. Toegangsprijs: € 12,50 (inclusief 
consumptie na afloop). Toegangskaar-
ten zijn te koop via www.cultuurover-
dag.nl én op werkdagen tijdens kan-
tooruren aan de balie van Het Kloos-
ter.
Meer informatie over het concert en al-
le activiteiten van Cultuur Overdag is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl Daar 
is ook meer te lezen over de film ‘Bridge 
of Spies’ op donderdagochtend 13 sep-
tember (Het Klooster; 10.30 uur).

Oorkonde      
voor Johan van Bruggen
Het VVD Brainport Regio Lokaal Netwerk heeft voor Johan van Bruggen de 
oorkonde ‘VVD Lid van Verdienste’ aangevraagd. Dit voor zijn bijzondere 
verdiensten en zijn inzet o.a. voor de VVD Nuenen c.a. Deze oorkonde werd 
hem overhandigd door Peter van der Harst, voorzitter van de bestuurscom-
missie namens de VVD, afdeling Nuenen.

De VVD Nuenen c.a. is Johan veel 
dank verschuldigd!

Johan van Bruggen is sinds 1997 lid 
van de VVD Nuenen c.a.
Gedurende meerdere raadsperiodes is 
Johan een gewaardeerd burgercom-
missielid en een altijd kritisch lid van 
de steunfractie.
Johan is zeer geregeld, als een trouwe 
supporter, van de fractie aanwezig bij 
de Raadsvergaderingen.
Johan was, voor de VVD, meer dan 16 
jaar met grote bevlogenheid actief bij 
de Waterschappen, o.a. bij Waterschap 
de Dommel. Samen met de fractie-
voorzitter hamerde hij op een wel-
overwogen financieel beleid.
Johan is reeds geruime tijd actief in de 
provincie Brabant als Voorzitter van 
de Kring: ‘Zuid Oost Brabant van De 
Unie’ ( Chairman Trade Union: ‘De 
Union Brabant South East’ ), als Be-
stuurslid SER Brabant en als Secretaris 
leergang Bedrijfskunde Eindhoven.
Ook was Johan actief bij de Kamer van 
Koophandel en adviseur van de Raad 
van Commissarissen Brainport.

Al met al een mooie staat van dienst 
waarvoor Johan van Bruggen de oor-
konde Lid van Verdienste meer dan 
verdient! 

Johan van Bruggen (links) na het ontvan-
gen van de oorkonde ‘Lid van Verdienste‘ 
uit handen van Peter van der Harst, Frac-
tievoorzitter VVD Nuenen.

Een mooie actie      
voor het goede doel 
Op 6 oktober a.s. vertrekken Hanneke Boek (huisarts Nuenen ) en Toon Ver-
hoeven met de Nissan Patrol naar Gambia, naar de hoofdstad Banjul. Al 
maanden zijn beiden bezig om via allerlei acties, geld in te zamelen om het 
kraamcentrum voor Brufut te vernieuwen en op te knappen.

Dokter Boek (links) met Ronald Grimbergen (midden) en Mevr. Swinkels bij de afsluiting 
van de bonnenactie

Een van de acties ten behoeve van het 
goede doel was de totale opbrengst van 
de ingeleverde bonnen van leeg goed 
van de gehele maand augustus. Op 
maandag 10 september jl. mocht mevr. 
Boek - uit handen van Roland Grim-
berg (Jumbo aan de Smidse) -  het 
mooie bedrag van € 200,- in ontvangst 
nemen. Dit ging bovendien  vergezeld 
van een mooie bos bloemen.
Hanneke Boek en Toon Verhoeven 
willen alle gulle gevers aan deze actie 

heel hartelijk danken. Intussen gaan 
zij komende resterende weken door 
met het realiseren van nog andere ac-
ties. Dit alles ten bate van het mooie 
goede doel.
Mocht u besluiten alsnog een donatie 
t.b.v. het goede doel  te doen, dan kan 
dit op bankrekeningnummer  NL64 
INGB 0005 7492 22 t.n.v. Huisartsen-
praktijk Boek o.v.v.: KRAAMCEN-
TRUM GAMBIA. Bij voorbaat harte-
lijk dank !

  

Een mooie actie      

Rectificatie: d oor een vergissing is vorige week het verkeerde arti-
kel naar de Rond de Linde gestuurd en hierin geplaatst. Deze 
week het juiste artikel betreffende het nieuwe seizoen van de 
scouting Rudyard Kipling.

Het nieuwe seizoen van scouting 
Rudyard Kipling is begonnen
Na een zeer verdiende vakantie, die pas begon nadat alle speltakken op 
kamp waren geweest, is het nieuwe seizoen van scouting Rudyard Kipling 
weer begonnen. Nadat alle leiding en alle vrijwilligers een heel weekend 
hadden besteed aan het uitstippelen van alle draaidagen in het nieuwe jaar, 
was het een weekend later dan eindelijk weer een draaidag voor alle 
speltakken.

ken. Je mag tenslotte niet elk jaar over-
stappen naar de volgende groep.
Ook dit jaar was het weer gezellig druk 
tijdens de eerste draaidag. Onder het 
genot van broodjes en een heerlijke 
kom soep werd het nieuwe seizoen 
feestelijk ingeluid. Hebt u een zoon of 
dochter van 5 jaar of ouder en zou uw 
kind het leuk vinden om op zaterdag 
mee te komen spelen en ravotten mid-
den in het bos? Bekijk dan eens onze 
website op www.rudyardkipling.nl

De eerste draaidag na de zomervakantie 
is altijd bijzonder. Op die zaterdag gaan 
een aantal scouts overvliegen. Tijdens 
het overvliegen worden alle kinderen 
die dit jaar in een nieuwe speltak begin-
nen helemaal in het zonnetje gezet. In 
het bijzijn van de ouders en andere fa-
milieleden, vliegen ze over naar de nieu-
we speltak waar ze vol enthousiasme 
worden ontvangen. Altijd een spannen-
de dag, maar voor de meeste kinderen 
ook een dag waar lang naar is uitgeke-

Open ontmoetingsavond 
Ruilkring LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

LETS staat voor de afkorting ‘Local 
Exchange Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland 
zijn er ongeveer 100 van zulk soort 
ruilkringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). LETS is geen stichting of 
vereniging maar een groep van gere-
gistreerde leden
 
Een voorbeeld
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Het aanbod aan diensten is rijk en ge-
varieerd dus er is keuze volop om el-
kaar een ‘dienst te bewijzen’.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst 
komen de leden bij elkaar om het rui-
len van diensten te bevorderen, om el-
kaar weer te ontmoeten, om ervarin-
gen uit te wisselen en om nieuwe leden 
te introduceren. 
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets 
voor je is? Kom dan donderdag 20 sep-
tember  rond 19.30 uur naar De Wever-
keshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen. Als je eerst wat 
meer informatie wil, kijk dan op de 
website www.letsnuenen.nl

‘Nieuwe’ St. Clemenskerk        
te Gerwen een halve eeuw oud

De nieuwe, ruime, lichte en moderne 
kerk werd ontworpen door architect 
Edmond Nijsten uit Vught en gebouwd 
door aannemersbedrijf De Bonth van 
Hulten uit Nieuwkuijk. De eerste steen 
werd gelegd op 25 mei 1967 door toen-
malig pastoor van Griensven. De kerk 
werd in de kerstnacht van 1967 voor 
het eerst in gebruik genomen.

De kerk is gebouwd in modernistische 
stijl met een sober interieur, waarbij de 
later aangebrachte, door schilder/beeld-
houwer Schoenmakers in 1956 gemaak-

ook een dag waar lang naar is uitgeke-

Op 14 september 2018 is het 50 jaar geleden dat de St. Clemenskerk te Gerwen 
werd ingewijd door bisschop J. Bluyssen. De bouw van de kerk werd noodzake-
lijk geacht, omdat de oude St. Clemenskerk te klein werd, slechts 160 zitplaat-
sen, terwijl het aantal inwoners van Gerwen aanmerkelijk zou toenemen.

te kruiswegstaties, afkomstig uit de 
Franciscuskerk te Nijmegen, opvallen.

Ter ere van het jubileum is er een 
plechtige Eucharistieviering op 16 sep-
tember a.s. om 11.00 uur in de ge-
noemde kerk, waarvoor iedereen van 
harte wordt uitgenodigd. Na de viering 
wordt achter in de kerk een receptie 
gehouden.

Tijdens de receptie wordt het door Jos 
Thielemans samengestelde boek ‘Religi-
eus erfgoed Nuenen c.a.’  gepresenteerd.

U hebt dan ook de gelegenheid de ten-
toonstelling, georganiseerd rond het 
50-jarig bestaan van de kerk, te be-
zichtigen.

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
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koning(in) om gezamenlijk naar de 
kerk te gaan voor het ophalen van Gil-
deheer Pastoor Vossenaar.
Het gilde vindt het een grote eer dat 
met deze gildemis ook gevierd wordt 
dat de nieuwe St. Clemenskerk 50 jaar 
geleden in gebruik genomen werd. 
Ook het gilde speelde hierbij een be-
langrijke rol. Na de dienst wordt bui-
ten op het pleintje de Eed van Trouw 
aan de Geestelijke overheid gebracht.
14.00 uur: Aanvang receptie ter ere 
van de nieuwe koning iedereen is van 
harte welkom om de nieuwe koning(in) 
te feliciteren. Een mooie traditie is dat 
op de tafel een mandje staat waar een 
eventuele bijdrage kan worden gedaan 
die de koning(in) aan een goed doel zal 
schenken.
15.00 uur: Sluiting officiële gedeelte en 
het glas heffen om deze 2 mooie dagen 
te vieren.

Als je iets meer wilt weten over het gil-
de dan ben je natuurlijk ook van harte 
welkom!

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Nuenense oorlogsverhalen van     
Jan Slegers en Cees Verhoeven      
en middeleeuwse waterput uit de Luistruik

 Teerdag en Koningsdag    
bij het Heilig Kruisgilde
14 september is de dag van de Kruisverering, daardoor is dat traditioneel de 
patroondag van het gilde. Vroeger werd de Teerdag op de 14de gevierd, he-
laas is dat voor vele Gildebroeders en Zusters een moeilijke dag. Daarom 
wordt de teerdag tegenwoordig de zaterdag het dichtst bij de 14de gevierd 
dus op 15 en 16 september. Om de nieuwe Koning(in) en het koningschap 
meer uitstraling te geven is zondag na de teerdag de koningsdag.

de voormalige Aloysiusschool woon-
de. Afgelopen mei is daar een Terug-
beeld-zuil geplaatst onthuld door het 
laatste schoolhoofd en tevens de laat-
ste bewoner, de nu 90-jarige Antoon 
van der Smissen. Hij deed de onthul-
ling samen met kleinzoon Roland van 
het tweede hoofd, Jo Grimberg.

Uitgave heemkundekring:
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus. 
Voor andere geïnteresseerden is het 
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Risjamo 
Kernkwartier, het Vincentre aan de 
Berg en bij Bruna Parkstraat.

Eeuwen geleden:
Oplichtingspraktijken in Nederwetten 
in het jaar 1730 toen Laurens Coo-
ninxs en Huibert Smulders voor hoog-
ste rechtscollege van Noord-Brabant 
moesten verschijnen. In afwachting 
van hun proces werden ze opgesloten 
in de beruchte Gevangenpoort in Den 
Haag, zo is te lezen in het artikel van 
Henk Konings, een nazaat van 
Laurens. Van veel verder terug, rond 
het jaar 1100, dateert de waterput die 
bij archeologische opgravingen in 
2009 in goede staat werd gevonden op 
het terrein van de huidige woonwijk 
De Luistruik. Over de wederopbouw 
van de waterput bij Het Klooster een 
artikel in de nieuwe Drijehornickels.

Terugbeeld:
De rubriek ‘Terugbeeld’ staat deze 
keer in het teken van het voormalige 
schoolmeestershuis in de Kerkstraat, 
waar altijd het ‘hoofd der school’ van 

Programma zaterdag 15 september:
09.15 uur: Samenkomst van de Gilde-
broeders en -Gildezusters op het Mar-
tien v/d Berk pleintje om met een kort 
gebed en een woordje van Pastoor 
Vossenaar de teerdag te beginnen. 
Vervolgens gaat het Gilde naar binnen 
om te genieten van een goed verzorgde 
koffietafel. 
Na het gereed maken van de schuts-
boom begint om 13.00 het koning(in) 
schieten. Er zijn ongeveer 20 kandida-
ten die er zeker van zijn dat zij de nieu-
we koning(in) worden van het gilde. 
Als het laatste gedeelte van de vogel 
gevallen is vindt na beraad van de gil-
deoverheid de installatie van de nieu-
we koning(in) volgens eeuwen oude 
traditie plaats. Na de handwassing 
wordt de nieuwe Koning(in) met een 
Heilig Kruisje (eigen gebrouwen bier) 
toegezongen.
15.15 uur: Vertrek per huifkar naar 
Gerwen naar het Heuvelplein waar het 
gilde zich opstelt om de nieuwe 
koning(in) in het dorp te presenteren 
te beginnen bij de Drie Gebroeders. 
16.40 uur: Vertrek naar Café de Stam.
18.30 uur: Aanvang traditionele war-
me maaltijd waar tamboers en bazuin-
blazers de halve maaltijd aankondigen

Het programma zondag 16 september:
10.30 uur: verzamelen Akkerstraat 3. 
Daar vertrekt het gilde naar de nieuwe 

Links met stengun Cees Verhoeven brengt als PAN-lid gearresteerde NSB’ers op.

