
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

Docent 
José Jansen 
over haar 
teken- en schilder-
cursussen

 Podotherapie Stap 
en Dieetteam 
vestigen zich bij 
Fysiotherapie Kemps

Week van 
de Loopbaan, 
bezoek een 
coach bij jou 
in de buurt

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie: 
Huisartsenpraktijk 

Laan ter Catten
De huisartsenpraktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor de corre-
spondentie van de griepvaccinatie. Uw 
naam en adresgegevens worden na 
verzending van de brieven vernietigd. 
Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt 
u dit melden bij de assistente. Om uw 
reactie tijdig te verwerken ontvangen 
wij graag deze week uw bezwaar. 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

Eén jaar PUUUR dagbesteding
Door Mariët Jonkhout

gelijkheden voor. Oogt het pand aan 
de buitenkant eigenlijk als een gewoon 
woonhuis, erachter ligt een enorm die-
pe tuin waar bloemen groeien, een 
moestuin wordt onderhouden en waar 
inmiddels een vijftal kippen, woonach-
tig in een prachtig zelfgemaakt kip-
penhok, zorgen voor onze dagelijkse 
eitjes. Dit kippenhok is het eerste ech-
te bouwwerk dat door onze mensen 
zelf ontworpen en gebouwd is. Wil-
lem, een van onze deelnemers hier, is 
dagelijks bezig met houtbewerking en 
van daaruit is hij op het idee gekomen 
een heus kippenhok te bouwen”. “Dit is 
zo goed bevallen dat we besloten heb-
ben onze eigen klusdienst op te zetten. 
Iedereen in Nuenen kan vanaf nu de 
mensen van Puuur, waaronder Wil-
lem, voor klussen in en om het huis en 
tegen uiteraard een kleine vergoeding 
van € 15,- per uur, inhuren”. Vult me-
dewerker Sasja aan. ‘We hopen dat dit 
de stap is tot een eigen klusbedrijf van 
Willem en dat we hem hiermee goed 

Puuur Dagbesteding biedt dagelijks 
een veilige haven voor jongeren tussen 
de 12 en de 30 jaar die in het dagelijks 
leven op een andere plek zouden vast-
lopen. Door te veel stress, overvraging 
of door beperkingen in sociale contac-
ten. Bij Puuur dagbesteding mogen ze, 
zonder dat ze een continu druk voe-
len, zichzelf zijn. Hun missie is om 
jongeren weer lekker in hun vel te krij-
gen en samen te ontdekken waar zij 
blij van worden.

“Gemiddeld zijn er nu op een dag vijf 
jongeren aanwezig, vrijwel allemaal in 
de leeftijd van 12 tot 30 jaar, die we al-
lemaal individueel de ruimte bieden 
zichzelf te ontplooien’, vertelt Sabine, 
samen met Sasja, initiatiefnemers van 
Puuur, onder het genot van koffie aan 
de grote eettafel in de huiskamer. ‘Of 
dat nu is met koken, tuinieren, houtbe-
werking of met zelf opgenomen You-
Tube filmpjes editen, iedereen kan zijn 
of haar kwaliteiten volledig benutten. 
Ons terrein biedt hier ook volop mo-

Het is alweer een jaar geleden dat PUUUR dagbesteding haar deuren open-
zette aan de Opwettenseweg nummer 111. Een jaar met veel ontwikkelin-
gen, hoog tijd voor een update dus.

op de rit kunnen zetten, dus mocht u 
een klus hebben - en dat kan variëren 
van boodschappen doen tot blad ve-
gen en van een kippenhok bouwen dus 
tot een schilderijtje ophangen dan 
kunt u ons bellen. We kunnen ook met 
onze aanhanger iets voor u vervoeren 
als dat de vraag mocht zijn”. 

“Omdat we hier natuurlijk dagelijks 
met van alles bezig zijn en moeten 
rondkomen van een bijdrage per deel-
nemer door de gemeente, zijn we ook 
nog op zoek naar mensen die bijvoor-
beeld tuinhout, bloembollen of plan-
ten over hebben. We zouden daar erg 
mee geholpen zijn. 

Informatieavond
Om jongeren en/of hun ouders welke 
dagbesteding, begeleiding of therapie 
zoeken in Nuenen wat uitgebreider 
kennis te laten maken met Puuur, 
houden we op 10 oktober een infor-
matieavond. Tijdens deze avond wordt 
uitleg gegeven over de visie en de mo-
gelijkheden die wij bieden. Bij Puuur 
zijn we gespecialiseerd op het gebied 
van prikkelgevoeligheid, hoog sensiti-
viteit, autisme, hechtings-problema-
tiek, eetstoornissen, depressie en 
burn-out. We bekijken graag met jou 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Kijk ook maar eens op: www.puuur-
dagbesteding.nl voor meer info. 

De avond begint om 20.00 uur met 
koffie en thee. Graag wel even aanmel-
den dan weten we op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen”. info@puuurdag-
besteding.nl of 06-15214282. Houd  
ook onze facebookpagina in de gaten 
voor leuke acties Binnenkort zal Wil-
lem hier zijn eerste eigen designlamp 
gaan verloten.

Vrijdag 21 september 

‘Bevrijdings Rit Nuenen’
Gelukkig hebben we elk jaar weer de mogelijkheid om in en met Nuenen de 
jaarlijkse bevrijdingsherdenking te vieren. En -inmiddels bijna onlosmake-
lijk- is aan dit evenement de Bevrijdings Rit verbonden. 

remonieel ontstoken is in Bayeux 
(Normandië) is met behulp van onder 
andere wielrenners naar Eindhoven 
gebracht waar het op 18 september op 
het Stadhuisplein ontstoken is. 

De datum
Soms is er onduidelijkheid of Nuenen 
nu op 21 of op 22 september 1944 be-
vrijd is. Hierbij een deel van de officiële 
verklaring dat 22 september de echte 
officiële datum is waarop de bevrijding 
een feit is. Dit is dan ook de reden dat 
we rondom deze datum het vieren van 
de bevrijding plannen en altijd ge-
makshalve op de vrijdagavond. 

De fakkel
De basis van de herdenkingsbijeen-
komst vindt zijn oorsprong in tradities 
en dat begint al bij het ontsteken van 
de fakkel in Eindhoven. Het betreft een 
fakkel die speciaal geprepareerd is, be-
doeld voor het transport. Zelfs de fak-
kel waarmee het vuur naar Nuenen 
wordt gebracht heeft een familiare ge-
schiedenis en is van vader op zoon 
(met dank aan de familie Heerings uit 

Weetjes
De basis van de (symbolische) bevrij-
ding begint met het overdragen van 
het bevrijdingsvuur. Het vuur dat ce-

Eindhoven) overgedragen. Poetsen, 
‘back up fakkel’, brandstof - het hoort 
er allemaal bij. 
Zoals gezegd beginnen we in Eindhoven 
waar de collega’s van Wheels zich verza-
meld hebben. Elke deelnemer heeft zich 
vooraf ingeschreven voor deelname aan 
de rit naar Nuenen. Rond 18.00 uur be-
ginnen we in Eindhoven terwijl we in 
Nuenen een bijeenkomst hebben met 
genodigden. Deze activiteiten lopen dus 
parallel. Het bevrijdingsvuur wordt 
door een lid van het 18 september co-
mité via de fakkel over gedragen naar de 
tijdelijke ‘transport’ fakkel. Het vuur 
neemt plaats in de eerste wagen van het 
konvooi. Onder begeleiding van ver-
keersregelaars rijden de ongeveer 25 
auto’s en 4 motoren naar Nuenen en ko-
men we rond 18.30 uur via de Opwet-
tense Watermolen (Wolvendijk) Nue-
nen binnen. We maken een kleine 
tussenstop op de Kerkstraat zodat we 
tegelijkertijd met de gasten - die na het 
diner een (muzikale) openbare bijeen-
komst in de kerk hebben bijgewoond - 
het centrum van Nuenen binnenkomen. 
Gasten en bevrijdingsvuur verenigen 
zich op dat moment. Het vuur wordt ce-
remonieel overgedragen via de fakkel 
om daarna de van Duynhoven fakkel 
van Nuenen te ontsteken waarna de ce-
remonie voor Het Klooster gaat begin-
nen. De van Duynhoven fakkel is ge-
schonken door de heer van Duynhoven 
(oud veteraan) aan het bestuur van de 
gemeente Nuenen. 

Na afloop van de ceremonie worden 
de bloemstukken overgebracht van 
Het Klooster naar het bevrijdingsmo-
nument aan de Europalaan. 

Bevrijdingsritten
Tot voor kort droeg de bevrijdingsrit 
nog de naam Historische Rit Nuenen 
maar ondanks dat de naam aangeeft 
wat ermee bedoeld werd lag er nog 
een diepere betekenis onder. De rit 
voert ons langs plekken waar bijzon-
dere gebeurtenissen hebben plaatsge-
vonden, zie hieronder een klein deel 
van de tekst geschreven door Edwin 
Popken van Battlefield Discovery. 

We rijden aanstaande vrijdag in sa-
menwerking met Wheels een drietal 
ritten: Rit Nuenen (rit -A-) Checkpoint 
1: Bevrijdingsmonument. Op deze lo-
catie stond in de oorlog de boerderij 
van Vink. 

Voor vervolg van de route verwijzen 
wij u naar de site van Oranje Comité 
Nuenen of Facebook pagina:
https://nl-nl.facebook.com/oranje-
comitenuenen/

Teksten en copyright: Battlefield Dis-
covery (Nuenen) Edwin Popken 

Verwelkomen van de Bevrijdings 
Rit Nuenen
We zouden het zeer op prijs stellen, 
mochten wij bij u door de straat rij-
den, als u buiten zou staan om het 
Nuenense konvooi te verwelkomen. 
Deelnemen aan een rit: Het Oranje 
Comité Nuenen stelt kosteloze kaar-
ten ter beschikking voor deelname 
aan één van de ritten (tenzij er nog 
ruimte vrij is bij een volgende rit). Tic-
kets zijn verkrijgbaar via de kiosk waar 
reanactors (levend toneel) in histori-

sche kleding ze ter beschikking zullen 
stellen. We plannen drie ritten, elk ca. 
80 plaatsen (deelname te allen tijde 
voor eigen risico). Verder is er in en 
rondom het park gezelligheid. Muzi-
kale invulling wordt verricht door DJ 
Daan met muziek uit de jaren 1940-
1945. Het Oranje Comité Nuenen 
wenst u een fijne avond toe. 
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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 

Rond de Linde  Nr. 38 Donderdag 20 september 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
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•
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BIJEENKOMST PLANNEN NUENEN ZUID
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kern-
kwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw 
van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt 
woningen wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuur-
visie opgesteld. 

Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De 
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en 
de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die ge-
noemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt 
die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. De Mijlpaal verhuist naar 
Nuenen West. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheids-
centrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwonin-
gen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de 
Structuurvisie.

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld. Hij ligt nu 
6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode hun 
zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen. 
Mede op basis van de zienswijzen zal een definitieve structuurvisie 
worden opgesteld. Deze zal vervolgens ter besluitvorming in de ge-
meenteraad komen. De huidige planning gaat uit van vaststelling 
door de gemeenteraad in januari/februari 2019.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst 
over de Structuurvisie Nuenen Zuid op: maandag 1 oktober van 
19.00-21.00 uur in sporthal De Hongerman. 
Wij informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vra-
gen te stellen. Het is vrije inloop, maar wethouder Van Brakel zal 
om 19.30 uur een aftrap maken.

HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS
Nuenen voldoet (gedeeltelijk) aan taakstelling plaatsen vergun-
ninghouders
Één maand na de wettelijke toetsdatum heeft de gemeente Nuenen 
voldaan aan haar taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning. De gemeente heeft hiermee haar ach-
terstand ingelopen. Hiervoor stond de gemeente onder verscherpt 
toezicht van de Provincie. Dit is nu opgeheven. Het onderbrengen 
van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is een opdracht die 
niet altijd eenvoudig is om in te vullen. Wethouder Van Brakel: ‘Ik 
ben er trots op dat we de taakstelling van het eerste half jaar 2018 
hebben behaald. We hebben alle personen die we nog moesten 
plaatsen vanuit 2017 én de personen die we dit eerste half jaar 
moesten plaatsen, allemaal een goede plek kunnen geven. We gaan 
er natuurlijk vol voor om ook de taakstelling voor de tweede helft 
van 2018 te behalen.’ 

De gemeente Nuenen kreeg voor de eerste helft van dit jaar de op-
dracht om voor 18 personen, die een verblijfsvergunning hebben 
gekregen, woonruimte te verzorgen. In 2017 is het niet gelukt om 
alle personen te plaatsen. Er stonden nog 7 mensen op de wachtlijst. 
In totaal moesten er dus 25 personen aan woonruimte geholpen 
worden. Geen eenvoudige opgave omdat er in Nuenen weinig so-
ciale huurwoningen zijn. Toch is het gelukt om de 25 mensen woon-
ruimte te bieden met behulp van de woningbouwcorporatie(s). 

Voor de tweede helft van 2018 moet de gemeente Nuenen nog eens 
15 personen plaatsen in een woning. Dat kunnen nareizigers zijn in 
het kader van gezinshereniging, gezinnen en/of alleenstaanden. 
De gemeente Nuenen heeft er alle vertrouwen in dat zij aan de taak-
stelling voor de tweede helft 2018 zal voldoen. Voor deze periode 
zal huisvesting worden georganiseerd door middel van het inzetten 
van vrijkomende (bestaande) woningcorporatiewoningen en tijde-
lijke woonruimte in gemeentelijk eigendom. 

Er zijn ook vergevorderde plannen voor tijdelijke sociale woningen 
aan het Witte Hondpad. Zoals het nu naar uitziet zullen deze in de 
eerste helft van 2019 er staan en een bijdrage gaan leveren aan het 
voldoen aan de taakstelling van 2019. Het toevoegen van sociale 
woningen blijft nodig om te blijven voorzien in voldoende huisvesting 
en om verdringen op de woningmarkt tegen te gaan.

BLADKORVEN 
De buitendienst van de gemeente Nuenen start op 1 oktober met 
het plaatsen van de bladkorven. Binnen twee weken zijn alle 140 
bladkorven geplaatst. Ze blijven staan tot 15 januari 2019, zodat 
ook uw kerstboom nog in de bladkorf kan. 

De bladkorven mogen gebruikt worden voor bladeren, takken en 
grasmaaisel van de gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker géén 
groente- en fruitafval, om ongedierte te voorkomen. Als u het blad 
bij elkaar harkt, neem dan ook 
meteen even uw eigen stoepje mee. 

Wij rijden wekelijks de gehele 
route om de bladkorven leeg te 
maken. U hoeft hier dus geen mel-
ding van te maken. Heeft u veel 
blad- of snoeiafval, rij dan naar de 
milieustraat Nuenen want ook 
daar is tuin- en snoeiafval gratis! 
Samen doen we meer! 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 09-09-2018 EN 16-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bakertdreef 28 Plaatsen carport en overkapping 
Zuiderklamp bij 26 en 28 Vervangen van duiker 
Vaarle 8 Plaatsen kapschuur 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Weverstraat 132 Plaatsen erfafscheiding 
Beatrixstraat 26 Wijzigen gebruik, realiseren trimsalon 
Goudhoeksland 47 Oprichten woonhuis 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Oudenstein 9 Oprichten overkapping 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Open Dag Showkorps O&V 
 23 september 
Heuvelplein Gerwen Prinsenbal 
 23,24,25 november en 1 december 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast Circus Barani 26 - 30 september 
Schepen Maaslaan Straatbarbecue 23 september 
Nuenen Collecte Oranjefonds 
 11-15 juni 2019 
Nuenen Collecte Drumfanfare Jong Leven 
 2019 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
12-09-2018 Eeneind Ontwerpbestemmingsplan “Eeneind 2018”
  en ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
  wegverkeerslawaai 

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 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

De milieustraat is in september 
op woensdagavond nog open tot 20.00 uur.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

BEVRIJDINGSHERDENKING 
Ook na 74 jaar: Bevrijding geef je door! Bevrijding Nuenen vieren 
we op vrijdag 21 september vanaf 19.00 uur: Park Nuenen. U bent 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
Datum: 27 september 2018 locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur.
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

Onderwerpen o.a.
•	 Reconstructie	Broekdijk
•	 Bestemmingplan	Nuenen	Zuidoost
•	 Verklaring van geen bedenkingen bouw woonhuis Dubbestraat 2A
•	 Aanwijzing	categorieën	van	gevallen	waarin	een	verklaring	van	

geen bedenkingen niet is vereist
•	 Actualisatie	Beleid	sociaal	Domein	2018-2019

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 
of email griffie@nuenen.nl

Tentoonstelling cursisten Atelier Van Gogh

Docent José Jansen over haar 
teken- en schildercursussen
Door Caroline van Nes

Van 4 september tot en met half oktober is in Het Klooster een tentoonstel-
ling te zien met werk van cursisten van Atelier Van Gogh. Een mooie moge-
lijkheid om inspiratie op te doen om zelf een nieuwe creatieve hobby op te 
pakken of verder uit te breiden. Er wordt les gegeven door docenten die zijn 
opgeleid aan de Kunstacademie en zelf allemaal actief zijn als autonoom 
kunstenaar. Een van hen, José Jansen, vertelt over haar verschillende cur-
sussen en waarom het zo leuk is om creatief bezig te zijn.

