
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

Wil jij vrienden 
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Fit4Lady Nuenen 
viert éénjarig 
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zet zich in 
voor oud 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

meubelpleinekkersrijt.nl
Het Meubelplein is gelegen op woonboulevard Ekkersrijt
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 Nuenen zondag 30 september op tv
Medio augustus heeft RTL7 opnames gemaakt in ons mooie centrum. Dit 
gebeurde in het kader van het tv-programma ‘Ondernemend Nederland’ 
met als werktitel ‘Hoe belangrijk zijn bloemen en planten voor sfeer en 
beleving in winkelgebieden’.

Nieuwe buurtbusverbinding 
tussen Nuenen en Geldrop
Buurtbus 260 verzorgt sinds 1991 het openbaar vervoer tussen Nuenen, 
Nederwetten, Son en Breugel en Best. Net als in de grote lijn- en streekbussen 
reis je met de OV-kaart en tegen dezelfde tarieven, kun je een losse rit met de 
pinpas afrekenen, is de bus rolstoeltoegankelijk en heeft een Wi-Fi verbinding. 

Om te bereiken dat er ieder uur tussen 
circa 07.30 uur en 18.30 uur een bus 
rijdt, wordt vanaf 10 december 2018 de 
dienstregeling uitgevoerd met twee 
buurtbussen. De huidige route, rijtij-
den en haltes tussen het NS-station in 
Best via Son en Breugel naar het bus-
station Nuenen-Centrum blijven nage-
noeg ongewijzigd. Vanaf dit busstation 
wordt via de Europalaan, Geldropse-
dijk, Collse Hoefdijk en industrieter-
rein de Huufkes naar Geldrop gereden 
waar via de Wielewaal, Stationstraat, 
Parallelweg en Laarstraat de halte vlak 
naast de hoofdingang van het St. Anna 
Ziekenhuis wordt bereikt.
 

Hoewel de buurtbus bus qua uiterlijk 
precies lijkt op de grote lijn- en streek-
bussen, rijdt zij tussen plaatsen waar 
een busverbinding met deze grotere 
bussen niet rendabel is. Daarom biedt 
deze bus plaats aan maximaal 8 passa-
giers en rijdt alleen op werkdagen.

Uitbreiding route en wijziging 
dienstregeling vanaf december 2018 
Op 10 december 2018 wijzigt Hermes 
de route en dienstregeling van buurt-
buslijn 260. De Provincie Noord-Bra-
bant heeft goedgekeurd om deze bus-
lijn tussen Best en Nuenen vanaf het 
busstation Nuenen-Centrum te ver-
lengen naar Geldrop gedurende een 
proefperiode van twee jaar. Daarmee 
gaat de wens in vervulling om een kor-
tere verbinding te hebben tussen Nue-
nen en het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop. Ook wordt de dienstregeling 
van buurtbuslijn 259 Stiphout-Beek 
en Donk via Nuenen zodanig aange-
past dat passagiers uit Gerwen bij het 
busstation in Nuenen kunnen over-
stappen op buurtbuslijn 260.

Gevonden 
voorwerpen 
Autonavigatiesysteem 
Gevonden op 24 augustus een Mo-
torola autonavigatiesysteem (zwart) 
met opschrift gevonden in de/op de 
De Smidse (op straat) te Nuenen. Voor 
informatie: 06 519 34 519.

Sleuteletui 
Gevonden op 20 september rond 
18.15 uur, op de Parkstraat ter hoogte 
van café Ons Dorp, een sleuteletui 
met o.a. een Renaultsleutel. Voor in-
formatie: 06 233 95 216.

Grote inbraak  
bij Cycle Trend  
in Nuenen
Op donderdag 20 september hebben 
dieven de showroom van Cycle Trend 
Nuenen aan de Duivendijk leegge-
roofd. Er zijn 33 exclusieve racefietsen 
gestolen. Op bewakingscamerabeel-
den is de roof vastgelegd. De winkel is 
nu weer open voor p ubliek.

Politieberichten

Vacatures vrijwilligers
Chauffeurs van buurtbuslijn 260 zijn 
allemaal vrijwilligers. Ruim 30 perso-
nen, mannen en vrouwen, staan klaar 
om jaarlijks circa 7.500 passagiers, 
jong en oud, werkend of student, te 
vervoeren. Vanwege de uitbreiding 
van de lijn met een tweede bus is de 
buurtbusvereniging dringend op zoek 
naar ruim 20 extra vrijwilligers/chauf-
feurs uit Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., 
Son en Breugel en Best.

Interesse?
Elke chauffeur wordt periodiek getest 
op gezondheid en rijvaardigheid, rijbe-
wijs B is voldoende. Iedereen krijgt een 
vaste plek in een rooster, zodat altijd 
van te voren bekend is wanneer je 
moet rijden. Een dienst duurt onge-
veer 3,5 - 4 uur. Men rijdt naar eigen 
keuze eenmaal per week of eenmaal 
per 14 dagen van circa 07.30-11.15 uur, 
11.15-14.45 uur of 14.45-18.30 uur en 
alleen op werkdagen.
Als personen willen rijden op een van 
de mooiste routes door Brabant en een 
glimlach en dankjewel van de passa-
giers belangrijker vinden dan een gel-
delijke beloning, dan kan men vrijblij-
vend informeren bij de coördinator via 
telefoon 06-10739797 of een e-mail 
sturen naar buurtbus260@gmail.com 

Kinderboeken deel je op    
de Nationale Kinderzwerfboekdag 
Op woensdag 3 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel 
Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook 
KinderzwerfboekStation De Vroente doet mee! Wij roepen kinderen op om 
op 3 oktober gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een 
zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavontuur.

boek Nuenen). Kinderen halen hier 
een boek om thuis te lezen en laten het 
weer ergens achter voor een ander 
kind. Een zwerfboek kan je ook tegen-
komen in wachtkamers, scholen, ver-
enigingen, treinen, hotels, kinder-
boerderijen en natuurlijk in een 
KinderzwerfboekStation. Hier vind je 
ook de speciale zwerfstickers. Deze 
kun je op de boeken plakken die jij 
hebt meegenomen en wilt laten zwer-
ven. Via de code op de stikker is het 
boek te volgen tijdens de zwerftocht 
door heel Nederland. 

Voor meer informatie, het aanvragen 
van zwerfstickers en de adressen van 
alle KinderzwerfboekStations: 
www.kinderzwerfboek.nl

Breng een boek
De Kinderboekenweek start op 3 okto-
ber. Kinderzwerfboek, een initiatief 
van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt 
dat er boeken moeten zijn voor álle 
kinderen. Lezen is namelijk cruciaal 
voor de ontwikkeling van ieder kind. 
Daarom roept KinderzwerfboekSta-
tion De Vroente kinderen op om op 3 
oktober gelezen kinderboeken te 
brengen. Natuurlijk kunnen zij dan 
zelf een ander leuk boek uitzoeken 
om thuis te lezen en daarna weer uit 
zwerven te sturen!

Wat is een KinderzwerfboekStation?
Bij de voordeur van De Vroente 188 in 
Nuenen staat een Kinderzwerfboek-
Station (op Facebook: Kinderzwerf-

 

Het centrummanagement Nuenen 
heeft hier, in samenwerking met de le-
verancier van de hanging baskets in 
het centrum, met plezier aan meege-
werkt en dit heeft zeker mooie beel-
den opgeleverd van ons mooie, kleur-
rijke, sfeervolle en gezellige centrum. 
Zeker de moeite waard om dit te be-
kijken. De uitzending vindt plaats tij-
dens het programma ‘Ondernemend 
Nederland’ op zondag 30 september 
om 09.55 uur op RTL7. Een herhaling 
van dit programma kun je nog zien op 
de aansluitende zaterdag 6 oktober 
om 13.00 uur op RTL7.
Zeker even kijken! Een mooi stukje 
Nuenen Promotie.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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COMPENSATIE VERPLICHT EIGEN RISICO 
ZORGVERZEKERINGSWET 
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensa-
tie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2018 bedraagt, afhankelijk van uw inko-
men, € 300,- tot € 385,-.

Voorwoorden 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming geldt een 
aantal voorwaarden:
• U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
• U bent op 1 januari 2018 21 jaar of ouder en;
• U heeft over de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 het eigen 

risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Inkomen
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de 
hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger 
zijn dan 130% van het sociaal minimum. De precieze voorwaarden 
zijn uitgebreid beschreven in het aanvraagformulier.

Aanvragen
U kunt tot 1 januari 2019 de tegemoetkoming voor 2018 aanvragen. 
Als u nog geen aanvraagformulier voor 2018 heeft ontvangen dan 
kunt u dit formulier vanaf 1 oktober ophalen op het gemeentehuis 
of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier 
vanaf 1 oktober worden gedownload van de website van de ge-
meente Nuenen.

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 defi nitieve 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.

RIOOLWERKZAAMHEDEN NEDERWETTEN
Bloemhoefstraat - Nieuw Ervensestraat
Voor het nieuwbouwplan Bloemhofke te Nederwetten wordt er in 
de Bloemhoefstraat - Nieuw Ervensestraat een regenwaterriool 
aangelegd voor infi ltratie en overstort van regenwater. Om dit re-
genwaterriool te kunnen aanleggen moet de weg worden openge-
broken vanaf 15 oktober (week 42). Hierna wordt het riool aangelegd 
en de weg weer voorzien van nieuw asfalt en/of bestrating. 

De volgende wegen worden opengebroken: Bloemhoefstraat van 
nr. 17 tot aan de Nieuw Ervensestraat, en de kruising Nieuw Er-
vensestraat - Bloemhoefstraat tot en met de kruising Bloemhoeve 
- Willem Sengershof. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd 
om aanwonenden bereikbaar te houden. De aannemer zal de direct 
betrokkenen hierover informeren. Rond 10 december zijn de werk-
zaamheden klaar. 

Globale planning
• week 42 - Opbreken van het asfalt en aanbrengen van zandpalen 

voor de infi ltratie.
• week 43 - Aanpassen hoofdleiding van het Gas en Water door 

de Nutsbedrijven. Deze informeren betrokkenen.
• week 44 - Aanleg van het regenwater riool en vervangen van 

riool huisaansluitingen.
• week 47 - Asfalteren rijweg en bestraten aansluitende verhar-

dingen.
• week 48 - Bestraten van de kruising Nieuw Ervensestr./Bloem-

hoeve/ W.Sengershof.
• week 50 - Afronden werkzaamheden.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via tele-
foon nummer 040-2631631. 
 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 16-09-2018 EN 24-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 48 Verbouwen van kantoor 
Heikampen 5-7 Wijzigen brandveilig gebruik 
De Huufkes 68 Plaatsen tijdelijke kantoorunits 
Heuvel 13 Plaatsen drie dakkapellen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Aardappeleterssteegje 4-4A Verhogen bestaande erfafscheiding 
Vincent van Goghstraat 74, 
74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 
74F, 74G, 74H, 74K en 76,  Realiseren van 14 appartementen in
76A, 76B, 76C een voormalig kantoorpand 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 54 Wijzigen gebruik 
 tbv uitvaartcentrum 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Intocht Sint Gerwen 25 november 
Nuenen c.a. / Enodedreef 3 Wandeltochten OLAT 21 oktober 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
24-09-2018 Nuenen c.a. Inspraak concept structuurvisie 
  Nuenen Zuid/inloopavond 
  1 oktober
21-09-2018 Collse Heide 40 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer oprichten bedrijf 
  voor installatie en onderhoud 
  van airconditioning en 
  koeltechnische systemen. 
21-09-2018 Park 75 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer oprichten 
  restaurant 
19-09-2018 Nuenen c.a. Wijziging gemeenschappelijke 
  regeling GGD en MRE. Uniforme 
  samenwerking op gebied van 
  voortijdig schoolverlaten. 

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

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

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

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

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Op 5 oktober wordt huis-aan-huis textiel ingezameld. 
U ontvangt hiervoor een speciale zak.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen 
c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samen-
voeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. U heeft vorige week uw 
stempas al thuis gekregen. Breng uw stem uit met uw stempas én 
identiteitsbewijs! 

Ga stemmen want het is nog niet beslist!
U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente 
Nuenen c.a. U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteits-
bewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een volmacht en laat zo 
uw stem niet verloren gaan. Bent u uw stempas kwijt dan kunt u tot 
9 oktober op het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. 

Heeft u vragen over stempas / volmacht / organisatie van het refe-
rendum dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 
of terecht op de website www.nuenen.nl 

VERKEER
Herstelwerkzaamheden rotondes Geldropsedijk
Vorig jaar zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de ro-
tondes op de Geldropsedijk. Vanwege een foutief asfaltmengsel is 
schade ontstaan aan de bovenste asfaltlaag. De herstelwerkzaam-
heden worden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober. Hierdoor 
is de Geldropsedijk enige tijd afgesloten voor verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. 

Op maandag 8 oktober vanaf 7.00 uur wordt gestart met het ver-
wijderen van asfalt op de rotonde Geldropsedijk/Arnold Pootlaan 
en meteen daarop volgend de rotonde Geldropsedijk/Meierijlaan. 
Op dinsdag 9 oktober worden de rotondes voorzien van een nieuwe 
asfalt laag. Wanneer aan één van de rotondes niet gewerkt wordt, 
zijn deze open gesteld voor verkeer. Op de Geldropsedijk rijden ook 
lijnbussen. Deze rijden tijdens de werkzaamheden andere routes.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden. We hopen op uw begrip en medewerking en proberen 
de overlast tot een minimum te beperken.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.



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

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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 27 september t/m woensdag 3 oktober

Nicola Aardappelen
 2,5 kilo 1,75
Broccoli        
pan klaar   hele kilo 1,25

Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram1,99

Delta seedless     
handsinaasappelen hele kilo 2,49

President pruimen          
 hele kilo 1,45

Vertrouwd adres, 
voor een smaakvol stukje vlees!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Smakelijk voordeel

Perssinaasappelen
hele kilo 1,69

Slavinken & 
Blinde vinken ......4e gratis
Carpaccio di Nocci
100 gram  ................................................2,25
Katenhaasjes
“Varkenshaas, Katenspek, gemarineerd”
3 stuks  ....................................................7,95
250 gr. Leverworst +
250 gr. Grillworst .............. samen 5,00
Pancettina
100 gram  ................................................1,75
Kippiggeit
“Kip, ontbijtspek, geitenkaas, amandel 
en honing!!”, 100 gram  ..........................1,80

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 39 : geldig maandag 24 t/m zaterdag 29 september
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Volkoren fi jn sesam 
100% fi jn volkoren met sesam op de korst
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Herfstvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
hazelnootbavaroise afgewerkt 
met herfst chocolade   NU € 1495
_____________________________________________________

NIEUW 
Stroopwafelcake     € 395
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes of
4 Pittige worstenbroodjes 
 
 NU € 500
6 Zachte witte bollen  
 NU € 169
Roomboter 
speculaasstaaf NU € 400

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

iedere

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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Clachan in Ons Tejater
Ook dit jaar verzorgt Ons Tejater weer een avond met Keltische muziek. Op 
zaterdag 6 oktober a.s. kunnen de vele liefhebbers in Laarbeek en omstre-
ken kennis maken met een fantastische band: Clachán.

ziek zodat het publiek wordt meege-
nomen in een rijke en bijzondere mu-
ziekcultuur.