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over de 
oorlogsbelevenissen van Jan Slegers en 
Cees Verhoeven en de middeleeuwse wa-
terput opgegraven uit de Luistruik

Het is bijna een traditie geworden om in het septembernummer van het cul-
tuur-historisch tijdschrift Drijehornickels aandacht te besteden aan de 
Tweede Wereldoorlog. Deze keer twee verhalen die elk een totaal verschil-
lend beeld van die oorlog laten zien. Het eerste gaat over het begin van de 
oorlog in mei 1940 toen de destijds 33-jarige Jan Slegers uit Nuenen zijn 
vrouw en vier kleine kinderen op het Eeneind moest achterlaten voor een 
kansloze verdediging van de Peel-Raamstelling. Het tweede artikel is van 
Cees Verhoeven, oud-onderwijzer van de Aloysiusschool. Wat hij als verzets-
man, samen met andere Nuenenaren, gedurende de oorlog heeft beleefd en 
ondernomen, heeft hij in zijn memoires opgetekend.

Religieus Erfgoed 
Nuenen c.a. 
in boekvorm 
gebundeld 
‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ is de 
titel en ‘kerken, kloosters en kapel-
len Nederwetten, Gerwen en Nue-
nen’ is de ondertitel van het boek 
dat is uitgegeven door heemkunde-
kring De Drijehornick en is samen-
gesteld door Jos Thielemans. 

Het boek over het religieus erfgoed is 
een full colour uitgave. Het telt 200 
bladzijden met ruim 450 professionele 
foto’s. Alle bestaande en verdwenen 
religieuze gebouwen in Nederwetten, 
Gerwen en Nuenen met hun geschie-
denis worden uitvoerig belicht. 
Van elke kerk is ook een rondgang op-
genomen met een beschrijving en toe-
lichting op de vele bijzondere objecten 
en kunstvoorwerpen zoals glas-in-
loodramen, heiligenbeelden, altaren 
en kruiswegstaties. 
Het vertelt verhalen over de verdwe-
nen kloosters van Hooidonk en Soe-
terbeek, over de afgebroken middel-
eeuwse kerken van Nederwetten en 
Gerwen en over de kapellen van Op-
wetten en Eeneind. Het vertelt over de 
tegenstellingen tussen hervormden en 
katholieken, over schuurkerken en pa-
rochiehuizen, over bouwpastoors en 
dominees. Kortom, het boek geeft een 
mooi beeld van de gelovige mens in 
het verleden, terug te vinden in de nog 
bestaande gebouwen in het heden.

Vanaf maandag 17 september is het boek 
over het religieus erfgoed in Nederwet-
ten, Gerwen en Nuenen voor € 25,- te 
koop bij Bruna Parkstraat, Risjamo 
Kernkwartier, het Vincentre aan de Berg 
en in het Heemhuis van heemkunde-
kring De Drijehornick, Papenvoort 15A. 

Leden van De Drijehornick betalen 
€ 22,50 (verkoop aan leden alleen in 
het Heemhuis). 

200 bladzijden geven in het boek Religieus 
Erfgoed Nuenen c.a. een historisch over-
zicht van alle bestaande en verdwenen 
kloosters, kerken en kapellen

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.

Uit de oude doos
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Bron: RdL augustus 1962

Van Rooij Accountants & Adviseurs is een groeiend accountantskantoor met een
informele werksfeer en korte lijnen. Professionele dienstverlening, klantvriendelijkheid,
betrokkenheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij
de beroepsorganisaties NBA en RB en zijn werkzaam voor diverse ondernemingen
in het midden- en kleinbedrijf. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en advisering
op fi nancieel en fi scaal gebied. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor

administratieve dienstverlening en loonadministraties.

Wij zijn op zoek naar een goede 

assistent-accountant 
(24-40 uur)

die (mede)verantwoordelijk wordt voor het begeleiden van klanten  
op administratief, fi scaal en bedrijfseconomisch gebied.

Werkzaamheden:
•  het verzorgen en begeleiden van administraties (deels op locatie bij klanten)
•  het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
•  het verzorgen van alle voorkomende fi scale aangiften
•  het onderhouden van contacten met klanten

Functie-eisen:
•  afgeronde HEAO-BE, AA of SPD opleiding
•  praktijk diploma lonen (PDL) en ervaring met Exact Online zijn een pré
•  enige jaren ervaring als assistent-accountant
•  zelfstandig, gedreven en zeer accuraat
•  goede communicatieve vaardigheden
•  klantgerichte instelling

Interesse:
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie kun je je cv met brief sturen naar
info@vanrooijaccountants.nl t.a.v. Pepijn van Rooij AA RB.  

Van Rooij Accountants & Adviseurs   
Het Steenen Huys 30, 5673 RS  Nuenen 
Tel.: 040-2555220 of 06-23791020
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Mantelzorg verlicht

Zicht op mantelzorg
Zeven weken lang verschijnt in deze krant de nieuwe rubriek ‘Zicht op man-
telzorg’ waarin de verhalen van mantelzorgers worden verteld. Ze krijgen 
een gezicht. Wat ze doen, wordt belicht. 

10.00 uur uit bed en gaat vroeg slapen. Ik 
ga elke dag een stukje met hem wandelen 
en breng hem op donderdagmorgen naar 
de muziekochtend in de ‘Akkers’. Eén keer 
per twee weken komt Kees van Cappel-
len daar muziek maken, samen met Martin 
Bergmeijer. Ze spelen bekende liedjes op 
hun trekzak en iedereen zingt mee” lacht 
Ingrid. Op zondagavond kookt haar man 
Kees voor haar vader en ’s woensdags lun-
chen ze. We kijken hier samen naar voetbal 
en tennis op televisie. Mijn zus woont in 
Aalst en zorgt ook twee dagen per week 
voor hem; ze doet de boodschappen en 
de was. De andere dagen worden anders 
opgelost. Het is soms wel zwaar alles bij 
elkaar. Mijn broer hebben we ook een dag 
ingeroosterd toen hij voor het 100e verjaar-
dagsfeest over was uit Canada. Hij stond er 
versteld van. De familieband is er hechter 
door geworden”.

Tijd
Toine van Otterdijk is geboren op 2 sep-
tember 1918 als een na oudste in een gezin 
van zes jongens. Hij heeft nog één broer in 
Canada en één in Nederland, drie zijn er al 
overleden. Ingrid en haar broer en zus zijn 
in Eindhoven geboren. Ze woont hier al 
sinds 1969. “Deze zomer ben ik zes weken 
op vakantie geweest. Toen ik terug kwam 
had ik twee weken de tijd om de uitnodi-
gingen te versturen en de catering te rege-
len voor mijn vader’s 100e verjaardag. Kees 

en ik hebben zeven avonden voor mijn 
broer en familie gekookt. Ik haalde mijn va-
der op en dan aten we met z’n allen. Dat 
was druk, maar wel gezellig. Hoewel mijn 
broer al jaren in Canada woont, praatte hij 
hier gewoon ‘Strijps' met ons, alsof hij nooit 
is weggeweest. In mijn vakantie hebben 
mijn kinderen ook enkele dagen voor mijn 
vader gezorgd, Mattijs en Mijntje. Samen 
hebben ze vijf kinderen. Mijn vader heeft 
twee kleinkinderen en vijf achterkleinkin-
deren. Daarnaast heeft hij een vriendin die 
’s middags op bezoek komt en een paar 
keer per week bij hem blijft eten”.

Waardering
Ingrid heeft zich als mantelzorger aange-
meld bij Steunpunt Mantelzorg van LEV-
groep Nuenen aan de Berg. “Ik lees de 
nieuwsbrief, maar ga nooit naar bijeenkom-
sten. Daar heb ik geen tijd voor. Ik ben lid 
van een leesclub en een � lmclub en wandel 
’s woensdags 20 kilometer met een groep. 
Daar omheen plan ik de zorg voor mijn va-
der. Dat is heel � jn om te doen. Mijn vader 
is vriendelijk en heel dankbaar, hij is blij dat 
we dit voor hem doen. Het laatste half jaar 
is de zorg intensiever geworden, maar het is 
nog te overzien. Ik ben wel bezig om meer 
thuiszorg te krijgen. Wat ik heel leuk vindt 
van de LEVgroep is dat je één keer per jaar 
wordt uitgenodigd. Dan nemen ze de tijd 
voor je en krijg je een kop ko�  e met een 
bonbon en een verwentasje. Heel goed!”

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Twee jaar geleden dansten we nog 
samen, op mijn 70e verjaardag”
Ingrid Rovers - van Otterdijk

Ingrid en haar vader dansen samen 
op haar 70e verjaardag, twee jaar geleden

Mantelzorger

Ingrid Rovers 
- van Otterdijk

Herkent u zich in dit verhaal? 
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,

telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl. U komt in aanmerking voor 
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.

Door Nannie van den Eijnden

“Mantelzorger, dat word je ineens ja, 
na een longontsteking” beseft Ingrid 
bij het zien van de poster van Loesje: 
‘de ideale mantelzorger, je kunt hem 

zomaar plotseling zijn’. 
Sinds 2016 zorgt ze voor haar vader, 
nadat hij twee keer longontsteking 
heeft gehad. Ze woont het meest 
dichtbij en is de ‘vliegende kiep’.

Elf jaar geleden verhuisden haar ouders 
naar een aanleunwoning bij de ‘Akkers’, 

waar haar moeder drie jaar later in 2010 
overleed. Haar vader werd op 2 september 
100 jaar en dat is gevierd met een leuk, groot 
feest bij Ingrid thuis. “Het is druk geweest en 
nu is hij moe” vertelt ze. Op haar iPad kan 
Ingrid precies volgen hoe er voor haar va-
der wordt gezorgd. “Vandaag is er een � ex-
medewerker, die heeft doorgegeven dat hij 
vanochtend niet uit bed wilde. “Heel � jn dat 
ze hem nog even laat liggen, omdat hij dat 
vraagt. Ik kan zelf ook mijn vragen en wen-
sen doorgeven” vertelt Ingrid verder.

De zorgtaken verdeeld
“Toen mijn vader eind 2016 longontsteking 
had, zijn we om de beurt ’s nachts bij hem 
gaan slapen. Hij is er goed van opgeknapt. 
Van lieverlee ben ik meer op hem gaan 
passen. Hij loopt zelf nog, maar dat gaat 
steeds moeizamer en ik wil graag voorko-
men dat hij valt. Ik zorg 
twee dagen per week 
voor hem vanaf de 
lunch tot 20.00 uur; 
hij is soms pas om 

een gezicht. Wat ze doen, wordt belicht. 

Vaak zorgen ze voor hun partner, va-
der of moeder, broertje of zusje, vriend 
of goede buur; iemand in hun directe 
omgeving die chronisch ziek is of lang-
durig hulp en ondersteuning nodig 
heeft. En dat vinden ze heel vanzelf-
sprekend. Ze doen dat gewoon; vrij-
willig, onvoorwaardelijk en meestal 
naast een baan, het draaiende houden 
van een bedrijf of school en studie. 

Vanzelfsprekend? Gewoon? LEVgroep 
Nuenen en Son en Breugel vindt dit 
niet zo gewoon. Wat mantelzorgers 
doen is bijzonder en verdient aan-
dacht. Erkenning en waardering. Daar-
om wordt deze serie gemaakt. Na af-
loop worden de verhalen gebundeld 
tot een boekje, samen met belangrijke 
adressen voor advies en hulp, dat vóór 
de Dag van de Mantelzorg wordt ver-
spreid. Deze dag wordt op 9 november 
gehouden in Nuenen en vindt op 10 
november plaats in Son.

Herkent u zich in de verhalen? Bent u 
zelf mantelzorger of wilt u graag infor-
matie of een gesprek? 

LEVgroep en Steunpunt Mantelzorg 
luisteren naar uw verhaal en helpen u 
graag verder.

Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel
Europalaan 2, 5691 Son en Breugel.
Telefoon: 0499 - 491 470. E-mail: 
steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@
levgroep.nl

Steunpunt Mantelzorg Nuenen
Berg 22c, 5671 CC Nuenen.
Telefoon: 040 - 2831675. E-mail: 
steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl

Koren bundelen krachten  
voor uniek jubileumconcert
Het Helmonds Kamerkoor en Cappella ad Fluvium brengen Frank Martins 
Dubbelkorige Mis ten gehore.