Modeltekenen
Deze week gaat de cursus Modelteke-
nen en -schilderen van start, een van 
de cursussen die José geeft. Verder kun 
je bij haar Portrettekenen en -schilde-
ren en de cursus Tekenen en schilde-

ren voor beginners en gevorderden 
volgen. Een heel pakket. “Ja, dat klopt”, 
begint José. “Ik geef momenteel drie 
cursussen, waarvan portrettekenen 
start in februari. Deze week ben ik ge-
start met Modeltekenen en -schilde-

ren en gelukkig zijn er op het laatste 
moment nieuwe cursisten bij geko-
men. Voorheen was dat nooit een pro-
bleem, ik had zelfs een wachtlijst, maar 
de laatste jaren gaat het moeizamer. Ik 
denk dat de verandering te maken 
heeft met de sociale media. Mensen 
lijken wel wat preutser te zijn gewor-
den, iedereen heeft natuurlijk tegen-
woordig een camera bij zich en men is 
misschien bang dat dingen worden 
vastgelegd en gedeeld. Dat is jammer, 
want bij het tekenen van een naaktmo-
del gaat het helemaal niet om de bloot-
heid. Het gaat om de lijn, de vorm, 
kleur, licht en donker, over het alge-
meen gaat het om de training van het 
oog, om exact te leren kijken.”

Iedereen kan het
Een teken- of schildercursus kan een 
prettige manier van ontspannen zijn, 

bijvoorbeeld na een zware werkdag. 
José: “Wanneer je creatief bezig bent 
op het doek, word je gedwongen om in 
het hier en nu te zijn. Dat is heel goed 
om te ontspannen. Je leert te denken in 
beelden, op een hele andere manier 
dan je misschien gewend bent. Men-
sen denken soms dat ze het niet kun-
nen, maar in principe kan iedereen de 
basisbeginselen leren. Het mooiste 
vind ik als iemand er na een paar les-
sen achter komt: ‘Hé, ik kan dit!’ en al 
echt iets moois op papier zet, een 
kunstwerk  waar ze zelf verbaasd over 
zijn. Ik leer mensen om ‘out of the box’ 
te denken. Je moet het willen en er hart 
voor hebben, dan komt de creativiteit 
vanzelf. Beginners en gevorderden zit-
ten bij mij bij elkaar in de les, iedereen 
krijgt veel persoonlijke aandacht en ie-
dereen werkt op zijn of haar eigen ni-
veau.”

Heeft u zin om uw creatieve kant te 
ontdekken? Er is nog ruimte bij de ver-
schillende cursussen van José. Voor in-
spiratie neem eens een kijkje in Het 
Klooster wat andere cursisten hebben 
gemaakt. Voor meer informatie: 
www.ateliervangogh.nl



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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 20 t/m woensdag 26 september

Sperziebonen
 1/2 kilo 0,89
Bosuien        
pan klaar   per bos 0,79

Venkel salade     
 250 gram1,99

Elstar     
 hele kilo 1,29

Avocado          
 per stuk 1,29

Vertrouwd adres, voor veel lekkers, 
met passie voor u klaar gemaakt!

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 Verse 
Kip schnitzels ...........5,95  
4 Varkens
Filet lapjes .......................5,95  
4 Runder
Minute steaks ............6,50  
Carpaccio di Nocci
“Varkensfi let met noten tapenade”
100 gram  ................................................2,25
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Snijworst ................ samen 3,75
Bourgondische Rib
“Uit eigen keuken”, 100 gram  ................1,95
4 Gegrilde 
Kippenpoten ..............5,00  

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Acties week 38 : geldig maandag 17 t/m zaterdag 22 september
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood 
Rond meergranen brood. 2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Koolhydraatarm Fitbrood  
volkoren of meergranen 
 1+1 GRATIS
_____________________________________________________

6 Anijskrollen + 
pak speculaas   NU € 495
_____________________________________________________

Chipolata vlaai
   NU € 1295
_____________________________________________________

NIEUW stroopwafelcake
     € 395
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes NU € 500
Bakkers Ontbijtkoek  NU € 200
Suikerbrood Brabants/Fries NU € 200

STUNTWEEK!
VAN 17 T/M 23 SEPTEMBER

MEDIUM PIZZA’S
BIJ AFHALEN

OPEN
VOOR
LUNCH

NA 16:00 UUR TOT 16:00 UUR3.99 2.99
 Domino's Nuenen • Parkhof 24 • 040 410 01 90 

   MA - VRIJ VAN 11:30 TOT 22:00, ZAT EN ZO VAN 13:00 TOT 22:00  #3
07

87
 

20180902125155_4694.adpro.indd   1 9/2/2018   12:52:05 PM

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

VLEESWAREN

VLEESWAREN



       % KORTING OP ONS 
UURLOON EN OP ONDERDELEN

(VANUIT ONZE VASTE LEVERANCIER)

       % KORTING 
OP BANDEN

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon.

GRATIS AIRCO- / VAKANTIE- 
OF WINTERCHECK

Tegen inlevering van deze bon.

OF WINTERCHECK

GRA
TIS w

inte
rch

eck

OF WINTERCHECKOF WINTERCHECK

GRA
TIS w

inte
rch

eckGRATIS wintercheck

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

GRATIS wintercheckGRATIS wintercheck

GRATIS aircocheck

(MITS VOORTVLOEIENDE REPARATIES DOOR 
ONS UITGEVOERD MOGEN WORDEN) 

APK

VAN DEN WILDENBERG

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

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

±150 kranten

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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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NIET ALLEEN VOOR 
VOLWASSENEN ZIJN  
DE KLEINE LETTERTJES 
BELANGRIJK

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

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

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

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

aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

WELKOM Orthoptist aanwezig

SEPTEMBER
KINDERBRILLENMAAND: 

1 GLAS GRATIS

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

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

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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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 
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 Podotherapie Stap en Dieetteam   
vestigen zich bij Fysiotherapie Kemps

soonlijk behandelplan opgesteld. 
Daphne: “klachten verminderen van 
cliënten is de uitdaging die ik zoek in 
mijn werk. Daarin is de samenwerking 
met Fysiotherapie Kemps een meer-
waarde omdat we de behandeling kun-
nen afstemmen waardoor de cliënt op-
timale zorg ervaart”.

Voeding en beweging  
Na de komst van Daphne bij Fysiothe-
rapie Kemps, was het contact voor uit-
breiding met diëtetiek snel gelegd. Lin-
da Hoebink, zus van Daphne, is al acht 
jaar eigenaar van Diëtistenpraktijk Di-
eetteam met drie vestigingen in de re-
gio. Voor Linda kwam een droom uit 
met de start van een praktijklocatie in 
Nuenen, het dorp waar ze opgroeide. In 
haar praktijk begeleidt ze cliënten van 
jong tot oud op weg naar een bewust(er) 

Samen stappen zetten
 Daphne Hoebink is eigenaar van Po-
dotherapie Stap. Recent heeft zij de 
stap gezet om een eigen praktijk te be-
ginnen. Daphne: “na jaren in een grote 
podotherapiepraktijk gewerkt te heb-
ben, was ik toe aan de stap om voor 
mijzelf te beginnen”. In haar praktijk 
helpt ze mensen met voet, enkel, knie, 
heup en rugklachten of met klachten 
aan het houdings- en beweegsysteem, 
die voortkomen uit een afwijkend 
functioneren en/of afwijkende stand 
van de voeten. Iedere voet is anders. 
Het luisteren naar de klacht(en) en het 
onderzoeken van de voet en het loop-
patroon, is de basis van het werk en 
staat daarom hoog in het vaandel bij 
Podotherapie Stap. Vervolgens wordt 
een diagnose en een kwalitatief en per-

Daphne Hoebink (Podotherapie Stap), Raymond Hurks (Fysiotherapie Kemps) en Linda 
Hoebink (Dieetteam).

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Al meer dan 38 jaar is Fysiotherapie Kemps gevestigd aan de Pijlkruidhof 2 
in Nuenen. Sinds kort zijn Podotherapie Stap en diëtistenpraktijk Dieet-
team gestart bij Fysiotherapie Kemps. 

eetpatroon en gezonde(re) leefstijl. 
Daarnaast ligt de focus in de praktijk op 
dieetadvisering aan cliënten met diabe-
tes, hart- en vaatziekten, longziekten, 
(ziekte gerelateerde) ondervoeding en 
overgewicht. Linda: ‘’wat ik graag doe, 
is voedingswetenschap vertalen naar 
praktische en persoonlijke adviezen 
voor mijn cliënten. Dat ik mijn dienst-
verlening nu kan uitbreiden met bewe-
ging maakt dat ik mijn cliënten een to-
taalpakket kan bieden”. 

Samen maken wij gezond bewegen 
mogelijk
Raymond Hurks eigenaar van Fysio-
therapie Kemps is blij met de komst 
van Podotherapie Stap en Dieetteam: 
“dat we nu ook gespecialiseerde zorg 
voor voeten en voeding in huis heb-
ben, maakt dat we onze dienstverle-
ning nog beter kunnen laten aanslui-
ten op de hulpvraag van de cliënt”. Fy-
siotherapie Kemps is de laatste jaren 
gegroeid met manuele therapie, medi-
sche fitness en met op maat gemaakte 
beweegprogramma’s om te werken aan 
conditie en kracht. Sinds kort is het 
team uitgebreid met Melissa Pantjes, 
werkzaam in de praktijk. 

Kwaliteit en gemak 
Kwalitatief goede zorg en gemak voor 
de cliënt, dat is wat de zorgverleners 
aan de Pijlkruidhof 2 willen realiseren. 
De eerste reacties van cliënten en huis-
artsen uit Nuenen op de uitbreiding 
van Fysiotherapie Kemps met Podo-
therapie Stap en Dieetteam, zijn en-
thousiast. Voor meer informatie, kijk 
op de websites van de praktijken www.
podotherapiestap.nl, www.dieetteam-
brabant.nl, www.fysiotherapiekemps.
nl of kom langs aan de Pijlkruidhof 2. 

WIE HEEFT MIJN STENEN POMPOENEN UIT MIJN VOORTUIN MEEGENOMEN? 

Jo verhagen, Raupplaan 53, Nuenen, tel 040-2835434.

Daarom Houben tegen fusie
Een burgemeester behoort boven de partijen te staan. Zo niet in Nuenen. Houben is duide-
lijk tegen fusie met Eindhoven.
Nu weten we waarom hij zitvlees heeft. Hij woont op kosten van de gemeente, dus van 
ons, in een langgevelboerderij en bespaart zo per maand vele honderden euro’s huur.

J. Lammerts, Toon Swinkelshof 2,  Nuenen

Ook dit jaar weer      
‘Herdenken zonder Monument’
Overal in deze regio worden er dezer weken, bij daarvoor speciaal opgerichte herden-
kingsmonumenten, het feit herdacht, dat we 74 jaar geleden werden bevrijd van de Twee-
de Wereldoorlog. In ons dorp was dat op 21 september 1944. En juist op de kop af a.s. vrij-
dag 21 september vindt ook hier in ons dorp deze jaarlijkse plechtigheid plaats van her-
denking van alle oorlogsslachtoffers en Nuenen bevrijding. In het verleden vond de 
herdenking van de oorlogsslachtoffers, voorafgegaan door een bezinningsdienst in de 
Clemenskerk, plaats bij het daarvoor speciaal door de gemeenschap van Nuenen c.a. op-
gerichte oorlogsmonument (1994 bij 50 jaar bevrijding van Nuenen) ‘Wederopstanding 
en bevrijding’ op de hoek Parkstraat/Europalaan en dan gevolgd door de Bevrijdingstap-
toe op het Van Goghplein. Maar sedert enkele jaren is dat niet meer zo. Waarom? Gebrek 
aan historisch besef of om verkeerstechnische redenen? De bezinningsdienst is gelukkig 
gebleven, maar het plechtige moment van herdenken van de oorlogsslachtoffers en be-
vrijding is niet meer bij het herdenkingsmonument maar voor Het Klooster, waar dan, na 
enkele toespraakjes, stemmige muziek en kransleggingen. Wordt het weer niet eens gauw 
tijd dat, zeker als volgend jaar Nuenen het feit gaat herdenken dat het 75 jaar geleden 
werd bevrijd, de herdenking en bevrijding weer plaats gaat vinden op de plaats die daar-
voor speciaal is ingericht, namelijk bij het herdenkingsmonument ‘Wederopstanding en 
Bevrijding’, de plaats waar in september 1944 bij boerderij Vink bij een tankslag twee En-
gelse militairen sneuvelden.

Rens Kuijten, Vondelstraat 6, Nuenen

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

Ingezonden brieven

 

 

 Lezing over weide-
vogelbescherming
Tom van Lieshout, coördinator van de 
vogelweidegroep Boerdonk e.o. geeft 
maandag 24 september een presenta-
tie. Hij wil graag vertellen wat er alle-
maal bij komt kijken om weidevogels 
te beschermen. Samen met zo’n 15 en-
thousiaste vrijwilligers uit Boerdonk, 
Erp en Keldonk gaat Tom ieder voor-
jaar op zoek naar nesten om deze ver-
volgens te beschermen. 
IVN-ruimte Het Klooster, Park 1 Nuenen. 
Gratis, maar beperkte ruimte 50 pers.
20.00 uur op maandag 24 september.
Info: 040-2421423/06-10566487.
Website: www.ivn.nl/nuenen

Een cursus bij Seniorweb Nuenen
September is bij uitstek de maand om iets nieuws te gaan ondernemen. Of 
om iets te gaan doen wat u al zo lang wilde gaan doen, bijvoorbeeld uw ken-
nis over het gebruik van uw pc of tablet uitbreiden.

En voor wie een MAC-book heeft is er 
een cursus op woensdag om 11.00 uur. 
Die start op 3 oktober. Ook deze cur-
sus heeft nog meer aanmeldingen no-
dig om door te kunnen gaan.
 De cursus ‘Orde op de pc’ is de enige 
cursus van vier lessen en start op dins-
dag 13 november om 15.30 uur. Het is 
heel prettig als u foto’s en documenten 
snel terug kunt vinden op de compu-
ter!

Voor aanmeldingen tot 24 september 
geldt nog de 10% korting!
Zie verder de website seniorwebnue-
nen.nl.
Telefonische info over cursussen en in-
schrijvingen kunt u verkrijgen bij:
Mw. Mart Lokker, tel. 040-2840219, op 
werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur.

Voor een aantal cursussen van Senior-
web Nuenen zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Bij alle cursussen gaat het om vijf 
lessen van anderhalf uur. In de herfst-
vakantie bent u vrij.