Clachán is een actieve band:
In 2016 en 2017 worden bijna elke 
maand optredens verzorgd.
Op 6 januari 2018 traden ze op in het 
legendarische Muziekcafé de Lantaern 
in Zevenaar.

En nu dus in Ons Tejater!
U kunt reserveren op www.vierbinden.
nl/onstejater en de week voor het op-
treden zijn kaartjes op te halen in het 
Dorpshuis. Ons Tejater ziet u graag op 
zaterdag, 6 oktober in het Dorpshuis 
in Lieshout. Aanvang 20.30 uur. De 
eerste consumptie krijgt u natuurlijk 
weer van Ons Tejater.
Meer info: zie www.clachan.nl

Clachán is een ervaren Keltische folk 
band bestaande uit 6 muzikanten, af-
komstig uit de omgeving van Haarlem 
en Utrecht. De band bestaat sinds 2006 
en treedt regelmatig op tijdens festi-
vals, concerten, feesten en partijen. Ze 
spelen Keltische volksmuziek uit Ier-
land, Galicië, Bretagne, Schotland en 
Amerika, maar ook eigen nummers 
worden niet geschuwd.
Het repertoire bestaan vooral uit swin-
gende jigs en reels afgewisseld met 
mooi ballads en dromerige sfeermu-

Seizoensluiting    
Speeltuin de Kievit
We hebben weer ‘n heel mooi speelseizoen in de Kievit achter de rug en zo-
als ieder jaar komt er weer een einde aan dit speelseizoen. We gaan zondag 
30 september, afsluiten met de wel bekende kleedjesdag.

om 16.30 uur dienen de spulletjes te 
zijn opgeruimd.

De niet verkochte spulletjes neem je 
weer mee naar huis. En natuurlijk kan 
er op deze dag ook gewoon lekker ge-
speeld worden.

De entree is gratis!
Wij zien jullie allemaal graag op de 
laatste dag van het seizoen. Tot speels! 
Alle vrijwilligers bedankt en tot vol-
gend jaar.

Op  kleedjesdag kunnen kinderen 
speelgoed, wat ze niet meer leuk vin-
den, te oud voor zijn of gewoon weg 
willen doen, verkopen in de speeltuin. 
Het is vooral voor kinderen bedoeld 
(tot circa 12 jaar).

Verkoop door ouderen is niet toege-
staan, hooguit dat de ouder er is als be-
geleider. Uiteraard nemen de kinderen 
zelf hun kleedje en eventueel een klein 
stoeltje mee. De spulletjes kunnen 
worden verkocht vanaf 13.30 uur en 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Swing Supply
Blues en meer is het devies van Swing Supply. De meest swingende band 
van Brabant speelt op zondag 30 september vanaf 15.30 uur in Café Schaf-
rath te Nuenen.

gratis te bezoek en. Wilt u hierover op 
de hoogte worden gehouden? Meld u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief. Zie 
website: www.sunnybluesnuenen.nl.

Swing Supply
Datum: 30 september, 15.30 uur. 
Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 Nue-
nen. Entree gratis

De band neemt je terug naar het Ame-
rika van de jaren ‘50 en ’60 met een 
mix van Swing, Blues, Rock & Roll en 
Boogie. Een heerlijke muziekmiddag 
en de voetjes van de grond dus!! 

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 

Voor wie van zingen houdt!
Wij zijn klaar voor een nieuw seizoen van de Liederentafel bij café Schafrath. 
U ook? Dan bent u van harte welkom op zondag 30 september om 20.30 uur.

achterkant van een bierviltje mag u uw 
keuze uit onze liederenbundel noteren 
en die notities bepalen het programma 
voor het 2e gedeelte van de avond.
Dus zorg dat u er bij bent, op zondag 
30 september. TOT DAN.

Onze vaste begeleider, accordeonist 
Hans Bloos, zit weer klaar om ons te 
begeleiden bij het zingen van ons 
prachtige liedrepertoire. En u weet, na 
de pauze kunt u éé n van degenen zijn 
die het programma bepaalt. Op de 

Vriend van Stichting Intocht Sinterklaas

Wil jij vrienden worden met  
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen?
Op zondag 18 november  is het weer zo ver, dan komt onze Goedheiligman 
naar Nuenen. Achter de schermen is een groep vrijwilligers actief bezig met 
de voorbereidingen voor deze feestelijke dag.

vol houden? Wij zijn blij met iedere gift 
of donatie die we krijgen.
U, als inwoner van Nuenen, kunt hier 
ook uw steentje aan bijdragen. Wij 
hebben sinds dit jaar ‘Vrienden van 
Sinterklaas’ opgericht. Dat houdt in 
dat u een kleine vrijwillige bijdrage 
kunt overmaken aan onze stichting. 
Ook bedrijven kunnen vriend worden 
van Sinterklaas, dit kan wanneer zij 
iets willen doneren wat lager ligt dan 
het minimale sponsorbedrag.

Wij hopen via deze weg op u een be-
roep te kunnen doen zodat mede 
dankzij u het Sinterklaasfeest in Nue-
nen georganiseerd kan worden. Voor 
meer informatie neem gerust eens een 
kijkje op onze site, of stuur een mailtje 
naar info@sinterklaasnuenen.nl.
Donaties kunnen gedaan worden op: 
NL30RABO0137403992 t.n.v. Stich-
ting Intocht Sinterklaas Nuenen.

Helaas denken nog steeds veel inwo-
ners van de gemeente Nuenen dat de 
intocht georganiseerd wordt door de 
Gemeente, maar dit is dus niet het ge-
val. Deze vrijwilligers zetten zich ge-
heel belangeloos in om voor de kinde-
ren en hun ouders een fantastisch feest 
met de Goedheiligman te organiseren. 
Daarnaast is de stichting geheel afhan-
kelijk van sponsoring in de vorm van 
materialen en middelen, maar ook op 
financieel gebied. Helaas is de subsidie 
de afgelopen jaren enorm verminderd.

Onze stichting is ieder jaar heel hard op 
zoek naar (nieuwe) sponsoren, maar 
voor veel bedrijven wordt dit ook steeds 
moeilijker. Natuurlijk zijn wij hartstik-
ke trots en blij dat onze sponsoren de 
stichting ook een warm hart toedragen. 
We krijgen de intocht ieder jaar nog ge-
regeld, maar de vraag is ieder jaar; hoe 
lang kunnen we dat nog op deze manier 

 

KBO Lieshout 

Kienen, 
bloemschikken  
en kunst
Op vrijdagavond 28 september kun je 
weer kienen met KBO Lieshout. De 
grote zaal van het Dorpshuis is open 
om 19.00 uur, het kienen begint om 
20.00 uur. Schuif mee aan en waag een 
kansje voor de mooie prijzen. Iedereen 
is welkom.

De workshop bloemstukken maken 
wordt inmiddels een mooie traditie 
van KBO Lieshout. Op dinsdagavond 
2 oktober is de herfst het thema. On-
der leiding van bloemist Ralf van bloe-
misterij Bloemend ga je een eigen 
herfststuk maken. Ralf zorgt voor de 
materialen, je hoeft zelf alleen een 
schaar of mes mee te brengen.
Locatie Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. 
De kosten zijn 22,50 euro voor leden 
van KBO Lieshout. Anderen betalen 
25 euro. Aanmelden of informatie bij 
de Inloop in het Dorpshuis.

Dag van de Ouderen
Op 3 oktober organiseren de vier KBO 
verenigingen van Laarbeek een bijzon-
der middagprogramma. Wie herinnert 
zich niet ‘De Troubadour’? Lenny 
Kuhr won met dit prachtige lied in 
1969 het Eurovisie Songfestival. Op 
deze Nationale Ouderendag komt ze 
met haar orkest naar het Dorpshuis 
van Lieshout. Aanvang 14.00 uur.

Damien Hirst
Op maandag 8 oktober begint de nieu-
we lezingenreeks kunstgeschiedenis 
door Ine Pels. Het is alweer het zeven-
de jaar van deze boeiende lezingen. In 
overleg met de deelnemers is eind vo-
rig seizoen een aantal onderwerpen 
gekozen. Omdat het op zichzelf staan-
de onderwerpen zijn, kun je instappen, 
ook al heb je de voorafgaande jaren 
niet meegedaan. De eerste lezing be-
treft Damien Hirst, een kunstenaar 
van de Young British Artists.
Elke avond wordt ook aandacht be-
steed aan een lopende tentoonstelling. 
Locatie Dorpshuis Lieshout, aanvang 
20.00 uur. De lezingen zijn voor ieder-
een toegankelijk. Kosten 35 euro voor 
leden KBO Lieshout en 45 euro voor 
niet-leden. Er wordt elke keer een 
hand-out uitgereikt over het onder-
werp. De kosten hiervan zijn 2 euro.

Informatie over KBO Lieshout kun je 
elke dinsdagmorgen van tien uur tot 
half twaalf  krijgen bij de Inloop in het 
Dorpshuis. Kom eens binnenlopen en 
maak kennis met een veelzijdige en dy-
namische seniorenvereniging.

Stichting Veteranen Brabant
                                               Zuid Oost

Helmond

Meer info:    www.svbzo.nl

Zondag    van 13.00 tot 17.00 uur
30 september 2018

Regionale 
Ontmoetingsdag

Rijstmaaltijd om 16.00 uur (10 euro)
vóór  16 september aanmelden

secretaris@svbzo.nl

Rijstmaaltijd om 16.00 uur (10 euro)
vóór  16 september aanmelden

secretaris@svbzo.nl

Rijstmaaltijd om 16.00 uur (10 euro)Rijstmaaltijd om 16.00 uur (10 euro)
vóór  16 september aanmelden

secretaris@svbzo.nl

Robert Smith BluesbandRobert Smith Bluesband

DJ Satisfaction

Rijstmaaltijd omRijstmaaltijd omRijstmaaltijd om

PSV stadion
Frederiklaan 10A
5616 NH Eindhoven

Regionale ontmoetingsdag 
veteranen Brabant Zuid-Oost
De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost organiseert op 30 september de 
traditionele regionale ontmoetingsdag. Dit jaar wordt deze bijzondere dag 
gehouden in het Philips Stadion te Eindhoven. De insteek van deze regiona-
le ontmoetingsdag is dan ook om veteranen elkaar, en burgers te laten ont-
moeten in een gezellige en muzikale omgeving.

Met als thema ‘Elkaar Ontmoeten’ 
staat deze regionale ontmoetingsdag 
open voor iedereen. De regionale ont-
moetingsdag wordt gehouden in het 
Philips Stadion aan de Frederiklaan te 
Eindhoven en start om 13.00 uur. Dis-
cotheek ‘Satisfaction’ zal zorgen voor 
de muziek. Ook de Robert Smith Blues 
band zal optreden. Verder is er een 
marktplaats met diverse stands. Om 
17.00 uur komt er een einde aan het 
programma.
Veteranen uit Brabant Zuid Oost die ou-
de makkers weer willen ontmoeten, kom 
naar deze ontmoetingsdag. Aanmelden 
kan op het mailadres van de secretaris nl: 
secretaris@svbzo.nl. En inwoners die ve-
teranen een warm hart toedragen zijn 
natuurlijk van harte welkom. Eventuele 
vragen graag zenden naar het e-mail-
adres: secretaris@svbzo.nl.

Kienen bij  
VrouwenVereniging  
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 2 oktober is het weer kienen 
in wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte  welkom.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Financieel Thuis

Hoedjes en Huizen
Prinsjesdag 2018 is weer net achter de rug. Het gaat goed met de economie 
en bijna iedereen gaat er in koopkracht iets op vooruit. Enkele voorstellen 
mochten op veel discussie en media-aandacht rekenen zoals de afscha�  ng 
van de dividendbelasting en de DGA tax. Maar wat veranderd er nu als je 
huiseigenaar bent? Hierbij de belangrijkste zaken op een rijtje. Uiteraard 
zijn dit allemaal nog maar plannen en moet dit nog omgezet worden in wet 
en regelgeving. Dus het kan nog veranderen. 

Belastingschijven
De heffing voor de inkomstenbelas-
ting kent vier belastingschijven. Dit 
aantal wordt geleidelijk teruggebracht 
naar twee. Bij een jaarlijks inkomen tot 
€ 68.600,- betaal je daar vanaf 2021 
37,05% inkomstenbelasting over. Over 
het inkomen boven dit bedrag, betaal 
je 49,5% inkomstenbelasting.
Heb je een eigen huis? Dan mag je de 
rente die je betaalt over je hypotheek 
aftrekken van je inkomen. Hierdoor 
gaat je te betalen inkomstenbelasting 
omlaag. Omdat de belastingschijven 
wijzigen is je hypotheekrente in de 
toekomst tegen een lager tarief af-
trekbaar dan volgens de oude tarie-
ven. Je voordeel door de aftrek wordt 
hierdoor (iets) minder. Dit voorstel is 
dus minder gunstig voor de porte-
monnee van de huiseigenaar. 

Hypotheekrenteaftrek wordt lager
Om de inkomens verschillen tussen 
mensen te verkleinen, neemt het kabi-
net een aantal maatregelen. Eén daar-
van is het verlagen van het % voor de 
hypotheekrenteaftrek. In 2019 gaat 
het maximale belastingpercentage 
waartegen je de hypotheekrente mag 
aftrekken namelijk met 0,5% omlaag 
naar 49% terwijl je 49,5% inkomsten-
belasting betaalt in de hoogste schijf. 
Vanaf 2020 wordt het aftrekbaar % 
verder afgebouwd, dan daalt de maxi-
male aftrek in stapjes van 3% tot 
36,93% in 2023 ten opzichte van het 
tarief van 49,5%. Het gat tussen het ta-
rief dat je moet betalen en het tarief 
waartegen je de hypotheekrente mag 
aftrekken wordt in de hoogste belas-
tingschijf dus aanzienlijk groter. 