Ter ere van het 70-jarig jubileum van 
het Helmonds Kamerkoor gaat het 
koor voor het eerst een unieke samen-
werking aan met het Arnhemse pro-
jectkoor Cappella ad Fluvium. Op 22 
september en 23 september verzorgen 
zij samen een concert met bijzondere a 
capella koorstukken. 

Centraal in het programma staat de in-
tieme en tegelijkertijd zeer expressieve 
Dubbelkorige Mis van de Zwitsers-
Nederlandse componist Frank Martin 
(1894-1974). Dit werk uit 1922 en vol-
tooid in 1926 staat bol van de in- en uit 
elkaar vloeiende melodieën, voortstu-
wende ritmes en voortdurende maat-
wisselingen, allen met een ontroeren-
de tederheid gebracht. Deze Mis, die 

de grandeur van een symfonie heeft, 
was een persoonlijke geloofsbelijdenis 
voor Martin en werd pas in 1963 voor 
het eerst uitgegeven en uitgevoerd. 

Beide koren studeerden de dubbelko-
rige stukken van Brahms en Martin af-
zonderlijk in en kwamen slechts twee 
studiedagen bij elkaar om de werken 
samen te repeteren. Het resultaat kunt 
u op 23 september beluisteren in Hel-
mond.

Datum:  zondag 23 september, tijd: 
15.00 uur. Locatie: Sint-Trudokerk, 
Dorpsstraat 34, Helmond / voorver-
koop: www.helmondskamerkoor.nl 
Prijzen: voorverkoop € 12,50 - aan de 
deur € 15,00 - CJP/stud € 7,50.

Boekenmarkt 
Weverkeshof   
met nu ook   
CD’s en DVD’s
Al vele jaren organiseert Weverkes-
hof twee maal per jaar een boeken-
markt. Naast de vele prachtige 
kwaliteitsromans liggen er boeken 
op het gebied van cultuur, kunst, 
hobby, natuur, geschiedenis, reizen, 
poëzie, etc. En uiteraard ook een rui-
me collectie kinderboeken. Kortom 
voor ieder wat wils.

Sinds enkele jaren krijgen wij ook met 
enige regelmaat CD’s en DVD’s aange-
boden. Wij merken dat onze bezoekers 
daar ook interesse in hebben. Om tege-
moet te komen aan deze wensen, gaan 
we ons actiever inzetten om tijdens de 
boekenmarkt ook een mooie collectie 
cd’s en dvd’s aan te bieden. Heeft u 
CD’s of DVD’s waar u geen gebruik van 
maakt? Wij ontvangen deze (geen ko-
pieën!) graag voor onze jaarlijkse ver-
koop. U doet er vast iemand een plezier 
mee en de gehele opbrengst gaat naar 
de Dorpsboerderij Weverkeshof. Het 
geld wordt gebruikt voor de verzorging 
van de dieren (veevoer, dierenarts, res-
tauratie van hokken, enz.).

U kunt het hele jaar door, tijdens de 
openingstijden van Weverkeshof, uw 
gelezen of oude boeken, CD’s en DVD’s 
inleveren. We accepteren geen ency-
clopedieën, studieboeken, tijdschrif-
ten en beschadigde boeken even als 
geen kopieën van CD’s of DVD’s. De 
gastvrouwen- en heren helpen u graag 
verder.

Boekenmarkt Weverkeshof
Adres: Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
Nuenen. Zie ook onze website: 
www.weverkeshof.nl 

Inloopspreekuur bij Fysiotherapie Kwiek
Sluit uw ogen en ga op één been staan. Stelt u zich nu voor dat u hetzelfde gedesoriën-
teerde gevoel hebt, maar dan met beide ogen open en beide voeten op de grond. Even-
wicht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Ziekte van Ménière, positieduizeligheid 
(BPPD) of andere evenwichtsaandoeningen zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwe-
reld, maar kunnen het leven volledig ontwrichten. Fysiotherapie Kwiek vraagt tijdens de 

internationale Balance Awareness Week 
(BAW) van 16 tot 22 september aandacht 
voor (h)erkenning van zowel de sympto-
men als de gevolgen van evenwichtsaan-
doeningen. Er is een inloopspreekuur aan 
de Vincent van Goghstraat 139 voor vra-
gen rondom fysiotherapie bij (draai)dui-
zeligheid op di 18 sept van 9.00-10.00 uur 
en do 20 sept van 15.00- 16.00 uur.
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Margrietstraat 20 Nuenen
Uitgebouwde vrijstaande woning gelegen in het oude centrum van Nuenen. De 
woning beschikt over een extra ruime garage en een oprit met parkeergelegenheid 
voor minimaal 3 auto’s. Het is een ruwe diamant die nog bewerkt met worden, dus 
de koper dient rekening te houden met moderniseringskosten. Verder is de woning 
gelegen nabij het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	352	m3
•	 Woonopp:	103	m2
•	 Bouwjaar:	1960
•	 Vraagprijs:	€	349.000,00		k.k.

te koop

Geldropsedijk 25 Nuenen
Ruime vrijstaande woning met dubbele inpandige garage en carport, 
5 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer met sfeervolle open haard, 
zeer ruim kantoor, open keuken, riante zolderkamer en bergzolder. De 
woning is gelegen in Nuenen zuid op loopafstand van het gezellige 
centrum, basisscholen en diverse voorzieningen.

•	 Inhoud:	1.075	m3
•	 Woonopp:	289	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00		k.k.

verkocht

Schout	Leytengaarde	7	Nuenen
Instapklare tussenwoning gelegen in een rustige en kindvriendelijke 
woonomgeving in Nuenen Oost. De woning is o.a. voorzien van een 
3-tal slaapkamers, een moderne keuken en een vernieuwde achtertuin 
gelegen op de zonzijde. Deze woning is ideaal voor starters en kan 
worden aangekocht met de Nationale Hypotheek Garantie.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	239.500,00		k.k.

verkocht

Tomakker 51 Nuenen
Goed onderhouden hoekwoning met moderne keuken en badkamer, 
woonkamer met luxe eikenhouten vloer, 2 slaapkamers, zolderverdieping 
en privacybiedende achtertuin. De woning is gelegen in Nuenen oost 
nabij diverse voorzieningen, basisschool en op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	82	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00		k.k.

verkocht

Parkstraat 3e Nuenen
In hartje centrum, in een kleinschalig appartementencomplex, gelegen 
3-kamer appartement voorzien van 2 slaapkamers, woonkamer met 
lichtkoepel en 2 dakkapellen, open keuken, gezellig balkon en inpandige 
berging.

•	 Inhoud:	220	m3
•	 Woonopp:	75	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	175.000,00		k.k.

verkocht

Barisakker 82 Nuenen
Moderne instapklare tweekapper voorzien van vernieuwde kunststof 
kozijnen, 4 slaapkamers moderne keuken en een diepe privacybiedende 
achtertuin. Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving nabij diverse 
voorzieningen en winkels.

•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	132	m2
•	 Bouwjaar:	1978
•	 Vraagprijs:	€		369.000,00	k.k.

verkocht

Jan	Daemshof	19	Nuenen
In Nuenen-oost rustig gelegen bungalow met inpandige garage, eigen 
parkeergelegenheid, 3 slaapkamers, badkamer, L-vormige woonkamer, 
dichte keuken en een zonnige achtertuin gelegen op het zuid-
oosten. De bungalow is gelegen aan een autoluwe straat nabij diverse 
voorzieningen en op fietsafstand van het gezellige centrum van Nuenen.  

•	 Inhoud:	510	m3
•	 Woonopp:	143	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	425.000,00		k.k.

te koop

Schepen	v	Tongelrelaan	14	Nuenen
Goed onderhouden eengezinswoning gelegen aan een rustige straat in 
de wijk “Lobroec” in Nuenen oost. De woning is voorzien van een speels 
ingedeelde woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en een zonnige op 
het westen gelegen achtertuin. Tevens is er op loopafstand een bosrijk 
gebied gesitueerd.

•	 Inhoud:	338	m3
•	 Woonopp:	105	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	239.000,00		k.k.

te koop

Borchgreve	6	Nuenen	
Geschakelde twee-onder-een-kapwoning met garage, uniek gelegen 
in gewilde woonwijk Nuenen-Oost aan een verkeersarme straat met 
een vrij uitzicht over de Hooidonkse Beek.  De woning beschikt over een 
ruime L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers en een badkamer. Op zolder 
is er mogelijkheid voor het realiseren van een vijfde slaapkamer.

•	 Inhoud:	428	m3
•	 Woonopp:	156	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	398.000,00		k.k.

te koop

Heikampen 112 Nuenen
Verrassend ruime en moderne tussenwoning met een tuin op het zuiden, 
een ruime woonkamer met open keuken, 4 praktische slaapkamers, 
een carport met eigen parkeerplaats en berging aan de voorzijde, een 
verzorgde achtertuin gelegen op zonzijde en is gelegen in een rustige en 
groene woonomgeving. Deze woning kan aangekocht worden met NHG!

•	 Inhoud:	383	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1977
•	 Koopsom:	€	265.000,00		k.k.

te koopte koop te koop te koop

In	p
rijs
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HET IS NOG NIET BESLIST
U beslist op 10 oktober

Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a.
Met het oog op het te houden referendum op 10 oktober laat ons actiecomité de komende tijd mensen uit 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind aan het woord om te vertellen waarom zij TEGEN het voorstel 
zijn de gemeente Nuenen c.a. met de stad Eindhoven te laten samengaan. 

Gerda Hekker | Voorzitter

Ik maak wel gebruik van het 
referendum om tégen de 
samenvoeging te stemmen. 
In Nuenen voel ik me als lid van 
een dorpse gemeenschap en 
in Eindhoven heb ik me altijd 
alleen maar een nummer in het 
bevolkingsregister gevoeld. 

José Hendriks | Plv. secretaris

Ik ga zeker stemmen op 
10 oktober. Ik stem tegen 
samenvoeging, omdat ik als 
oudere in de toekomst niet 
wil worden overgeleverd aan 
het wanbeleid in de zorg van 
Eindhoven.

Willemien Coolen | Lid

Zeker, de inwoners moeten zich 
hierover uitspreken. Ik stem 
tegen, want Gedeputeerde 
Staten van de Provincie wil met 
deze gedwongen fusie bewust 
regiovorming frustreren.

Henk Daalder | Lid

Ik stem tegen de annexatie 
door Eindhoven, want we 
kunnen beter zelf beslissen 
over onze toekomst.

Anne-Marie Staals | 
Penningmeester

Natuurlijk stem ik tegen. 
Nuenen is goed zoals het is, dat 
kan na een fusie met Eindhoven 
nooit beter worden!

Roland van Pareren | 
Bestuursadviseur

Ik ga mijn stem uitbrengen. Ik 
stem tegen! Eindhoven handen 
af van Nuenen c.a.

Ze geven hun mening waarom 
Nuenen c.a. ook Nuenen c.a. moet 
blijven, waarom de dorpen Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en 
de buurtschap Eeneind NIET ge-
annexeerd moeten worden door 

de stad Eindhoven, waarom wij als 
dorpelingen van de stad houden… 
maar dan wel op afstand. 

Gerda Hekker, voorzitter
José Hendriks, plv. secretaris

Zie ook onze website

www.nuenenzelfstandig.nl 

en volg ons op Facebook: 
Nuenen Zelfstandig Actiecomité

advertorial

 Verenigingen uit Nuenen  
gaan loten verkopen   
van Grote Clubactie
 
Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden op pad 
om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Leden van verenigingen uit 
Nuenen doen mee aan de jaarlijkse actie om hun clubkas een � nanciële in-
jectie te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbreng-
sten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze 
middelen vaak hard nodig, voor de aanscha�  ng van nieuwe materialen of 
de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst 
van de loten gaat direct naar de verenigingen. 
 

GMK start      
met bijzonder project
Ook het Gerwens Muziekkorps moest er woensdag 22 augustus weer aan 
geloven: de instrumenten werden stofvrij geblazen en de lippen weer ge-
test. Maar de muzikanten weten waar ze het voor doen. 

deze actie per club gemakkelijk een be-
drag tussen de € 1.000,- en € 15.000,- op.

Deelnemen kan nog steeds
Verenigingen kunnen nog steeds deel-
nemen aan de actie. Ga hiervoor naar 
clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.
Dit jaar doen in Nuenen de volgende 
clubs mee:
• Juventud
• R.K. Sport Vereniging Nuenen
• Voetbalvereniging E.M.K.
• Volleybalvereniging Nuvo 68
• Zwem- en Polovereniging Aegir
• Zwem- en Polovereniging Nuenen
• Zwemvereniging De Watervrienden

Nog iets bijzonders is dat er veel gast-
muzikanten meedoen. Vrijblijvend 
ondersteunen ze bij het project en er-
varen hoe leuk het is om met een har-
monie het theater in te gaan. Mocht je 
zelf een instrument bespelen en op-
zoek zijn naar iets leuks tussen sep-
tember en november: je bent van harte 
welkom! We zijn vooral nog op zoek 
naar de volgende instrumenten: klari-
netten, baritons en een hobo. Mocht je 
iets anders spelen: ook dan mag je op 
woensdagavond langskomen.