De cursus Klik & Tik voor echte begin-
ners is er sinds kort ook voor de tablet, 
zowel voor de iPad als voor Android. 
Dit is op maandagochtend van 09.00 
tot 10.30 uur en de start is op 1 okto-
ber.
Voor de Klik & Tik-cursus op de pc 
zijn op de vrijdagochtend nog enkele 
plaatsen beschikbaar; zowel om 09.00 
uur als om 11.00 uur. Deze lessen star-
ten op 5 oktober. U werkt bij deze cur-
sussen individueel in eigen tempo en 
er is veel hulp direct beschikbaar.
De iPad-basiscursus start op maandag 
1 oktober om 11.00 uur, maar heeft 
nog meer aanmeldingen nodig om 
door te kunnen gaan.
De Windows 10-cursus voor gevor-
derden is er dit jaar voor het eerst en 
heeft ook nog enkele plaatsen vrij. Hij 
start op dinsdag 2 oktober om 15.30 
uur.

Hulp gezocht! 
Wist je dat de Intocht Sinterklaas Nuenen geheel door vrijwilligers georga-
niseerd wordt (dus niet vanuit de gemeente zoals velen denken) en dat wij 
afhankelijk zijn van subsidies en andere inkomsten uit bijvoorbeeld 
sponsoring? 

lijke dag: activiteiten verzinnen, spon-
soring, de intocht, het grote feest en ga 
zo maar door. De voorbereidingen zijn 
al in volle gang, maar alle hulp is ui-
teraard nog welkom. 

Ook tijdens het weekend van de in-
tocht kunnen we veel hulp gebruiken. 
Er moet altijd veel gebeuren: hekwer-
ken plaatsen, ruimtes inrichten, gri-
meren, versieren, catering verzorgen, 
voertuigen rijden, ga zo maar door. 
Ook zoeken wij nog mensen  (jongvol-
wassenen en het liefst ervaren) die ge-
stalte willen geven aan de personages 
tijdens de intocht. 
Zonder extra hulp wordt het voor ons 
steeds moeilijker om de intocht van de 
Goedheiligman in Nuenen te organise-
ren. Bent u of kent u iemand die interes-
se heeft of denkt u op welke manier dan 
ook iets voor ons te kunnen betekenen, 
neemt u dan contact met ons op via: 
zwartepiet@sinterklaasnuenen.nl

Ook jij kunt je steentje bijdragen aan 
de Stichting Intocht Sinterklaas Nue-
nen. Wij zoeken mensen die mee wil-
len helpen binnen de algehele werk-
groep. Hierbij kun je dus denken aan 
alle voorbereidingen voor deze feeste-

Het kan in Nuenen!

Wilt u EHBO of 
reanimatie leren? 
Het nieuwe seizoen van EHBO-vereni-
ging Nuenen c.a. staat voor de deur. We 
starten weer met cursussen voor ieder-
een die niet met lege handen wil staan 
als er wat gebeurt. U kunt kiezen uit:
EHBO-cursus voor volwassenen (incl. 
reanimatie en bediening AED), leidt 
op voor het landelijk erkende diploma 
van het Oranje Kruis. Deze tiendelige 
cursus start op woensdagavond 14 no-
vember om 19.30 uur. Vervolgens elke 
woensdagavond t/m 20 maart 2019.
EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact komt 
met kinderen. Dus oma’s en opa’s, pa-
pa’s en mama’s, maar ook professio-
nals. Deze vierdelige cursus start op 
donderdagavond 8 november om 
19.30 uur. Vervolgens elke donderdag-
avond t/m 13 december 2018.
Cursus Reanimatie en AED-bediening 
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk 
eenvoudige vaardigheden in slechts 1 
avond, met theorie maar vooral prak-
tijk. U beheerst de reanimatietechniek 
en kunt met een gerust hart een AED 
van de muur halen én bedienen. We 
starten op woensdagavond 17 oktober 
om 19.00 uur. De training duurt tot 
23.00 uur.
Heeft u reeds een diploma reanimatie? 
Om dat geldig te houden kunt u deelne-
men aan de herhalingscursus op woens-
dagavond 24 oktober. Ook dan starten 
we om 19.00 uur. De tweede mogelijk-
heid is op dinsdagavond 27 november. 
Laat uw diploma niet verlopen!

Prijzen: EHBO voor volwassenen 
€ 150,- | EHBO aan kinderen € 100,- | 
Reanimatie €40,- | Herhaling reanima-
tie € 30,-. Cursussen worden mogelijk 
(voor een deel) vergoed door uw zorg-
verzekeraar. Wij adviseren u dit na te 
vragen. Bovenstaande opleidingen 
worden gegeven in dorpshuis ‘De Kop-
pelaar’, Koppel 1 te Nederwetten. 

 Wilt u meer info of inschrijven? Kijk op 
www.ehbonuenen.nl of stuur een be-
richt naar: ehbo.nuenen@onsnet.nu. 

Start: TOP 2000-koor  
op 21 september
Wie kent het niet? Zo tussen Kerst en 
Oud en Nieuw op Radio 2, urenlang de 
hits van ‘vroeger’?
Het leuke is, er zit altijd wel in elk uur 
een nummer, dat je herinneringen 
geeft en dat je, net zo gek als toen, die 
nummers lekker meezingt, mee-swingt 
of even lekker weg zwijmelt.
Wat zal het leuk zijn, omdat lekker zin-
gen met een paar mensen erg leuk is 
om te doen! Vanaf dit seizoen starten 
we met een TOP-2000 koor in Nue-
nen. Gewoon een uurtje lekker zingen 
en swingen op de Dire Straits, The 
Beatles, of the Stones, Queen, Paul Si-
mon, of zelfs Simon and Garfunkel, 
Boudewijn de Groot, BLØF, enz….. : 
Lekkere liedjes voor elk wat wils.
Het idee en het format is erg eenvou-
dig: een keer in de maand (de derde 
vrijdagavond) en  iedereen kan mee 
doen. Als het kan, zingen we de liedjes 
meerstemmig, gewoon gezellig. 
Aan het eind van elke repetitie kiezen 
we onder het genot van een hapje en 
drankje het repertoire voor de volgen-
de keer. 
Start en eerste kennismakingsavond:  
vrijdag 21 september om 20.00 uur.
In Kerkelijk Centrum de Regenboog, 
Sportlaan 5, Nuenen. Meer info en aan-
melden op: p.r.weijmans@gmail.com
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merginfarct met dwarslaesie tot gevolg, ze 
raakte verlamd vanaf haar middel. Vier maan-
den later ging Thea naar Hoensbroek voor 
revalidatie. Daar lag ze twee jaar in een zand-
bed en onderging ze vier hersteloperaties.

Optimistisch en positief
Ondanks alle ellende kijken Ger en Thea naar 
mogelijkheden en zijn optimistisch en posi-
tief. “Ze klaagt of moppert nooit” vertelt Ger. 
Artsen schetsten het perspectief dat ze niet 
meer rechtop zou kunnen zitten en altijd bed-
legerig zou blijven. Thea reed echter in haar 
rolstoel meteen naar het dagverblijf, toen ze 
voor de eerste keer rechtop zat. Ze kreeg een 
indicatie voor 24-uurs thuiszorg, maar vlak 
voordat ze naar huis ging, ontving ze een 
telefoontje dat de zorginstelling ervan afzag. 
Savant wilde de zorg wel op zich nemen en 
zo werd Thea hun eerste cliënt in Nuenen.

Ritme van de mantelzorger
Ger neemt samen met de verpleging de 
dagelijkse zorg voor zijn vrouw op zich. Er 
zijn vier momenten van verzorging; ’s mor-
gens, tussen de middag, om 16.00 uur en ’s 
avonds voor het slapen gaan. Hij staat om 
05.00 uur op, geeft Thea wat te drinken en 
legt haar op haar andere zij. Om 06.15 uur 
gaat hij werken en om 08.00 uur komt de 
verpleging. Als Ger thuis komt, is hij tussen 
vijf en zeven uur ’s avonds bezig met koken, 
afwassen en opruimen. Hij doet de was en 
de boodschappen. Eén keer per week komt 
een huishoudelijke hulp en omdat zij ziek is, 
maakt hij zelf het huis schoon.

“Ik was 10 jaar lang brandweerman bij Philips 
en lid van de vrijwillige brandweer in Nue-
nen” vertelt Ger glimlachend. Hij was chauf-
feur en pompbediende en hield zich bezig 
met controle, preventie en het verkennen 
van gevaarlijke sto� en. Trots laat hij de zilve-
ren en bronzen medailles zien die hij heeft 
gewonnen tijdens de wereldspelen van po-
litie en brandweer. “Daar ging ik elke twee 
jaar naar toe. Ik ben in Stockholm, Barcelona, 
Minneapolis, Adelaide, New York, Quebec en 
Belfast geweest. Met de Philips brandweer 
zijn we Nederlands kampioen geworden. Ik 
heb van m’n hobby mijn beroep gemaakt 
en werk nu negen jaar als zelfstandig onder-
nemer. Bedrijven huren mij bijvoorbeeld in 
voor toezicht op laswerkzaamheden en ik 
meet het gehalte gevaarlijke sto� en”. 

Om te ontspannen, sport Ger heel graag, 
dat deed hij zeven keer per week: hardlo-
pen, � etsen, darten. Naar de sauna gaan, 
vindt hij ook � jn. Het komt er niet van. “Ik 
zou wel eens op vakantie willen gaan” be-
kent hij, “maar ik laat Thea hier niet achter”. 
De vreugde zit in hun samenzijn en de men-
sen om hen heen; twee kinderen en hun 
partners, drie kleinkinderen, familie en een 
grote vriendenkring.

‘Zicht op Mantelzorg’ is een serie van zeven 
verhalen over mantelzorgers. Na publicatie 
in deze krant worden alle verhalen gebun-
deld in een boekje dat voor de Dag van de 
Mantelzorg (9 november) huis aan huis ver-
spreid wordt in Nuenen.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Ik zou wel eens op vakantie willen 
gaan, maar ik laat Thea hier niet 
achter”. Ger Sanders

 

Mantelzorger

Ger Sanders

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

Ze waren 40 jaar getrouwd en hadden 
dat net gevierd, toen Thea van het ene 
op het andere moment niet meer kon lo-
pen en veel pijn had. Op 26 januari 2015 
werd ze ’s avonds om zes uur met spoed 

in een ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Twee jaar later kwam ze 
thuis, op 29 juni. In een aangebouw-
de ruimte aan hun huis zorgt Ger nu 
ruim een jaar voor haar.

De nieuwe, lichte ruimte ademt de sfeer 
van een ziekenhuiskamer waar alles 

voorhanden is voor de dagelijkse zorg van 
Thea; opbergkasten, een rolstoel, douche, 
verbandmiddelen, medicatie en een tillift. 
Achterin de tuin is een roldeur gemaakt 
zodat Thea in haar rolstoel naar de aange-
paste auto kan. Ger is zó blij met de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
die de verbouwing mogelijk heeft gemaakt. 
“Dankzij alle steun en met de gezamenlijke 
inspanning van onze kinderen, de ergothe-
rapeut, de gemeente en Savant, hebben we 
het tot nu toe gered” verzucht hij.

Diagnose en complicaties
Thea ging op haar werk weg en had nog maar 
een paar stappen buiten gezet, toen ze he-
vige pijn kreeg. Ze liep terug naar binnen en 
liet zich in de gang op de grond zakken. Daar-
op belde ze de huisbaas aan de overkant, die 
kwam meteen. In het ziekenhuis bleek dat in 
beide liezen de slagaders volledig dicht zaten 
en werden stents geplaatst. 
Na een dag kreeg ze 
een doorligplek met 
koudvuur en later 
kreeg ze een ruggen-

Vrijdagmiddag 28 september: 
Soleil Duo (cello en piano)

Kamermuziek   
in Raadszaal   
van  Het Klooster
Na de succesvolle concerten van stich-
ting Muziek in Huis in het vorig sei-
zoen, heeft Cultuur Overdag voor 
2018/2019 opnieuw een drietal con-
certen kamermuziek geprogram-
meerd. Met deze concerten wordt ie-
dereen dicht bij huis de mogelijkheid 
geboden te genieten van klassieke mu-
ziek door professionele musici. Mede 
dankzij een bijdrage van de gemeente 
Nuenen zijn de concerten ook zeer 
vriendelijk geprijsd.
Soleil Duo verzorgt het eerste concert 
op vrijdagmiddag 28 september in de 
sfeervolle Raadszaal van Het Klooster. 
Celliste Bea Andrés Molero en pianiste 
Maria Lopez Belarte brengen een ge-
varieerd programma waarvan zonder 
twijfel kan worden genoten.
Aanvangstijd van het concert: 15.00 
uur. Toegangsprijs: € 7,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee na afloop van het 
concert). Toegangskaarten zijn te koop 
via de website van Cultuur Overdag én 
op werkdagen tijdens kantooruren aan 
de balie van Het Klooster.
Meer informatie over het concert en 
een overzicht van alle andere activitei-
ten van Cultuur Overdag is te vinden 
op www.cultuuroverdag.nl 

Poëzie klassiekers en 
kleinkunstparels op muziek  
in het Van Goghkerkje  
Op zondag 23 september vindt in het Van Goghkerkje in Nuenen een bij-
zonder optreden plaats van Otine van Erp en John van der Sanden. Het 
programma ‘Terwijl de kater sliep’ neemt het publiek anderhalf uur mee 
langs hoogtepunten uit de vaderlandse poëzie en de Nederlandse klein-
kunst. Klassiekers als ‘Denkend aan Holland’ van Marsman of Vasalis’ ‘De 
idioot in het bad’ worden moeiteloos afgewisseld met kleinkunst van 
Bram Vermeulen of Toon Hermans. En ook werk van recentere datum 
wordt niet geschuwd.

is ook geschikt voor jongeren en scho-
lieren. Om die reden bieden we kinde-
ren tot 16 jaar dan ook gratis toegang 
tot onze voorstelling’, vult Otine van 
Erp aan. 

Op zondag 23 september spelen ze dus 
in Nuenen in het mooie Van Gogh-
kerkje. ‘Een prachtige plek, waar onze 
gedichten ongetwijfeld helemaal tot 
hun recht komen’, besluit Otine. ‘En we 
beginnen de voorstelling altijd met een 
lied van drs. P. De titel van dit pro-
gramma (terwijl de kater sliep - red.) 
komt uit het lied ‘de zusters Karama-
zov’. We zongen het vroeger met de 
kinderen op de achterbank op een lan-
ge autorit.’ 

Zondag 23 september, Van Goghkerk-
je Nuenen. Aanvang 14.30 uur. Kaart-
verkoop aan de kassa. € 10,- entree (in-
clusief consumptie). Tot 16 jaar gratis 
entree.

Otine van Erp speelt accordeon. Zij 
studeerde aan het Tilburgs conserva-
torium en na een carrière die haar 
langs internationale podia voerde is zij 
nu ook actief in het cultuuronderwijs. 
Daarnaast geeft ze bij Kunstkwartier 
les op haar instrument in Het Klooster 
te Nuenen. Ook is zij de drijvende 
kracht achter het Windkrachtfestival 
in Helmond. ‘Voor dit programma heb 
ik een aantal gedichten voorzien van 
muziek. Het accordeon is een instru-
ment dat heel geschikt is om de sfeer 
van een gedicht te versterken: van Ar-
gentijns passioneel tot klezmeriaans…’
John van der Sanden is een neerlandi-
cus die al tientallen jaren op het po-
dium staat. Momenteel toert hij met 
‘De Mannen van Achterom’. Deze 
voorstelling zal op zaterdag 20 oktober 
in Het Klooster te zien zijn. Hij speelt 
contrabas en zingt. ‘Het is heel fijn om 
mooie teksten te zingen, er iets bij te 
vertellen en samen met het publiek te 
genieten van een kleine door onszelf 
samengestelde bloemlezing.’