Eigenwoningforfait: sigaar uit eigen 
doos
Als compensatie voor deze verhoging, 
verlaagt het kabinet het eigenwoning-
forfait. Dit is het bedrag dat bovenop 
jouw belastbaar inkomen wordt ge-
teld als vergoeding voor jouw huis. 
Naar verwachting van 0,7% in 2018 

naar 0,65% in 2019. Vanaf volgend jaar 
wordt het nog eens in drie stapjes van 
0,05% afgebouwd tot 0,5% in 2023. 

Het bedrag dat je uiteindelijk moet 
betalen hangt echter ook af van de 
WOZ-taxatiewaarde van je huis. Het % 
wordt namelijk over deze waarde be-
rekend. Nu de woningmarkt aantrekt 
gaat deze taxatiewaarde in grote de-
len van ons land omhoog. Voor het 
komend jaar is de verwachting dat 
deze waarde tussen de 7,5% en 9,5% 
toeneemt. Per saldo kan het door de 
combinatie van deze maatregelen zo-
maar zijn dat je meer geld kwijt bent 
aan belastingen. 

NHG-grens gaat omhoog 
De Nationale Hypotheekgarantie is een 
vangnet bij financiële problemen zodat 
je met meer zekerheid een huis kunt 
kopen. Om een hypotheek met NHG af 
te kunnen sluiten, mag de aankoopprijs 
van de woning niet hoger zijn dan 
€ 265.000,-. In 2019 gaat deze grens 
waarschijnlijk naar € 290.000,- in ver-
band met de stijgende huizenprijzen. 

 Gunstig of niet?
Zoals je ziet, gaat er heel wat verande-
ren op gebied van huis en hypotheek. 
Omdat de hypotheekrente in de toe-
komst vermindert, is het nu wellicht 
extra interessant om over te sluiten 
naar een andere rente. Je mag im-
mers de boete voor oversluiten tegen 
het huidig geldende belastingtarief 
aftrekken van de belasting. Mijn ad-
vies: neem contact op met je onaf-
hankelijk financieel adviseur om dit 
eens door te laten rekenen. 

De andere werkelijkheid  
van een fusie met Eindhoven
 Op woensdag 10 oktober zal er een referendum gehouden worden in Nue-
nen. Alle stemgerechtigde inwoners van ons dorp kunnen dan aangeven of 
ze voor of tegen een gedwongen fusie met Eindhoven zijn.

Ons goed werkende zorgloket (CMD, 
een voorbeeld voor alle omliggende 
gemeentes) zal opgaan in WIJ Eindho-
ven, de activiteiten van LEV gaan 
waarschijnlijk over naar de Lumens 
groep. De tekorten daar zullen zeker 
hun weerslag hebben op de kwaliteit 
van de zorg straks hier in Nuenen. 

Dan onze bibliotheek: die is nu een on-
derdeel van Stichting Basisbibliotheek 
Dommeldal. We hebben hiermee een 
prima bibliotheek in ons dorp. In Eind-
hoven zien we dat juist het biblio-
theekaanbod enorm verschraald is. De 
kans dat na een fusie met Eindhoven er 
hier geen bibliotheek meer zal zijn, is 
dus zeer reëel aanwezig. 
De subsidies aan verenigingen zullen 
zeker niet op het huidige niveau ge-
handhaafd blijven. Dat betekent dat 
muziekverenigingen, ouderen- vereni-
gingen enz. voor hun toekomst zullen 
moeten vrezen.
Tot slot Het Klooster. Na een fusie zal 
Eindhoven zeker niet bereid zijn om 
een deel van het exploitatietekort ieder 
jaar op te hoesten. Een cultureel cen-
trum waar zoveel mogelijk activiteiten 
geconcentreerd worden, is voor Eind-
hoven niet nodig. Grote kans dus dat 
een projectontwikkelaar er apparte-
menten in gaat realiseren.

Dit is de andere werkelijkheid na een 
fusie. Er komt dan een nieuw college 
en een nieuwe gemeenteraad. De rest 
is historie en gaat in het (vierkante) ar-
chief.
Nuenen wordt wakker!
In een volgend opiniestuk zullen we 
dieper ingaan op de financiële gevol-
gen voor de inwoners van Nuenen van 
een fusie met Eindhoven. 

Peter Hendrickx, 
Voorzitter CDA afd. Nuenen C.A. 

Voor- en tegenstanders laten zich ho-
ren en allerhande argumenten waarom 
je voor of tegen een fusie zou moeten 
zijn, vliegen ons om de oren.
Het valt me op dat zowel voor- als te-
genstanders ervan uitgaan dat, mocht 
een fusie realiteit worden, er in hun di-
recte leefomgeving niet veel of hele-
maal niets zal veranderen. Alleen zal 
het ‘bestuurlijk’ anders worden.
Als CDA hebben we de moeite geno-
men om ons er wat meer in te verdiepen 
We hebben gekeken naar wat zo’n fusie 
nu betekent voor uw sportclub, de bi-
bliotheek, het zorgloket, nieuwbouw-
plannen voor een sporthal of school, 
enz.

We zien dan het volgende: 
Sportverenigingen kunnen een veel 
minder ruimhartig subsidiebeleid te-
gemoetzien. Eigen voetbalvelden zoals 
nu in Nederwetten en Gerwen kunt u 
op termijn vergeten. In de Eindho-
vense wijken worden clubs gewoon 
meegedeeld op welke velden ze terecht 
kunnen. Het beleid is in Eindhoven ge-
richt op zoveel mogelijk samenvoegen 
op een aantal grote sport locaties
Het is zeer de vraag of er nieuwbouw 
komt voor sporthal De Hongerman na 
een fusie. Eindhoven zal eerst proberen 
de bestaande voorzieningen maximaal 
te laten gebruiken. Het is ook zeer de 
vraag of er nieuwbouw komt ter ver-
vanging van de basisschool De Mijl-
paal. Na een fusie gelden er andere 
stichtings- en opheffingsnormen voor 
een school dan nu, nu Nuenen nog zelf-
standig is.

Voorzitter actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig verzucht:

Laat Nuenen niet meegezogen 
worden in de problematiek 
van de grote stad 
Op 10 oktober wordt er gestemd voor het referendum met de vraag of de in-
woners van Nuenen c.a. voor of tegen een samenvoeging met de stad Eindho-
ven zijn. Gerda Hekker, voorzitter van het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig, 
vertelt waarom het goed zou zijn als de inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten tegen een samenvoeging met Eindhoven stemmen.

mijn bed show, ik voelde me niet meer 
dan een nummer in het bevolkingsre-
gister. De korte afstand tot de politiek 
lukt nu al niet in Eindhoven met 
230.000 inwoners en zal ook zeker niet 
lukken met meer dan 250.000 inwo-
ners als 23.000 Nuenenaren inmiddels 
Eindhovenaren zouden zijn geworden. 

Het is tactiek van ‘de provincie’ om u 
en mij te laten geloven dat alles al is be-
slist en dat binnen drie jaar Nuenen 
c.a. is opgegaan in de stad Eindhoven. 
Tactiek, om u en mij te laten geloven 
dat alles al beslist is en er geen reke-
ning met de uitslag van een referen-
dum wordt gehouden. Alsof het geen 
zin heeft om te gaan stemmen tijdens 
het referendum. Grote onzin! 

Het is niet gedeputeerde Spierings van 
de provincie die beslist, zij beslist alleen 
om haar voorstel voor annexatie van 
Nuenen c.a. door Eindhoven voor te 
leggen aan Provinciale Staten. Provin-
ciale Staten nemen de beslissing en 
Provinciale Staten beslissen pas nadat 
het referendum op 10 oktober is gehou-
den. Veel landelijke politieke partijen 
hebben altijd gezegd dat gemeentelijke 
herindeling niet van bovenaf opgelegd 
moet worden, maar van onderaf moet 
komen. Ofwel ze willen weten of de in-
woners akkoord gaan met die gemeen-
telijke herindeling. Dat moeten we dan 
maar even bij hen in herinnering bren-
gen op 10 oktober. We leven tenslotte 
in een democratisch land. 
Het gaat mevrouw Spierings helemaal 
niet om het wel en wee van Nuenen en 
de Nuenenaren. Het gaat haar om 
Eindhoven. Eindhoven moet groeien. 
Door alleen Nuenen te annexeren zijn 
ze er niet. Ze hebben dan wel meer op-
pervlakte maar ze hebben nog steeds 
te weinig inwoners per vierkante me-
ter. Het inwonertal moet verder om-
hoog en ze vinden vast wel leuke plek-
ken in het oorspronkelijke Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten om er dui-
zenden woningen te plaatsen voor hun 
diverse doelgroepen. Nuenen zal er ze-
ker niet beter van worden. Nuenen zal 
meegezogen worden in de problema-
tiek van de grote stad. Straks is er geen 
geld meer voor Nuenen, want de pro-
blemen in de stad vragen om prioriteit. 
Grote steden waar problemen zijn, 
roepen altijd om de hulp van Provincie 
of het Rijk. De kwaliteit van de samen-
leving is in dorpen een stuk groter. Ik 
weet hoe het voelt om Eindhovenaar te 
zijn. Bestuurlijk was het de ver van 

Gerda Hekker: Handen af van Nuenen c.a.! 

Natuurlijk weet ik ook dat het Nuenen 
niet altijd rozengeur en maneschijn is. 
Maar waar is dat wel? In Eindhoven ze-
ker niet! Lees de kranten van de afgelo-
pen maanden er eens op na en zie wat 
je tegenkomt. In Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind is het zo 
slecht nog niet. Daar zijn veel zaken 
goed geregeld, je wordt ook gehoord 
wat niet wil zeggen dat je altijd gelijk 
krijgt. Maar verwachten dat je beter af 
bent als Nuenen met Eindhoven wordt 
samengevoegd, is echt een utopie! Of 
nog sterker uitgedrukt: dat is gewoon 
niet waar. 
Wat je ook vindt, maak van je recht ge-
bruik en breng je stem uit tijdens het 
referendum op 10 oktober. Als je daar 
niet laat weten of je voor of tegen sa-
menvoeging van Nuenen c.a. met 
Eindhoven bent, moet je achteraf ook 
niet klagen. Zeker niet als de uitslag 
anders uitpakt dan jij hoopte. Zorg dat 
jouw stem ook geldt!

Meer informatie op de website van de 
gemeente: www.nuenen.nl en op de 
website van het Actiecomité: 
www.nuenenzelfstandig.nl

Nuenense kunstenaar Juul Rameau geselecteerd    
door kunstcommissie Fonds Stakenburg

Ontwerp      
‘Poorten van hoop’
Op zoek naar ideeën om rotondes, om de kwaliteit van de entree te vergro-
ten en iedere passant een warm welkom te heten in Son en Breugel verfraai-
en zij vier rotondes met een kunstobject. Het thema voor de inrichting van 
de rotondes is: ‘Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst’. 

naars te zien. Bezichtigen van de expo-
sitie is mogelijk van 21 september tot 
21 oktober tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. U kunt online 
stemmen op www.stakenburgfonds.nl 
of in het gemeentehuis uw stem uit-
brengen. 

Studio Juul Rameau creëert unieke ob-
jecten voor de binnen- én buitenruim-
te. Rameau is gefascineerd door patro-
nen en structuren die zij vindt in de 
natuur. Haar werk is te zien in binnen- 
én buitenland. Zij doet dit jaar bijvoor-
beeld voor de  3e keer mee aan de 
Dutch Design Week.

www.stakenburgfonds.nl
www.juulrameau.com.

Juul over haar ontwerp: “Parachutisten 
zijn voor ons geland en schonken ons 
veiligheid en geborgenheid. Wij zijn 
ons niet altijd bewust van deze rijk-
dom. Deze poorten wortelen de be-
wustwording voor een vrije toekomst 
voor iedereen.

De Poorten van hoop zijn gegroeid en 
vergroeid in Son. Dit beeld ter herin-
nering dat we nooit vergeten in wat 
voor vrijheid wij leven en hoop voor de 
toekomst dat een ieder zijn leven in 
vrijheid kan doorbrengen.

Hoop kwam uit de lucht. In Son en 
Breugel spelen parachutisten een cru-
ciale rol rondom de bevrijding. Zij zijn 
in grote getalen uit de lucht gekomen. 
De boogvorm van het ontwerp refe-
reert naar een parachutist.

Vrede is een kwetsbaar fenomeen, zo-
als we ook nu nog steeds moeten vast-
stellen. Het internationale symbool 
van de vrede, de vredestuif met olijf-
takje, blijft een inspirerend symbool en 
intrigerend uitgangspunt voor een 
ontwerp. Het patroon refereert naar 
de vredestak van de duif.”

In het gemeentehuis van Son en Breu-
gel zijn de ontwerpen van 6 kunste-

Nuenense kunstenaar Juul Rameau geselecteerd    
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Agnes Bergmeijer zong 
‘Barbara’ in het Van Goghkerkje
Door Caroline van Nes

Het was een meer dan geslaagde start van de maandelijkse concertreeks 
van Cultuur Overdag in het Van Goghkerkje. Agnes Bergmeijer bewees dat 
Franse chansons heel goed in het Nederlands gezongen kunnen worden. Zij 
zong met zuivere en krachtige stem gevoelige chansons van de Franse zan-
geres Barbara, in perfecte vertaling van Peer Wittenbols. 

moeten en nog eens na te praten over 
dit bijzondere concert. De reacties wa-
ren zeer lovend. 

In de aankomende uitgave van Zó 
Nuenen leest u een uitgebreid inter-
view met Agnes.

Het volgende concert in het Van Gogh-
kerkje is op donderdag 18 oktober met 
Franse Barokmuziek. U kunt al eerder 
naar muziek komen luisteren op vrij-
dagmiddag 28 september in Het 
Klooster, dan is er weer een concert 
klassieke kamermuziek in samenwer-
king met stichting Muziek in Huis. 

Agnes groeide op in Nuenen en tussen 
de liedjes door vertelde zij anekdotes 
uit haar leven en de associaties die zij 
met de verschillende liedjes heeft. Ook 
vertelde zij uitgebreid over haar ont-
moeting met Barbara en hoe zij met 
haar muziek in aanraking kwam. Dit 
alles zorgde ervoor dat het publiek le-
vendig beeld had bij de teksten.