Kaarten voor het concert zijn verkrijg-
baar via kaartverkoop@gerwensmuziek-
korps.nl. Het Eftelingconcert zal plaats-
vinden in Het Klooster Nuenen op zater-
dag 24 november, 20.00 uur en zondag 
25 november, 14.30 uur. Tot dan!
Meer info: info@gerwensmuziekkorps.nl
www.gerwensmuziekkorps.nl

De Grote Clubactie beleeft dit jaar al-
weer de 46e editie. Het geld krijgt een 
goede en doelgerichte bestemming. 
Van elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40 
direct naar de vereniging. Ook dit jaar 
kunnen vrienden, familie en inwoners 
van Nuenen, de deelnemende clubs 
ondersteunen. Ze maken dan ook nog 
eens kans op één van de 32.000 prijzen 
uit de Grote Clubactie loterij!

Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- 
en hobbyverenigingen mee aan de lan-
delijke actie. Zo’n 225.000 lotenverko-
pers realiseren daarmee samen rond de 
9 miljoen euro. Verenigingen halen met 

November komt dichterbij en dat bete-
kent dat ook het grote Eftelingconcert 
er - eindelijk - aankomt. Naast het re-
peteren van de muziek, wordt er ook al 
flink geknutseld aan achtbaankarretjes, 
carnaval festivalpoppetjes en padden-
stoelen. Misschien heeft u in het voor-
jaar zelfs de Jokies al door Nuenen zien 
struinen bij verschillende gelegenhe-
den. Kortom: de voorbereidingen zijn 
in volle gang om er een sprookjesachtig 
concert van te maken.
Hoewel het GMK dit concert organi-
seert, hebben zij de hulp ingeroepen 
van DéDé Classic en de Lindespelers. 
Zij zullen de Indische Waterlelies, de 
Bokkenrijders, Sneeuwwitje en nog 
veel meer sprookjes echt laten leven. 
Dit totaaltheater wordt ook onder-
steund door filmbeelden uit de Efteling. 
Zo kun je als publiek meereizen door de 
Wondere Wereld van Sprookjes.

Beestjes voor kinderen

Lieve kinderen  
van het IVN
Zondag 16 september gaan we om 
10.00 uur een keer niet naar de plant-
jes of de paddenstoelen kijken. We 
gaan die dag eens kijken naar de beest-
jes die in het bos leven. Denk hierbij 
aan konijnen, mieren, reeën en spin-
nen maar ook aan torren, vlinders en 
pissebedden. Kunnen we sporen van 
deze beestjes vinden of misschien de 
beestjes zelf wel.
Je weet met beestjes nooit wat je tegen 
zult komen, maar dat we wat gaan vin-
den, is zeker.

Dus graag zien we jullie allemaal op 16 
september om 10.00 uur op het eind 
van de Buijsmansven te Nuenen (bij de 
slagboom) (N5128620, E005.35.011).

 Info: Eric Jacobs, tel. 0402846050 of op 
de website: www.ivn.nl/nuenen

Gipsyjazz in café De Stam Gerwen

Paulus Schäfer Trio op podium 
met violist Wattie Rosenberg
Maandag 24 september speelt het Paulus Schäfer Trio met als gastmuzikant 
violist Wattie Rosenberg op de eerste gipsyjazz-avond ‘Paulus Schäfer invi-
tes’ van het nieuwe seizoen in café De Stam in Gerwen. 

Het trio wordt deze keer gevormd 
door ritmegitarist Johnny Rosenberg, 
bassist Noah Schäfer en sologitarist 
Paulus Schäfer. Dit trio betreedt het 
podium en de virtuoze violist Wattie 
Rosenberg schuift aan. Vorig seizoen 
kende ‘Paulus Schäfer invites’ een ze-
vental optredens. Vanaf deze maand 
worden weer verrassende gastmusici 
verwacht in het sfeervolle concert-café 
De Stam. 

De combinatie van de typische 
gipsyjazz met andere muziekstijlen le-
verde eerder al speciale muzikale 
avonden op in dit Gerwense café. Zo-
als de gastoptredens van accordeonist 
Dominique Paats, saxofonist Jacco 
van Santen, mondharmonicaspeler 
Tim Welvaars, zanger/percussionist 
Eddie Conard, Three ‘O’ Trommelen, 
het Tim Kliphuis Trio en het Rosen-
berg Trio. 

Paulus Schäfer invites…..
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen is een veelgevraagd muzikant. 
Hij vertoefde de afgelopen maanden 
voor optredens en workshops onder 
meer in Amerika, Italië, Engeland, 
Frankrijk, Kroatië en Zuid-Korea. Hij 
is altijd weer blij als hij thuis, bij zijn 
gezin, familie en vrienden in Gerwen 
is. Paulus laat graag iedereen kennis-
maken met de gipsyjazz, en is zelf 
nieuwsgierig naar de muziekstijlen 
van andere muzikanten. Daarom no-
digt hij in dit nieuwe seizoen een aan-
tal muzikanten en bands uit in zijn 
dorp. Op sommige avonden speelt 
Paulus met zijn eigen trio met een 
gastmuzikant, terwijl op andere avon-
den een band speelt, samen met Pau-
lus. Dat gebeurt onder de noemer: 
Paulus Schäfer invites.

Kaarten reserveren
Het gipsyjazzconcert ‘Paulus Schäfer 
invites’ begint maandagavond 24 sep-
tember om acht uur in café De Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. Kaarten 
à tien euro kunnen gereserveerd wor-
den op info@sintimusic.nl of via Sinti-
Music 06-8193 5569.

Gipsygitarist Paulus Schäfer speelt een 
‘thuiswedstrijd’ in de Stam in Gerwen……
Foto Cees van Keulen

 Stalend040   
een ondernemer 
voor ondernemers 
Op 17 september opent Stralend040 
haar deuren aan de Voirt in Nuenen. 
Bij Stralend040 huur je als onderne-
mer flexibel en voordelig gastvrije 
werkruimtes. Ruimtes in huiskamer-
sfeer waar je jouw zakelijke relaties 
kunt ontvangen, een professioneel of 
therapeutisch gesprek kunt voeren of 
een training, cursus of workshop kunt 
verzorgen. Omdat we je graag op weg 
helpen en kennis willen laten maken 
met deze mooie plek bieden wij een tal 
van gratis, maar zeer waardevolle 
events aan! Er is maar beperkt plek, 
dus schrijf je in voor een event dat jou 
helpt via info@Stralend040.nl
Voor meer info: www.stralend040.nl
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GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

Kunt u ook nooit kiezen? 
Dan kookt Janpieter voor u het heerlijke:

Parkstreet
Experience

een onbeperkte proeverij van smaakvermaakjes 
in de vorm van kleine gerechtjes.

Natuurlijk kunt u ook komen genieten van onze  
premium biefstuk gerechten, het adres voor de 

echte biefstukliefhebbers.

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

Al onze gerechten zijn Homemade!

PUZZELHOEKWeek 37

Horizontaal: 1 sprinter 6 mensaap 12 militaire overval 14 reinigingsmiddel 15 parcours 
18 insecteneter 20 bosgod 21 vreemde munt 23 lidwoord 24 halsbont 25 vuurtje 
27 ontkenning 28 zieke 30 vulkanisch verschijnsel 32 voegwoord 33 als gast 34 herhaling 
39 schamel bezit 44 jaartelling 45 plakmiddel 46 opschudding 47 kledingstuk 
48 binnenste van beenderen 49 brandverf 51 deel van de arm 52 spreidzit 
54 slachtoffer 56 behoeftig mens 58 alsmede 59 muziekinstrument

Verticaal: Verticaal: 1 lijn 2 dringend 3 rondhout 4 mal aanwensel 5 uitvinder 
7 mythologische figuur 8mythologische figuur 8 bedorven 9 hetzelfde 10 vracht 11 uitsluitend 13 optreden 
16 deel van een bijenkorf 17deel van een bijenkorf 17 Europese voetbalbond 19 godin van de aarde 22 honingdrank 
24 knokig 26 spiersamentrekking 29spiersamentrekking 29 Europeaan 31 ik 34 schaakterm 35 roem 36 optocht 
37 lenig 38 koningin-regentes 39koningin-regentes 39 zangstuk 40 verslag 41 fabelbundel 42 roeipen 43 vogel 
50 Turks bevelhebber 52Turks bevelhebber 52 plaats in België 53plaats in België 53 brandgang 55 United Nations 57 inhoudsmaat

M O R B I D E K L A P P E R
T O O N N O R F A A M

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

O D O L A A P I D E M
C L E M E N T A L G E R Y E

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

Oplossingen wk 36
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

BALLENJONGENBALLENJONGEN

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.

ALLITERATIE
BELONEN
BOCHT
BRANDLUCHT
CHOPIN
COUPE
DISTRICT
GEMEEN
GRENSSTREEK
HAARD
HANDS
HOSTA
INLEG
KAASSTOLPKAASSTOLP
KAMEROENKAMEROEN
KANJERKANJER
KERELKEREL
KLOPGEESTKLOPGEEST
KNIEHOLTEKNIEHOLTE
KOKERKOKER
KWIBUS
LEDER
LEERACHTERSTANDLEERACHTERSTAND
LOLLY
NETHEID
PASSEREN
PORTO
PROZA
RECHTZAAK
REPERTOIRE
REVANCHE
REVUE
SONDE
STICHTING
TELEVISIEAANBOD
TERREINKAART
TOELATEN
WELIG
ZAKEN

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

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

1 4
2 3 4 6
5 2

6 3 4
2 8 7 5

4 9 8
1 3
9 2 6 8

7 6

Sudoku

week 35, Mw. H. Meelker-Jansen, Nuenen.

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

De Zwarte ruiter is ultieme 
jubileumvoorstelling
Hoe krijg je 196 rollen, 34 locaties en 17 scènes in één avondvullende 
voorstelling? Die vraag stelde het jubilerende Toneelvereniging Maria-
hout zich en ging vervolgens die uitdaging aan. Het resultaat is een be-
wijs van wat passie en betrokkenheid kunnen realiseren.

voor het laatst een authentieke le-
gertruck het podium op zien rijden? 
En dat is maar 1 van de vele verras-
singen die de vereniging voor het 
publiek in petto heeft.
Het koor, dat tijdens de voorstelling 
regelmatig van zich laat horen, zingt 
liedjes, hier en daar aangepast aan 
de voorstelling, die mooi aansluiten 
bij de periode waarin het verhaal 
zich op dat moment bevindt.
De kleding is gedetailleerd en de 
kostuumploeg verdient hiervoor 
een groot compliment. Wat een kar-
wei moet dat geweest zijn.
Dit alles samen met de grote cast van 
volwassen en jeugdige spelers maakt 
de voorstelling compleet. Het is de 
vereniging gelukt om alle rollen, alle 
locaties en alle scènes in 1 prachtige, 
vindingrijke en boeiende voorstel-
ling te stoppen. Het verhaal wordt 
met respect voor nabestaanden ver-
teld en het publiek mag daarna zijn 
eigen oordeel vellen. 1 ding is daarbij 
zeker. Hans Gruijters was een Bra-
bants Boefje.

De Zwarte Ruiter vertelt het verhaal 
van Hans Gruijters, beter bekend als 
De Zwarte Ruiter, vanaf zijn jonge ja-
ren tot aan zijn dood. Regisseur en 
schrijver Mark van Amelsvoort maakt 
hierbij dankbaar gebruik van de mo-
gelijkheden van het prachtige open-
luchttheater in Mariahout en digitale 
technieken. Het eenvoudige maar 
doeltreffende decor dient tevens als 
projectiescherm en neemt de toe-
schouwer mee in de reis die de Zwarte 
Ruiter door Nederland, en voorname-
lijk Brabant, heeft gemaakt. 

Het verhaal wordt verteld door de 
ogen van De Zwarte Ruiter maar wie 
nu denkt naar een monoloog of een 
vertelling te komen kijken komt er 
bedrogen uit. De voorstelling staat 
vol verrassende elementen, humor 
en spectaculaire scenes, zonder 
hierbij het verhaal uit het oog te ver-
liezen. De voorstelling verveelt geen 
minuut en voordat je het weet is het 
voorbij. Je komt soms oren en ogen 
te kort. Wanneer heb je tenslotte 

De Zwarte Ruiter is een ultieme ju-
bileumvoorstelling en laat zien 
waartoe Toneelvereniging Maria-
hout in staat is. Dat belooft wat voor 
de toekomst. 
De spectaculaire voorstelling is nog 
te zien op 15, 21 en 22 september 
om 20.30 en op 16 september om 
14.30 uur.
 www.toneelverenigingmariahout.nl

Huub Oosterhuis 
wordt 85
Op 1 november 2018 wordt Huub Ooster-
huis 85. Oud-Nuenenaar Marc van Dijk 
schreef bij diens 80e verjaardag een 
prachtige biogra� e van Nederlands be-
kendste theoloog en oud-priester met 
de veelzeggende titel ‘De paus van Am-
sterdam’. Over dit zeer lezenswaardige 
boek komt de schrijver zelf vertellen op 
zondag 14 oktober: om 15.00 uur in de H. 
Clemenskerk.