Het duo speelt momenteel vooral in 
grotere huiskamers en kleine theater-
kerken. “Erg leuk om te doen, want er 
is veel interactie mogelijk met het pu-
bliek’, aldus John van der Sanden, ‘dat 
maakt het een hele fijne ervaring’. Dat 
blijkt ook wel uit de vele goede reacties 
die het duo kreeg na eerdere optre-
dens. ‘Een feest van herkenning’, 
noemde een van de bezoekers de voor-
stelling onlangs. ‘Misschien was zij wel 
wat op leeftijd, maar ons programma 

Jan Bunthof nieuwe koning 
van het Heilig Kruisgilde
 
Om exact 09.30 uur trok het gilde op om bij een stralende herfstdag de teer-
dag met een gebed en goede wensen van gilden heer Hans Vossenaar, te be-
ginnen. Na de ko�  etafel presenteerde de Hr. P Beliëns uit België de nieuwe 
uniformen van het gilde. Het huidige uniform heeft duidelijk als voorbeeld 
gediend voor het nieuwe uniform, echter zijn er wel veel verbeteringen die 
de eenheid en uitstraling van het gilde ten goede zullen komen…. een ech-
te � nishing touch voor het gilde.

van de traditionele opluistering van 
het gilde en van de mooie woorden die 
er gesproken werden na de vendelhul-
de en de eed van trouw-vernieuwing 
aan het geestelijk gezag. Het gilde ver-
trok nadien naar de Schutsherd om 
wederom onder een stralende herfst-
zon de koning een receptie aan te bie-
den. 

Aan het einde van de receptie kon de 
koning aankondigen dat de opbrengst 
€ 295,- geschonken wordt aan de Kin-
derVakantieWeek van Gerwen.

Na deze mooie receptie konden we sa-
men met onze Duitse Schutsenbroe-
ders Und Schutsenzwesters uit Essen 
Fistlaken, die er weer een gezellig dag-
je Gerwen van maakten, deze twee da-
gen afsluiten. 

 
Om 13.30 uur trok het gilde 3x om de 
schutsboom om alle mogelijke boze za-
ken van de boom te verwijderen. 14 
kandidaten hadden zich aangemeld en 
wisten bijna zeker dat zij het zouden 
worden. Toch werd er 114 x geschoten 
en kon Jan Bunthof voor de tweede keer 
tot koning van het gilde geïnstalleerd 
worden. Nadat hij door het gilde met 
een ‘lang zal hij leven’ was toegezongen 
en er op de nieuwe koning was geproost 
met een echt Gerwens gebrouwen Hei-
lig Kruisje (bier), kon er per huifkar 
vertrokken worden om in Gerwen de 
trotse koning te presenteren. 
Op zondag 16 september trok het gilde 
samen met de nieuwe koning  op om de 
gilde heer Pastoor Hans Vossenaar in 
de nieuwe St Clemenskerk het 50-jarig 
bestaan van de kerk te vieren. In een 
bomvolle kerk kon iedereen genieten 
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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 laten we deze week ook weer mensen uit Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind aan het woord om te vertellen waarom zij TEGEN het voorstel tot 
samenvoeging van Nuenen met Eindhoven zijn. Zij gaan hun stem uitbrengen. Gaat u dat zeker zelf ook 
doen als u over uw en onze toekomst wilt meebeslissen.

Zie ook onze website

www.nuenenzelfstandig.nl 

en volg ons op Facebook: 
Nuenen Zelfstandig Actiecomité

U vindt in deze krant een inlegvel 
als raambiljet. Het Actiecomité 
vraagt u om dit raambiljet bij u 
zichtbaar voor het raam te han-
gen. Hiermee laten we duidelijk 
merken dat het samenvoegen van 

Nuenen c.a. met Eindhoven, door 
ons niet gewenst wordt. 

Gerda Hekker, voorzitter
José Hendriks, plv. secretaris

advertorial (deel 2)

 

Jan Zuring | 
Een graag geziene inwoner

Zolang er in Nuenen nog licht 
brandt, hebben wij Eindhoven 
niet nodig.
Ik stem dus tegen de 
samenvoeging met Eindhoven.

Martien Jansen | 
Voormalig wethouder gemeente 
Nuenen

We hebben goede afspraken 
kunnen maken met de regio en 
Provincie over de taakstelling 
van het aantal te bouwen 
woningen in onze gemeente.
Een annexatie door Eindhoven is 
totaal niet nodig. Ik stem daarom 
tegen de samenvoeging. Simone van den Reek | 

Een echte nuenense

Nuenen moet Nuenen blijven, 
zodat het haar dorpse gezellige 
karakter behoudt met al haar 
charme. Ik woon al mijn hele leven 
in Nuenen en mijn ouders en 
grootouders ook. Ik zou het zonde 
vinden als mijn toekomstige 
kinderen dat niet zouden kunnen.

Yasmyn Rybak-Rajewski | 
Trotse dorpsbewoner

Ik ga inderdaad stemmen tegen 
de gedwongen samenvoeging 
met Eindhoven, omdat ik in een 
dorp wil wonen en niet in een 
wijk van Eindhoven.

Cor Molenaar | 
Nuenenaar in hart en ziel

Zorg er voor dat ze met 
hun handen van ons mooie 
Nuenen af blijven. Verdedig 
onze eigen identiteit, ons 
rijk verenigingsleven, onze 
saamhorigheid en ons 
cultureel erfgoed. Ik stem op 
10 oktober tegen annexatie! U 
OOK? Ik reken op U.

Henny de Graaf | 
Betrokken inwoner

Natuurlijk ga ik nee stemmen 
tegen de samenvoeging met 
Eindhoven. We zijn niet voor 
niets uit Eindhoven vertrokken. 
Nuenen moet Nuenen blijven.
Nuenen, nooit de gekste, maar 
wel het  uniekste.

Marieke van Lier-Cornelissen | 
Een bezorgde inwoner

Ik stem absoluut tegen 
samenvoeging met Eindhoven. 
Stemmen voor een dorp is alles 
behalve sentimenteel. Groter is 
helemaal niet beter, dat wijzen 
diverse onderzoeken ook uit! 
Eindhoven is daar een voorbeeld 
van, kijk bijvoorbeeld maar naar 
de totale wanorde in het sociaal 
domein. Dat wil ik Nuenen niet 
aandoen!

Mark Elbers | 
Zanger / Nuenense Elvis

Nuenen moet NEE zeggen 
tegen deze vorm van 
machtsmisbruik: Eén voor allen 
en allen voor Nuenen. Een 
Nuenens huis in Eindhoven is 
een huis in een toekomstige 
achterstandswijk en deze min 
of meer verplichte fusie is 
gebaseerd op door de overheid 
opeengestapelde leugens/
onwaarheden.

Vlooienmarkt Panta Rhei   
weer groot succes
Door Caroline van Nes
 
Afgelopen weekend vond de 51ste editie van de grote vlooienmarkt van 
Panta Rhei plaats. Het weer zat mee, het bezoekersaantal was hoog en de 
stemming op de vlooienmarkt was opperbest. Panta Rhei medewerkster Lu-
zan staat bij de tassenkraam: “We hebben hele goede zaken gedaan. Vooral 
op zaterdag was het erg druk en gezellig. Maar ook vandaag, de zondag, 
loopt het nog lekker door.” Er was voor elk wat wils: onder andere tassen, 
keukengerei, � etsen, speelgoed en binnen nog boeken en kleding. De wat 
duurdere stukken werden tegen opbod verkocht op een heuse veiling. De 
bezoekers konden pannenkoeken en hamburgers eten en bij het hek stond 
een ijskar. Kortom: een zeer geslaagd weekend voor iedereen.

Grootste 
vlooienmarkt   
nu ook groen!
De 51ste editie van de grootste vlooien-
markt van Nuenen van Scouting Panta 
Rhei was weer grandioos. Natuurlijk 
doordat zoveel mensen in Nuenen zo-
veel spullen bewaren en langs de straat 
zetten maar vooral door de inzet van 
heel veel vrijwilligers, ouders, leden, 
oud-leden en andere ‘vrienden’ van on-
ze vereniging. Zonder deze geheel vrij-
blijvende inzet is deze markt niet mo-
gelijk. Deze keer willen we ook eens 
beide Nuenense kranten bedanken 
omdat zij de enige manier zijn om het 
hoe, wat, waarom en wanneer van deze 
markt onder de aandacht te krijgen van 
de gehele Nuenense bevolking. 
De opbrengst komt geheel ten goede 
aan het bestuurlijk draaien van de 
scoutinggroep e.d. Zodat onze speltak-
ken de door de leden betaalde contri-
butie geheel kunnen gebruiken voor 
waar ze zo ontzettend goed in zijn: het 
organiseren en uitvoeren van steeds 
weer nieuwe, originele, gekke en leer-
zame programma’s. 
Scouting Panta Rhei is een vereniging 
die veel waarde hecht aan de leefom-
geving en milieu. Vandaar dat we enige 
jaren geleden zijn begonnen met het 
op kleine schaal scheiden van de afval-
stroom die overblijft na twee dagen 
verkopen. Naast een grote afvalcontai-
ner hebben we daarom dit jaar ook een 
volle papiercontainer omdat nogal veel 
spullen in dozen en kranten wordt 
aangeboden maar ook kleding, schoe-
nen, hard plastic en oud ijzer wordt 
apart gehouden en naar de milieu-
straat gebracht of krijgen een andere 
bestemming. Zo zijn we niet alleen de 
grootste maar misschien ook wel de 
groenste vlooienmarkt van Nuenen? 
 Als je meer info wilt over Scouting Pan-
ta Rhei of wil je misschien lid of leiding 
worden, zie www.scoutingpantarhei.nl 
of mail naar info@scoutingpantarhei.nl. 
Anders zien we je volgend jaar weer op de 
52e vlooienmarkt. 

Esta’s van scouting Rudyard 
Kipling zoeken een schat
Afgelopen zaterdag moesten de Esta’s op zoek naar een schat. Om deze 
schat te vinden moesten de Esta’s een tocht lopen. Tijdens de tocht moesten 
ze op zoek naar codes die verborgen zaten in kleine schatten. Bij de blokhut 
aangekomen kon met de vier codes de geheime code worden gekraakt 
waardoor de schat tevoorschijn kwam; een enorme lading stuiterballen.

De esta’s hebben ook  een klein liedje: We 
gaan weer naar de jungle. Op zoek naar 
avontuur. Doen supergave dingen, iets 
anders ieder uur. Slingeren aan lianen, 
trotseren de rivier, speuren door de jun-
gle, zijn vriend van mens en dier. Jalahie.

Op kamp
Er zijn twee weekenden per jaar en 
daarnaast gaan de esta’s samen met de 
welpen de eerst week van de zomerva-
kantie op kamp. Hier beleven ze 5 da-
gen (zaterdag tot en met woensdag) 
een gaaf avontuur in een blokhut er-
gens in Brabant.

Heeft u een zoon of dochter die een 
keer zou willen meekijken bij de Esta’s? 
Aanstaande zaterdag is uw kind van 
harte welkom om mee te komen spe-
len. Aanmelden is niet nodig. Onze 
blokhut staat aan de Papenvoortse 
Heide 5b, midden in de bossen. 
www.rudyardkipling.nl

Wat doen Esta’s eigenlijk?
Elke zaterdag trekken de jongens en 
meisjes van de esta’s er samen op uit in 
het bos rond onze blokhut. Daar spe-
len we een spannend spel, leren we vei-
lig houthakken of lopen een tocht met 
kaart en kompas. Ook wordt er gere-
geld iets lekkers gemaakt op een kamp-
vuur en knutselen we iets moois in on-
ze blokhut, elke week iets anders. Sa-
menwerking, sociale ontwikkeling, 
scouting technieken en natuurlijk ple-
zier maken staat tijdens elke draaidag 
centraal.
Esta’s zijn jongens en meiden tussen de 
7 en 11 jaar en komen bij elkaar op za-
terdag van 10.00 uur tot en met 12.30 
uur.

De esta-wet
Een esta speelt samen met anderen in 
de jungle. Een esta is eerlijk, vriende-
lijk en zet door. Een esta zorgt goed 
voor de natuur.

Vlooienmarkt Panta Rhei   
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Ko� erbakverkoop 
in Gerwen 
Op zondag 23 september wordt voor 
de 15e keer de kofferbakverkoop in 
Gerwen georganiseerd. Spullen verko-
pen vanuit je kofferbak... hoe werkt 
dat? In Engeland is de ‘carboot sale’ al 
jaren een begrip. De deelnemers rijden 
met hun eigen auto het terrein op. Je 
parkeert in lange rijen naast elkaar. Er 
wordt van alles te koop aangeboden: 
tweedehands speelgoed, antiek, meu-
bels, dvd’s, witgoed, fietsen, te veel op 
op te noemen. Alles kan, spullen zó 
vanuit de kofferbak van een auto of 
aanhanger of busje. 

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. 
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree 
€ 2,- per persoon (dit is inclusief een 
kop koffie of thee aan de bar op ver-
toon van uw entreebewijs), voor kin-
deren tot en met 12 jaar is het gratis 
toegang. Er is ruim voldoende par-
keergelegenheid en parkeren is gratis. 
Op het terrein zijn toiletten aanwezig. 
U kunt er ook terecht voor een hapje of 
een drankje. Waar? Op het gildeterrein 
van het Heilig Kruisgilde, Lankveld 10, 
Gerwen. Kijk voor meer informatie op 
www.ko� erbakverkoop-gerwen.nl 

Gitarist  Eddie Franken  
in Van Goghkerkje
Op zondagmiddag 7 oktober speelt gitarist Eddie Fran-
ken om 15.30 uur in het Van Goghkerkje, Papenvoort 2a 
in Nuenen. Eddie Franken is dit jaar 25 jaar gitaardocent 
bij het Kunstkwartier in Het Klooster in Nuenen, hij 
heeft al die jaren met veel plezier en humor veel Nue-
nense kinderen en volwassenen leren gitaarspelen. Foto Karla Hoffman

Week van de Loopbaan,       
bezoek een coach bij jou in de buurt
Door Nannie van den Eijnden

werk te doen dat bij je past en waar je 
blij van wordt. Een loopbaanprofessio-
nal helpt je om helder te krijgen waar 
je tegenaan loopt en wat je daaraan 
kunt doen.

Als er iets gebeurt dat impact heeft, 
zoals ontslag, een organisatieverande-
ring of een nieuwe leidinggevende, 
kunnen spanningen optreden, thuis of 
op je werk. Meestal kom je daar zelf 
wel uit. Je pakt het probleem succesvol 
aan of kiest voor aan andere baan. Het 
kan ook zijn dat je daar zelf niet goed 
uitkomt. Dan is mogelijk een traject bij 
een coach iets voor jou.

Met jezelf aan de slag, leren leiding-
geven aan je zelf
Eén van de loopbaanprofessionals in 
de buurt is Jan Bezemer. In het door 
hem ontwikkelde coachingstraject ‘Le-
ren krachtig leidinggeven aan jezelf ’ 
laat hij je eerst je leven tot nu toe be-
schrijven. Uit deze biografie haalt hij 
samen met jou je natuurlijke talenten, 
kwaliteiten, drijfveren en vaardighe-
den. Je succesverhalen. Hij geeft oefe-
ningen en opdrachten mee die vaak 
verrassende inzichten en meer zelfver-
trouwen geven. Je leert jezelf beter 
kennen en komt in je kracht.

Jan werkt in zijn aanpak met levensthe-
ma’s als zingeving, vitaliteit en geluk. 
Hij helpt je je leven te ordenen en onaf-
gemaakte zaken op te ruimen. Relaties 
worden hersteld of in een ander per-
spectief gebracht. Dat zorgt voor nieu-
we energie (lees: vitaliteit). Waarden en 
drijfveren kunnen per levensfase ver-

De week van de loopbaan is een initia-
tief van de Nederlandse vereniging van 
loopbaanprofessionals NOLOC en be-
doeld om stil te staan bij je werk. Loop 
je er nog warm voor? De professionals 
van deze vereniging nodigen je uit 
voor een gratis loopbaangesprek.

Waar loop je tegenaan?
Veel voorkomende impasses zijn: werk 
doen dat niet meer past, gebrek aan 
zelfvertrouwen, onder je niveau wer-
ken, conflictsituaties op het werk of re-
latieproblemen thuis, op de automati-
sche piloot draaien of je teveel aanpas-
sen en daardoor je motivatie kwijt zijn. 
Er kunnen talloze redenen zijn waar-
om je vastloopt. Het kost veel energie 
als je te lang met loopbaanvragen blijft 
rondlopen. 