Zoals Agnes zelf zei waren de liedjes 
niet altijd even vrolijk, ze gingen over 
eenzaamheid en verloren jonge jaren. 
Maar ook de liefde werd uitbundig be-
zongen. Haar heldere stem wisselde 
voortdurend van timbre en de mooie 
arrangementen van haar pianobegelei-
der Mike Roelofs pasten er perfect bij. 
Als toegift had Agnes een verrassing: 
ze zong voor het eerst in dit program-
ma een van de liedjes in het Frans, een 
prachtige afsluiter van een mooie luis-
termiddag.
Agnes wist met haar liedjes haar pu-
bliek duidelijk te raken, de ontroering 
was van de gezichten af te lezen en zij 
kreeg een staande ovatie. Na afloop 
werden de bezoekers uitgenodigd voor 
een drankje, om de zangeres te ont-

Nuenen,       
buitengebied van Eindhoven....
Kan Nuenen het zelf? Nuenen, Gerwen en Nederwetten is een gemeente die 
bij lange na niet zelfstandig is. Zo werkt Nuenen al jaren samen in de Dienst 
Dommelvallei met nog twee gemeenten. En in een club van negen gemeenten 
werkt Nuenen stevig aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke opga-
ven, nu en in de toekomst. Die club heet Stedelijk Gebied Eindhoven. Inder-
daad, dat kan Nuenen niet zelf. Dat doe je samen. Want samen sta je sterker.

B&W van buiten onze gemeente? 
Wethouder Hetty Tindemans woont 
in Valkenswaard en haar collega Caro-
line van Brakel in Veldhoven. Hoezo, 
Nuenen kan het zelf…. Tot zover mijn 
ondernemende vriend.

Nog even terug naar de Dienst Dom-
melvallei. Een samenwerking van drie 
gemeenten: Geldrop-Mierlo, Son en 
Breugel en Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Dommelvallei zorgt voor per-
soneel en organisatie, voor finan ciën 
en voor sociale zaken en burgerzaken. 
En dan het Stedelijk Gebied Eindho-
ven, de club van negen gemeenten. 
Met daarbij ook Eindhoven en Nuenen. 
Die gemeenten buigen zich over maat-
schappelijke opgaven op het gebied 
van wonen, werken, ruimte en voorzie-
ningen. Nuenen speelt een belangrijke 
rol binnen dit stedelijk gebied. Want 
Nuenen is gelegen in het buitengebied 
van Eindhoven, aldus de folder ‘Asper-
ges op de velden’. zie bijgaande illus-
tratie. Dat geldt nu en ook in 2021.

De gemeenteraad koos een tijdje gele-
den voor een herindeling. Met Son en 
Breugel? Met Eindhoven? De Nuenen-
se raad was verdeeld en kwam er niet 
uit. Ons provinciaal bestuur hakte de 
knoop door en stuurt aan op een sa-
menvoeging van de gemeenten Nue-
nen c.a. en Eindhoven per 1 januari 
2021. Nuenen samen met Eindhoven: 
nóg sterker, gezonder en veerkrachti-
ger. Het inwonertal van Eindhoven 
wordt niet alleen hoger, ook het IQ. 
Alle slimme Nuenenaren zorgen voor 
een nog intelligenter Eindhoven.

Onlangs koos een meerderheid van 
de raad toch weer voor zelfstandig-
heid. Waarbij een herindeling in de 
toekomst niet wordt uitgesloten. De 
Nuenense gemeenteraad vraagt om 
raad aan de inwoners. Zijn wij als in-
woners voor of tegen samenvoeging? 
Vandaar een raadgevend referendum 
volgende maand. De vraag is: bent u 
voor of tegen samenvoeging.

Een bevriende Nuenense onderne-
mer weet het nu al. Hij zegt voorstan-
der te zijn van samenvoeging. Mijn 
bedrijf krijgt als vestigingsplaats Eind-
hoven zonder dat wij verhuizen. Mooi 
toch. Ik blijf ondernemen vanuit het 
ondernemersvriendelijke Nuenen en 
krijg er nieuwe klanten bij. Tussen 
twee haakjes: Nuenen denkt het zelf 
te kunnen? Waarom dan twee wet-
houders in het Nuenense college van 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Nuenen,       
buitengebied van Eindhoven....

Cees van Keulen, Gerwen

CeesFit4Lady Nuenen    
viert éénjarig bestaan   
met actie voor de hartstichting
Zaterdag 29 september is het Internationale DRESS RED DAY. Hiermee vra-
gen vrouwen over de hele wereld aandacht voor de risico’s op hart- en vaat-
ziekten bij vrouwen. Bij vrouwen worden mogelijke signalen voor hart- en 
vaatziekten als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten afgedaan. 
Fit4lady Nuenen, de � tnessclub voor vrouwen, viert deze dag met een ge-
weldige actie: van alle deelnemers aan het 5-weekse programma om extra 
aan hun gewicht, conditie en verdere gezonde waarden te werken, wordt 10 
euro gedoneerd aan de Hartstichting. 

Nu er extra aandacht wordt gegeven 
door campagnes van de Hartstichting, 
zet Patty tijdens haar 1-jarig bestaan 
haar deuren graag dit weekend open . 
Dit is tevens de laatste mogelijkheid 
om met de actie voor de Hartstichting 
mee te doen.
Meer informatie: www.� t4lady.nl

Eigenaresse Patty van Alebeek zet 
daarom haar deuren open: zaterdag 29 
september van 08.30 uur tot 14.00 uur 
en zondag 30 september van 10.00 tot 
13.00 uur. Patty: “Vorig jaar startte ik 
met Fit4lady in Nuenen en konden 
vrouwen ervaren hoe makkelijk en 
leuk het is om aan gezonde waarden 
als gewicht, fitheid en conditie te wer-
ken. Zo’n 5-weeks programma laat al 
snel zien hoe effectief onze conditie- 
en krachttraining van 2 keer 30 minu-
ten is.”

Voor iedere vrouw te volgen
In 5 weken kunnen vrouwen ervaren 
hoe het is om op een leuke manier te 
bewegen, passend bij eigen tempo en 
doel. De dames krijgen een meting bij 
de persoonlijke inschrijving. Dan 
wordt het doel bepaald en krijgen ze 
advies voor voeding en ontspanning. 

Uitgebreide gezondheidsmeting 
cadeau
Deelname aan het 5-weekse program-
ma kost € 57,90. Hiervan doneren alle 
Fit4lady-clubs door heel Nederland 10 
euro aan de Hartstichting. Aan het 
einde van de actie wordt er nog een 
eindmeting gedaan en krijgen deelne-
mers een aanvullende gezondheids-
meting door een Care for Women-
consulente cadeau.

Met personal coaching van eigenaresse 
Patty van Alebeek en haar team is trainen 
voor iedere vrouw op eigen niveau en tem-
po haalbaar.

Sam’s kledingactie
Sam’s kledingactie had voor het afgelopen voorjaar, in samenwerking met 
hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. 
De opbrengsten van de ingezamelde kleding ging voor de eerste helft van 
2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. 

vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt 
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid 
hulp aan de dorpen waar de scholen 
staan en aan het onderwijspersoneel 
van de scholen.
Doe mee met deze kleding inzame-
lingsactie. Sam’s kledingactie is hier 
blij mee.
De kleding in uw kast die u niet meer 
draagt; een jas, een spijkerbroek, een 
shirt, veel mensen kunt u er mee hel-
pen. Of het nu dames-, heren-, of kin-
derkleding betreft, alles is welkom.
Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, dekens 
en huishoudtextiel, liefst in gesloten 
plastic zakken.

De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op zaterdag 6 oktober van 
10.00 uur tot 12.30 uur.
U kunt dan met uw kleding terecht op 
het plein voor de H. Clemenskerk Park 
55 Nuenen.

De Centraal Afrikaanse Republiek is 
een straatarm land midden in Afrika 
met bijna 5 miljoen inwoners. Het land 
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door aan-
houdend geweld. Bijna een miljoen 
mensen is hun huis ontvlucht en leeft 
als vluchteling. Bijna de helft van de 
bevolking heeft structureel te weinig 
voedsel, tweederde heeft geen toegang 
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.
Sam’s kledingactie heeft besloten om 
ook in het najaar van 2018 door te gaan 
met het ondersteunen van deze actie.

Onderwijs     
voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart 
waarbij 18 scholen in crisisgebieden in 
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en lokale 
partners en kent een bijzondere ma-
nier van financiering. Hierbij wordt de 
financiële steun afhankelijk gemaakt 
van de resultaten die bereikt worden. 
Als een school goed presteert stelt het 
daarmee de financiële ondersteuning 
veilig.

Doel van het project is het geven van 
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 
14 jaar en in het bijzonder kinderen die 
geleden hebben onder het geweld. 
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren 
naar hun geboortegebied, nadat ze ge-

vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-

 

Elke 1e woensdag van de maand, 
Heerendonk Nederwetten

Natuurspeelmiddag 
bij Stichting Vrienden 
van de Walhut 
Stichting Vrienden van de Walhut wil 
kinderen de gelegenheid bieden om 
lekker buiten te spelen in de natuur. De 
locatie Heerendonk in Nederwetten 
leent zich daar uitstekend voor. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersom-
standigheden is er het hele jaar door 
van alles te beleven. Op woensdag 3 
oktober gaan we aan de slag met het 
maken van een eigen insectenhotel. 
We zoeken allerlei materialen bij el-
kaar en bouwen daarvan de mooiste 
huisjes voor insec ten. Uiteraard mag je 
die mee naar huis nemen. En natuur-
lijk is er ook genoeg tijd om nog lekker 
te ravotten.  
Dus heb je zin om te komen? Geef je 
dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Datum: woensdag 3 oktober. Tijd: van 
14.00 tot 17.00. Leeftijd: ideaal voor 
kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar.
Locatie: Heerendonk in Nederwetten. 
Als je je opgeeft sturen wij je een rou-
tebeschrijving. Prijs: je kunt een knip-
kaart kopen. Dan mag je 5 keer mee-
doen voor € 30,-. Je kunt ook een los 
kaartje kopen voor € 7,50. Begeleiders 
hoeven niet te betalen. Aanmelden: 
stuur een mail naar info@imkerijde-
walhut.nl en geef aan met hoeveel kin-
deren je komt en wat de leeftijd is. 
Groepsgrootte: er kunnen maximaal 
20 kinderen meedoen. Geef je snel op 
want vol is vol. 

Tekenen  en 
schilderen voor 
kinderen bij het 
Atelier Van Gogh
“Ieder kind is een kunstenaar” al-
dus Picasso. En om Picasso een 
handje te helpen, biedt het Atelier 
Van Gogh in Nuenen dan ook een 
inspirerende teken- en schildercur-
sus voor kinderen. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus 
schrijf je snel in voor deze creatieve 
cursus die geschikt is voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar. De cursus is op 
woensdagmiddag van 16.00 uur tot 
17.30 uur. Het zijn 24 lessen en deze 
vinden plaats op de sfeervolle schilder-
zolder van het Atelier van Gogh in Het 
Klooster in Nuenen. 
De cursus wordt gesubsidieerd door de 
gemeente Nuenen die hiermee de be-
langstelling voor kunst bij kinderen wil 
bevorderen. De prijs voor deze cursus 
is € 150,-. De cursus is geschikt voor 
kinderen die affiniteit met tekenen en 
schilderen hebben en zich graag verder 
willen ontwikkelen hierin. 
Aan de hand van verschillende the-
ma’s, die soms ook meerdere lessen 
door lopen, is er elke week een nieuwe 
opdracht. We maken kennis met aller-
lei technieken en materialen. Daarbij 
wordt spelenderwijs aandacht besteed 
aan het mengen van kleuren, perspec-
tief, compositie of bijvoorbeeld naar 
de waarneming schilderen. 

De creativiteit en talenten van de kin-
deren zijn mooi om te zien en hier is 
binnen de cursus meer dan genoeg 
ruimte voor. De lessen beginnen cen-
traal, maar tijdens de les zal ieder kind 
ook individueel verder geholpen wor-
den.
De cursus wordt gegeven door Elma 
van der Weerden die is afgestudeerd 
als docent aan de Academie voor Beel-
dende Vorming te Tilburg.
Heb je interesse? Schrijf je dan in via 
www.ateliervangogh.nl
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sociaal, ziet er leuk uit en gaat er graag eens op 
uit. Je ziet aan de buitenkant niet dat ze chronisch 
pijn heeft. Soms heeft ze betere dagen en soms 
heel slechte. Op een slechte dag moet alles klaar 
staan wat ze nodig heeft, zoals een bordje en kop-
je, en heeft ze 24 uur hulp nodig” legt Denice uit.

Jong en dynamisch
“Soms plannen we een dag winkelen in de stad 
en dan kijk ik altijd eerst hoe het met haar gaat 
en of we kunnen gaan. Ze heeft een invaliden-
kaart en als ik haar ophaal met mijn auto en we 
op een invalidenplaats parkeren, krijgen we vaak 
onbegrip. Op een invalidenparkeerplaats wil je 
niet parkeren, want liever heb je helemaal geen 
handicap. Je wilt gewoon gezond zijn. Hoeveel 
mensen reageren, dat zit me echt dwars. Ze snap-
pen het gewoon niet!”

Mandy wil het liefste zelf in haar rolstoel door de 
winkel bewegen om kleren uit te zoeken die ze 
leuk vindt en dan houdt Denice haar in de ga-
ten. “Ik ben de hele tijd alert. We gaan naar Pri-
mark, omdat daar een aangepast pashok is voor 
gehandicapten, met een beugel en een zitje. Ik 
help haar met omkleden en dat is best een hele 
toer” vervolgt ze. “En we willen op stap, we zijn 
jong. Dan gaan we al vroeg en laten we de rol-
stoel thuis. Ik parkeer mijn auto op de invaliden-
parkeerplaats vlak voor de kroeg, zodat ze nog 
maar een klein stukje op krukken hoeft te lopen. 
Na een uurtje of twee is ze helemaal op, maar dan 
hebben we een leuke avond gehad en gaan we 
weer. We zijn ook samen met mama naar Marco 
Borsato geweest. Twee keer waren we bij zijn 
concert in Antwerpen, op een gehandicapten-
plaats, en die stad is een ramp voor Mandy, met 
al die tramrails. Elke beweging doet pijn. Het kost 

haar dagen om daarvan te herstellen en ze kijkt 
steeds meer naar wat ze echt leuk vindt en wat 
het haar waard is om naar toe te gaan. Haar we-
reld wordt heel klein”.

