
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

AFWEZIG 
van 15 t/m 19 oktober

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Coachgesprek, 
training 
of workshop 
bij Stralend040

Hoe sterk 
is een 
eenzame � etser

Wereldwinkel 
Nuenen steunt 
onderwijs voor 
Maya-vrouwen
in Guatemala
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE IS 
DE PRAKTIJK VAN DOKTER BOEK 

VAN 15 T/M 19 OKTOBER GESLOTEN
De letter verdeling is als volgt:

A-K: DR.RUTTEN en DR. VAN DEN TOP
 LAAN VAN NUENHEM 20
 TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
 ANDREGGLAAN 14
 TEL: 2837475

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

7 Oktober

WOON

PLEIN

Het gaat er niet om hoeveel tijd je aan je leven toevoegt.       
Het gaat erom hoeveel leven je aan je tijd toevoegt

 De verbouwing is gestart van       
‘Bijna Thuis Huis Latesteijn’
Door Mariët Jonkhout

Latesteijn komt volledig tot stand 
door donaties uit de Nuenense ge-
meenschap, waaronder de Oud Prin-
sen, het Oranje fonds en vele Nue-
nense ondernemers. Zo wordt de 

Het Bijna-Thuis-Huis zal, zoals de 
naam al zegt, een bijna thuis zijn voor 
die mensen die om wat voor reden dan 
ook, niet in het eigen huis kunnen 
sterven maar voor wie sterven in een 
ziekenhuis of Hospice geen wenselijk 
alternatief is. Omringd door zorg van 
vele vrijwilligers, maar ook van eigen 
mantelzorgers en de eigen huisarts, 
wordt een situatie gecreëerd waarbin-
nen de laatste dagen of weken van het 
leven op een waardige manier kunnen 
worden afgesloten.

“Er komen twee aparte kamers waar 
mensen volledig omringd door naas-
ten en vrijwilligers de laatste periode 
van hun leven kunnen doorbrengen. 
Ook is er een logeerkamer voor fami-
lieleden en een keuken waarin eigen 
maaltijden gekookt kunnen worden”. 
Aan het woord is een enthousiaste be-
stuursvoorzitter Fred Heering. “Ik wil 
het woord eindelijk niet in de mond 
nemen, maar zo is het natuurlijk wel. 
Het heeft een aantal jaar gekost, maar 
ik mag nu met trots melden dat het nu 
allemaal echt gaat gebeuren”. 

et heeft flink wat tijd gekost; de aanvraag van alle benodigde vergun-
ningen, het verkrijgen van donaties om de bouw te kunnen realiseren 
en een onverwachts vleermuizen onderzoek. Daarnaast werd het ook 

nog dealen met een aantal onverwachte tegenslagen, zoals met zeer ernsti-
ge vernielingen aan het bestaande pand en de diefstal van al het los- en 
vastzittende ijzer in en rond het huis. Toch heeft niemand ooit de moed 
opgegeven en vanaf 1 oktober zijn alle inspanningen dan ook beloond. De 
eerste spade is in de grond gegaan om huize Latesteijn te transformeren tot 
een huis waar het mogelijk is te sterven in een bijna thuis omgeving. 

bouw verzorgd door BanBouw, te-
kent Annemarie Pors voor het ont-
werp van het huis en wordt de tuin 
van het prachtig rustig gelegen huis 
aangelegd door de Tuinmeesters van 
Fons Linders.

“Ons huis draait straks op een grote 
groep vrijwilligers” vertelt Helma van 
den Brink, secretaris van het bestuur. 
“De tijd is nu gekomen te polsen of ie-
dereen die zich heeft opgegeven, nog 
enthousiast is en er moet natuurlijk 
opgeleid worden, want een dergelijke 
vrijwilligersbaan pak je niet zomaar 
op. Willen we straks goed kunnen 
starten, dan zullen we nu ook hiermee 
aan de slag moeten. Gelukkig hebben 
we al toezeggingen voor het gebruik 
van ruimtes om groepen te kunnen 
trainen van Het Boordhuys en John 
Geven Studios”.

Niek Zonneveld vult nog aan “op 28 
februari wordt Bijna Thuis Huis 
Latesteijn opgeleverd en we gaan voor 

een hele strakke planning nu, zodat we 
medio april kunnen beginnen met het 
werk waarvoor het allemaal bedoeld 
is; mensen de mogelijkheid bieden 
hun terminale fase op een prettige 
manier in een liefdevolle bijna thuis 
omgeving door te brengen.