Als je bedenkt dat je gemiddeld zo’n 
90.000 uur van je leven werkt, besef je 
nog meer hoe belangrijk het is om 

Werk neemt in ons leven een belangrijke plaats in. Het zorgt voor inkomen, 
dagstructuur, sociale contacten, waardering en plezier. Je kunt je kennis, ta-
lenten, kwaliteiten en vaardigheden inzetten. Je doet waar je goed in bent 
en wat je leuk vindt. Toch?

schillen. Jan kijkt samen met jou naar 
wat er nu speelt, wat je inspireert en 
wat belangrijk voor je is, hoe je het bes-
te uit jezelf kunt halen. Hij bespreekt 
ook ineffectieve gedragspatronen, zo-
als te kritisch zijn naar jezelf en/of an-
deren, perfectionisme, je grenzen niet 
aangeven, niet zeggen waar het op staat 
of geen “Nee” durven zeggen. Je leert 
hoe je deze patronen kunt ombuigen 
naar nieuwe vaardigheden. Na een coa-
chingstraject bij Jan heb je in drie tot 
vier maanden deze resultaten bereikt: 
je weet wat je wilt en welke baan bij je 
past, kunt helder en effectiever com-
municeren, ervaart verdieping in je re-
laties, hebt meer zelfvertrouwen en 
toont persoonlijk leiderschap.

Als professioneel coach en trainer 
heeft Jan al vele organisaties en cliën-
ten in korte tijd uit hun impasse gehol-
pen. Neem de uitnodiging van NO-
LOC aan en bel of mail Jan voor een 
vrijblijvend gesprek.
www.janbezemercoaching.nl

 Cabaretgroep KUUB met 'STAPEL’ 
in Ons Tejater
Op zaterdag 22 september om 20.30 uur opent Ons Tejater het seizoen met 
cabaretgroep Kuub. Al onze voorstellingen zijn in het dorpshuis te Lieshout. 
Swingende � auwe kul, droogkomisch en soms stapelgek, zo kun je KUUB 
het beste omschrijven. De groep weet op een aanstekelijke manier humor 
aan muzikaliteit te koppelen. Sinds de oprichting in 2007 toeren ze door de 
hele regio, vooral op carnavalspodia, maar ook met regelmaat op feestjes, 
openingen en theaters.

In 2015 hebben de vijf heren hun leuk-
ste liedjes en sketches 'opgestapeld' en 
er een avondvullend programma van 
gemaakt: KUUB - STAPEL!
De show bevatte gouwe ouwe hits en 
nieuwe klassiekers, afgewisseld met 
oude en nieuwe sketches. In 2016 en 
2017 werd nieuw materiaal ontwik-
keld, en nu gaat de groep opnieuw de 
theaters in. Het programma is wat op-
gefrist en aangescherpt, maar de naam 

blijft hetzelfde. Wat kunnen we er ver-
der van zeggen? Dat u dit eigenlijk niet 
mag missen…

Kaartjes a € 12,50 (incl. 1 consumptie) 
zijn via internet te reserveren via: 
www.vierbinden.nl/theater/ons-teja-
ter. Resterende toegangskaarten zijn 
vanaf 1 week voor de voorstelling te 
koop in het Dorpshuis te Lieshout te-
gen contante betaling.

OV chipkaart gevonden
Op zondag 16 september is nabij de kiosk in het Park van Nuenen een OV chip-
kaart op naam van B. Merks gevonden . De eigenaar kan contact opnemen mid-
dels telefoonnummer: 06 519 34 519.

 Vissersvrouwenkoor    
De Walnoten bestaat 20 jaar
Het zeeliedjeskoor is twintig jaar geleden opgericht door een aantal part-
ners van de mannen van Dwarsgetuigd, het shantykoor dat vorig jaar het 
twintig jarig bestaan heeft gevierd. De dames hadden ook a�  niteit met het 
zingen van liedjes over van alles wat met de zee te maken heeft en hebben 
zich verenigd in schippersvrouwenkoor De Walnoten, zoals het toen 
heette. 

gouwe ouwe liedjes. Een moorddiner 
vormde het slot van de oergezellige 
feestdag,” vertelt een van de koorleden.

Gekleed als vissersvrouwen uit ver-
vlogen tijden wordt er regelmatig op-
getreden. Bij havenfestivals en, zorg-
centra. Maar ook bij particulieren en 
verenigingen die iets te vieren hebben. 
Het koor zorgt voor een aantrekkelijk 
programma, afgestemd op het pu-
bliek. Er worden vrolijke en ernstige 
liedjes in verschillende talen gezongen 
over alles wat met de zee te maken 
heeft. Een paar smartlappen horen er 
ook bij, zowel als meezingers van lang 
geleden. 

Op 30 september is het jubileumop-
treden bij de Weverkeshof. Vrienden 
familie en alle belangstellenden zijn 
van harte welkom. Er wordt opgetre-
den van 13.30 uur tot 14.00 uur en van 
14.15 uur tot 14.45 uur.
 
 

Kort na de oprichting sloten ook ande-
re dames uit Nuenen, Eindhoven en 
wijde omgeving zich aan. Het koor 
groeide tot wel 38 leden en kende ook 
krimp. Elke vereniging kent natuurlijk 
verloop. Maar steeds melden zich weer 
nieuwe leden aan. Op dit moment be-
staat het koor uit 28 enthousiaste zan-
geressen die begeleid worden door 
twee accordeonisten. Het geheel staat 
onder leiding van dirigente Yvonne 
Bouvrie. 

Het 20 jarig jubileum is in juni groots 
gevierd met een verrassingsprogram-
ma. “Wij begonnen met een fantas-
tisch hapjes-ontbijt in de tuin van de 
kok zelf. Daarna kwamen we terecht in 
Tilburg, waar we een rondvaart heb-
ben gemaakt met een gids die heel en-
thousiast over de ontwikkeling van het 
havengebied kon vertellen. Een groep-
je troubadours stapte onderweg aan 
boord en zij vermaakten ons met hun 

Nieuwe oktobertour Roon Staal
Zanger en componist Roon Staal tourt in oktober met een nieuw program-
ma langs 17 locaties door Nederland. Tijdens de komende tour zal er een 
nieuw album gepresenteerd worden. Een van de concerten vindt plaats in 
het Van Goghkerkje te Nuenen op zaterdag 6 oktober. Aanvangstijd is 20.00 
uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend. 

Songs die Staal speelt op zijn concer-
ten zijn eigen werken zoals Promise, 
Als Je Mij Zoekt en Weet Waarom Je 
Leeft, die diepgang geven aan het con-
cert en onthullen waarom hij aan de 
Universiteit van Amsterdam de ba-
chelor studie Wijsbegeerte heeft ge-
volgd. Maar dit zijn versieringen in een 
breed repertoire door de Westerse 
muziek heen, waarin klassieke stukken 
(Pie Jesu, Parelvissers, Panis Angeli-
cus) worden afgewisseld met bekende 
songs van onder andere The Beatles, 
Paul Simon, John Denver of van Ne-
derlandse grond, Boudewijn de Groot. 
Staal schuwt uitersten niet: zo wordt 
zelfs Ozzy Osbourne uit de kast ge-
haald met Dreamer - dat hij ooit in 
Hollywood opnam met producer Jim 
Ervin. Ook een crooner zoals Moon 
River of Blue Moon maken dat de 
avond heel divers is. 
 
De gehele tourlijst is te vinden op 
www.roonstaal.com. Hier vindt u alle 
informatie over de locaties en data. 
Kaarten zijn daar online te reserveren, 
of via tel. 06-30025992 en kosten € 15,- 
per stuk. 

Staal, die onlangs fraai gerecenseerd 
werd door Jacques d’Ancona en eerder 
al goede kritieken ontving van grote 
namen zoals Art Garfunkel en Gilbert 
O’Sullivan, heeft een authentieke en 
intrigerende performance en weet een 
steeds breder publiek te bereiken die 
zijn inmiddels vele CD releases weten 
te vinden. 
Ontdaan van glamour en show wisselt 
hij met behulp van zijn soepele tenor-
stem zeggingskracht en inhoud af met 
tedere melodieën en dan weer royaal 
pianospel. In 2011 nog genomineerd 
voor een musical award voor zijn rol-
vertolking van Peter Koot in de musical 
Petticoat en met veel eerder (2002) nog 
zijn hoofdrol in de rock-opera (!) Tom-
my van rock-group The Who in een 
productie van het Koninklijke Lucht-
macht orkest, trad Staal ook op in het 
voorprogramma van de legendarische 
Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) die 
Staal als zijn protégé koestert. Ook 
geeft hij optredens in het verre Oosten 
van Rusland (Vladivostok) en Japan. In 
november reist hij opnieuw af naar 
Azië voor een nieuw concert in dat 
laatst genoemde land. 

Naast het lesgeven heeft hij ook altijd 
veel opgetreden, in 1994 won Eddie 
Franken de Nederlandse Gitaarprijs en 
heeft toen o.a. in het Concertgebouw 
in Amsterdam opgetreden. Eddie heeft 
een brede muzieksmaak, hij speelt 
graag klassieke stukken van Bach, 
Spaanse en Zuid- Amerikaanse mu-
ziek maar ook rockmuziek van o.a. 
Status Quo.

Tijdens het concert in het Van Gogh- 
kerkje zal Eddie een programma spelen 
met muziek uit de Barok (Bach), uit de 
Romantiek (Barrios) en moderne gitaar-
muziek van de Amerikaanse componist 
Sid Robinowitsj. De toegang is € 12,- voor 
volwassenen, Kunstkwartier- leerlingen 
vanaf 16 jaar betalen € 6,- en kinderen t/m 
16 jaar hebben gratis toegang. Je kunt re-
serveren via hermatimmer@gmail.com
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Schuif even aan tafel bij.....
Peter Linders
De ‘KBO Schuif-lezingen’ wegens succes met weer een nieuw seizoen ver-
lengd. Dat mag je wel stellen bij de druk bezochte lezingen van de ‘Schuif’, 
de maandelijkse presentaties die KBO Nuenen ieder jaar opnieuw organi-
seert. Voor, door en over Nuenen en zijn inwoners. 

Europa om onderweg heel bijzondere 
mensen, maar vooral ook zichzelf te-
gen te komen.
Vijf weken en 3400 kilometer verder 
kon Peter aan de Middellandse Zee 
zijn vrouw Carin weer in zijn armen 
sluiten en was hij een boel levenserva-
ring rijker.
De eindeloze tocht was soms eenzaam, 
soms eng of spannend, soms meedo-
genloos uitputtend, maar vaak ook 
hartverwarmend.

Peter komt er graag over vertellen. Zijn 
boeiende verhaal zal worden onder-
steund door een mooie fotoreportage. 
De maandelijkse KBO lezingen zijn 
gratis toegankelijk voor iedereen, 
KBO-lid of niet, die geïnteresseerd is in 
het thema. U bent van harte welkom.

Op donderdag 27 september, ’s mor-
gens om 09.30 uur in de Trefpuntzaal 
van Het Klooster, bijt Nuenenaar Peter 
Linders het spits af van een nieuw sei-
zoen aan lezingen in 2018-2019.
Hij komt vertellen over zijn avontuur-
lijke fietstocht van Nuenen naar Zuid 
Spanje.

Na een hectische periode van mantel-
zorg, omdat het gezin van Peter Lin-
ders overvallen werd door ziekte, was 
hij toe aan een uitdaging, waarin hij 
zichzelf en zijn rust weer terug moest 
zien te vinden.
Als enthousiast sportfietser werd het 
een spannende fietstocht in zijn uppie 
naar Zuid Spanje. 
Alleen op zijn fietsje trapte zo de Nue-
nense banketbakkerszoon dwars door 

MS collecteweek:   
collectanten gezocht!
 
Van 19 tot en met 24 november organiseert het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de 
ziekte multiple sclerose (MS).

kost maar twee uur van je tijd. En het is 
nog leuk ook.  
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer info en meld je snel aan!

MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen MS 
en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge men-
sen in Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, oog-
klachten, krachtverlies, coördinatie-
stoornissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het Nationaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.
 
Laat mensen met MS niet aan hun 
lot over
Word collectant. Help mensen met 
MS. Collecteren is niet moeilijk en 

Veel belangstelling bij de 
heropening van Schijvens mode
Onder grote belangstelling opende Schijvens mode woensdag 12 september 
om 10.00 uur de deuren van haar prachtige nieuwe winkel aan de Parkstraat. 
De afgelopen weken werd er met man en macht gewerkt om de bestaande 
winkel om te toveren naar een moderne eigentijdse fashion store. 

“Wauw wat een verandering”, “Super-
gaaf”, “Wat een aanwinst voor Nue-
nen” waren aan de orde van de dag.  Er 
is echt helemaal niets meer hetzelfde, 
maar het vertrouwde gevoel is zeker 
gebleven. Onder het genot van een 
heerlijk ‘Brabants’ kopje koffie, staat 
het vaste team bestaande uit Diane, 
Irene, Elles, Trudy en Elske met heel 
veel plezier voor hun klanten klaar. 
Voorlopig worden ze nog even geassis-
teerd door de vaste crew achter Schij-
vens mode; Thea, Pernille en Rita.

De hele maand september staat in het 
teken van ‘Kraak de Code’ waarmee de 
zeer begeerde Giant E-Bike te winnen 
is. In samenwerking met Rubino ver-
loot Schijvens mode onder haar vaste 
klanten deze bijzondere fiets. Wat 
moet u er voor doen? Elke week staat 
er onderaan op de kassabon een vraag, 
deze onthuld een code. In de winkel 
krijgt iedere betalende klant een kaart-
je waar men deze code op in kan vul-
len. De laatste week van september 
zijn de cijfers compleet. De eerste 
week van oktober kunt u het kaartje 
komen inleveren bij Schijvens mode 
en op maandag 8 oktober zal de prijs-
winnaar bekend worden gemaakt. 

De oude gevel werd vervangen door 
een strakke pui met veel glas, waar-
door er een lichte open winkel is ge-
creëerd. Hierdoor kom je in de verlei-
ding een kijkje in de winkel te nemen. 
Het interieur is strak, met wit verlichte 
muren en afgewisseld met zwarte in-
dustriële wandmeubels. In combinatie 
met een goed lichtplan komt de kleur-
rijke collectie hierin als het ware tot le-
ven. De ruimtelijke indeling maakt het 
mogelijk de collectie te tonen zoals 
Schijvens mode dat graag wil. Naast de 
vertrouwde merken is de collectie uit-
gebreid met enkele nieuwe merken zo-
als Zizo, Maicazz en Dayz. De warme 
herfsttinten zorgen voor een prachtig 
kleurenpallet in de winkel, welke per-
fect wordt afgestemd met bijpassende 
tassen, stoere boots en sjaals. Ook 
nieuw zijn de lifestyle artikelen, met 
zorg verweven door de hele collectie, 
dit maakt het plaatje compleet. Hier-
mee weet Schijvens mode werkelijk te 
verrassen. Shoppen in deze winkel is 
een ware beleving.

Tijdens de openingsweek was er veel 
belangstelling, vaste klanten maar ook 
veel nieuwe en jonge gezichten kwa-
men de winkel bewonderen. Kreten als 

Supertrots op deze 4 generaties:  mijn oma Corry van Engeland 95 jaar uit Nuenen 
met dochter Ria van Hilten-van Engeland, kleindochter Judi Berhili-van Hilten en 
achterkleindochter Zahra Maria Berhili! Dikke kus voor jou oma! 

Belangrijke oproep aan 
deelnemers Hee doede mee
Op zaterdag 3 november vindt voor het vijfde jaar de Nuenense dorpsquiz 
‘Hee doede mee’ plaats. 

Om de voorpret nog verder aan te wakkeren én om de nodige voorbereidingen te 
kunnen treffen, wordt er van ieder deelnemend team aankomende zaterdag 22 
september om 19.00 uur één teamlid verwacht bij de kiosk in het centrum van 
Nuenen. Daarbij is het belangrijk dat het teamlid de teamnaam en het teamnum-
mer weet. Zorg dat ook jouw team vertegenwoordigd is, zodat je op 3 november 
niet met lege handen staat... 
 Voor meer informatie of voor het alsnog aanmelden van je team, kun je terecht op 
de website: www.heedoedemee.nl. Tot zaterdag!