Samenwonen
Sinds kort woont Mandy samen met haar vriend. 
Hij heeft haar leren kennen nadat ze in een rol-
stoel terecht is gekomen en kent haar niet anders 
dan zo. De verhuizing verandert alles. “Dit is een 
nieuwe fase voor haar en ons allemaal” vertelt De-
nice. “We kijken hoe het gaat en tasten af, passen 
ons aan. Haar schoonmoeder komt ook al een 
beetje helpen”.

Uit je hart
“Mandy is mijn zusje, ik doe nog steeds hetzelfde 
voor haar als vier jaar geleden. Voor mij is zij geen 
patiënt. Mantelzorg kun je alleen uit je hart doen. 
Het is geen baan waar je op beoordeeld wordt. 
Je moet elkaar er doorheen helpen. Iedereen zet 
zijn kwaliteiten in: mijn vader helpt door dingen 
voor haar te maken die haar leven makkelijker 
maken en rijdt haar overal naar toe, mijn moeder 
en Mandy’s vriend helpen haar met haar dage-
lijkse zorg en alle zorgprocessen. Voor mij als pro-
fessional is het o.a. makkelijker om haar onder de 
douche te helpen en instanties in te schakelen als 
dat nodig is. Onze broer helpt ook waar hij kan”.

Het komt wel goed
“We hebben regelmatig een familieuitje en gaan 
graag eten of bowlen. We regelen dan gewoon 
dat Mandy mee kan en mee kan doen, iedereen 
spant zich daarvoor in. De laatste keer was er een 
speciaal hulpstuk, een soort glijbaan, waardoor 
ze toch een bal kon laten rollen. Soms is het een 
hele puzzel, maar het komt wel goed. Iedereen 
draagt zijn steentje bij. Ieder huis heeft zijn kruis 
en als je alle kruizen bij elkaar zou leggen, pak je 
er toch je eigen kruis uit” zegt Denice wijs.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Op een invalidenparkeerplaats wil je niet 
parkeren, want liever heb je helemaal 
geen handicap. Je wilt gewoon gezond 
zijn. Hoeveel mensen reageren, dat zit me 
echt dwars”. Denice Suiskens

 

Mantelzorger

Denice Suiskens

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 is 23 jaar, komt uit Nederwetten en woont 
al twee jaar samen. Denice werkt als profes-

sional in de zorg en zorgt samen met haar 
ouders al ruim vier jaar voor haar oudere 
zus Mandy. Denice vindt het goed dat 
deze serie verhalen er is. “Het is mooi om 
te lezen hoe een ander het doet” glim-
lacht ze.

“Je gaat er niet vanuit dat je er iets voor krijgt, 
maar ik heb al een paar jaar een compliment 

van de gemeente gekregen en mijn ouders zelfs 
al langer” vertelt Denice. “Ik was vrij jong toen ik 

met mantelzorg begon, 19 jaar, en dat was niet al-
leen nieuw voor mij, maar ook voor LEVgroep. De 
zorg voor mijn zus begon als tijdelijke mantelzorg 
en werd permanent, omdat ze niet herstelde van 
haar operatie, zoals je wel zou verwachten”.

Mandy is in 2014 geopereerd aan haar knie en 
heeft hier zenuwletsel en zenuwpijn aan overge-
houden. In de loop der jaren is haar conditie ver-
slechterd en heeft ze meer pijn gekregen. Door 
haar handicap is ze rolstoelafhankelijk en kan ze 
zich alleen kleine stukjes op krukken voortbewe-
gen. Haar been ligt gestrekt in de rolstoel, omdat 
ze het niet kan buigen en dat maakt haar situa-
tie lastig; mensen stoten er vaak per ongeluk te-
genaan. De schok die dat geeft, veroorzaakt bij 
Mandy een golf van pijn waar ze drie dagen van 
moet herstellen. Sinds kort heeft ze een hulp-
hondje, ‘Boef’. Hij beschermt haar en zorgt voor 
een positieve sfeer. Hij is haar maatje en altijd bij 
haar, thuis en in haar rolstoel. Toen we deze foto 
gingen maken, kwam hij erbij zitten” lacht Denice.

Onbegrip
“Hoeveel mensen niet door-
zien hoeveel pijn Mandy 
heeft!” vertelt Denice 
verder. “Er is zoveel 
onbegrip. Ze is jong en 

Genietmomentjes
Afgelopen vrijdag was Harrie Maertens weer eens op zijn favoriete stek, in café Schafrath. 
Zijn vrienden en vooral vriendinnen waren in groten getale gekomen. En net als we van 
deze 87-jarige overbekende Nuenenaar gewend zijn, bleek het kussen van het vrouwelijk 
schoon nog steeds zijn geliefde bezigheid. Harrie heeft zichtbaar genoten, een betere the-
rapie kun je niet volgen lijkt mij.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9 te 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 brievenJONG! zet zich in voor oud 
Op zaterdag 15 september werden de bewoners van het Nuenense verpleeg-
huis Archipel Akkers op een wel heel leuke manier in het zonnetje gezet. Net-
werkclub JONG! Nuenen organiseerde namelijk speciaal voor de bewoners, 
cliënten met dementie of lichamelijke (somatische) problematiek, een mid-
dag vol spel, live muziek en gezelligheid. JONG! Nuenen wil ook maatschap-
pelijk betrokken zijn en met deze actie besloten zij iets terug te doen voor de 
kwetsbare ouderen in de gemeente Nuenen, en de medewerkers en vrijwilli-
gers van het verpleeghuis door hen een middag te ondersteunen. 

tjes die door de leden van JONG! Nue-
nen zelf werden gemaakt. Ook werd er 
heerlijk vers Italiaans ijs uitgeserveerd. 
De middag werd afgesloten met live 
muziek van een accordeonist. Zijn ge-
zellige deuntjes en ‘meezingers’ maak-
ten de middag helemaal compleet. 

Een geweldige middag
Jordi Hagedoorn, voorzitter van net-
werkclub JONG! Nuenen, kijkt vol trots 
terug op de dag: “Het is ontzettend 
mooi om te zien wat we kunnen berei-
ken door ons met een aantal jonge on-
dernemers te verenigen. Ik ben enorm 
verheugd door het aantal ondernemers 
in de gemeente dat bereid is geweest 
om een steentje bij te dragen aan de or-
ganisatie, hetzij door het programma 
vorm te geven, de middag te begeleiden 
of de actie te sponsoren. Met z’n allen 
hebben we ervoor gezorgd dat de be-

De middag startte met een bingospel. 
Gedurende verschillende spannende 
rondes konden de deelnemende bewo-
ners, zo’n vijftien in totaal, leuke prij-
zen winnen, zoals een lekker douche-
setje, een koffiebon of een mooi plant-
je voor op de kamer. Het spel en de 
prijzen, die allemaal beschikbaar wa-
ren gesteld door lokale winkels en on-
dernemers uit de gemeente Nuenen, 
zorgden voor heel wat pret! Daarna 
was het tijd om te genieten van een 
portie heerlijke versgebakken poffer-

woners van Archipel Akkers een gewel-
dige middag hebben gehad en de mede-
werkers en vrijwilligers ondersteuning 
kregen. Het plezier dat iedereen eraan 
heeft beleefd en de vele enthousiaste 
reacties hebben ons zeker geïnspireerd 
om eenzelfde actie in de toekomst nog 
een keer te organiseren.” 
 
De middag werd mede mogelijk ge-
maakt door: 
JONG! Nuenen, in het bijzonder Jordi 
Hagedoorn, Judith van Berlo, Martijn 
Prijs, Ruben te Bogt, Anne van Uden - 
van Dijk, Bram Daams, John Wiersma, 
Tim van Dongen, Koen van Zon en 
Dana Otten. En natuurlijk werd deze 
middag ook mogelijk gemaakt door al-
le sponsoren.

Wil jij je ook inzetten voor de kwetsba-
re ouderen in Nuenen? 
Bij Archipel Akkers kunnen ze altijd 
wel wat extra handen gebruiken. Al is 
het maar om één keer in de maand een 
kopje koffie te komen drinken en een 
cliënt gezelschap te houden. Bij inte-
resse stuur een mail naar: akkers@ar-
chipelzorggroep.nl.
Wil jij een keer kennismaken met 
JONG! Nuenen? Stuur gerust een mail 
voor meer informatie naar: info@jong-
nuenen.nl. www.jongnuenen.nl 

Start 
Muziekensemble 
Taizévespers
Elke maand zijn er in het Van Gogh 
Kerkje Taizévespers. Altijd worden de 
Taizéliederen op de piano begeleid. Dit 
seizoen willen we deze begeleiding 
gaan uitbreiden met een klein muziek-
ensemble.
Als je een instrument bespeelt en je 
vindt het leuk om mee te spelen in de 
vespers: pak je instrument en kom fijn 
meedoen! We repeteren op de woens-
dagavond voorafgaand van de vesper. 
De start- en de eerste kennismakings-
avond is woensdag: 3 oktober. Als je 
mee wilt doen kan je je aanmelden op: 
p.r.weijmans@gmail.com. 
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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 nog enkele mensen uit Nue-
nen c.a. 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

Wij hebben al raambiljetten voor 
de ramen zien hangen. Daar kun-
nen er nog wel een aantal bij.
Wilt u ook duidelijk laten merken 
dat Nuenen c.a. eruit pikken, om 
met Eindhoven samen te voegen, 
door ons niet gewenst wordt? 
Hang dan alsnog het raambiljet op. 

Heeft u geen raambiljet ontvan-
gen? Stuur even een email naar 
actiecomite@nuenenzelfstandig.
nl en wij zorgen dat u zo spoedig 
mogelijk een raambiljet ontvangt.

Gerda Hekker, voorzitter
José Hendriks, plv. secretaris

advertorial (deel 3)

Harrie van der Meijden | 
Tevreden inwoner van Nuenen

Nuenen moet zelfstandig blijven 
omdat het er steeds beter 
gaat. Ik ga stemmen en stem 
zeker tegen samenvoeging met 
Eindhoven.

Jan van Rooij | 
Echte Nederwettenaar

Ik ben erg nauw betrokken 
met alles wat in Nederwetten 
gebeurt, o.a. de Kerk, 
het St. Annagilde en de 
carnavalsvereniging om een paar 
dingen te noemen, daarom ben 
ik tegen een samenvoeging met 
Eindhoven. Nederwetten moet 
een dorp blijven en geen wijkje 
van Eindhoven. Ik stem op 10 
oktober tegen annexatie. 

Godfried Schijven | 
Kampioen voor de ouderen

Ik stem tegen samenvoeging 
omdat Eindhoven drastisch 
moet bezuinigen op de sociale 
voorzieningen (hebben al 
ruim 100 miljoen tekort) en de 
ouderen en hulpbehoevenden 
uit Nuenen c.a. daarvan dan de 
dupe worden.

Gipsyjazz in Gerwen: geslaagde 
start ‘Paulus Schäfer invites’ 
 
De eerste gipsyjazz-avond ‘Paulus Schäfer invites’ van het nieuwe seizoen in ca-
fé De Stam in Gerwen trok een volle zaal. Sologitarist Paulus Schäfer vormde 
een trio met ritmegitarist/zanger Johnny Rosenberg en bassist Noah Schäfer. 
De virtuoze violist Wattie Rosenberg was de gastmuzikant op maandagavond 
24 september. De concertbezoekers beloonden de muzikanten veelvuldig met 
applaus. Een geslaagde start van de nieuwe serie ‘Paulus Schäfer invites’.
 

aantal muzikanten en bands uit in zijn 
dorp. De ene keer speelt Paulus met 
zijn eigen trio en met een gastmuzi-
kant, terwijl op een andere avond een 
gastband speelt, samen met Paulus. 
Voor mee r info: www.sintimusic.nl

Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen laat graag iedereen kennismaken 
met de typische gipsyjazz. En hij is zelf 
nieuwsgierig naar de muziekstijlen van 
andere muzikanten. Daarom nodigt 
hij voor ‘Paulus Schäfer invites’ een 

Gipsyjazz in het intieme concertcafé De Stam in Gerwen met v.l.n.r. Wattie Rosenberg, Joh-
nny Rosenberg, Paulus Schäfer en Noah Schäfer….(foto Cees van Keulen)

Nieuwe inwoners in onze gemeente
Op 20 september is Nora geboren. In de Zilvermeeuwhof staat nu een fraai 
bord om dat kenbaar te maken. Ook Jaap is  op vrijdag 14 september in on-
ze gemeente geboren. Nora en Jaap: welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-

vallende geboorteaankondiging, geef 
het door aan de redactie: redactie@
ronddelinde.nl. Via dit 60-jarige 
weekblad laten we het ook aan onze le-
zers weten. 

Uitzendingen LON-TV

Voortaan op KPN 
kanaal 1436 !!
Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt voortaan 
dagelijks ververst met nieuwe 
onderwerpen. De volgende on-
derwerpen komen in de loop van 
week 39 en 40 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú :

• Voor en tegen nieuwe plannen 
voor bouw nieuwe sporthal

• Monumentendag: Roggeveld 
bij molen de Roosdonck

• Kenmerken kleine scholen in 
Gerwen en Nederwetten

• Het referendum op 10 oktober 
over al of niet samen met Eind-
hoven

• In de serie Jonge Ondernemers: 
golfpro Richard Heesakkers

• Bevrijdingsherdenking in Nue-
nen

• De wijkagenten in Nuenen
• Nieuwe eetgelegenheid 
 Parkstreet
• In de serie Jonge Ondernemers: 

huidtherapeute Inge Raessens
• De Hooidonkse Molen.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 27 september wordt 
vanaf 19.30 uur de gemeenteraads-
vergadering rechtstreeks uitgezon-
den.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

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

Scouting Rudyard Kipling is 
weer aanwezig bij herdenking
Afgelopen vrijdag werd weer de herdenking gehouden van de bevrijding 
van Nuenen na de Tweede Wereldoorlog. Zoals ieder jaar vormde de scouts 
van Rudyard Kipling een erehaag buiten de kerk om de aanwezige oud-strij-
ders extra in het zonnetje te zetten en te bedanken. Gelukkig was de op-
komst van zowel jongeren als ouderen ook dit jaar weer heel groot. 