Mocht u interesse hebben; Latesteijn 
kan nog vrijwilligers gebruiken en ook 
donaties zijn te allen tijde welkom. 

Kijk voor meer informatie op:
www.bijnathuishuisnuenen.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Rond de Linde  Nr. 40 Donderdag 4 oktober 2018

 60 

Stempas niet ontvangen of kwijt? 
Vraag voor dinsdag 9 oktober 2018 tot 12.00 uur, een vervangende 
stempas aan op het gemeentehuis in Nuenen.

Waar kunt u stemmen in de gemeente Nuenen?
U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Nuenen stem-
men. Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau, 
maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Breng uw stem uit 
op woensdag 10 oktober 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur in één van 
onderstaande stemlokalen:

• Het Klooster Raadszaal, Park 1   
• Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9 
• BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
• BS De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15
• Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
• Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
• Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
• De Crijnsschool, Heikampen 3
• Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 5
• Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
• Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
• Locatie Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
• Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2

Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u 
iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan na-
mens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt 
u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stem-
men. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nuenen woont en ook 
een stempas voor de stemming heeft ontvangen. De kiezer die voor 
u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
van u laten zien. De gemachtigde mag naast de eigen stem, maar 
twee volmachtstemmen uitbrengen. Het geven van een machtiging 
kan tot en met de dag van de stemming zelf. 

Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk iemand volmacht te 
geven via de achterzijde van uw stempas, dan kunt u dit schriftelijk 
op voorhand regelen met een schriftelijke aanvraag die uiterlijk 
vrijdag 5 oktober 2018 bij de gemeente moet zijn ontvangen.

Meer informatie
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 

11 oktober 2018 Commissie ABZFin
• Rekenkamercommissie onderzoek Kwaliteit ambtelijke 

advisering
• Geactualiseerd preventie- en handhavingsplan 2019-2022
• Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht Nuenen c.a. 2018
• Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 Oost-

Brabant
• Vaststellen reglement van orde gemeenteraad
• Vaststellen verordening op de raadscommissie
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

gemeente Nuenen 2018

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

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Gemeente Nuenen doet mee aan de 
Week van de Veiligheid (8 t/m 14 okt)
Nuenen is een relatief veilige gemeen-
te. Toch kan er zich ook in onze di-
recte omgeving onverwachts een 
ramp, calamiteit of andere onveilige 
situatie voordoen. U wilt hier toch ook 
goed op voorbereid zijn? 
De gemeente Nuenen doet daarom mee aan de landelijke Week van 
de Veiligheid (8 t/m 14 oktober): www.deweekvandeveiligheid.nl. 
In heel Nederland staat dan het thema veiligheid centraal. Want, 
met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans 
op criminaliteit toe. 
Tijdens de Week van de Veiligheid publiceert de gemeente Nuenen 
iedere dag een veiligheidstip op Twitter en Facebook. Ook plaatsen 
we die week in de lokale kranten een aantal preventietips. Houd ons 
dus in de gaten!

VERGUNNINGEN     
PERIODE 25-09-2018 EN 01-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bergvinkhof 1 t/m 11 Realiseren 6 appartementen in 
 kantoorpand 
Laan door de Panakkers 23 t/m  Oprichten 87 woningen
43 (oneven), Panakkersdreef 2  met garages en bergingen
t/m 8 (even), Hoge panakker 2 
t/m 30 (even) en 1 t/m 7 (oneven), 
Drieloper 1 t/m 17 (oneven), 
Panneveld 2 t/m 36 (even) en 
1 t/m 27 (oneven), Dorresbus 1
 t/m 9 (oneven) en 2 t/m 14 (even)  
Duivendijk 4 Intern verbouwen en plaatsen 
 nieuwe facade 
Hoekstraat 22 Uitbreiden hoofdgebouw 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bakertdreef 28 Plaatsen van carport en 
 overkapping 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bergvinkhof 1 Realiseren 6 appartementen 
 in kantoorpand 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Prijsuitreiking Heedoedemee 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Terrein nabij Lissevoort 6 Overnachtingen toernooi HSCN 
Gerwenseweg gedeelte Dorpskermis Gerwen 19-22 okt.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-09-2018 Margot  Ontwerpbesluit artikel 3 Drank-
 Begemannstraat 9 en Horecawet Stichting Archipel 
  voor de uitoefening van het 
  horecabedrijf aan Margot 
  Begemannstraat 9 in Nuenen 

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

Binnenkort plaatsen wij de bladkorven weer.
Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

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 herstel werkzaam-
heden worden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober.