1000 stemmen zingen Oosterhuis
Op zondag 21 oktober (14.30 uur) zingen 
zangers van 50 Nederlandse en Vlaamse 
koren samen met het publiek in het Mu-
ziekgebouw Eindhoven bij gelegenheid 
van Oosterhuis’ 85e verjaardag. Na zijn 
toespraak worden 16 liederen van hem 
met orkestbegeleiding gezongen. Doet 
u ook mee?

www.muziekgebouweindhoven.nl >
agenda > 1000_ Stemmen_zingen_Oosterhuis

Beekstraat 2 Nuenen T 040 -2912725
Openingstijden woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

‘BOURGONDISCH
PEZZASSEN’

Avondvullend genieten
en delen van heerlijke gerechtjes!

€39,50 excl. drankjes

RESERVEREN?
040-2912725

OF ONLINE
WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
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Jongeren maken theater   
bij de Lindespelers
Wil je kennis maken met theater? En meemaken hoe het er op en achter het 
toneel aan toe gaat? Kom dan gerust kijken! In oktober starten we met repe-
teren voor de nieuwe productie. En daar kun jij aan meedoen!

De Lindespelers startten enkele jaren 
geleden het Jeugdtheaterlab. Inmid-
dels is dat uitgegroeid tot een volwas-
sen activiteit van de toneelvereniging. 
Na een succesvol seizoen kunnen jon-
geren ook dit jaar weer meedoen aan 
de ontwikkeling van een complete the-
atervoorstelling. 

Middelbare scholieren tot 18 jaar wer-
ken een heel seizoen aan een theater-
productie. Onder leiding van theater-
docente Karlijn Vlug wordt gerepe-
teerd en komen nieuwe ideeën vooral 
vanuit de groep tot stand. Elke vrij-
dagavond wordt gerepeteerd in de Le 
Pair zaal van Het Klooster, van 19.00 
tot 21.00 uur. De schoolvakanties zijn 
vrij. 
In oktober beginnen de repetities 
voor de nieuwe voorstelling die in 
april 2019 in theater Het Klooster te 
zien is. Er is ruimte voor nieuwe deel-
nemers.

Interesse?
De succesvolle productie #DIGIT! van 
afgelopen jaar doet eind september mee 
aan het Kabra Festival in Pand P in Eind-
hoven. Daarvoor wordt in de maand 
september gerepeteerd. Bij deze repeti-
ties kun je vrijblijvend komen kijken.
In oktober beginnen we met de nieuwe 
productie.  Op 5 en 12 oktober kun je 
gewoon meedoen om te bepalen of je 
wilt meewerken aan de nieuwe thea-
terproductie. Na de herfstvakantie heb 
je een rol als je dat wilt. Voor of achter 
de schermen.
Deelname aan het Jeugdtheaterlab 
kost 85 euro voor het hele seizoen. Wij 
verwachten dat je tenminste op de 
middelbare school zit en niet ouder 
bent dan 18 jaar. Ben je dat wel? Dan 
kun je bij de volwassenen komen kij-
ken op de dinsdagavond. 
Kijk op www.lindespelers.nl voor 
meer informatie. Of loop gewoon bin-
nen deze maand. 

AED in onze buurt,    
van start in straten Zandschel 
en Schietbergen 
Hoewel er in Nuenen al op vele plaatsen AED’s in buitenkasten hangen, zijn 
er toch ook nog een aantal plekken waar de dichtstbijzijnde AED te ver weg 
hangt. De Hartstichting adviseert een AED binnen de zogenaamde 6 minu-
ten zone; binnen 6 minuten moet een slachto� er gereanimeerd worden met 
behulp van een AED. 

Twee Nuenense ondernemers, Roelof 
Janssen van AEDvoordelig.nl en Pim 
Kuijten van PIM BHV Plus hebben de 
handen ineengeslagen en zijn een 
‘crowdfunding’ begonnen om genoeg 
geld in te zamelen voor een AED met 
buitenkast in de buurt Zandschel/
Schietbergen. Voor dit initiatief wordt 
gebruik gemaakt van het ook al in 
Nuenen ontwikkelde platform om 
eenvoudig en met lage kosten een AED 
te realiseren in de wijk: AEDinonze-
buurt.nl. 

Waarom een AED in onze buurt? 
Jaarlijks overlijden in Nederland naar 
schatting zo’n 16.000 mensen door een 
circulatiestilstand, ook wel hartstil-
stand genoemd. De oorzaak van een 
circulatiestilstand ligt meestal in het 
ontstaan van kamerfibrilleren, een rit-

mestoornis die resulteert in stilvallen 
van het hart als bloedpomp. De voor-
naamste reden waarom een reanimatie 
in zulke gevallen mislukt, is dat de de-
fibrillatieschok te laat komt. Globaal 
daalt na een circulatiestoornis door 
kamerfibrilleren de kans op overleving 
elke minuut met 10%. Snelle reanima-
tie en het gebruik van een Automati-
sche Externe Defibrillator vergroot het 
overlevingspercentage met 70%! In-
middels hebben zich al meer straten/
wijken in Nuenen (en daarbuiten) ge-
meld om ook een actie op te zetten. 
Wilt u ook een ‘AED in onze buurt’  pro-
ject opstarten? Kijk dan eens op AEDi-
nonzebuurt.nl of neem contact op met 
Roelof Janssen van AEDvoordelig.nl 
088-2336000 of Pim Kuijten voor het 
project Zandschel/Schietbergen: info@
pim-bhvplus.nl of 06-49692028. 

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

Welgeteld honderd jaar na de aanleg van de grindweg 
van Stratum naar Lieshout werd op 5 mei 1971 café ‘De Oude Klomp’ door de 
slopershamer uit het straatbeeld weggevaagd. Het stond op de hoek van de 
Opwettenseweg met de Vorsterdijk en dankte zijn naam aan de eerste uit-
bater, molenaarsknecht Cornelius Klomp, die het twintig jaar heeft uitge-
baat. De rij huizen van Corstjens staan in de voormalige tuin van de herberg 
die zich uitstrekte tot aan de verdwenen kapel van Opwetten. Na het vertrek 
van Klomp is het café vele malen van uitbater veranderd. Leonard Maas 
zwaaide er maar liefst 29 jaar de scepter (van 1927 tot 1956). Zijn opvolger 
Charles Wellens was tevens de laatste uitbater. Op de foto de familie Maas-
van der Zanden.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 116-117

Herfstplantendagen    
in de Walburgtuinen
Gedurende het hele weekeinde (6 en 7 oktober) zullen we bij voldoende be-
langstelling regelmatig rondleidingen houden. Het thema is overduidelijk: 
hoe manifesteert de herfst zich in de tuin na een zomer met extreme hitte en 
ongewone droogte? En hoe spannend is het om een tuin te beheren die 
overgeleverd is aan natuurkrachten?

Op zondagochtend houden we zoals 
gebruikelijk de seizoensrondleiding 
voor de Vrienden van de Walburg Tui-
nen. We starten om 11.30 met een 
kopje koffie of thee en gaan vervolgens 
de ronde maken door de herfsttuinen!
Om 14.30 zullen hemelse stemmen 
wereldse liederen ten gehore brengen: 
het bekende Nuenense koor KESKE-
DEE met haar gevarieerde repertoire 
van wereldmuziek geeft een optreden 
in de grote tent op het gazon waarna 
het zangprogramma gevolgd wordt 
door woordvoordrachten van enkele 
Nuenense dichters (o.a. Helma Mi-
chielsen).

We verheugen ons ook enorm op het 
wervelende (letterlijk deze keer!) op-
treden van FlowMies, een jonge dan-
seres die haar danskunsten combi-
neert met kleurige hoepels. Tegen het 
decor van onze groene tuinen heeft 
haar performance een magische uit-
straling op het publiek!
Op de tuinpaden van de Walburg Tui-
nen word  je sowieso geraakt door een 
natuurlijke betovering! Kom en neem 
familie en vrienden mee!
De herfstdagen van de walburg tuinen: 
6 en 7 oktober van 11.00 uur tot 17.00 
uur! Locatie: Boord 64, Nuenen. Toe-
gangsprijs: 5 euro. Kinderen gratis. 

Karin 
Niemantsverdriet 
promoveert aan   
de TU Eindhoven
Op donderdag 13 september om 
11.00 uur promoveert de uit Nue-
nen afkomstige Karin Niemantsver-
driet tot doctor aan de TU/e, op een 
proefschrift getiteld ‘Designing In-
teractions with Shared Systems’, 
over hoe gebruikers omgaan met 
besturingssystemen voor bijvoor-
beeld het gemeenschappelijk ge-
bruik van verlichting en andere 
voorzieningen. 

Karin (Nuenen, 1988) doorliep de Vin-
cent van Gogh school aan de Wederik-
dreef en volgde daarna het VWO aan 
het Eckart College. In een uitwisse-
lingsprogramma ging ze een half jaar 
naar Nicaragua, om te assisteren bij 
het vak Engels op een school en een 
jeugdgevangenis in Chinandega. In 
2007 begon ze haar studie aan de TU 
Eindhoven, waar ze in 2014 cum laude 
afstudeerde met een Masterdiploma 
Industrial Design van de TU/e, en een 
minor Kunsthistorie aan de Universi-
teit Utrecht. Tussendoor studeerde ze 
Spaans in Barcelona, en verbleef ze een 
half jaar in Lima, Peru (2011), voor het 
helpen organiseren van een FabLab 
Congres in een samenwerking met het 
Massachusetts Institute of Technology 
in Boston. Haar ontwerp ‘Memento’ 
een sieraad waarin mensen dierbare 
geluidsherinneringen kunnen bewa-
ren en terughoren, werd in 2014 opge-
nomen in de designtentoonstelling 
Royal Showpieces op Paleis Het Loo. 
In hetzelfde jaar, 2014 startte ze haar 
promotieonderzoek onder leiding van 
Professor Berry Eggen, aan het ont-
werpen van besturing van verlich-
tingssystemen, welke meerdere ge-
bruikers tegelijk moeten bedienen. Ka-
rin heeft haar werk al op diverse 
congressen gepresenteerd, onder an-
dere in Sydney en in Montreal. Ook 
was ze drie maanden te gast op het 
IBM Research Laboratorium bij New 
York, in 2016. 
 Hoewel ze tegenwoordig in Eindhoven 
woont, zien we haar nog heel vaak in 
Nuenen, al dan niet op de racefiets. 

Country dansen  
in Lieshout
Na onze kermisdansmiddag is het nu 
weer tijd voor de maandelijkse Black 
Longhorn Country Dance Party op de 
derde zaterdag van de maand. Dit ge-
beurt op zaterdagavond 15 september. 
We dansen in de mooie grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om te re-
serveren voor onze Oud- en Nieuw-
party op 31 december.
Graag tot ziens dus op zaterdag 15 sep-
tember bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl. Enjoy 
the good things in life and keep it coun-
try ! The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.

 

Lezing over biomimicry    
bij IVN Laarbeek
Op donderdag 20 september zal er bij het IVN Laarbeek een lezing plaats-
vinden die wordt gegeven door een lid van onze club. Piet Segeren zal van-
af 20. 00 uur de avond verzorgen. De lezing zal gaan over biomimicry. De 
locatie is zoals gebruikelijk het clubhuis de Bimd van het IVN aan de Beekse-
weg te Aarle-Rixtel.

Biomimicry is de wetenschap en de 
kunst van het nabootsen van de beste 
biologische ideeën uit de natuur om 
menselijke problemen op te lossen. 
Biomimicry is een nieuwe manier van 
kijken naar en waarderen van de na-
tuur. Leren van de natuur gaat veel ver-
der dan het opdoen van inspiratie. Ge-
detailleerde studies van structuur en 
functie van biologische fenomenen ma-

ken het mogelijk om technieken te ge-
bruiken die ontstaan zijn in de loop van 
de 4 miljard jaren evolutie, door het 
mechanisme van selectie. In de voor-
dracht komt een aantal voorbeelden 
aan bod van hoe de mens gebruik heeft 
gemaakt van voorbeelden uit de natuur 
om bepaalde problemen op een effici-
ente en duurzame manier op te lossen. 
Het zal ongetwijfeld een boeiende 
avond worden. Piet Segeren heeft in de 
loop van de jaren in binnen- en buiten-
land een enorme kennis opgebouwd 
van de biologische landbouw. En hij 
zal zijn lezing met voorbeelden uit de 
praktijk kunnen ondersteunen. Hele 
kleine beestjes zijn van meer belang 
voor de mensheid dan velen denken. 
De natuur als leermeester is door velen 
vergeten. Misschien kan deze lezing 
mensen weer op het goede spoor zet-
ten. Iedereen is van harte welkom. 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

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

Je zou het niet zeggen 
maar deze kanjer is vandaag 
50 jaar geworden. Karin 
van harte gefeliciteerd!!!