Heeft u een zoon of dochter in de leef-
tijd van 7 t/m 11 jaar die het leuk zou 
vinden om mee te komen spelen en ra-
votten midden in de natuur? In de och-
tend zijn er nog voldoende plaatsen 
voor kinderen die willen komen mee-
doen.

Voor meer informatie:
www.rudyardkipling.nl

Ondanks het feit dat de oorlog inmid-
dels ruim 73 jaar geleden tot een einde 
kwam, blijft het belangrijk om de jeugd 
mee te geven dat er heel veel mensen 
hebben gevochten voor onze vrijheid. 
Scouting Rudyard Kipling doet dit 
door jaarlijks mee te helpen en de 
scouts bewust te maken dat onze vrij-
heid zeker niet zo vanzelfsprekend is.
En als dank voor de hulp mochten de 
scouts na de herdenking nog een rond-
je mee met de prachtige oude leger-
voertuigen die ook ieder jaar aanwezig 
zijn. Een prachtige afsluiting van een 
wederom mooie herdenking.
De volgende ochtend was er ook weer 
gewoon een draaidag op de blokhut. 
Terwijl de Explorers pizza-ovens 
bouwden onder de grond, bouwden de 
Esta’s met touwen en palen prachtige 
speeltoestellen. In de middag gingen 
de Padvindsters aan de slag om witte t-
shirts om te toveren naar kleurrijke 
exemplaren door middel van de Tie 
Dye techniek. Binnen de kortste keren 
hingen er heel veel kleurtjes te drogen 
aan de lijn. De Verkenners stortten 
zich op de technieken die komen kij-
ken bij het veilig hakken en zagen zo-
dat er binnenkort nieuwe hak-insignes 
uitgedeeld kunnen worden.

www.rudyardkipling.nl



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 39

Horizontaal: 1 neerslag 4 voordat 6 controle 9 soort gebak 11 betaaleenheid 13 berggeel 
16 Zuidamerikaans gebergte 18 liefdesgod 21 monster 23 likeursoort 25 een weinig scheel 
26 plaats in Noord-Brabant 27 verdieping 28 radon 29 civiel ingenieur 31 dat is 
32 Frans lidwoord 33 de oudste 34 huismeester 35 zangnoot 36 landbouwwerktuig 
38 rijksgrens 39 annexus 40 heden 41 gebint 43 namaak 44 reusachtig 47 neteldier 
49 lichaamszwakte 50 staat in Amerika 51 palmriet 54 schildknaap 55 hetzelfde 
5757 verlegenheid 59verlegenheid 59 verbouw 60 gravin van Holland 61 erwtensoep

Verticaal: Verticaal: 11 afvoergoot 2afvoergoot 2 juwelenkistje 3 achter 4 lidwoord 5 soort hert 6 chroom 
7 keelaandoening 8keelaandoening 8 afgesloten stand 10 voertuig 12 Amerika 14 nurk 15 lusthof 
17 andersdenkende 19andersdenkende 19 vreemde munt 20 ongeduldig 22 begeleiding 24 appelflap 30 titel 
31 spoedig 37 avondkleding 40avondkleding 40 slaapziekte 41 injectienaald 42 volstrekt niets 45 dwingen 
46 gemeenschappelijke weide 48gemeenschappelijke weide 48 voor 49 plaats in Overijssel 52 grootmoeder 
53 Turks bevelhebber 56 debet 58debet 58 Nederlandse Spoorwegen

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

R E L K O H L A O W
M A A P E L D O O R N E W
E T E N N O O R S D O G E
L I N D E O N S E S S E N
D E K N E G A T I E A N E
E E M I R R E N A K N

V L E G E L A L D A A R

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

Oplossingen wk 38
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

TUINKABOUTERTUINKABOUTER

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.

AANZET
ADEPT
CLAUSULE
CLIENTELE
FABEL
FORUM
FRIET
HAKHOUT
JUMBOJET
KADER
KAKIBROEK
KNOEIBOEL
KOMIEK
KOPJEKOPJE
KRAALKRAAL
LICHAAMLICHAAM
LIEFJELIEFJE
NAAIKAMERNAAIKAMER
OBSTINAATOBSTINAAT
OMRUILENOMRUILEN
PANEL
PAUZE
PERTINENTPERTINENT
PILLETJE
PLAMUUR
PRIEEL
REUMA
REUZE
RUCOLA
TABAKSINDUSTRIETABAKSINDUSTRIE
TIMBRE
TJALK
TRIMFIETS
TRUCJE
TSJECH
VIERJARENPLAN
VISHAAK
VLINDER
ZOETWATERBEKKENZOETWATERBEKKEN

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

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

6 4 2
8 3
3 6 5

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

9 3
1 4 5

Sudoku

week 37, Mw. L. Schäfer, Gerwen.

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

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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

TE HUUR: Tijdelijke opslag 
vanaf 3 m2 in Lieshout. Zie: 
Denopslag.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

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

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

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

Eindhoven

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

Schäfer Notarissen
Educatief Vermaak

Een avondvullend programma vol
vermaak met een educatieve twist!

4 oktober 2018
 | Parktheater Eindhoven | Aanvang 19.30 uur | 

Karin Bloemen
Zangeres en Cabaretière

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

Lezing over o.a.
Testamenten | Levenstestamenten |  

Besparen Erfbelasting | 

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

De gehele opbrengst van de kaartverkoop gaat naar
Stichting Leergeld Eindhoven

Korting op uw eerstvolgende akte op vertoon van uw entreekaart.

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:

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!
PERDIRECT

NUENEN/GERWEN
±175 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
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
www.salonnuneville.nl

Donderdag 27 september
09.30 uur Schuif even aan tafel bij……
Peter Linders. Trefpuntzaal, Het Klooster

19.30 uur Informatiebijeenkomst over een-
zaamheid. Goudvink, Goudvinkhof 12a

Woensdag 26 t/m zondag 30 september
Circusvoorstellingen Circus Barani

t.h.v. Pastoorsmast 12

Vrijdag 28 september
15.00 uur Cultuur Overdag: Kamerconcert 

van ‘Soleil Duo’. Het Klooster
20.00 uur Kienen KBO

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 29 september
08.30-14.00 uur Fit4Lady Nuenen 

viert éénjarig bestaan
Vincent van Goghstraat 143 Nuenen

Zaterdag 29 september
20.00-02.00 uur Tina Turner Tribute band
Disco Afterparty met Hilco Silk (veronica)

Het Klooster

Zondag 30 september
10.00-13.00 uur Fit4Lady Nuenen 

viert éénjarig bestaan
Vincent van Goghstraat 143 Nuenen

Zondag 30 september
13.00-17.00 uur Open dag SDF Friends

Jacobushoek 7, 5672 HZ te Nuenen
13.30 en 14.15 uur Optreden Vissersvrou-
wenkoor De Walnoten. Dorpsb. Weverkeshof

Zondag 30 september
13.30 uur Sezoensluiting speeltuin de Kievit 

‘kleedjesdag’. Kerkstraat Nuenen

Zondag 30 september
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Swing Supply. Café Schafrath te Nuenen
20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath, Nuenen

Maandag 1 oktober 
14.30-15.30 uur DobbelFit Fysiotherapie 

Kwiek. Vincent van Goghstraat 139
20.00-22.00 uur workshop zanggr. Midòre. 
BS De Wentelwiek, Jacobushoek 5 Nuenen

Dinsdag 2 oktober
19.30 uur Bloemschikken KBO

 Dorpshuis Lieshout
 20.00 uur Kienen in wijkcentrum Scarabee 

Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 3 oktober
Nationale Kinderzwerfboekdag. Breng een kinder-
boek naar KinderzwerfboekStation De Vroente 188
 14.00 uur Dag van de Ouderen Lenny Kuhr

Dorpshuis Lieshout

Donderdag 4 oktober
11.00 uur Voorlichtingsochtend van Senia 

over lees-groepen/clubs. Bibliotheek Nuenen
15.30-16.30 uur DobbelFit Fysiotherapie 

Kwiek. Vincent van Goghstraat 139

Donderdag 4 oktober
20.30-22.00 uur LEKS; De Weg 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 5 oktober
09.30 uur Een -vrijblijvende- informatieve 

ochtend. Gespreksgroep: lotgenoten in rouw 
na partnerverlies. Pastoraal Centrum,

Park 55, 5671 GC Nuenen

Vrijdag 5 oktober
Tweede Nationale Ouderendag Nuenen

Zaterdag 6 oktober
09.30-16.00 uur Ontmoetingsdag ‘Zonder armen 
om je heen’. De Regenboog, Sportlaan Nuenen
10.00-12.30 uur Sam’s kleding inzame-

lingsactie. H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
11.00-17.00 uur Herfstplantendagen

De Walburgtuinen, Boord 64

Zaterdag 6 oktober
13.30 uur Bridgedrive t.b.v. de Voedselbank 
Nuenen. KBO ruimte Het Klooster Nuenen

20.00 uur Concert Roon Staal
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 6 oktober
20.00 uur Concert Roon Staal 

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen
20.30 Clachan in ons Tejater

Dorpshuis Lieshout

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers dhr. P. Ja-
cobs en dhr. R. Bovens.
Zondag 30 september 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers dhr. P. 
Jacobs en dhr. R. Bovens.

Misintenties 
Zaterdag 29 september 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 30 september 09.30 uur: Cor 
van Lierop; Paul Perrée; Marco Jans-
sen; Mien van Grotel - Smulders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de PAX Vredesbeweging bedroeg 
in Nuenen € 368,14. Hartelijk dank 
hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 september 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Jos v.d. Rijt; Riet de Groot - de Laat; 
Overleden familie v.d. Sande; Piet en 
Lena Raaijmakers - v.d. Sande en hun 
zoon Antoon.

Mededelingen
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 30 september 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties 
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-van Duynhoven; Toon van 
Rooij; Martien van de Wetering.

Mededeling
Op zondag 16 september was er geen 
dienst in Nederwetten, dus er was ook 
geen collecte voor PAX.

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

Ons jaarthema is ‘Omzien naar elkaar’. 
In de dienst van 23 september hebben 
twee gemeenteleden verteld, hoe zij dat 
op het eiland Lesbos in praktijk gaan 
brengen door te helpen in het vluchte-
lingenkamp Kara Tepe. Op zondag 30 

september om 10.00 uur is er een dienst, 
die geleid wordt door mv. I. van der 
Mast-Veenendaal. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het Dalit-
project in India. U bent van harte wel-
kom om deze dienst met ons mee te 
vieren. Zoals altijd bent u op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer infor-
matie: 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 27 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, H. Cosmas en Da-
mianus, martelaren. 
Vrijdag 28 september. 07.15 H. Mis, H. 
Wenceslaus, hertog en martelaar. 
Zaterdag 29 september. 08.30 uur H. 
Mis, Wijding van de basiliek van de H. 
Aartsengel Michaël. 10.00 Gods-
dienstlessen. 
Zondag 30 september. Negentiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 1 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Remigius, bisschop en belijder.
Dinsdag 2 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
Heilige Engelbewaarders. 
Woensdag 3 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld is 
vrij plotseling van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, opa en opi

Martien (Tinus) van Vroenhoven
echtgenoot van

Mien van Vroenhoven-Verheijen

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

 Nuenen: Mien

 Nuenen: Els en Hennie
  Michiel en Marieke
  Danita en Lars

 Nuenen: Tiny en Yvonne
  Diana en Patrick

 Nuenen: Carolien en Cor †
  Maaike en Ben, Hannah
  Davy en Farhide

Eindhoven, 23 september 2018
Stormvogelhof 21, 5672 GH  Nuenen

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 29 september om 
14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

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

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

Gespreksgroep: lotgenoten  
in rouw na partnerverlies
Op vrijdag 5 oktober is er een informatieochtend georganiseerd door de Oe-
cumenische Werkgroep Rouwbegeleiding Nuenen c.a. Luisteren naar elkaar, 
het delen van verdriet, en zoeken naar een perspectief, dit zijn de onderwer-
pen die personen die een partner verloren hebben, met elkaar verbinden.

Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Bij voldoende deelname start 
de gespreksgroep begin november.
Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, zijn ook niet-ker-
kelijke deelnemers van harte welkom. 
Het kan zijn dat u liever niet deelneemt 
aan groepsgesprekken. Dan willen we u 
wijzen op de mogelijkheid dat een lid 
van de bezoekgroep bij u thuis komt 
voor één of meerdere gesprekken. 

Voor verdere vragen kunt U contact 
opnemen met:
Hans Vossenaar, pastor. Telefoon: 040-
283 1210 (tussen 09.00 en 12.00 uur) 
of: 040 285 9094.
Janni Groot-Baart, lid werkgroep. Te-
lefoon: 040-283 3234.

 

Bijeenkomsten.
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten zal de 
uitwisseling van ervaringen voorop-
staan, in de periode november tot en 
met januari. De gesprekken worden 
gehouden op een vrijdagochtend, en 
worden begeleid door een pastor en 
een lid van de werkgroep.

Informatieochtend.
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op:
vrijdag 5 oktober om 09.30 uur in het 
Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC 
Nuenen.
De opzet van de vervolgbijeenkomsten 
wordt dan uiteengezet.
Daarna kunt u in alle rust besluiten of u 
wilt deelnemen aan de gespreksgroep. 

Leesgroepen in de bibliotheek 
van Nuenen
Op donderdag 4 oktober om 11.00 uur is er een voorlichtingsochtend van 
Senia over lees-groepen/clubs in de Bibliotheek in Nuenen

Kienavond   
in Lieshout
 
Vrijdag 26 september aanstaande orga-
niseert Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout weer de bekende en gezellige 
kienavond. Naast het kienen is er een 
mooie loterij. Ook maakt u kans om de 
jackpot te winnen.
Kom kienen en win een van die prachti-
ge prijzen. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en het kienen begint om 20.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.
 