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. 

De Geldropsedijk is hierdoor enige tijd afgesloten voor verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. 

Asfaltonderhoud Collse Hoefdijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen de asfalt toplaag vervangen op enkele delen van de Collse 
Hoefdijk. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde met de 
Geldropsedijk (Intratuin) tot en met het viaduct over de snelweg 
A270. Ook de rotonde Collse Hoefdijk/Collseweg krijgt een nieuwe 
asfalt toplaag. Beide rotondes zijn tijdens de werkzaamheden niet 
toegankelijk. 
De uitvoering start op maandag 15 oktober om 21:00 uur en duurt 
tot maandagochtend 22 oktober 6:00 uur. De werkzaamheden 
vinden plaats in de avonden en nachten van 21:00 tot 6:00 uur. Op 
zaterdag- en zondagochtend kan de aannemer uitlopen tot 10:00 
uur, afhankelijk van de voortgang.
In deze periode vernieuwt de aannemer de asfalt toplaag over het 
gehele tracé en vervangt alle betonbanden op beide rotondes. Ook 
wordt de belijning geheel vernieuwd.

Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven en Helmond/Geldrop. 
De omleiding wordt met borden aangegeven. De fi etspaden van de 
Collse Hoefdijk zijn wel toegankelijk.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden. Bij bijvoorbeeld veel regen, wordt de planning hierop 
aangepast.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast 
tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van 
de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

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. 

Ga stemmen want het is nog niet beslist!
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 
15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de 
samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 
per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. 
heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide 
gemeenten, maar zal na het referendum nog een nader besluit nemen 
of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Sta-
ten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven.

Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs!
De stempassen zijn vorige week al thuis bezorgd. U kunt alleen stem-
men met een stempas én identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs).

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

9 oktober 2018 Commissie Ruimte
• Bestemmingsplan buitengebied
• Bestemmingplan Landgoed Gulbergen

10 oktober 2018 Commissie Samenleving vervalt i.v.m. Referendum 
www.nuenen.nl/referendum 



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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 oktober

Zuurkool panklaar 
 1/2 kilo 0,79
Hutspot panklaar        
pan klaar   1/2 kilo 0,99

Broccoli salade
 250 gram1,99

Doyenne du comice     
 hele kilo 0,99

Boerenkool panklaar          
 300 gram 1,49

Voor kwaliteit en 
een goed advies!!!

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

 Een heerlijke herfst….

Perssinaasappelen
hele kilo 1,69

Magere stoofl apjes
4 stuks  ....................................................7,45
“Pumpkin”
“Rosbief gevuld met roomdeeg-pompoen”
per stuk  ..................................................1,75
100 gr. Zeeuws spek +
150 gr. Filet Americain .. samen 3,75
Wraps
“Lekker en makkelijk”, 2 stuks  ...............5,50
Varkenshaas
in roomsaus
“Uit eigen keuken”, 100 gram  ................1,50
Gegrilde
Kippenpoten
4 stuks  ....................................................5,00

KOOPJE

Acties week 40 : geldig maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober_____________________________________________________
ONZE TOPPERS

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

Brood van de week: 
Godfrieds meergranen 
2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

NIEUW! Stroopwafelcake
Roombotercake 
met stukjes stroopwafel en caramel     € 395_____________________________________________________

Herfstvlaai
Halve  € 7,95     € 1495_____________________________________________________

VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Herfsthoos 
Luxe broodje gevuld met suiker, 
noten en diverse kruiden     € 450

www.slijterijvanlieshout.nl

Vieux 1lt. €12  

’
koffie liqueur 

0,5lt. €1  

Kruidenliqueur 0,7lt. €12

Jonge jenever 1lt. €12 2
Acties geldig t/m 25 oktober 

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?
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beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink
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Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl
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Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Kip Ketjap
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Kou Lou Yuk 5 st.Kou Lou Yuk 5 st.
***

Chun Kun Loempia 6 st.
***

Kroepoek
***

 Bami, Nasi of Pandanrijst

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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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:

“FUSIE?”:       
Laat u niet om de tuin leiden.
ER IS NOG STEEDS NIETS BESLIST !!
Nu de discussie in de Gemeenteraad voor even is geluwd en geluiden vanuit 
de provincie ook stil zijn gevallen zie ik dat aan de � ut-argumenten voor een 
mogelijke fusie niets is toegevoegd. 
Bas Smouter (vz. SP Nuenen) schreef een aantal weken geleden een inge-
zonden stuk over ‘Landjepik’. Meer dan dat is het dus nog steeds niet.