Bent u niet de gelukkige winnaar van 
de E-Bike dan zijn er ook nog 2 outfits 
ter waarde van € 100,- en € 200,- te 
winnen. Voor verdere uitleg over het 
winnen van deze mooie E-Bike kunt u 
kijken op www.schijvensmode.nl, klik 
op ‘Onze winkels’ -> ‘Schijvens mode 
Nuenen’.

Bollen en bolletjes 
garen gevraagd
Donderdagmiddag, volop gezelligheid 
in een van de ruimtes van het gebouw 
van de Zuidzorg aan de Kloosterstaat. 
Een groep dames is aan het breien en 
haken onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Met vanzelfsprekend 
een koekje erbij. 
Voor breien en haken is veel garen no-
dig. Zeer waarschijnlijk ligt op planken 
in kasten, in dozen, op zolders nog veel 
garen te wachten op een nieuwe, goede 
bestemming maar breit en haakt de ei-
genaar van de garens niet meer. Wij 
zouden er erg mee geholpen zijn. En u 
vermoedelijk ook, omdat u een be-
stemming heeft gevonden voor deze 
garens en ruimte in uw kast krijgt.
Heeft u niet te dikke garens liggen en 
wilt u deze een goede bestemming ge-
ven? Wij zijn er erg blij mee.
Voor meer info kunt u contact opne-
men met Liesbeth Deckers 2845855 of 
met Ruud Moviat 2835000. 

Cursus natuurfotogra� e najaar 2018
Wegens het enorme succes en de grote belangstelling wordt de cursus na-
tuurfotogra� e in Nuenen voor de 18e keer georganiseerd. Hiervoor kunnen 
IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven.

koffie en thee wordt gezorgd. De prak-
tijkochtend is van 09.00 uur tot 12.00 
uur. De lessen worden gegeven in de 
IVN -ruimte van Het Klooster, Park 1 te 
Nuenen. Het meenemen van de eigen 
digitale camera met handleiding is bij 
alle theorielessen en praktijkdag nodig.

Aanmelding voor de cursus kan met 
een mailreactie naar ivn-natuurfoto-
grafie@outlook.com met vermelding 
van uw naam, volledig adres en tele-
foonnummer. (IVN leden met opgaaf 
van lidmaatschapnummer).
De kosten van de cursus inclusief cur-
susmateriaal, bedragen € 40,-. Gelieve 
het bedrag te voldoen vóór aanvang 
van de cursus op rekening nummer: 
NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. pen-
ningmeester IVN Nuenen o.v.v. cursus 
natuurfotografie najaar 2018. Deelna-
me wordt geregistreerd na ontvangst 
van uw betaling.
Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen. Overige aanmeldingen wor-
den op een wachtlijst geplaatst. Aan-
meldingen gelden op volgorde van 
binnenkomst. Voor info : 0622754367.
Zie ook https://www.ivn.nl/afde-
ling/nuenen-ca/fotowerkgroep.

Fotografie heeft de afgelopen jaren een 
vogelvlucht genomen. Steeds meer men-
sen houden zich hier mee bezig en moge-
lijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit 
op zijn eigen niveau en behoefte invullen. 
Ook binnen het IVN heeft de fotografie 
zijn plaats veroverd en de combinatie 
met onze prachtige natuur is natuurlijk 
een extra dimensie die we hierbij kunnen 
betrekken. We hebben daarom een cur-
sus georganiseerd die is opgezet en gege-
ven wordt door Frans van den Boom. 

De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 1 oktober: basistech-
niek van de fotografie. Mogelijkheden 
camera’s, diafragma, sluitertijd enz. 
Maandagavond 08 oktober: creatief 
aan de slag. Techniek, scherptediepte, 
compositie enz.
Zaterdagochtend 13 oktober: praktijk 
in een van de natuurgebieden van 
Nuenen c.a..
Maandagavond 22 oktober:  napraten 
over de praktijk en het bespreken van 
de ingezonden foto’s door middel van 
de computer en beamer. 

De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 
22.15 uur met een korte pauze. Voor 

Open dag 
Showkorps O&V 
 Zondag 23 september vindt de open 
dag van Showkorps O&V | Nuenen 
voor het eerst plaats op een nieuwe lo-
catie in het centrum van Nuenen. Na-
melijk het Kerkplein van de Heilige 
Clemenskerk.
Jong en oud zijn vanaf 13.00 uur wel-
kom voor een middag vol muziek, spel-
letjes, show, en gezelligheid. Voor de 
kinderen zijn er gratis stempelkaarten 
verkrijgbaar voor de spelletjes en ui-
teraard mogen alle instrumenten door 
jong en oud uitgeprobeerd worden.

Inschrijven Music Kids
Na de open dag zal op 25 september de 
opening van het nieuwe jaar Music 
Kids plaatsvinden. Inschrijven voor dit 
jaar gratis kennismaken met muziek is 
ook tijdens de open dag nog mogelijk. 
Kom langs bij de infostand voor de 
mogelijkheden.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 38

Horizontaal: 1 drasland 6 godendrank 12 jongen 14 vervoermiddel 16 jaartelling 
18 netelige toestand 21 dochter van Cadmus 23 eetgerei 25 stuk hout 26 spoorrijtuig 
28 mythologische figuur 29 loods 31 drinkgeld 32 bevel 33 vervoer 34 rekening-courant 
35 opstootje 36 boksterm 37 inhoudsmaat 38 pensioenuitkering (afk.) 39 familielid 
40 plaats in Gelderland 42 en wel 44 voedsel 46 Europese taal 47 heerser van Venetië 
49 boom 51 gewicht 52 plaats in Duitsland 53 scheepsvloer 54 ontkenning 
5757 plaats in Overijssel 58plaats in Overijssel 58 vorstentitel 60 bijbelse reus 62 kwajongen 63 op die plaats

Verticaal: Verticaal: 22 tweehoevig dier 3tweehoevig dier 3 voegwoord 4 wissel 5 bergweide 7 wandversiering 
8 bemanning 9bemanning 9 blijkens de akten 10blijkens de akten 10 vriend (Spaans) 11 vertering 13 jong dier 
15 drank 17 herstel 19herstel 19 stedenbouwkundige 20 plaats in Overijssel 22 Europees land 
24 land in Europa 27land in Europa 27 seniel 29seniel 29 boei 30 gevaarte 39 plant 41 dondergod 
43 Europese hoofdstad 45Europese hoofdstad 45 deel van de voet 48deel van de voet 48 plaats in Japan 50 uniek 
52 zwemvogel 55 roem 56roem 56 mager 59mager 59 persoonlijk voornaamwoord 61 ad acta

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

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

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

Oplossingen wk 37
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

PISTOOLSCHOTPISTOOLSCHOT

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.

ACUUT
BRANDSTICHTER
DEFTIG
DOLGELUKKIG
EXTRACT
FINISH
FRAAI
HANDVEST
KACHEL
KLIMOP
KRACHTHONK
KRIEK
KWART
LASER
LATEXLATEX
LAYOUTLAYOUT
LEEUWLEEUW
LUIERLUIER
LUNCHPAKKETLUNCHPAKKET
MANILLAMANILLA
NOODAANSLUITINGNOODAANSLUITING
OBJECTIEFOBJECTIEF
OOSTZEEOOSTZEE
RECTOR
RENTESTANDRENTESTAND
REPLICA
RETINA
SPLEET
STAAL
TABAKSPRODUCENTTABAKSPRODUCENT
TACKLE
TAIGA
TEKEN
TONEELLEIDER
TRIEN
TRONIE
VENUS
VERHEVEN
WAARNEMER
WATER
WENEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

9 2 5
9 1 4

2 8 5 7
2 4 7

1 3
8 6 1

8 5 4 6
6 1 9

1 6 8

Sudoku

week 36, Mw. M. Wagner, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: vrijwilligers 
voor ‘Het Tuincafé’ van de 
Walburg Tuinen tijdens het 
HERFSTWEEKEINDE  op 
6 en 7 oktober. Info: 040-
2449682 of dewalburg@
hetnet.nl

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
150 kramen. 30 septem-
ber: Bongerd in Breugel. 
7 oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel  11.00 - 14.00 uur. 
www.kinderkledingbeurs.net

ZONDAG 30 SEPT. 
SPIRITUELE BEURS. 
11.00-17.00 uur, 4 lezin-
gen + verkoop. Den Tref 
Alexanderhof 7 Hapert. 
Entree € 5,- max. consult 
€ 15,-. Kortingsbon www.
stichting-deva.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

040 - 304 64 23 | INFO@DOKTER-EN-VANHEUVEN.NL | WWW.DOKTER-EN-VANHEUVEN.NL
BEZOEKADRESSEN: ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 8  5623 PE EINDHOVEN | KLOOSTERSTRAAT 3  5671 BG NUENEN

FINANCIËLE PLANNING EN 
INTEGRAAL ADVIES OP HET GEBIED 

VAN HYPOTHEEK, INKOMEN 
EN VERMOGEN

Jouw fi nanciële rust 
is ons vermogen

Niels Dokter en Marc van Heuven

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

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

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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!

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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 Activiteiten   
WLG
Creatief 
met 
watten-
staa� es 
24 
september
Schilderen 
kan op veel 
manieren, 
met een 
kwast, met 
je vingers, 
met een spons of met een spuitbus. 
Maar heb je er ooit van gehoord dat je 
ook kunt schilderen met wattenstaaf-
jes? Ja, je weet wel, die dingen voor in 
je oren. Het kan echt en dan worden 
het nog prachtige kunstwerken ook. 
Je moet er wel een beetje geduld voor 
hebben, want met het wattenstaafje 
en de verf ga je heel veel stipjes zet-
ten. En heel veel stipjes op een rij 
worden een soort streep. Je kunt een 
schilderij maken van je eigen hand 
bijvoorbeeld, maar dan wel de kleur-
rijkste hand die je ooit gezien hebt. 
Deze leuke, creatieve activiteit is voor 
kinderen tussen de vijf en acht jaar 
oud. Wel even opgeven via mail of 
website van de WLG. Het is op 24 
september van 15.30 uur tot 17 uur 
De kosten voor deze leuke middag 
zijn drie euro. 

Creatieve 
markt 
7 oktober
De WLG is 
alweer heel 
druk bezig 
met de 
voorberei-
dingen 
van de 
Creatieve 
markt in 
Gerwen.
 Tijdens deze markt kunnen deelne-
mers hun zelfgemaakte creaties verko-
pen, technieken laten zien en worden 
er demonstraties gegeven. Ook zijn er 
optredens met muziek en zang. Je kunt 
meedoen met verschillende workshops 
en zelfs je portret laten schilderen. Na-
tuurlijk zijn er ook lekkere dingen te 
eten en te drinken.

Er is nog plaats voor kinderen om op 
te treden, laat je graag je zang, dans, 
toneel of muziek zien en horen, neem 
dan even contact op via onderstaan-
de email. Wel even opgeven voor 25 
september. We zien jou graag 7 okto-
ber tijdens de creatieve markt. Ver-
der willen we iedereen uitnodigen 
om deze leuke markt te bezoeken, 7 
oktober van 11 uur tot 16 uur in D’n 
Heuvel.

Aanstaande maandag staat de deur 
weer open vanaf 13.30 uur. De koffie 
en thee staan dan klaar voor de inloop-
middag van de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen. Website: www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. Mailadres: 
werkgroepleef baarheidger wen@
gmail.com, Telefoon: 06-41102625. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Kan oma met haar dementie wel mee naar         
 de uitvaart van opa?
 
In de week van Wereld Alzheimerdag vragen wij aandacht voor de moeilijke 
vragen waarmee u te maken kunt krijgen na een overlijden in de naaste 
omgeving van een familielid met dementie. Zou u het verdrietige nieuws 
vertellen en zo ja, hoe? En kan uw familielid mee naar de uitvaart of zou u 
het risico te groot vinden dat dit de verwarring alleen maar groter maakt of 
dat de ceremonie wordt verstoord?

Recht op emoties
De reactie van iemand met demen-
tie blijft moeilijk te voorspellen. 
Toch zijn diverse medici het erover 
eens; ook iemand met dementie mag 
zeker het verdriet voelen van een 
verlies, ook al is het maar even. Het 
buitensluiten van die persoon zou 
een dubbel gemis zijn; hij of zij hoort  
er gewoon bij als het enigszins  
mogelijk is.

Waar doen we goed aan?
Het is aan u, eventueel in overleg 
met de (verpleeg)huisarts of psy-
choloog, of en in welke mate uw 
naaste betrokken kan worden bij 
een afscheid. Indien uw familielid al 
te veel in een eigen wereld leeft, is 
het wellicht verstandiger om hem of 
haar rustig thuis te laten ten tijde 
van de uitvaart. Als u echter denkt 
dat uw naaste de overledene nog in 
enige mate herkende, kan het waar-
devol zijn om hem of haar (gedeel-
telijk) bij het afscheid te betrekken. 

Afscheid toegankelijk voor iemand 
met dementie
Wij kunnen het afscheid op zo’n 
manier aanpassen, dat we rekening 
houden met de mogelijkheden van 
uw naaste. We verminderen daarbij 
de aanwezige prikkels. Zo kan het 

een idee zijn om thuis of in een uit-
vaartcentrum in alle rust en beslo-
tenheid afscheid te nemen. Of we 
passen de volgorde binnen de uit-
vaart aan. Ook kunnen we rustige 
momenten inbouwen, vertrouwde 
elementen toevoegen, het woord-
gebruik (tijdelijk) aanpassen, etc. 
Daarbij zorgen we dat uw naaste, 
onder begeleiding van een beken-
de, de uitvaart altijd voortijdig kan  
verlaten. 

Met rust en respect
Voor ons is elke uitvaart maatwerk, 
maar dit afscheid vraagt om nóg 
meer flexibiliteit  en inlevingsvermo-
gen. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen op zijn eigen manier rustig 
en respectvol afscheid kan nemen. 
Uw naaste met dementie maar juist 
ook u, zonder extra zorgen. We 
bespreken graag wat in uw situatie 
zou passen.

 
        

Nieuw financieel adviesbureau in de regio

Dokter & Van Heuven:       
“Jouw � nanciële rust is ons vermogen”

kennis nodig is op een dieper niveau, 
brengen we onze klant in contact met 
adviseurs in ons professionele net-
werk, zoals een notaris, accountant of 
fiscalist. We willen de markt breed be-
dienen” vervolgt hij.

Vertrouwenspersoon
“We zijn echter vooral een vertrou-
wenspersoon, die dichtbij staat. Door 
de tijd te nemen om met de klant in ge-
sprek te gaan en vragen te stellen als: 
Welke rol speelt geld in je leven? Wat 
zijn je plannen? krijgen we een goed 
beeld van iemands  drijfveren en wen-
sen. Daarmee kunnen wij onze vertaal-
slag naar een advies beter maken en 
maatwerk leveren van hoge kwaliteit. 
Dat is de toegevoegde waarde die we 
willen bieden” vult Marc aan. “Het is 
belangrijk wie je bent en welke keuzes 
je wilt maken in je leven. Hoe ben je 

Ze bieden integraal advies op het ge-
bied van hypotheken, inkomen en ver-
mogen en werkten al zeven jaar goed 
samen bij hun gezamenlijke werkgever 
Rabobank Dommelstreek in Geldrop 
voordat ze deze stap maakten. Deze 
ervaren financieel planners geven nu 
op hun eigen manier vorm aan hun 
vak, met aandacht voor mensen. De 
relatie met de klant is het hart van het 
bedrijf en de vonk waarmee het is be-
gonnen.

“We vinden in de eerste plaats het con-
tact met mensen belangrijk” vertelt 
Niels. “Onze prioriteit ligt bij het op-
bouwen van een duurzame relatie met 
de klant en mensen helpen om finan-
ciële vraagstukken op te lossen voor 
een langere periode, op verschillende 
momenten in hun leven. Complexe 
vragen gaan we niet uit de weg. Als er 

V.l.n.r.: Marc van Heuven en Niels Dokter. Foto: LAV Fotografie, Bart Verkuijlen.