Marco en Camiel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

Devon
de nieuwe Leolux

Beleef de presentatie exclusief bij uw 
Leolux Select Store, op zaterdag 15 september.

Leolux Select Store Lineo Moderne Interieurs
MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                 www.lineo.nl

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S

In small, medium 
en large

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nlGestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Maandag t/m zaterdag geopend
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

Maandag t/m zaterdag geopend
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

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

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.

TE HUUR: Stalling voor 
paard of pony, geïso-
leerde container 12x2,5m 
afsluitbaar, op afgelsoten 
terrein. Tel: 06-22704529.

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

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.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

GEZOCHT: middelba-
re scholieren die bijles 
Engels willen. Bel Vijay 
06-26736562.

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders 
Schoenen 
Nuenen

SMOLDERS SCHOENEN ZOEKT PER DIRECT: 

VERKOOPSTER M/V
WERKTIJDEN: VRIJDAG VAN 17.00-21.00 UUR, 

ZATERDAG VAN 9.00-17.00 UUR 
EN GEDURENDE DE VAKANTIEPERIODE

* SALARIS VOLGENS C.A.O.
* LEEFTIJD 18-45 JAAR

Schriftelijke sollicitaties voorzien van pasfoto
naar smolders.schoenen@planet.nl

t.a.v. Dhr. Bert Smolders

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

Rond de Linde iedere donderdag 

TAI CHI QIONG Iedere 
maandag van 18.45-19.45 
uur, Mgr. Cuytenlaan 15. 
Bel voor een gratis proefles 
040-2377760. Bewegings-
instructies Els Roemer, 
eroemer@xs4all.nl
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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.

Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen

Jo van Dijkhof

Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof

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

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
Nuenen Dart Masters 

Kantine van RKSV Nuenen

Vrijdag 14 september
20.00 uur Kienen in Lieshout

het Dorpshuis, in Lieshout

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt Scouting 

Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Zaterdag 15 september
Teerdag Heilig Kruisgilde 

De Schutsherd, Lankveld 10 Gerwen
10.00-15.00 uur Open dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 15 september
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 15 september
13.00 uur Bridgen voor Gambia

Bridgeclub Common Sense Nuenen
Gemeenschapshuis Enode

Zaterdag 15 september
20.30 uur De Zwarte Ruiter
Openluchttheater Mariahout

Zondag 16 september
07.30-17.00 uur Vincentwandeling

vanaf clubgebouw LONU Wettenseind 26
14.30 uur Spektakelstuk de Zwarte Ruiter

Openluchttheater Mariahout

Zondag 16 september 
10.00 uur IVN wandeling: 

Beestjes voor kinderen
Verzamelen aan einde Buijsmansven 

te Nuenen (bij de slagboom) 

Zondag 16 september 
11.00 uur Jubileumviering 50 jaar 

Sint Clemenskerk Gerwen
13.00-17.00 uur Tussen Kitsch en Curiosa

Archipel Dommelhoef Parklaan 97 Eindhoven

Zondag 16 september
13.00 uur Zanggroep New Balance, 
Carat Concert. De Warande Helmond

14.00 uur Receptie nieuwe koning. H. Kruis-
gilde De Schutsherd, Lankveld 10 Gerwen

Maandag 17 september
11.00-14.00 uur Modehuis Rovers

Jo van Dijkhof

Maandag 17 september 
14.00 uur Schilderen van je lievelings-

dier begeleid door Jose Brands. Aanmelden 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com 

De Heuvel in Gerwen

Maandag 17 september
18.30-21.00 uur Bijeenkomst Werkgroep 

Spelen en Bewegen Nuenen-Oost
Weverkeshof

Dinsdag 18 september
09.00-10.00 uur Inloopspreekuur rondom 

fysiotherapie bij (draai)duizeligheid
Fysiotherapie Kwiek

Vincent van Goghstraat 139

Dinsdag 18 september
16.00-20.30 uur Inloopbijeenkomst 

Blauwe zone
Raadzaal Het Klooster

Woensdag 19 september
19.00-20.00 uur Seniorweb Inschrijfavond
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 20 september
07.30-09.00 uur Bakkie doen? Bedrijven 

Netwerken tussen de Kunst 
SHE Art Gallery De Huufkes 34, Nuenen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling 
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega  en vriend 

Eric Huibers
Eric was 11 jaar in dienst van Vehanu. Wij hebben Eric mogen leren 
kennen als een vakman, techneut en een oprechte maat met veel humor.
Wat zullen wij hem missen…….
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

John Verhappen en c ollega’s Vehanu

Adrie Wouters-Verhoeven
Adriana Wilhelmina Maria 

echtgenote van

Martien Wouters †

24 Mei 1936 - 6 September 2018

Nuenen: Anita en Antonie
  Stephanie
  Simone en Lucas

Eindhoven: Martie en Hedy
  Kim
  Mart

Gerwen: Wilbert en Margriet
  Joleijn

St. Geertruid: Jeroen

Na een dankbaar leven nemen wij afscheid
van onze lieve Adrie...

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 14 september 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk te Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Zondag 16 september 09.30 uur: Oe-
cumenische viering, volkszang, voor-
gangers Paul de Waal, legerpredikant 
geweest in Afghanistan, pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth. 

Misintenties 
Zaterdag 15 september 18.30 uur: 
overleden familie van Keulen.
Zondag 16 september 09.30 uur: Jan 
en Miet Dijstelbloem Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Pastoor Carel Swinkels; 
overleden ouders Verhappen - Aarts; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilbe-
rink; overleden ouders Gertrude van 
Laarhoven - Dacus en Cees van Laar-
hoven.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Adrie 
Wouters-Verhoeven, Margo Begeman-
straat 9. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Volgend weekend is er een extra col-
lecte voor PAX. Dit in verband met de 
Vredesweek die dan begint.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 september 11.00 uur: jubi-
leumviering 50 jaar Sint Clemenskerk, 
met medewerking van het Gilde en het 
parochiekoor, voorgangers pastores J. 
Vossenaar, S. Kuijpers en M. Feuth.

Misintenties
Levende en overleden leden van het 
Heilig Kruis Gilde; Levende en overle-
den leden van het parochiekoor St. 
Clemenskerk; Pastor Jan van Dooren; 
Pastor Freek Groot; Piet van de Water; 
Ouders Simon en Frieda van Gennip - 
van de Water; Overleden ouders Rooij-
akkers - Raaijmakers, overleden broers 
en zussen en Sjaak Rooijakkers, van-
wege verjaardag; Overleden fam. van 
de Ven - Sengers; Piet van de Ven; Ton-
nie van de Ven -Vereijken; Huub van 
Lieshout; Mien de Hoon.

Nederwetten
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-
da Jansen - Huurdeman; Jo Teunisse - 
Biemans; Sjef Versantvoort; Martina 
van Heugten - Swinkels.

Mededelingen
Zondag 16 september wordt het gou-
den jubileum van onze kerk gevierd. 
Na de plechtige eucharistieviering met 
medewerking van het Heilig Kruis Gil-
de en opgeluisterd door het parochie-
koor van de St. Clemenskerk vindt er 
een receptie plaats achter in de kerk en 
is er ook een tentoonstelling van religi-
euze voorwerpen. Tijdens de receptie 
vindt er de boekpresentatie plaats 
door de Heemkundekring De Drije-
hornick van het boek over de Nuenen-
se kerken en kapellen. U bent van har-
te welkom.

Tevens is er op zondag 16 september 
een extra collecte voor PAX, vanwege 
de start van de vredesweek. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 september 09.30 uur: er is 
géén viering in Nederwetten.
Uiteraard bent u van harte welkom bij 
de feestelijke viering in Gerwen om 
11.00 uur of bij de oecumenische vie-
ring in de H. Clemenskerk te Nuenen 
om 09.30 uur. 

Misintenties (deze worden in de vie-
ring in Gerwen gelezen)
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-
da Jansen-Huurdeman; Jo Teunisse-
Biemans; Sjef Versantvoort; Martina 
van Heugten-Swinkels.

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

Zondag 16 september: oecumenische 
viering van de Vredeszondag in de H. 
Clemenskerk. Aanvang 9.30 uur. De 
voorgangers zijn pastores van beide 
kerken en de werkgroep oecumeni-
sche vieringen. Er wordt gecollecteerd 
voor de organisatie PAX. Deze week 

worden de kerkelijke activiteiten weer 
opgestart. Voor details: zie daarvoor 
ons Seizoensprogramma. Dit is ook 
via de website te bekijken. De collecte 
is voor het jeugdwerk van JOP. U bent 
van harte welkom in deze oecumeni-
sche viering. Zoals altijd bent u op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 13 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 september. 07.15 uur H. 
Mis, , Kruisverheffing. 
Zaterdag 15 september. 08.30 uur H. 
Mis, Feest van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten; gedachtenis van H. 
Nicodemes, martelaar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 16 september. Zeventiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 17 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lambertus, bisschop en mar-
telaar; gedachtenis van H. Kruiswon-
den van de H, Franciscus, belijder. 
Dinsdag 18 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Jozef van Cupertino, belijder. 
Woensdag 19 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; gedachtenis H. Ja-
nuarius, bisschop, en zijn gezellen, 
martelaren.  
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 14 september organiseert Carnavalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.  Iedereen is welkom.

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

van Hennie Agten
De Fonkel, Prinskarelstraat 131 Helmond

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

t/m 30 september
14.00 uur opening Expositie ‘Septemberlicht’

Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen
KuBra presenteert: expositie ‘September’ 

De Huufkes 34 Nuenen

Week 37
Collecteweek KWF Collecteweek voor 

het Prinses Beatrix Spierfonds
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Verhuur van de indoor tennisbanen 
bij TV de Lissevoort
TV de Lissevoort beschikt over de eni-
ge twee indoor tennisbanen in Nuenen 
en omgeving, in de John Keunenhal. 
Deze banen worden veelal gehuurd 
voor een tijdsblok gedurende het hele 
winterseizoen, maar ook losse huur per 
uur is mogelijk, ook aan tennissers die 
geen lid zijn van TV de Lissevoort. De 
kosten variëren van € 13,- tot € 17,50 
per uur, met een toeslag van € 2,50 
voor losse verhuur. Meer informatie 
over prijzen van verhuur en beschik-
baarheid vindt u op de website van TV 
de Lissevoort: tvdelissevoort.nl bij 
‘verhuur tennishal’. 
Voor reserveringsaanvragen van deze 
indoor tennisbanen of verdere info 
kunt u mailen naar verhuurballonhal@
tvdelissevoort.nl of bellen naar tele-
foonnummer 0618471242. 
 

Volle buit in eerste competitie-
weekend voor selectie NKV 
Door GertJan Hensing

Tijdens het eerste competitieweekend op het veld stond af-
gelopen zondag voor NKV de tweeluik met de selectie van 
SV Conventus uit Zwijndrecht op het programma.

kleinen naar 2 doelpunten, en de rust-
stand op 6-8 te brengen.
In de rust werd aangegeven dat de 
stand door details werd bereikt en 
NKV zich gewoonweg niet beloonde. 
De betere in het veld zijn is fijn, maar 
niet zolang de score tegen is. Opdracht 
voor de tweede helft werd om het spel-
overwicht te gaan benutten en om te 
zetten naar een voorsprong.
 NKV startte in de tweede helft weder-
om sterk en bracht de achterstand snel 
terug en pakte ook direct weer een 
voorsprong. Met tactische wissels 
werd het verdedigend dichtgezet en 
kwam er aanvallend meer druk op de 
dames van Conventus. 
NKV deed wat het moest doen; scoor-
de zelf in de tweede helft 10 maal en 
liet er maar 3 door. De eindstand werd 
daardoor bepaald op 16-11.
Twee terechte overwinningen, juiste 
teamprestaties en goede start van de 
competitie voor de gehele NKV selectie.

Na een wisselende voorbereiding, met 
een vernieuwde selectie en een nieuw 
coachingsduo Dennis Beemsterboer 
en Gertjan Hensing, was het eindelijk 
tijd voor de eerste echte krachtmeting.
Eerst mocht NKV 2 aantreden, en gaf 
na een ruststand van 6-6 het goede 
voorbeeld door de wedstrijd op door-
zettingsvermogen naar zich toe te trek-
ken. De eindstand werd hier 13-10.

Vervolgens was het de beurt aan NKV 
1. De wedstrijd startte zoals besproken 
en gewenst: geconcentreerd en met 
een snelle 2-0 voorsprong. Tot de 5-3 
hield NKV het beste van het spel, maar 
vergat zich hierna te belonen door niet 
te scoren.
Conventus kwam hierdoor meer in de 
wedstrijd en nam het heft in handen. 
Dit resulteerde in een 5-8 voorsprong 
voor Conventus. Met een snelle en 
laatste aanval wist de goed spelende 
Thijs van Vroonhoven het gat te ver-

Geweldige middag 
met de jeugd van 
TV Wettenseind!
 