Stichting Senia is een particulier initia-
tief die in het hele land voorlichting 
geeft om leesgroepen op te richten. 
Stichting Senia richt zich met name op 
mensen die overdag op zoek zijn naar 
activiteiten, maar er zijn ook ‘s avonds 
oprichtingsbijeenkomsten, vooral 
voor mensen die werken.
Senia richt verschillende soorten groe-
pen op, zoals leesgroepen literatuur, 

geschiedenis, filosofie, kunstgeschie-
denis en muziek- en luister-groepen.
Op donderdag 4 oktober vertelt de 
ambassadeur van Senia hoe het werkt 
in een groep om het gelezen boek sa-
men te bespreken. Groepen bestaan 
uit 6 en soms uit 8 personen, dat is af-
hankelijk van de groep. 
U kunt zich al een beetje voorbereiden 
om op de site te kijken van www.senia.nl
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Een rondwandeling in  muziek, dans, beeld en beleving 

za 24 november 20.00u 
zo 25 november 14.30u 

Het Klooster Nuenen 
Kaarten: Jumbo Ton Grimberg www.gerwensmuziekkorps.nl 

www.w 

concert concert

za 24 november 20.00u
zo 25 november 14.30u

Het Klooster Nuenen
Kaarten: 

za 24 november 20.00u
zo 25 november 14.30u

Het Klooster Nuenen
Kaarten: 

beeld en belevingbeeld en beleving

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

Jan Joosten, varkensboer en caféhouder in het Stations-
koffiehuis op het Eeneind zette zijn bedrijvigheid voort in 
een groot pand aan de Eeneindseweg 85, dat hij in 1949 tot café liet verbou-
wen. Op zondag vervoerde Jan de mensen van het Eeneind met de veewa-
gen naar de kerk. Met Sinterklaas trokken de kinderen uit de buurt naar het 
café om er de goedheiligman te bezoeken. Omstreeks 1960 brak er brand 
uit in de stal, waarbij nogal wat varkens zijn omgekomen. Rond die tijd voor-
zag Jan in de woningnood door beginnende 

stelletjes te huisvesten. Met al die 
aanbouwsels bood het pand dan ook 
een rommelige aanblik. Het pand is in 
1973 gesloopt. Op de foto Jan Joos-
ten met schoonzoon.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 302

zag Jan in de woningnood door beginnende 
stelletjes te huisvesten. Met al die 
aanbouwsels bood het pand dan ook 
een rommelige aanblik. Het pand is in 
1973 gesloopt. Op de foto Jan Joos-
ten met schoonzoon.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 302

Efteling Concert,    
voor jong en oud
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60 jaar Rond de Linde
Met gesputter toch wekelijkse schrijver
Bij mijn afscheid als redacteur van ons weekblad Rond de Linde werd me 
duidelijk gemaakt dat ik toch zeker 35 jaartjes het blad wekelijks met een 
of meerdere artikelen gevuld had. Dat smakelijk afscheidsfeestje  is mooi al 
weer enkele jaren geleden. Mijn start bij Rond de Linde, nu dus zo’n 4 de-
cennia terug, komt in mijn herinneringsvijver nog wel eens bovendrijven. 
Knap werk zeg die vele herinneringen van voormalig hoofdredacteur Wil 
Vermeulen in enkele uitgaven van Rond de Linde begin dit jaar bij gelegen-
heid van het 60-jarig jubileum. Chapeau Wil. Bedankt voor die, ook voor 
mij, vele fantastische terugblikken. Het ontbijtlied van de hele Rond de Lin-
de crew met partners in Wenen bij jouw 40-ste verjaardag, de ochtenderva-
ring na de avond die overliep van Oostenrijkse Heuriger en  b.v. ook  de BBQ 
na de galopperende paarden op de poesta.  

Met overtuigingskracht
Dan hebben in mijn bovenste de 
grijze cellen toch iets meer de over-
hand, want zó veel heldere herinne-
ringen willen bij mij niet bovenko-
men. Het startgesprek met iemand 
van Rond de Linde begon na de rin-
kel van de deurbel aan de Boordse-
weg. Mede-uitgever Leo Mesman 
stond in deftig pak op de stoep. Zo 
kende ik melkboer Leo alleen op 
zondag naar en na de ‘leste mis’. Een 
bijzonder geanimeerd keukentafel-
gesprek volgde met herhaaldelijk 
het verzoek voor Rond de Linde te 
gaan schrijven. Al mijn gesputter té-
gen wist Leo met overtuigingskracht 
van tafel te vegen, want ….het kost 
elke week maar een bietje tijd, ge 

bent secretaris van enkele vereni-
gingen in Nuenen dus schrijven is 
geen probleem, ge bent al eens 
plaatselijk redacteur geweest van 
dagblad Oost Brabant en tot slot een 
onderwijzer heeft geleerd hoe met 
de schrijfpen om te gaan. Na nog 
een kop koffie en een bezoek aan de 
struiken en bloemen in den hof was 
ik redacteur van het lokale week-
blad. Dit gesprek moet medio sep-
tember zijn geweest, want mijn eer-
ste artikel handelde over dierendag 
4 oktober. Dat lag al klaar voor het 
schoolkrantje en was met wat aan-
vullingen prima stof voor de Nue-
nense lezers en lezerinnekes.

Por van zijn elleboog
Na dit intensief onderonsje met Leo 
Mesman sputterde wel mijn liefje 
’s avonds met de opmerking: “Gek-
kenwerk, je hebt het al druk genoeg 
met je school, je orkesten en met je 
secretariaten”. Maar ze heeft me wel 
altijd tot vaak  in de kleine uurtjes ge-
holpen met leeswerk en correcties. 
Ook begreep ik na dit onderonsje  
ook beter de diepgang van een paar 
elleboogporren van Jan van Stip-
donk, toenmalig hoofdredacteur van 
Rond de Linde. Die porren werden 
me uitgedeeld in café Apollo. Na een 
repetitie van de fanfare en na een 
vergadering van het bestuur van de 
voetbalclub kwamen wij, als secreta-
rissen van deze verenigingen, elkaar 
daar regelmatig tegen aan de bar. Nu 
restaurant Comigo. Met zo’n amicale 
por en steelse opmerkingen van we 
zien elkaar over een tijdje beslist va-
ker, of heb je al een nieuwe blocnote 
en balpen gekocht, of  je leert onze 
raadsleden binnenkort nog beter 
kennen, gaf Jan telkens tersluiks aan 
dat hij en de uitgevers op zoek waren 
naar een nieuwe redacteur. Slimme 
jongens toch die RdLmakkers.

Gust de Haan, oud oud-redacteur 

Het Gerwens Muziekkorps zal met 
medewerking van De Lindespelers, 
DéDé Dance en verschillende solis-
ten de Efteling tot leven wekken in 
Het Klooster in Nuenen! Dit gebeurt 
op zaterdag 24 november om 20. 00 
uur en op zondag 25 november om 
14.30 uur.

Kaarten voor deze fantastische voor-
stelling zijn vanaf medio oktober te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg of nu al 
te bestellen via kaartverkoop@ger-
wensmuziekkorps.nl.
Volwassenen betalen €12,50 een kin-
derkaart kost €7,50. 
Kom naar dit magisch theater en laat je 
meenemen naar de Wereld vol Won-
deren!

Een dubbele moraal ligt op de loer. 
We staan best argwanend tegenover 
onze Sinti gemeenschap, tegelijkertijd 
zijn we trots op het Rosenberg Trio en 
de rest van de beroemde muzikanten. 
Houben besluit zijn speech met: 
“Vrijheid geef je door, dat is al jaren 
het thema van onze herdenkingen en 
onze bevrijdingsactiviteiten. Zo lang 
er oorlogen zijn, moeten we de vrij-
heid doorgeven aan onze jeugd.”

Monument
De jeugdburgemeester Joy Bloos en 
haar twee wethouders kregen vervol-
gens het woord. Twee representanten 
van de Nuenense gilden brachten ver-
volgens een vendelgroet, waarna het 
hele gezelschap op weg ging naar het 
oorlogsmonument op de hoek Park-
straat - Europalaan, om de kransen 
neer te leggen. Tegelijkertijd kon, wie 
dat wilde, een rit maken in een van de 
historische voertuigen. De historische 
stoet passeerde tijdens het plaatsen 
van de bloemen het gezelschap, met 
luide sirene. Hiermee was de herden-
king van de bevrijding van Nuenen 
 2018 afgesloten.

De genodigden van de herdenkingsbij-
eenkomst in de Clemenskerk liepen 
vanuit de kerk naar Het Klooster, waar 
de herdenking voor het Nuenense pu-
bliek plaatsvond. De fakkel met het 
vuur werd vanuit de voorste auto over-
gedragen aan burgemeester Maarten 
Houben en jeugdburgemeester Joy 
Bloos, die gezamenlijk het bevrijdings-
vuur ontstaken. Daarna volgden de 
kransleggingen. Na de laatste krans-
legging werd een minuut stilte gehou-
den, gevolgd door The Last Post.

Speech
De burgemeester herdacht in zijn 
speech niet alleen de slachtoffers van 
de verschillende oorlogen maar refe-
reerde ook aan het heden. “We den-
ken na over xenofobie, de angst voor 
vreemden, buitenlanders en buiten-
staanders. De obsessieve angst die 
kan overslaan van angst naar haat. En 
we ervaren hoop, omdat bevrijding 
het enige antwoord was op een niet te 
temmen intimidatie.” Specifiek voor 
Nuenen noemde hij de Sinti. Hij ver-
telde dat hij een complex dossier over 
de Sinti op zijn bureau heeft liggen. 

Bevrijdingsherdenking Nuenen
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdagavond werd traditiegetrouw de herdenking van de bevrij-
ding van Nuenen gevierd, dit jaar 74 jaar geleden. Even leek het er op dat de 
herdenkingsavond zou gaan verregenen, maar gelukkig was het slechts een 
forse bui, die daarna zorgde voor een prachtige regenboog om de kerk. 

Open dag bij Dieren-
opvangcentrum   
De Doornakker
In Dierenopvangcentrum De Doornak-
ker, Doornakkersweg 51 te Eindhoven 
vindt op 30 september tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur een open dag plaats. Ge-
durende de open dag zijn geïnteres-
seerde dierenvrienden van harte wel-
kom om een kijkje achter de schermen 
te nemen, kennis te maken met de die-
ren die er verblijven, informatie te krij-
gen over het doen van vrijwilligerswerk 
en om de dierenartspraktijk en dieren-
ambulances te bekijken. Dierenopvang-
centrum De Doornakker maakt onder-
deel uit van de Dierenbescherming. 
 Praktische informatie: de open dag is 
kosteloos toegankelijk. We vragen 
mensen vriendelijk om geen eigen die-
ren mee te nemen naar de open dag. 

Keep looking up…….    
nieuwbouw Goossens Wonen 
Foto: Peter Coppens
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 28 september 
ZSC VR30+ - Nederw. VR30+  . . 19.30
Zaterdag 29 september 
Nederwetten VE - Tivoli VE  . . . . 16.30
Zondag 30 september 
Nederw. 1 - RKVV Keldonk1  . . . 14.30
Nederwetten 2 - N. Woensel 7  10.00
Nederwetten 3 - N. Woensel 6  12.00
Vessem 4 - Nederwetten 4  . . . . 10.00
Dommelen VR1 - Nederw. VR1 . 12.00

RKGSV GERWEN
Zondag 30 september
MVC 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Brabantia 6 - RKGSV 2  . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - SV Budel 9  . . . . . . . . . . 12.30
DOSL 6 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV Vr 1 - DBS vr 1  . . . . . . . . . 10. 00

EMK
Vrijdag 28 september 
EMK 1 (zaal) - Be’79 3  . . . . . . . . . 20.55
EMK 2 (zaal) - FCV 2  . . . . . . . . . . . 20.00
Zaterdag 29 september 
EMK G1G - Bladella G1  . . . . . . . . 10.00
Zondag 30 september 
Woenselse Boys 1 - EMK 1  . . . . 14.30 
Woenselse Boys 2 - EMK 2  . . . . 12.00
WODAN 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Tongelre 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Geldrop 6  . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 10 - EMK 7  . . . . . . . . . . 12.00
OJC Rosmalen VR 4 - EMK VR 1  10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 29 september
RKAVV - Nuenen  . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Nuenen VE1 - Nuenen VE2  . . . . 16.15
Zondag 30 september
Nuenen VR1 - SC ‘t Zand VR2  . . 14.30
Nuenen 2 - Baronie 2  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR2 - Mierlo Hout VR1 10.00
Acht 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
SBC VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 4 - Oirschot Vooruit 3  12.00
Nuenen 5 - Oirschot Vooruit 5  10.00
UNA 6 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Woenselse Boys 4  . 12.00
RKSV Heeze 9 - Nuenen 8  . . . . . 10.00
Braakhuizen 5 - Nuenen 9  . . . . . 13.00
Nuenen 10 - De Valk 5  . . . . . . . . 12.00

Speel mee met DobbelFit
DobbelFit is speciaal voor de Valpreventieweek ontwikkeld door Veiligheid-
NL samen met onder andere Rode Kruis, Ouderenfonds, Buurtzorg, KBO en 
in co-creatie met ouderen. In teamverband beantwoordt u kennisvragen en 
doet u beweegopdrachten onder begeleiding van een geriatriefysiothera-
peut. Samen lachen en bewegen staat voorop! 

ROODWIT ’62 - RKVV Nederwetten 9-1

Erbarmelijke start nieuw 
seizoen voor Nederwetten
Door Louis Staals

De trouwe supporters van Nederwetten trotseerden het slechte weer van af-
gelopen zondag om te zien hoe hun vaandelteam uit de startblokken zou 
komen. 

DobbelFit wordt gespeeld op maandag 
1 okt van 14.30-15.30 uur en op don-
derdag 4 okt van 15.30-16.30 uur in de 
oefenruimte van Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139. U kunt 
zich telefonisch aanmelden via 06 331 
831 14.

rebord. 5 Minuten later kon Bo Aman-
tigani de 2-0 aantekenen door slordig 
verdedigen van de Wettense achter-
hoede. Voornoemde spelers scoorden 
beiden ook nog de 3-0 en 4-0 waarvan 
een uit een penalty.

Na de pauze speelde Nederwetten wel 
iets beter maar 10 minuten na rust was 
het alweer Amantigani die de 5-0 aan 
tekende. Ilias Thari rondde een mooie 
aanval van rechts fraai af 6-0. Een van 
de weinige goedlopende aanvallen van 
Nederwetten werd in de 32e minuut 
prima voor gegeven door Christiaan 
Baaten, waardoor Toon van Rooij de 
6-1 aantekenden. Weer Roel Merks, 
7-1 en een penalty genomen door Rens 
Sanders 8-1 en toen de supporters al 
met één been in de auto zaten viel ook 
nog de 9-1. Heel gauw vergeten deze 
belabberde uitvoering en nu vol ver-
trouwen uitkijken naar de toekomst en 
de verstandhouding in de ploeg hand-
haven. Het kan vanaf nu alleen maar 
beter gaan. Denk aan de supporters! 