De rol van de provincie is duidelijk: deze pleast uitsluitend Eindhoven, voor 
Nuenen biedt ze niets. De regio wordt er geen haar beter van. Als Nuenen fu-
seert met Eindhoven komt de samenwerking in de Dommelvallei op losse 
schroeven te staan met nare bestuurlijke en financiële gevolgen. Een breed ge-
dragen regionaal bestuursmodel raakt dus zelfs verder uit beeld.

De actuele, nijpende, situatie in Eindhoven komt met grote regelmaat in de pu-
bliciteit. Daarover hoef ik u niets meer te melden.

De SP heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een referen-
dum om zodoende de stem van de Nuenense inwoners te horen en de uitslag 
mede als basis te laten nemen voor een democratisch besluit. Helaas steunen 
niet alle partijen deze kans op uw inspraak.

Gelukkig hebben de 8 gedeputeerden van de provincie het niet voor het zeg-
gen maar gaan de 55 leden van Provinciale Staten op 23-11 of 8-12 besluiten 
over het op los zand gebaseerde fusie-voorstel.

Echter: in het programma van de SP in provinciale staten staat letterlijk vermeld:
“Er kan alleen sprake zijn van gemeentelijke herindelingen wanneer een meer-
derheid van de bevolking van de afzonderlijke betrokken gemeenten hier, via 
een referendum, mee instemt.  Er is ruimte voor experimenten met nieuwe be-
stuursvormen op lokaal en regionaal vlak”.

De beoogd provinciaal fractievoorzitter Maarten Everling gaf in een artikel in ED 
d.d. 12 september al aan: “een referendum over Nuenen serieus te nemen”. 
Hoe hoger de opkomst, hoe meer gewicht het in de schaal legt bij de Provin-
ciale Statenvergadering. 

Uw stem is belangrijk. Denk niet “die anderen gaan wel stemmen” maar pak 
zelf uw verantwoordelijkheid en ga op 10 oktober, op zeker, naar de stembus. 
Zet het meteen in de agenda en pak de geboden en unieke kans om de toe-
komst van onze gemeente zelf te bepalen. Spreek anderen hierover aan en 
vraag, wanneer men zelf niet in de gelegenheid is, om een volmacht.
Nuenen heeft een reputatie hoog te houden en gaat weer voor een prima 
opkomst zorgen.

Uw medebewoners rekenen op u! 

H.J.M. Kranen
fractievoorzitter SP Nuenen

advertorial

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Alle negen stemmingen waren unaniem

Nuenense raad eensgezind  
en lief voor elkaar
Door Gerrit van Ginkel

De raad bijeen op 27 september maakte er een gedenkwaardige avond van. 
Er stonden negen bespreekstukken op de agenda waarover gestemd moest 
worden. Alle fracties waren het eens met de voorstellen en stemden voor. 
Buiten enkele stemverklaringen maar die gingen over punten of komma’s.

Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Er was een reguliere bouwvergunning 
verleend voor de verbouw van een be-
staande woning aan de Dubbestraat. 
Tijdens de bouw bleek dat de woning 
helemaal gesloopt was. Voor de nieuw-
bouw moet een uitgebreide omge-
vingsvergunning verleend worden.
Alhoewel het feitelijk ‘slechts’ gaat om 
herbouw van een in het bestemmings-
plan positief bestemde woning is in de 
bij de aanvraag behorende ruimtelijke 
onderbouwing op de diverse relevante 
beleidsterreinen (stedenbouw, volks-
huisvesting, milieu, cultuurhistorie & 
archeologie, flora en fauna, water) in-
gegaan. Conclusie van die ruimtelijke 
onderbouwing is dat herbouw aan-
vaardbaar is.
Wethouder van Brakel antwoordde dat 
hetzelfde huis is teruggebouwd maar 
dat het hele proces geen schoonheids-
prijs verdiende.