Financiële rust is een prettig gevoel. Dát willen Niels Dokter en Marc van 
Heuven voor hun klanten bereiken. Afgelopen vrijdag vierden ze de o�  cië-
le opening van hun bureau met vestigingen in Eindhoven en Nuenen.

gevormd? Dat is essentieel, daar beste-
den we aandacht aan” licht hij toe.

Waarden
Marc en Niels zijn ongebonden, ze 
verkopen geen financiële producten. 
“Wij vervullen als vertrouwensper-
soon een ondersteunende, onafhanke-
lijke rol, hebben een open benadering 
en werken zonder provisie” voegt 
Marc toe. Integriteit, transparantie en 
authenticiteit staan daarbij voorop.

Niels en Marc creëren een ultieme 
klantbeleving. Ze maken verschil door 
te investeren in de relatie en onder-
scheiden zich van hun concurrenten 
door wie ze zelf zijn: deskundig, mens-
gericht, toegankelijk, flexibel, even-
wichtig en oplossingsgericht.

www.dokter-en-vanheuven.nl

PS: Wil je een huis kopen in Nuenen-
West? Wij helpen je graag met je hypo-
theek!

Gunstig energielabel:     
hogere prijs 
Er hangt een prijskaartje aan het energiezuinig(er) maken van nieuwe en be-
staande woningen. De vorige keer schreef ik dat het spel om de duurzaam-
heids-euro’s in de nieuwbouwsector nog maar net is begonnen. Maar ook het 
verduurzamen en vergroenen van bestaande woningen brengt veel kosten 
met zich mee. Je kunt denken aan investeringen in extra isolatie van daken, 
muren en vloeren. Of ook aan het plaatsen van driedubbel glas en de aan-
schaf van zonnepanelen of hybride warmtepompen.

Tegenover deze kosten staan opbrengsten waarmee je de investering kunt 
terugverdienen. De jaarlijkse energiekosten worden immers lager en voor be-
paalde investeringen kun je subsidie krijgen. Daarnaast wordt vaak gezegd 
dat deze investeringen zich terugbetalen als je gaat verhuizen, dus bij ver-
koop van de woning. Sinds begin deze maand is hiervoor ook bewijs. Onder-
zoeksbureau Calcasa onderzocht nl. het prijseffect van energielabels bij alle 
sinds 2015 verkochte woningen. De uitkomst is duidelijk: een beter ener-
gielabel leidt tot een gemiddeld 2% hogere verkoopprijs. Bij een gemiddelde 
woningwaarde van €297.000 betekent dat een hogere verkoopprijs van bijna 
€6.000.

Hoe zat het ook al weer met de labels? Woningen met energielabel A zijn 
zeer energiezuinig. De energiezuinigheid loopt per categorie geleidelijk te-
rug naar het slechts denkbare label G (uiterst energieverspillend). Alles over 
de labels is te vinden op www.energielabel.nl Sinds de invoering van het 
energielabel in 2015 is het aantal woningen met een definitief label geste-
gen naar 85%. 

Calcasa heeft ook in beeld gebracht hoe het staat met de 
hoeveelheid energiezuinige labels per gemeente. Zee-

wolde scoort het best: bijna 64% van de gelabelde wo-
ningen heeft hier label A of B. Uit onze regio staat 
Eersel op de landelijke ranglijst op een nette tiende 
plek met 53,%. De overige regiogemeenten zitten in 

de middenmoot. 

Het prijsverschil tussen vergelijkbare woningen kan 
overigens oplopen tot wel 3,6% (€10.700) als het ver-

schil 3 stappen of meer is, dus bijvoorbeeld als de ene 
woning label A heeft en een vergelijkbaar huis label D. 

Het kan voor de individuele woningbezitter dus  ze-
ker de moeite lonen eens te kijken naar mogelijk-
heden in een zuiniger energieklasse te komen. 

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

Woningmarkt in beweging

Gunstig energielabel:     

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Boek Religieus Erfgoed 
Nuenen c.a. gepresenteerd
Het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ is afgelopen zondag tijdens de re-
ceptie van het 50-jarig bestaan van de Sint-Clemenskerk in Gerwen o�  cieel 
gepresenteerd. 

religieuze gebouwen in Nederwetten, 
Gerwen en Nuenen met hun geschie-
denis uitvoerig belicht. 
Het is voor € 25,- te koop bij Bruna 
Parkstraat, Risjamo Kernkwartier, het 
Vincentre aan de Berg en in het Heem-
huis van heemkundekring De Drije-
hornick, Papenvoort 15A. Leden van 
De Drijehornick betalen € 22,50.
(verkoop aan leden alleen in het 
Heemhuis).

Samensteller Jos Thielemans reikte de 
eerste exemplaren uit aan pastor Vos-
senaar en pastoraal werker Marieke 
Feuth van de parochie Heilig Kruis, 
aan pater Declerck van de priester-
broederschap Pius X en aan mevrouw 
Lourens voorzitter van de PGN in 
Nuenen. 
In het boek, dat is uitgegeven door 
heemkundekring De Drijehornick, 
worden alle bestaande en verdwenen 

Marieke Feuth en Hans Vossenaar 
nemen het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ in ontvangst

Ook zijn er exemplaren voor pater Declerck 
van de priesterbroederschap Pius X van de ‘oude’ Sint-Clemeskerk in Gerwen
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N uenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
W ij  h el p en u graag b ij  h et verzorgen van een b ij zond er en p ersoonl ij k  
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

E en m ooi,  p assend  af sch eid  k an u strak s h ouvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

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

van Hennie Agten
De Fonkel, Prinskarelstraat 131, Helmond

t/m 30 september
14.00 uur opening Expositie ‘September-
licht’. Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen
KuBra presenteert: expositie ‘September’ 

De Huufkes 34 Nuenen

t/m half oktober
Expositie cursisten Atelier Van Gogh

Het Klooster

Donderdag 20 september
07.30-09.00 uur Bakkie doen? Bedrijven 

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

Vrijdag 21 september
19.00-21.00 uur 

Bevrijdingsherdenking 2018
Centrum van Nuenen t.h.v. het Park, Het 
Klooster en monument aan Europalaan

Donderdag 20 september
14.00-16.00 uur Kienen. Jo van Dijkhof
14.30 uur Cultuur Overdag: ‘Barbara’ 
door Agnès Bergmeijer (chansons). 

Van Goghkerkje Papenvoort

Donderdag 20 september
15.00-16.00 uur Inloopspreekuur rondom 

fysiotherapie bij (draai)duizeligheid
Fysiotherapie Kwiek

Vincent van Goghstraat 139

Donderdag 20 september
13.30-15.30 uur Ontmoetingsmiddag 

mantelzorgers. De Goudvinkhof 
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

Donderdag 20 september
19.30 uur Ontmoetingsavond ruilkring Lets 

Nuenen. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 20 september
20.00 uur IVN lezing Biomimicry

Clubhuis de Bimd, Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 21 en zaterdag 22 september
20.30 uur De Zwarte Ruiter
Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 22 september
Nationale Burendag

Zaterdag 22 september
12.00-17.00 uur Burendag Speeltuin de 

Kievit en Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Bij Speeltuin De Kievit en 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Zaterdag 22 september
19.00 uur Melden Heedoedemee
kiosk in het centrum van Nuenen

Zaterdag 22 september
20.30 uur Cabaretgroep KUUB met ‘STAPEL’

Dorpshuis Lieshout

Zondag 23 september 
08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop 

Heilig Kruisgilde
 Lankveld 10 in Nuenen

Zondag 23 september
12.00-17.00 uur Open Huis 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Ingang Park 63b Nuenen

Zondag 23 september 
13.00 uur Open dag van Showkorps O&V 
Kerkplein van de H. Clemenskerk Nuenen
14.00 uur De Gerwense Dorpsmuzikanten 

Carat-Paviljoen te Helmond

Zondag 23 september
14.30 uur Southern Comfort Barber Gals

Melodies & Memories
Het Klooster

Zondag 23 september
14.30 uur Poezieklassiekers en 

kleinkunstparels op muziek
Otine van Erp en John van der Sanden

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 23 september
14.30-16.30 uur Optreden van de 

‘Vissersvrouwen aan de Kade’ 
m.m.v. Vrienden van de Akkers

Jo van Dijkhof

Zondag 23 t/m zondag 30 september 
Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ 
en 55+ dubbeltoernooi tennisvereniging 

De Lissevoort  Park TV de Lissevoort  

Maandag 24 september
10.00-13.00 uur Mobiline Lingerie verkoop

Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 22 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Zondag 23 september 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Zaterdag 22 september 18.30 uur: Ma-
rie Kuijten-van Kuijk; Diek Latijnhou-
wers; overledenen van de familie Roos-
winkel-van Swaaij;
Zondag 23 september 09.30 uur: Jan 
de Haas; Berry Cuppers; Frans Daams 
vanwege verjaardag; overledenen van 
de families van der Heyden en Daams; 
Harrie van der Velden en overleden 
ouders van der Velden-Foederer; 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Loek 
en Herman Kappelhof-Lemmens, Re-
felingse Erven 48.
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 september 11.00 uur: vie-
ring, Parochiekoor, voorganger pasto-
res M. Feuth en P. Peters 

Misintenties
Sjef Saris en Lena Saris - Swinkels; 
Mien van Hoof - Brugmans.

Mededelingen
Komende zondag 23 september, zijn in 
de vieringen van Nederwetten en Ger-
wen, dokter Hanneke Boek en Toon 
Verhoeven te gast. 
Zij vertellen over hun aanstaande reis 
van 7000 kilometer naar Gambia voor 
de stichting Helping Hands. 
Na de viering kunt u buiten hun jeep 
bekijken en eventueel een donatie 
doen. Van harte welkom.

De opbrengst van de extra collecte te 
Gerwen op zondag 16 september voor de 
PAX vredesbeweging bedraagt € 232,-.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

 Zondag 23 september 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pastor 
M. Feuth.

Misintenties 
Gertje de Brouwer

Mededeling
Na de viering zal er buiten worden ge-
collecteerd voor het Gambia-project 
van Hanneke Boek en Toon Verhoeven.

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

Het jaarthema is ‘Omzien naar elkaar’. 
Op zondag 23 september om 10.00 
uur is er een dienst, die geleid wordt 
door ds. A. Rebel. Medewerking van 
jongerenkoor Jocanto o.l.v. Maud 
Broeksteeg. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor het Educatiefonds 
Vluchtelingen Nuenen. U bent van 
harte welkom om deze dienst met ons 
mee te vieren. Op dinsdag 25 septem-
ber kunt u in De Regenboog eten bij 
Samen aan tafel. Opgave vóór zater-
dag bij samenaantafel@pgn-nuenen.
nl. Zoals altijd bent u op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in 
het Open Huis voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. 

Voor meer informatie: 
zie onze website en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 20 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Eustachius en gezellen, martelaren. 
Vrijdag 21 september. Quatertemper-
dag. 07.15 uur H. Mis, H. Mattheus, 
apostel en evangelist. 
Zaterdag 22 september. Quatertem-
perdag. 08.30 uur H. Mis; gedachtenis 
H. Thomas van Villanova, bisschop en 
belijder. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 23 september. Achttiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 24 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van Onze Lieve 
Vrouw tot vrijkoping van de slaven. 
Dinsdag 25 september. 18.30 H. Mis. 
Woensdag 26 september. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Cyprianus en 
Justina, 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').

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

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 

Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v. 

ervaren lerares. Jo van Dijkhof

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

Nationale Burendag op zaterdag 22 september

Speeltuin de Kievit en 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vieren gezamenlijk ‘Burendag 2018’
Onder het motto ‘Buren voor Buren’ hebben Speeltuin de Kievit en Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats besloten om dit jaar gezamenlijk Burendag te vie-
ren. Het gaat hierbij om het versterken van de samenhang tussen de 
dorpsbewoners door het scheppen van een ambiance waarin jong en oud zich 
kunnen vermaken. De start is om 12.00 uur en de toegang is deze dag gratis.

Ook hier staan een aantal spellen voor 
de kinderen opgesteld. 
Bezoekers kunnen tijdens het ‘Open 
Huis’ kennis nemen van de vele activi-
teiten, die het hobbycentrum te bieden 
heeft. Er is een expositie van door de 
deelnemers gemaakte creaties, waar-
onder keramiek, schilderijen en teke-
ningen en er is een demonstratie RA-
KU-stoken en klei-draaien. Verder 
worden werkstukken getoond van de 
hout- en metaalbewerkers. De groe-
pen voor conversatielessen in verschil-
lende moderne talen zullen zich even-
eens presenteren. 
Krijgt u inspiratie om deel te nemen 
aan één van deze activiteiten, vraag 
dan om een inschrijfformulier. 

Openingstijden:
Speeltuin de Kievit en Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats zijn tijdens Bu-
rendag op zaterdag 22 september met 
elkaar verbonden en vormen samen 
één feestterrein.  De toegang is op za-
terdag via de beide toegangspoorten 
en is gratis. Open van 12.00 uur tot 
17.00 uur.

Op zondag 23 september is het hobby-
centrum open van 12.00 uur tot 17.00 
uur en is op zondag alleen bereikbaar 
via de toegang aan het Park 63b. Ook 
dan is de toegang gratis.

Speeltuin de Kievit en het hobbycen-
trum nodigen hierbij iedereen uit voor 
een gezellige en feestelijke bijeen-
komst. Het terrein van zowel de speel-
tuin als het hobbycentrum zal worden 
omgetoverd tot een gezellig terras met 
kraampjes en is via de beide toegangs-
poorten bereikbaar. Onder het genot 
van een kop koffie of thee kunt u hier 
vrienden en bekenden ontmoeten en 
andere dorpsgenoten leren kennen. Er 
zijn verse wafels en koele drankjes ver-
krijgbaar.

Speeltuin de Kievit zal er tijdens Bu-
rendag verrassend uitzien. Het wordt 
daar een feestterrein, waar de kinderen 
uiteraard gebruik kunnen maken van 
de speeltoestellen, maar er zijn ook 
spellen te vinden, die speciaal voor de-
ze gelegenheid staan opgesteld. De 
kinderen kunnen (onder begeleiding) 
cartoonfiguurtjes beschilderen en er is 
een fraai springkussen. Kortom, voor 
elk wat wils. Speeltuin de Kievit is een 
vrijwilligersorganisatie en misschien is 
dit wel een goede gelegenheid om u 
aan te melden als vrijwilliger!

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
koppelt nog een dag vast aan deze bu-
rendag. Ook op zondag 23 september 
zijn wij open voor het jaarlijks te hou-
den ‘Open Huis’.

De Gerwense Dorpsmuzikanten 
op het Carat-Paviljoen
 
Op zondag 23 september om 14.00 uur  verzorgen ‘De Gerwense Dorpsmu-
zikanten’ een optreden op het Carat-Paviljoen te Helmond. Op deze altijd 
gezellige en drukke locatie is het voor de muzikanten altijd weer leuk om er 
een mooi muzikaal uurtje van te maken.

In 2019 bestaan zij alweer 35 jaar ! Zij 
hebben grootse plannen en willen in ju-
ni volgend jaar een jubileum/muziek-
reis gaan maken naar Oostenrijk.
Graag tot zondag, aanvang 14.00 uur.