Door het spelen van DobbelFit werkt u 
aan spierkracht en balans en zult u een 
hilarische middag beleven met ons! 
Het is bedoeld voor thuiswonende 
65-plussers die fit en vitaal willen blij-
ven en zin hebben in het spelen van 
een gezellig en actief spel. 

Dit werd al gauw een desillusie want al 
na 5 minuten stond de 1-0 op het sco-

Competitiestart     
voor jeugd BCL
Het jongste team van Badminton Club Lieshout is aan haar allereerste com-
petitie begonnen. Na een aarzelende eerste wedstrijd (uit) werd in de twee-
de wedstrijd (thuis) meteen al een punt gehaald. Een knappe presentatie 
voor het team dat voor het eerst aan de competitie deelneemt.

Ondanks het verlies van de totale wed-
strijd was er volop vreugde bij het 
jeugdteam. Eerst behaalde Jools van 
den Acker in zijn singlepartij voor het 
eerst een set: hij wist de eerste set van 
zijn singlepartij met 21-18 binnen te 
halen. Dat hij de volgende sets daarna 
met 10-21 en 13-21 verloor was niet 
erg: het eerste schaap was over de dam. 
Op de andere baan deed Thijs van Sin-
ten het zowaar nog beter. Hij verloor de 
eerste set met 6-21, maar knokte zich in 
de tweede set naar een 21-18 overwin-
ning. In de beslissende derde set ging 
het steeds gelijk op en was het érg span-
nend. Bij 22-20 wist Thijs uiteindelijk 
het verdiende allereerste punt voor het 
jeugdige team binnen te halen. 

Deelnemen aan de Districtscompetitie 
van Badminton Nederland is héél wat 
anders dan wekelijks trainen en onder-
ling wat partijtjes spelen. Daar is de 
jongste jeugd van Badminton Club 
Lieshout bij de eerste competitiewed-
strijden wel achter gekomen. Zeker als 
je tegen leeftijdsgenoten speelt die al 
(veel) vaker competitie hebben ge-
speeld is het lastig om sowieso punten 
te maken, laat staan een set of een hele 
partij te winnen. Het U13 team dat in 
de leeftijdscategorie tot 13 jaar speelt, 
is daar nu wel achter gekomen. Toch 
spelen ze volop fanatiek, vechten ze 
voor ieder punt en ontwikkelen ze zich 
razendsnel. Belangrijkste wat daar-
naast erbij hoort is spelvreugde. Nou, 
die is er volop bij de jongste badmin-
tonners van Badminton Club Lieshout.

In de allereerste wedstrijd van Nils van 
Velthooven, Thijs Sinten, Sem van de 
Baar, Ties Kersten en Jools van den Ac-
ker had de Lieshoutse jeugd weinig in 
te brengen tegen de leeftijdsgenoten 
uit Boekel. Nils van Velthooven en 
Thijs Sinten kwamen in hun dubbel-
partij nog het verste: zij verloren met 
“slechts” 21-18 en 21-16. Jools van den 
Acker en Sem van den Baar probeer-
den wat ze konden, maar konden dat 
niet na doen: zij verloren de dubbel-
partij met 21-8 en 21-14. Vijfde speler 
Ties Kersten kon hier ook geen veran-
dering in brengen: hij speelde fanatiek 
in zijn singlepartij, maar verloor helaas 
met 21-11 en 21-10, waardoor het 
team de allereerste wedstrijd met lege 
handen moest afsluiten. 

Thijs van Sinten haalde het eerste punt bin-
nen voor BCL-U13 

Jubilarissen bij EMK
Op vrijdag 21 september werd een aantal jubilarissen gevierd bij EMK. On-
der een aanzienlijke belangstelling speelden de jubilarissen een potje voet-
bal op het hoofdveld tegen een team van alle leeftijden. Het wedstrijdje 
begon onder een plensbui: als symbool voor verbindingen verscheen er een 
dubbele regenboog aan de hemel. 

Rikken    
in Nederwetten
Beste rikkers/sters,
Het is weer bijna zo ver, de dagen 
worden weer wat korter. Dus tijd om 
te gaan rikken bij RKVV Nederwetten 
in het Piet Renders paviljoen.
We beginnen op vrijdag 9 november, 
let op aanvang 20.00 uur!
De geplande datums zijn:
16 november, 7 en 21 december, 4 en 
18 januari, 1 en 15 februari.
Hopelijk tot ziens in het Piet Renders 
 Paviljoen.

De kaart commissie

Na de demonstratie van talent, werden 
de jubilarissen toegesproken door de 
voorzitter Richard du Croo de Jongh. 
De meest bijzondere jubilaris was Gert 
van Geffen inmiddels 50 jaar lid van 
EMK. Hij is de zoon van de overleden 
oprichter van EMK en eerste voorzit-
ter Toon van Geffen. Van voetballer tot 
voorzitter (6 jaar lang), Gert heeft zich 
geweldig ingezet voor EMK in diverse 
functies. Zijn gezin en vijf zussen (oud 
voetbalsters van EMK) waren getuige 
van de dankwoorden en het applaus 
voor Gert. 

 Vier andere jubilarissen zijn met 40 
jaar lidmaatschap ook aardig op weg 
naar een gouden jubileum. John van 
den Dungen voetbalde bij EMK met 
zijn twee broers en vervulde diverse 
functies. Harrie Verhoeven bleek een 

goeroe te zijn van bouw en verbouw 
van de kantine, Frank van der Hoeven 
is al vele jaren leider en Mark van Keu-
len ook al 40 jaar actief als speler, 
scheidsrechter en financieel expert. 
Ook werden gehuldigd jubilarissen 
met een 25-jarige staat van Dienst: Pa-
trick Suler, Roland van Bergen, Jan 
Willem van Brakel, Ruud van Geffen, 
Hans van Geffen, Jarco Dekkers, Bart 
Heezemans, Joost van Helvert, Ruud 
van Helvert, Marcel Mol en Peter van 
der Leegte (scheidsrechter en animator 
G-voetbal). Inmiddels blijkt bij jubila-
rissen de derde generatie ook al actief 
te zijn bij EMK, het karakter onderstre-
pend van EMK als familievereniging. 
Onder het genot van een drankje en 
versnaperingen werden vele herinne-
ringen uitgewisseld. Het was dan weer 
een gezellige avond. 

Hans, Ruud en Gert van Geffen, samen 100 jaar EMK

 De vrouwen van 
RKSV Nuenen zijn 
competitie gestart
Het competitie seizoen voor de speel-
sters van RKSV Nuenen is afgelopen 
zondag van start gegaan. De groep be-
staat uit en een 45 tal speelsters. Zij 
nemen verdeeld over drie teams op 
een prestatieve wijze en recreatieve 
manier deel aan de competitie. De 
twee selectie teams hebben in de voor-
bereiding gebruik kunnen maken van 
de faciliteiten van Anytime Fitness uit 
Nuenen. Daar hebben ze onder des-
kundige begeleiding de spieren al kun-
nen versterken om fit aan de eerste 
trainingen te kunnen deelnemen. Dit 
is een prima initiatief gebleken. De 
groep bestaat voor een groot deel uit 
zeer jeugdige talenten die veel wed-
strijden voor de boeg hebben. De eer-
ste bekerwedstrijden zijn prima verlo-
pen. De groep vrouwen is klaar voor de 
start.

Afgelopen zondag is, zoals gezegd, het 
echte werk begonnen. Vrouwen 2 
speelde uit tegen Constantia uit Wan-
roij. Helaas werd met 4-2 verloren. Het 
eerste team deed het beter qua resul-
taat. HVCH uit Heesch werd uiteinde-
lijk ruim verslagen. In het begin had 
RKSV Nuenen niet over geluk te kla-
gen. De paal moest twee keer achter el-
kaar redding brengen. Naarmate de 
wedstrijd vorderde, werd het verschil 
in klasse toch zichtbaar. Uiteindelijk 
werd met 5-2 gewonnen met een hat-
trick voor Luka Lagendijk.

Open dag SDF Friends
Op zondag 30 september organiseert 
sportvereniging SDF Friends haar jaar-
lijkse open dag. Dit jaar staan er twee 
thema’s centraal: zelfverdediging voor 
kinderen (SDK) en karate voor volwas-
senen.
Het programma is toegankelijk voor 
publiek en er is gelegenheid voor jong 
en oud om deel te nemen aan de diver-
se proeflessen. De minimumleeftijd 
voor deelname aan zelfverdediging 
voor kinderen is 6 jaar.
Het programma begint om 13.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. We starten met een 
gezamenlijke training. Daarna volgen er 
proeflessen/workshops karate en zelf-
verdediging voor kinderen. De demon-
straties worden verzorgd door trainers 
en leerlingen van SDF Friends. Verder 
hebben we een gastdocent uitgenodigd 
voor een workshop “budo-technieken”. 
Wie deze zeer ervaren budosporter is, 
blijft tot het laatst toe een verrassing.
Geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom om te komen kijken en/of om 
mee te doen, wij zien je graag op 30 
september.
Locatie: Jacobushoek 7, 5672 HZ te 
Nuenen. De gymzaal ligt naast de dojo 
van SDF Friends. Meer informatie: 
www.sd� riends.nl

Succesvolle 
collecte Prinses 
Beatrix Spierfonds
Inwoners van Nuenen, bedankt voor 
uw bijdragen aan onze collecte tijdens 
de tweede week van september!
Onze collectanten haalden een kleine 
tweeduizend euro op. Dit geld wordt 
goed besteed aan onderzoek naar oor-
za ken en behandeling van spierziekten.
Maar wij hebben nog lang niet heel 
Nuenen kunnen bestrijken en kunnen 
dus nog veel meer geld ophalen. Daar-
voor hopen wij volgend jaar op extra 
collectanten. 

Nogmaals dank, Ria van de Leur en 
Bauke Sijtsma, organisatoren.

Vier generaties!
Een foto van vier generaties oudste zonen van de familie Corver.
Overgrootvader,  bijna 91, Fer Corver uit Goirle, en allen uit Nuenen: 
opa Geert Jan, vader Paul, en zoon Jaap, vorige week vrijdag 14 sep-
tember geboren.

Badminton



BATAVUS BRYTE
E-GO
met 500wh accu.
Nu van € 2849.00 voor

2299.- (OP=OP)

URBAN ARROW
FAMILY
de laatste demo modellen in zwart.
Nu van € 4250.00 voor

3699.- (OP=OP)

GAZELLE PUUR NL
 
van € 599.00 voor 

499.-
(geldig tm 29 september 2018)

BULLS E-CORE DI2 
FS 27,5+
in de maat 49 cm. 
Nu van € 4999.00 voor

3499.- (OP=OP)
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

En dit alles tegen concurrerende prijzen

#

waardebon|RdL
 

#waardebon|RdL
2 binnen en 2 buitenbanden 28 15/8 

13/8 CST met normaal ventiel

 nu € 25.00
(geldig tm 6 oktober 2018)

Fietstas naar keuze met bon

25% KORTING
(geldig tm 6 oktober 2018)
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MET VOORDEEL ER OP UIT!

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

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

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

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

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

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

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

Verkoopinformatie: Van Santvoort Makelaars |  Berg 2-4 Nuenen 
T  040-2833708  | E  info@nuenen.vansantvoort.nl | W  www.vansantvoort.nl

Begane grond:    
Hal voorzien van tapijt welke toegang biedt tot de meterkast 
met nieuwe stroomgroepenkast en glasvezelaansluiting 
(“OnsNet”) en kelderkast. Woonkamer aan de voorzijde van 
de woning voorzien van eikenhouten vloer en gedeeltelijk 
voorzien van schoonmetselwerk en pleisterwerk wanden 
en dubbele beglazing. De hal biedt ook toegang tot de 
woonkeuken met moederhaard en keukenopstelling. De 
keukenopstelling is onder andere voorzien van een composiet 
blad, Pelgrim afzuigkap, Whirlpool vaatwasser, AEG 5-pits 
gasfornuis, koelkast, vriezer en combi-oven en aansluiting 
wasapparatuur. Vanuit de keuken te bereiken bijkeuken met 
toegang tot de badkamer met wasbak en douche. De keuken 
biedt tevens toegang tot de tuin geheel afgescheiden.

1e verdieping:     
Via vaste trap te bereiken met 2 slaapkamers.   
Slaapkamer 1 voorzien van houten vloer en stucwerk wanden.
Slaapkamer 2 voorzien van houten vloer en behang wanden.  

Tuin:    
Ruime vrijstaande garage van ± 50 m2 
welke ruimte biedt voor maar liefst 2 auto’s.
De garage is voorzien van een elektrische garagedeur, 
zinken goten, tegelvloer, zadeldak van dakpannen, elektra 
met eigen stroomkast (Holec) en voorbereiding voor 
krachtstroom. Boven de garage is een zolder aanwezig welke 
middels een vlizotrap bereikbaar is. Deze zolder is voorzien 
van dakisolatie.  
De rest van de tuin is grotendeels voorzien van sierbestrating 
en een kleine border met groen.

Opmerkingen:    
* Bouwjaar ± 1 926, n adien e nigszins gerenoveerd.                                         
* Perceeloppervlakte ± 336 m2
* Verwarming middels c.v.-ketel.
* Mooi aangelegde tuin gelegen op het noordwesten.  
* De keuken is voorzien van een nieuwe schoorsteenpijp voor 
 eventueel een kachel of haard.
* Zeer ruime, recentelijk gebouwde garage voorzien van 
 eigen elektra voorziening met mogelijkheid tot realisatie 
 extra kamers.
* Rustige locatie nabij Eindhoven en het centrum van 
 Nuenen en groot natuurgebied.
* Voor verdere informatie of voor 
 het maken van een 
 afspraak voor een bezichtiging 
 kunt u contact opnemen 
 met ons kantoor te Nuenen.

Bloemhoefstraat 15 te Nuenen:
Zeer rustig gelegen 2-onder-1-kap woning uit 1926 gelegen in Nederwetten met 2 slaapkamers, 
woonkeuken en zeer ruime garage van ± 5 bij 10 meter voorzien van een elektrische garagedeur. 
Centraal gelegen onder de rook van Eindhoven en het centrum van Nuenen.

OPEN HUISZATERDAG29 SEPTEMBERVANAF 14.00-15.00 UUR

OPEN HUIS

ZATERDAG

29 SEPTEMBER

VANAF 14.00-

15.00 UUR

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