Afgelopen zaterdag stond er voor de 
jeugd van TV Wettenseind een leuk 
uitje op het programma. Bij business 
partner De Brandevoortse Hoeve 
mochten alle kinderen heerlijk spe-
len in de grote speelschuur. De ou-
dere jeugd werd vermaakt met een 
speurtocht in het maisdoolhof.
 
De zeer goed verzorgde middag werd 
afgesloten met lekkere frietjes voor al-
le kinderen waarna iedereen moe en 
voldaan richting huis vertrok.
 
We bedanken graag De Brandevoortse 
Hoeve, de jeugdcommissie en de ou-
ders die deze middag geholpen heb-
ben.

Frietjes is altijd feest voor de kinderen

 Aanleg van twee padelbanen 
bij TV de Lissevoort
Padel, een kruising tussen tennis en squash, is de snelst groeiende sport van 
Nederland. Leden van TV de Lissevoort kunnen binnenkort naast tennis ook 
padel spelen bij hun club: de aanleg van twee padelbanen is gestart! Het 
eerste weekend van november zullen deze padelbanen feestelijk worden 
geopend. Vanaf eind oktober kunnen leden van TV de Lissevoort met hun 
lidmaatschap zonder kostenverhoging naast tennis ook padel spelen. Dan 
zal de aanleg van de twee padelbanen op het park van TV de Lissevoort 
naast baan 1 gereed zijn. 

Padel
Padel is een racketsport die men bui-
ten speelt, 2 tegen 2, op een kleiner 
veld (10x20m) met vier glazen wan-
den. De bal mag één keer de grond of 
de wand raken voordat hij naar de 
overkant moet. Het spel is makkelijk 
op te pakken, tactiek is daarbij belang-
rijk. 
TV de Lissevoort gaat padelclinics or-
ganiseren om geïnteresseerden kennis 
te laten maken met padel. Daarnaast 
wordt er een trainingsprogramma ont-
wikkeld waar geïnteresseerden hun 
padelskills verder kunnen ontwikke-
len. Op de website www.tvdelisse-
voort.nl en Facebook van TV de Lisse-
voort zullen de vorderingen van de 
aanleg van de padelbanen en activitei-
ten rondom de opening en planning 
van padelclinics en trainingen te vol-
gen zijn. 

Twee bekers voor karttalent 
Tommie van der Struijs 
 
Tommie van der Struijs heeft op de kartbaan van Raceway Venray twee be-
kers in de wacht gesleept bij het NK tweetakt van Chrono Karting. Het 9-ja-
rige racetalent uit Nuenen noteerde zondag in de Mini Junior-klasse een 
derde en twee tweede plaatsen. Dat bracht hem de tweede plaats op in het 
dagklassement en bovendien was hij de beste rookie. Dat leverde hem nog 
een grote beker op.

het mooiste dat er is. De ronde voordat 
ik iemand ga inhalen, kijk ik waar die-
gene langzamer is en een ronde later 
zat ik hem dan op dat punt ernaast.” 
“In de derde race was de motor nog 
iets beter en kon ik de nummer één 
goed volgen. Helaas kon ik hem niet 
voorbij en ben ik tweede geworden.” 
De grootste beker voor beste rookie 
ging wel mee naar Nuenen. “Die ga ik 
wel mee naar school nemen. Zo’n gro-
te beker is wel vet. ‘Wow, heb je weer 
een beker?’, zeggen ze dan op school.”
 
Zijn vrienden op school doen aan an-
dere sporten, maar Tommie kiest 
voorlopig voor het racen. In de 
kartsport heeft hij maar één doel. “Het 
mooie aan racen is dat het lekker hard 
gaat. Je moet goed opletten op de lij-
nen, waar je instuurt en wanneer je gas 
geeft. Ik wil ooit een keer een titel win-
nen. Wellicht kan ik volgend jaar Ne-
derlands kampioen worden.”
De uiteindelijke droom voor veel kar-
ters is om ooit in de Formule 1 te rij-
den. Ook voor Tommie, al is dat een 
lichte verrassing voor zijn vader. “Le-
wis Hamilton is mijn favoriete coureur. 
Hij is gewoon heel goed.”

Tommie wordt in het karten onder-
steund door Kartservice Brabant, VAG 
Techniek, Albert Siegers voor de mo-
toren en Mike de Bruin voor de rij-
dersbegeleiding en coaching.

 
Voor de race in Venray had hij al een 
dag op het vernieuwde circuit ge-
traind. “Het is een vette baan”, zegt de 
jonge coureur over de kartbaan die op 
het middenterrein van de oval is aan-
gelegd. “Het is een lang circuit en je 
bereikt er hoge snelheden.”
 
In de kartsport levert Albert Siegers de 
motoren voor het team van de jonge 
Nuenenaar en wordt hij gecoacht door 
Mike de Bruin. Beiden hadden in Ven-
ray invloed op zijn prestaties. “Ik had 
de derde tijd in de kwalificatie. Soms 
reed ik een verkeerde lijn en ik had ook 
iets te weinig grip. Daar heb ik wel van 
geleerd. Mike en papa vertellen dan 
wat er beter kan.”
 
Tijdens de eerste race op zondag ging 
het al een stuk beter voor de coureur 
die dit jaar ook in de Micromax-klasse 
rijdt. “Ik startte als derde, maar de mo-
tor liep slecht. De nummers een en 
twee liepen iets bij me weg, maar ge-
lukkig kon ik wel uitlopen op de num-
mer vier en ben ik derde gebleven. 
Voor de tweede race hebben we er met 
Albert Siegers een nieuwe motor op 
gemonteerd en ging het al beter.” 
 “Ik had een spannend gevecht met de 
nummer twee en we haalden elkaar 
een aantal keer in”, kijkt Tommie terug 
op zijn mooie strijd. “Het was stuiver-
tje wisselen voor de tweede plaats en ik 
bleef hem voor. Vechten om een plek is 

Tommie van der Struijs in het midden met trotse papa rechts en teambaas Mike de  Bruin 
links. Foto Bas Kaligis.

 Podiumplaats is doel voor Stijn 
van Bree in Hellendoornrally
Aankomende vrijdag en zaterdag wordt in de omgeving van Hellendoorn en 
Nijverdal (Ov) de Hellendoornrally verreden. Door velen wordt deze wed-
strijd als een van de lastigste en zwaarste wedstrijden van Nederland be-
schouwd. Stijn van Bree kwam tijdens voorgaande edities tweemaal aan de 
start waarin hij beide keren vroegtijdig zijn Waterloo vond. Het doel voor dit 
jaar is duidelijk: � nishen en uiteraard een mooi resultaat in zijn klasse.

De Hellendoornrally wordt dit seizoen 
weer over twee wedstrijddagen verre-
den. De start is vrijdagavond rond de 
klok van 19.00 uur en dan staan er vijf 
uitdagende klassementsproeven op 
het programma. Zaterdagochtend 
rond de klok van 10.00 uur zullen de 
deelnemers weer van start gaan en na 
nog eens tien klassementsproeven zul-
len de prijzen rond 20.00 uur zaterdag-
avond uitgereikt gaan worden. “We 
beginnen eigenlijk al vrij snel in het 
donker en dat is toch best een flinke 
uitdaging. In het verleden werd de 
Hellendoornrally al eens op de vrijdag-
avond beslist wat maar weer aantoont 
dat het belangrijk is dat je er vanaf de 
start direct bij moet zitten. Hoewel ik 
natuurlijk voor de prijzen wil gaan 
vind ik finishen uiteraard het belang-
rijkst. We zullen … niet vol van start 
gaan maar eerst in ons ritme proberen 
te komen en de snelheid gaandeweg de 
wedstrijd steeds verder opvoeren. Het 
doel is een top drie in onze klasse,” sluit 
een strijdvaardige Stijn van Bree af.

“De Hellendoornrally is een prachtige 
wedstrijd maar wel een lastige. Lange 
stukken onverhard worden afgewis-
seld met technische stukken verhard 
en daarbij spelen de onvoorspelbare 
weersomstandigheden ook altijd een 
grote rol,” vertel Stijn van Bree. Van 
Bree komt voor de derde maal dit sei-
zoen aan de start met de BMW M3 van 
het team van Mats van den Brand en 
net als tijdens de voorgaande wedstrijd 
zal hij worden genavigeerd door de 
zeer ervaren Sander van Barschot.

“Ik ben blij dat Sander ook deze wed-
strijd weer naast me zit. Tijdens de 
GTC Rally in juli van dit jaar verliep 
onze samenwerking goed dus ik ver-
wacht ook deze wedstrijd weer een 
mooi samenspel met deze top naviga-
tor. Het team van Mats van den Brand 
heeft de BMW weer helemaal klaar ge-
stoomd voor deze wedstrijd. Onlangs 
hebben we nog kunnen testen op een 
testcircuit in Emmen en de BMW rijdt 
weer helemaal top,” vervolgt Van Bree.

Tennis Korfbal

Je lievelingsdier  
op papier
Veel mensen hebben in huis een fo-
to of schilderij hangen van een dier. 
Een eigen dier of een wild dier, in ie-
der geval is het een mooie foto of 
schilderij anders hing het niet in 
huis. Maar stel dat dat schilderij niet 
door een onbekende schilder is ge-
maakt en ook niet door een beken-
de schilder waardoor het een rib uit 
je lijf kostte, maar gewoon door je-
zelf?! En dan zeker zo mooi. 

Het kan, aanstaande maandag 17 sep-
tember, om 14.00 uur, organiseert de 
WLG een workshop voor volwasse-
nen. Een schilderij van een dier maken, 
dit kan je huisdier zijn, maar ook een 
dier dat je mooi vindt. Je kunt een foto 
of plaatje meenemen als voorbeeld. Je 
hoeft dit niet helemaal alleen te doen, 
maar krijgt hulp van José Brands, die 
zelf al heel wat mooie dierenschilderij-
en heeft gemaakt. 

Materiaal is allemaal aanwezig. De 
kosten voor deze workshop zijn € 3,- , 
wel even van te voren aanmelden a.u.b.

Ittemee
21 september gaan we weer samen 
eten, je bent welkom om mee te eten. 
Kijk op de website voor meer informa-
tie en om eventueel op te geven. 

Iedere maandag vanaf 13.30 uur staat de 
koffie en thee klaar voor de inloopmid-
dag van de WLG; werkgroep leefbaar-
heid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen. Website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Mailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com, Tele-
foon: 06-41102625. 
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Voetbal

VOETBAL
EMK
Vrijdag 14 september 
Den Hoek 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . 21.05
FC Bergeijk 4 - EMK 2 (zaal)  . . . . 20.25
Zaterdag 15 september 
EMK VE1 - Nederwetten VE 1  . . 15.30
RKSV Heeze G1 - EMK G1G  . . . . 12.30
Zondag 16 september 
Tongelre 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - SBC 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Geldrop 3 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 10.30
EMK 4 - SBC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 5 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 6 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00

RKGSV GERWEN 
Zondag 16 september
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
RKSV Nuenen 6 - RKGSV 2  . . . . . 10.00 
EMK 6 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
Tongelre 5 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . 10.00 

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 14 September 
RKVVO VR30+ - Nederw. VR30+ . 19.30
Zaterdag 15 September 
EMK VE - Nederwetten VE  . . . . . 15.30
Zondag 16 September
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
EMK 7 - Nederwetten 2  . . . . . . . 13.00
Nederwetten 3 - Nuenen 10  . . 10.00
Nederw. VR1 - N. Woensel VR2  12.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 15 september 
Braakhuizen VE2 - Nuenen VE1 16.00
Braakhuizen VE1 - Nuenen VE2 16.00
Zondag 16 september
UDI’19/CSU - Nuenen 1  . . . . . . . 14.00
Nuenen VR1 - Prinses Irene VR1 14.30
DOSKO’32 1 - Nuenen 2  . . . . . . 14.30
OJC Rosm. VR1 - Nuenen VR2  . 12.30
SCG’18 VR2 - Nuenen VR3  . . . . . 12.00
De Valk 3 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - EMK 5  . . . . (veld 2) 10.00
Nuenen 6 - RKGSV 2  . . (veld 1)10.00
Nuenen 7 - Tongelre 3  . . . . . . . . 12.00
Braakhuizen 7 - Nuenen 8  . . . . . 11.00
Braakhuizen 8 - Nuenen 9  . . . . . 11.00
Nederwetten 3 - Nuenen 10  . . 10.00

PROGRAMMA NKV
Zaterdag 15 september
OEC 2 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Zondag 16 september 
SDO (V) 5 - NKV 3 . . . . . . . . . . . . . 10.00
SDO (V) 4 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . 11. 30

Gerwenaren blij met eregasten 
Peter Winnen en Gert-Jan Theunisse
Peter Winnen en Gert-Jan Theunisse waren afgelopen zaterdag in Sint Wille-
brord de eregasten bij de Yellow Jersey Classic, een wielertocht over 80 kilome-
ter die in en rond de gemeente Rucphen voor de 7de keer werd verreden. Maar 
liefst 11 Nederlandse geletruidragers � etsten mee in een peloton met ruim 
tweehonderd toer� etsers. Daarbij ook twee oud-renners uit Gerwen, Martijn 
van Moorsel en Albert Smulders. Beide Gerwenaren waren in hun tijd talentvol-
le wielrenners, nu � etsen ze toertochten om hun conditie op peil te houden. 