Dit Blaasorkest uit Gerwen is nog al-
tijd een graag geziene gast in Helmond 
en op de vele andere evenementen 
waar zij hun muzikale klanken laten 
horen.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 23 september
RKGSV 1 - Bavos 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Wodan 8  . . . . . . . . . . . 09.30
Brabantia 14 - RKGSV 3  . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - SBC 12  . . . . . . . . . . . . . 12.00

EMK
Vrijdag 21 september
SenC 3 - EMK 1  . . . . . . . . . (zaal) 21.05
Botafogo 2 - EMK 2  . . . . . (zaal) 22.00
Zaterdag 22 september 
Nuenen VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . 16.15
RKDVC G1G - EMK G1G  . . . . . . . 13.00
Zondag 23 september 
EMK 1 - Steensel 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Best Vooruit 3  . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - SBC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Tivoli 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - DOSL 6  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Unitas’59 VR1  . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 22 september
Nederw. VE - Best Vooruit VE  . . 16.30
Zondag 23 september 
Rood Wit’62 1 - Nederw. 1  . . . . 14.30
HSE 3 - Nederwetten 2  . . . . . . . . 10.00
Wodan 9 - Nederwetten 3  . . . . 12.00
Nederwetten 4 - SV Valkensw. 8 12.00
Beerse Boys VR3 - Nederw. VR1 10.00
Nederw. VR2 - N. Woensel VR2  1 0.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 22 september
NKV 2 - Rust Roest 2 . . . . . . . . . . . 14.00
NKV 3 - Rust Roest 5 . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 23 september 
NKV 1 - Rivalen 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30

Kom badmintonnen 
tijdens de Nationale 
Sportweek
Van 15 t/m 29 september vindt de 
Nationale Sportweek plaats. Vol-
gende week vrijdag nodigt Badmin-
tonclub Nuenen je uit om een avond 
vrijblijvend mee te spelen.

 Onze vaste leden zullen ook aanwezig 
zijn om mee te spelen en tips te geven. 
Je bent dus van harte welkom als je nog 
geen ervaring hebt, maar natuurlijk 
ook als ervaren speler. Wij hebben rac-
kets beschikbaar die je kunt lenen.
We verwelkomen je graag op 28 sep-
tember om 20.30 uur in de Honger-
man. Meer informatie over BC Nue-
nen kun je vinden op www.bcnuenen.
nl. Voor vragen kun je mailen naar be-
stuur@bcnuenen.nl.

Graag sporten in teamverband,      
maar weinig tijd in het weekend? Trimsoftbal 

Trimsoftbal      
voor sporten in teamverband
Vond je vroeger op school softbal of slagbal ook zo leuk ? Wil je niet ieder 
vrij weekend een competitiewedstrijd spelen, maar wil je wél in teamver-
band aan je conditie werken? Dan is trimsoftbal echt iets voor jou om (weer) 
te beginnen met sporten.

Prachtige Hellendoornrally 
voor Stijn van Bree
Afgelopen weekend werd in Overijssel de Hellendoornrally verreden. Deze 
wedstrijd, meetellend voor onder andere Nederlands Rally Kampioenschap, 
betekende voor Stijn van Bree een hernieuwde kennismaking met de klas-
sementsproeven rond Hellendoorn. Waar hij tijdens eerdere edities vroeg-
tijdig de auto langs het parcours moest parkeren wist de Brabantse 
ondernemer ditmaal wel de � nish te bereiken.

Kortom: Trimsoftbal is: gezellig, ont-
spannend, informeel, recreatief, vrij-
blijvend, relaxt en gezond.
De trimsoftbaltraining gaat plaatsvin-
den op maandag-of vrijdagavond van 
20.00 - circa 21.30 uur. Onder begelei-
ding van een trainer leer je gooien, van-
gen en slaan én er wordt ook aan de 
conditie gewerkt. Elke training wordt 
afgesloten met een onderling wedstrijd-
je en na afloop kan iedereen die wil ge-
zellig samen in het clubhuis nog wat 
drinken. De kosten bedragen slechts eu-
ro 35,- per jaar, en alle benodigde mate-
rialen worden ter beschikking gesteld 
door honk-en softbalclub Nuenen, het 
enige wat je hoeft te doen is je op te ge-
ven en te komen. Opgeven en info is te 
verkrijgen per email op tc@hscn.nl. 
 

verdal. Stijn van Bree ging eigenlijk 
door met waarmee hij vrijdagavond 
was geëindigd: goede tijden op de klok-
ken en een foutloze wedstrijd rijden. 
Lange tijd hield hij de derde plaats in 
zijn klasse en een vijftiende plaats alge-
meen in handen en wist hij menigmaal 
tijden in de top drie van zijn klasse te 
noteren. Op de laatste klassementproef 
raakte  onder andere de schakelarm van 
de BMW defect waardoor het langere 
tijd erop leek dat Van Bree wederom de 
finish niet zou halen. Met veel pijn en 
moeite kreeg het duo de auto toch nog 
in een versnelling en kon zodoende 
toch de finish bereikt worden. De top-
klassering was hierdoor echter wel vol-
strekt in rook opgegaan.

“Voorafgaand aan de wedstrijd had ik, 
gezien het enorm sterke deelnemers-
veld, niet verwacht op de vijftiende 
plaats algemeen te kunnen rijden. Al 
met al kan ik dus terugkijken op een 
prima wedstrijd waarin we duidelijk 
hebben aangetoond dat er zeker po-
tentie in de combinatie BMW M3 en 
Stijn van Bree/Sander van Barschot 
zit. Het ging gewoon echt lekker en 
dan is het toch zuur dat ik op het einde 
van de wedstrijd de derde plaats nog 
uit handen moest geven. De samen-
werking met Sander en het team van 
Mats van den Brand verliep echt goed 
en ben dan nu ook echt tevreden met 
de gereden wedstrijd,” besluit Stijn van 
Bree. 

Het is bedoeld voor volwassenen en 
het is voor zowel dames als heren, be-
ginners en gevorderden. Je hoeft dus 
geen honk-of softbalervaring te heb-
ben om deel te nemen aan trimsoftbal. 
Het verschil van niveau is niet van be-
lang; gezelligheid en ontspanning 
staan voorop! 

Het is vrijblijvend. Kun je een keer niet 
dan hoef je je niet af te melden en kom 
je de volgende keer gewoon wel. Je 
ontmoet veel sportieve mensen en na 
afloop van de training is er gelegen-
heid om gezellig in het clubhuis wat te 
drinken. Trimsoftbal is veel leuker dan 
een sportschool, want je bent lekker 
ontspannen samen buiten bezig en je 
werkt aan je conditie!

Op de vrijdagavond stonden er vijf 
klassementsproeven op het program-
ma voor Stijn van Bree. Na de vijf klas-
sementsproeven eindigde hij de eerste 
wedstrijddag op een drieëntwintigste 
plaats algemeen. 
“Vrijwel direct starten in het donker is 
toch weer even wennen. Hoewel we 
erg goede verlichting op de BMW heb-
ben mis je toch soms net even wat 
zicht. Dankzij de goede notes van na-
vigator Sander van Barschot eindigden 
we de eerste dag op een prima positie 
terwijl toch best veel deelnemers zich 
op de eerste dag in het donker al lieten 
verrassen,” vertelt Van Bree. 

Op zaterdag ging de wedstrijd in de 
ochtend weer van start voor nog eens 
tien uitdagende klassementsproeven in 
de omgeving van Hellendoorn en Nij-

Beker 

Tongelre - EMK  2-2
Door John de Jong 

Afgelopen zondag stond de laatste bekerwedstrijd tegen ‘buurman’ Tongel-
re op het programma. Het begin van de wedstrijd op kunstgras en bij een 
broeierige temperatuur was nog veelbelovend: de organisatie bij EMK stond 
goed en ook de eerste doelkansen waren voor EMK dat in de beginfase de 
bovenliggende partij was. 

fysieke spel van Tongelre dat zich daar 
duidelijk comfortabeler bij voelde. Net 
na rust nam Tongelre zelfs brutaal de 
leiding in de wedstrijd, 2-1. Ook bij 
Tongelre begon de fysieke strijd lang-
zaam haar tol te eisen, maar ook het 
spelpeil van EMK zakte behoorlijk 
door de ondergrens. Nadat EMK in de 
70e minuut op gelijke hoogte kwam 
(doelpunt Rick Slaats na een assist van 
Sem van den Dungen), liepen de ge-
moederen in- en buiten het veld nog 
behoorlijk op, maar vielen er verder 
geen doelpunten meer te noteren.

 Tongelre vierde het gelijkspel als een 
morele overwinning en bezorgde de 
staf van EMK nog volop huiswerk rich-
ting de start van de competitie volgend 
weekend.

Gratis tennissen tot eind 2018 bij TVW
Tennisvereniging Wettenseind (TVW) blijft zich ontwikkelen en organiseert 
veel voor zijn leden. Ook dit jaar willen we nog meer mensen uit de omge-
ving stimuleren om lid te worden van onze gezellige vereniging. Daarom 
hebben we ook in 2018 een eindejaarsaanbieding. Als je per 1 oktober lid 
wordt, speel je tot eind 2018 gratis bij de club. Voor heel 2019 betalen senio-
ren slechts 135 euro contributie, junioren van 8 tot 17 jaar 80 euro en junio-
ren die op 1 januari 2018 jonger zijn dan 8 jaar 50 euro. 

Wat mag je verwachten?
• Je mag 365 dagen per jaar tennissen bij TVW
• Je wordt per direct lid 
• Je kunt deelnemen aan alle activiteiten bij TVW, zoals toernooien, toss-avon-

den, training, (jeugd)evenementen, etc.
• Je wordt KNLTB-lid en kunt aan (externe) toernooien deelnemen en compe-

titie spelen

Wat moet je doen?
Als je gebruik wilt maken van dit mooie aanbod stuur dan zo snel mogelijk een 
email naar info@tvwettenseind.nl met als onderwerp ‘2019 lidmaatschap’. Voor 
meer informatie over de vereniging bezoek website www.tvwettenseind.nl, Insta-
gram of Facebook-pagina @TennisVerenigingWettenseind. We hopen je binnen-
kort te verwelkomen op ons mooie park. 

In de 13e minuut nam EMK de leiding 
uit een corner die prima door Luke 
Hilt werd binnengekopt: 0-1. Na een 
half uur was er tegenslag bij EMK na 
een hamstringblessure bij Bart Heeze-
mans die noodgedwongen gewisseld 
moest worden. Hierna viel de organi-
satie en met de name de coaching van 
achteruit weg, maar leek ook het ver-
trouwen daarmee uit de ploeg verdwe-
nen te zijn. Toen ook in de 37e minuut 
bij de allereerste kans van Tongelre, uit 
een vrije trap ook nog de 1-1 werd aan-
getekend was de teleurstelling groot 
bij de Eeneindse ploeg.
In de rust werden er enkele omzettin-
gen gedaan, maar daarmee keerde het 
vertrouwen niet meer terug in de 
ploeg. Er waren veel onderlinge mis-
verstanden en EMK ging mee in het 

Een glimlachende Luke Hilt na zijn eerste doelpunt voor EMK

Alle jeugdteams van TV De Lissevoort gaan voortaan herkenbaar in 
uniform gekleed. Daarvoor is speciaal een clubshirt ontwikkeld, in de 
clubkleur lichtblauw met logo en de naam van de club. Afgelopen 
zondag hadden Thomas, Boris, Evi en Querali tijdens de World Tour-
wedstrijd hun shirt voor het eerst aan.

 Bridgedrive 
Vrienden van   
de Akkers/  
Jo van Dijkhof
Op zaterdag 24 november zal 
voor de zesde maal een bridge-
drive gehouden worden. De op-
brengst hiervan wordt gebruikt 
voor extra activiteiten voor de 
bewoners van De Akkers en de Jo 
van Dijkhof. De drive vindt, zoals 
altijd plaats in de Gasterij van de 
Jo van Dijkhof. Aanvang: 13.30 
uur; Zaal open: 13.00 uur. Kosten: 
€ 17,50 per paar op NL29 RABO 
01306.79.097 t.n.v. Stichting 
Vrienden van de Akkers/Jo van 
Dijkhof o.v.v. ‘Bridgedrive’.

Evenals vorig jaar krijgen de bridgers 
van wie het e-mailadres bekend is, 
een uitnodiging per mail. Het kan 
echter voorkomen dat bij de overgang 
van OnsNet naar KPN de e-mail-
adressen veranderd zijn. Geeft u uw 
eventuele nieuwe adres aan ons door? 
Opgave bij: Paul Hotterbeekx, Beek-
straat 3 tel. 2838001 of Joan Ligtvoet, 
Kerkstraat 30 tel.2844155 of vrienden.
akkers.jovandijkhof@gmail.com

De aankomst van ee n team op Sportpark Wettenseind

Trots en dankbaar
Dat wij een kleine bijdrage hebben mogen leveren aan Duchenne Heroes 
2018. Rond 13.00 arriveerden de eerste mountainbikers op sportpark 
Wettenseind. Zeven dagen met elke dag 100 km mountainbiken voor het 
goede doel werden dankbaar afgesloten met de voldoening van de vol-
tooiing van Duchenne Heroes 2018.
Uiteraard werden de dagen afgesloten met vriendschap, dankbaarheid 
en een drankje op het laatste waypoint bij EMK.Veel plezier & sterkte bij 
het weerzien met diegenen waarvoor jullie het allemaal hebben gedaan!
Wij zijn trots 3 jaar lang gastheer te zijn geweest van Duchenne Heroes!

Team EMK

Graag sporten in teamverband,      

Trimsoftbal      
C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

fotograaf: Rallypicsnl.



WINNEN IS SPAREN
SPAREN IS WINNEN

MYSTERY JACKPOT

10 SEPTEMBER T/M 7 OKTOBER
EINDHOVEN

HEUVEL

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

KOOPZONDAG 
23 SEPTEMBER

LAAT JE VERASSEN DOOR DE NIEUWSTE MODE VOOR MANNEN, IN MIERLO

ACCESSOIRES 
EVENT 

OPEN VAN 
12:00-17:00

VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG.

Ander huis? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een
hypotheek heb je bij de Rabobank (WUA
onderzoek april 2018). Krijg direct een
compleet beeld van je financiële
mogelijkheden op Rabobank.nl/wonen

Bezoek voor een gratis
oriëntatiegesprek ons
inloopspreekuur wonen: elke
maandag en donderdag 15-20u
Laan der Vier Heemskinderen 7 in
Geldrop.

* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige

actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Nu met 20 jaar korting op je
hypotheek*

Veldsink Campus gaat voor groen!
 
Wie het bedrijventerrein De Pinckart in Nuenen wel eens bezoekt, kan het niet 
ontgaan: de bouw van de Veldsink Campus, een initiatief van Veldsink Groep. 
Alle keuzes die gemaakt zijn om tot dit moderne en eigentijdse pand te ko-
men, zijn zorgvuldig getoetst aan de kernwaarden van Veldsink Groep en 
haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Vanuit dit 
oogpunt is heel bewust gekozen voor een ‘groene’, energiezuinige campus.
 
Zonnepanelen en LED-verlichting
Op het dak zijn 388 zonnepanelen geïn-
stalleerd, die een opbrengst van ruim 
100.000 kWh per jaar gaan opleveren. Dat 
is gelijk aan de energievoorziening van 
ongeveer 30 huishoudens! Hiermee wekt 
de Veldsink Campus voor het overgrote 
deel haar eigen energie op. Om het ener-
giezuinige karakter extra kracht bij te zet-
ten, zal LED-verlichting de boventoon 
voeren in het pand, waarbij ingezet wordt 
op laag stroomverbruik en een lange le-

vensduur.   Veldsink Campus ‘Ener-

gieke gastvrijheid’ is het uitgangspunt 
voor de indeling en aankleding van de ver-
schillende ruimtes. Vanuit die optiek zal 
de gehele campus een open en lichte uit-
straling krijgen in een modern en sfeervol 
jasje. In combinatie met de genomen 
energiezuinige maatregelen, maakt dit de 
Veldsink Campus tot een aantrekkelijke 
en inspirerende werklocatie.  
De bouw van de campus zal over enkele 
weken worden afgerond. Na een korte pe-
riode van inrichten zullen de medewer-
kers van VCN en Veldsink Adviesgroep 
(beiden onderdeel van Veldsink Groep) er 
hun intrede doen. Wist u dat de Veldsink 
Campus ook huisvesting biedt aan colle-
ga-ondernemers? Er zijn nog enkele units 
te huur. Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den hiervan? Na de opening bent u van 
harte uitgenodigd een kijkje te komen ne-
men in onze ‘groene’, gastvrije campus! 
 

Bron: RdL augustus 1962

Uit de oude doos
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