Martin de Wildt    
behaalt Europese Master titel 
Tijdens de Europese Master Kampioenschappen in Kranj (Slovenie) hebben 
Danila van den Hoogenband, Monique Huizing en trainer Martin de Wildt de 
Nuenense eer hoog gehouden. Meest succesvol was Martin, in de leeftijds-
categorie 40-44 wist hij op de 200m schoolslag zilver te halen en greep hij 
op de 100m schoolslag de Europese titel.

Beker

DVS - EMK 1-2
Door John de Jong

Afgelopen zondag stond de tweede bekerwedstrijd tegen DVS op het pro-
gramma, welke ook gold als voorbereiding op de start van de competitie in 
de 4e klasse F. 

 Derby!     
Nederwetten - Gerwen
 
De bekerwedstrijd tussen Nederwetten1 en Gerwen1 staat gepland op zon-
dagmiddag 16 september om 14.30 uur. RKVV Nederwetten mag de voet-
balliefhebbers uit de regio ontvangen. Een taak die de bruisende vereniging 
graag op zich neemt!

Winnen weer op de Alpe en stond hij 
als derde op het podium in Parijs. 
Gert-Jan Theunisse (14 januari 1963) 
won in 1989 op Alpe d’Huez en ver-
overde dat jaar ook het algemeen berg-
klassement in de Tour. Gehuld in een 
bolletjestrui fietste Theunisse trots 
mee in de klassieker in West-Brabant. 
De twee toerfietsers uit Gerwen po-
seerden bij deze twee wielercoryfeeën, 
Martijn van Moorsel bij de drager van 
de bolletjestrui Gert-Jan Theunisse en 
Albert Smulders bij klimmer Peter 
Winnen (Foto’s Cees van Keulen).

200m leverde een zilveren medaille op, 
maar op de laatste afstand van de laat-
ste dag van het toernooi was er de fel-
begeerde titel. Op de 100school wist 
hij zijn concurrenten achter zich te 
houden en was er dus goud in een 
nieuw Nederlands Master record.

Lottie Geurts, uitkomend voor PSV uit 
Eindhoven, maar als een van de op-
richtsters van Z&PV Nuenen nog 
steeds sterk verbonden met de club uit 
Nuenen, wist ze ook 2 titels mee naar 
huis te nemen. Op zowel de 100 als 
800vrij was zij in de leeftijdscategorie 
80-84 de snelste.

 Alle uitslagen
Danila (25-29): 50vlinder 33.06 (12e), 
100vlinder 1.14.30 (8e), 200vlinder 
2.46.94 (6e), 50vrij 31.59 (22e), 400vrij 
5.14.79 (9e). Monique (30-34): 100vrij 
1.10.19 (19e), 200vrij 2.35.96 (12e), 
100school 1.35.43 (17e). Martin (40-
44): 50school 31.62 (8e), 100school 
1.07.59 (1e), 200school 2.28.74 (2e). 
Lottie (80-84): 50vrij 42.53 (2e), 100vrij 
1.37.40 (1e), 200vrij 3.42.83 (2e), 400vrij 
8.11.68 (2e), 800vrij 16.52.59 (1e)

den Bosch die daarmee Rick van den 
Bogaard in stelling bracht, de eerste 
kansen creëerde. In de 67e minuut 
dacht het thuispubliek dat DVS langs-
zij kwam, maar een ‘zeker’ doelpunt 
van DVS sprong via de paal terug in 
het veld. In de 70e minuut mocht Alex 
van Otterdijk zijn verdienstelijk de-
buut maken in EMK 1. Kort hierna 
leek Rick van den Bogaard de wed-
strijd in het slot te gooien toen hij na 
een fraaie passeerbeweging de 0-2 aan 
liet tekenen. Een kwartier voor tijd 
kwam DVS na een onachtzaamheid 
achterin op 1-2 en ontstond er nog 
enigszins een slotfase waarin DVS 
kansen kreeg op de gelijkmaker, en 
EMK via de counter de kansen op een 
grotere einduitslag.
Onder het aangename nazomerweer 
een nuttige wedstrijd met aankno-
pingspunten voor de technische staf.

Opstelling EMK: Ramon Leenen, 
Daan de Jong, Danny Vreven, Hein van 
den Bosch, Ben van Kemenade (51. 
Luke Hilt), Sem van den Dungen (59. 
Robert van de Ven), Rick Slaats, Eric 
Ribot, Rick van den Bogaard, Bas Ver-
berne (69. Alex van Otterdijk), Kevin 
Aarts. 

Waar Nederwetten in de 5e klasse uit-
komt, is Gerwen vorig seizoen gepro-
moveerd naar de 4e klasse en Gerwen 
zal dus de favorietenrol op zich ne-
men. Zal dit verschil ook op het veld 
tot uiting komen?
 
Speciaal voor deze gelegenheid komt 
er na de wedstrijd een gezellige live-
zanger en zal onze eigen DJ Tropical 
Joey de dag feestelijk afsluiten, zodat 
deze nimmer saaie derby het slot krijgt 
dat het verdiend.
Kortom: Alle ingrediënten voor een 
mooie voetbalmiddag/avond zijn aan-
wezig!
Aanvang wedstrijd: 14.30 uur.
De toegang is, evenals de feestavond, 
gratis!
Wij wensen u een fijne voetbalmiddag/
avond toe!
Kijk voor actuele informatie naar: 
www.rkvvnederwetten.nl

Of volg RKVV Nederwetten op twitter 
en/of Instagram: @rkvvnederwetten
PS: Kun je er niet bij zijn, maar wil je de 
derby toch volgen? Volg RKVV Neder-
wetten op Twitter. Niet alleen deze, 
maar alle wedstrijden van Nederwet-
ten 1 worden hierop live verslagen. 
Twitter: @rkvvnederwetten

De geletrui-klassieker is een jaarlijks 
terugkerend sportief evenement als 
eerbetoon aan de voormalig Neder-
landse geletruidragers in de Tour de 
France. Tour-winnaars Jan Janssen en 
Joop Zoetemelk zijn beiden meestal 
van de partij. De twee eregasten Peter 
Winnen en Gert-Jan Theunisse staan 
in de palmares van de Ronde van 
Frankrijk vermeld als winnaars op Al-
pe d’Huez. Peter Winnen (5 september 
1957) won als debutant in de Tour van 
1981 op de Nederlandse berg en in dat 
jaar werd hij ook eerste in het jonge-
renklassement.  Twee jaar later won 

In de jongste categorie (25-29) zwom 
Danila van den Hoogenband maar 
liefst 5 afstanden, de 50, 100 en 
200vlinder en de 50 en 400vrij. Daarbij 
wist ze zich tot 3 maal toe bij de eerste 
10 te zwemmen. Op de 400vrij kwam 
ze tot een 9e plaats, op de 100vlinder 
tot plaats 8 en op de 200vlinder tot een 
mooie 6e plaats.

Monique Huizing kwam uit in de leef-
tijdscategorie 30-34 en zwom daarin 
de 100 en 200vrij en de 100school. Op 
beide 100m’s wist ze een klein per-
soonlijk record op de klok te zetten, 
goed voor een 19e plek op de vrij en 
een 17e op de 100school. Die laatste 
prestatie was extra knap omdat er vlak 
voordat ze moest zwemmen plotseling 
20 minuten pauze ingelast moest wor-
den in verband met noodweer (de 
wedstrijden waren in een buitenbad)

Voor trainer Martin de Wildt stonden 
er alleen de 3 schoolslagafstanden op 
het programma, de 50, 100 en 200m. 
Op de kortste afstand kwam hij tot een 
8e plaats, maar op zowel de 200 als 100 
wist hij op het podium te eindigen. De 

In de openingsfase zocht EMK even 
naar de organisatie van waaruit het 
kon gaan voetballen. Na een klein 
kwartier voetbal nam EMK het initia-
tief in de wedstrijd en ontstonden er de 
eerste kansen. Zo was er een combina-
tie tussen Kevin Aarts en Rick van den 
Bogaard (rakelings over het doel) en 
een corner van Rick Slaats die door 
Hein van den Bosch naast werd ge-
kopt. Pas in de 22e minuut was er de 
eerste kans voor DVS, het gekraakte 
schot was een makkelijke prooi voor 
Ramon Leenen. Hierna werd EMK ge-
vaarlijk via Rick van den Bogaard, die 
een-op-een voor de keeper van DVS 
kwam, die nog redding kon brengen. 
Vlak hierna was het toch raak toen 
Rick van den Boogaard vanaf links een 
mooie crosspass gaf op Kevin Aarts 
die met een strak schot de keeper 
kansloos liet, 0-1.
De tweede helft begon EMK in dezelf-
de samenstelling terwijl DVS iets meer 
met aanvallende intenties begon. In de 
53e minuut was er een afvallende bal 
resulterend in een afstandsschot van 
DVS dat over het doel ging. Hierna 
was het EMK dat via een schietkans 
voor Kevin Aarts en een fraaie pass 
van achteruit verzorgd door Hein van 

 
Gerwen (RKGSV) zal ongetwijfeld zijn 
beste spelers klaarstomen om in Ne-
derwetten te laten zien dat zij de beste 
spelers uit de regio bij elkaar gevonden 
hebben. Nederwetten zal zoals altijd 
strijd en passie op de mat leggen, om 
diezelfde punten juist in eigen huis te 
houden.

Albert Smulders (rechts) en Peter Winnen

Martijn van Moorsel (links) en Gert-Jan 
Theunisse

Rick Slaats in actie richting goal van DVS   

Een gevecht om de bal met links Christiaan 
Baten (Nederwetten), rechts Tim van Berlo 
(Gerwen)

Chiropractie 
Avalon
 
Dit jaar bestaat Chiropractie Avalon 5 
jaar. Reden voor een feestje en om 
eens terug te blikken op de afgelopen 
5 jaar. In 2013 opende de praktijk aan 
de Wielstraat 22 in Geldrop. Aanvan-
kelijk werkte alleen chiropractor Jose 
Koelink hier, maar al snel kwam colle-
ga Bob Gregoire erbij. Rug- en nek-
klachten komen veel voor en chiro-
practie is voor veel mensen een uit-
komst en het alternatief. Maar de 
ervaring leert ook dat veel mensen in-
middels direct de keus maken voor 
een gespecialiseerdere therapie bij 
rugklachten. Door de groei van de 
praktijk verruimde de openingstijden 
en zo kunnen mensen inmiddels ook 
‘s avonds terecht. In 2016 ging daar-
naast een wens van Jose in vervulling 
om ook haar specialisatie van de 
echografie en shockwave therapie 
naar Geldrop te halen. Waar chiro-
practie snel resultaten geeft bij nek- 
en rugklachten, geeft shockwave dit 
met peesklachten. Met name de chro-
nische peesklachten. De echografie 
biedt daarnaast een scherpere diag-
nose bij dit soort klachten. Bezoek 
voor meer informatie onze website 
 www.chiropractieavalon.nl

Zwemmen

Monique, Martin en Danila bij de EMK in Kranj (Slovenië)

Nederwetten - Gerwen
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Aldenhoven Interieurwerken is al 26 jaar een toonaangevend bedrijf binnen zowel de 
zakelijke als particuliere markt. In eigen beheer maakt Aldenhoven meubels en interieurs 
waarbij geen uitdaging te groot is. Vakmanschap en kwaliteit staan bij ons altijd voorop!

Wegens groei hebben we een vacature:

Allround Meubelmaker/Interieurwerken
Je werkt aan de meest toonaangevende interieurbouwprojecten. Technische tekeningen 
hebben voor jou geen geheimen. Door jouw kennis van constructies en materialen 
weet jij iedere keer weer topkwaliteit te leveren waar onze klant blij van wordt. Vooral 
het maken van ‘specials' (meubels met bijzondere vormen en/of materialen) geeft je 
energie. Voor elke uitdaging heb je een creatieve oplossing en in onvoorziene situaties 
handel jij oplossingsgericht en ben je stressbestendig. Het merendeel van jouw tijd ben 
je aan het werk in de werkplaats in Nuenen, maar regelmatig werk je ook, samen met 
buitendienstmedewerkers, op locatie. 

Jouw profi el:
• Diploma meubelmaker/interieurbouwer 
• Ervaring met de interieurbranche en het werken met Proteus/Autocad is een duidelijke pré
• In het bezit van rijbewijs B
• Communicatief vaardig en sterke persoonlijkheid
• Kennis van materialen, constructies, planningsmethoden.

Kortom, een uitdagende functie binnen een gezonde, informele en succesvolle 
onderneming in een enthousiast team met gedreven vakmensen!

We zien je sollicitatie graag tegemoet via administratie@aldenhoven.nl

Denk jij 
dat je dit kan?
Dan zijn wij 
op zoek naar 
jou!

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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