De kosten voor de reconstructie van de 
Broekdijk zijn € 2.112.500,-. De subsi-
die-opbrengsten voor het aanbrengen 
van snelheidremmende maatregelen op 
de rijbaan en het asfalteren van het 
fietspad zijn € 137.500,-. Per saldo res-
teert een investering van € 1.975.000,-. 
Deze investering wordt geactiveerd en 
volgens de financiële verordening afge-
schreven in 25 jaar. Oplevering wordt 
begin 2020 verwacht waardoor af-
schrijving in 2021 start. De raad heeft al 
eerder ingestemd met deze investering.
Enkele voorstellen uit het ontwerp Re-
constructie Broekdijk: De weg gaat te-
rug naar een breedte van vijf meter. 
Ter hoogte van Nederwetten krijgt de 
weg een ‘stil asfalt’ laag. Verder wordt 
het fietspad in zijn geheel geasfalteerd. 
Van de bomen worden alleen de zieke 
exemplaren gerooid.

Inspreker Peter de Vroome hield een 
goed voorbereide spreekbeurt en had 
vanaf het begin zitting in de klankbord-
groep. Hij had geluidsmetingen gedaan 
en het verschil opgetekend tussen stille 
klinkers en stil asfalt. Ook de dorpsraad 
stond achter stil asfalt voor de Broek-
dijk ter hoogte van hun dorp. Alle krui-
singen van rechts krijgen voorrang.

Denk aan je kinderen bij het stemmen: 
stem voor
Een belangrijk kenmerk van ouders is dat ze het beste willen voor hun kinderen: een kans-
rijke en gelukkige toekomst. Daarom is het goed als Nuenen onderdeel wordt van Eindho-
ven. Wie een beetje afstand neemt, ziet dat de wereld snel kleiner en internationaler wordt. 
Dat kunnen wij in Nuenen niet tegenhouden en er is ook geen reden om dat te willen. We 
kunnen wel profijt hebben van de internationale allure van Eindhoven en onszelf en onze 
kinderen de kansen bieden die daarbij horen. Ik begrijp dat het juist dan fijn is je eigen fij-
ne plek te hebben waar jij je thuis voelt - en dat is Nuenen zeker. Maar het een sluit het an-
der niet uit. We zijn in de luxe omstandigheid ‘het beste van twee werelden’ te hebben. 
Nuenen verdwijnt echt niet van de landkaart als we onderdeel worden van Eindhoven! We 
houden gewoon de charme van het dorp en de nalatenschap van van Gogh. Maar we krij-
gen er de internationale allure en kansen erbij van een stad die wereldwijd befaamd is als 
het gaat om high tech en design. Wat een geweldige combinatie. Het is volstrekt ondenk-
baar dat Nuenen in de toekomst zelfstandig kan blijven, dat is tegen alle logica en trends 
in. Degenen die dat toch suggereren of beloven, kunnen dat niet waarmaken en zijn onge-
loofwaardig. Neem voordat u gaat stemmen heel even afstand, negeer alle prietpraat 
over details en kijk vooruit de toekomst in. Ga mee in ‘de vaart der volkeren’ en stem ‘voor’. 
Doe het voor jezelf, doe het voor je kinderen, doe het voor hun toekomst.

Ger Driesen, Beekstraat 29, 06-51167606

F*ck de stad 3
 
Daadkracht vergroten door gedwongen annexatie? 
Dan stel ik me zo voor, dat Eindhoven direct alle Nuenense grond te gelde maakt en ver-
patst aan weet ik wie, dan snel volbouwen en cashen maar…..
Als we dan later bij elkaar zitten, bij een borreltje bij Schafrath, kunnen we in elk geval wel 
tegen elkaar zeggen: tja, die daadkracht was inderdaad enorm.
Maar mij lijkt het juist bijzonder getuigen van echte bestuurskracht, om alle verschillende 
meningen en belangen mee te nemen in besluiten, ook al is dat in Nuenen een hele puzzel.
En bestuurd worden door een stad op afstand; dan wordt de kloof tussen burger en poli-
tiek alleen maar NOG groter! Die krijgen die Nuenense puzzel nooit opgelost, als ze er al in 
geïnteresseerd zijn..
En of onze gemeente niet opgewassen zou zijn tegen toekomstige taken en verantwoor-
delijkheden?
Worden nu hiermee alle mensen, die zich dag in dag uit inzetten voor ons mooie Nuenen, 
bij voorbaat gediskwalificeerd?
Na een fusie is Nuenen, in het college van Eindhoven, slechts een bijzaak!
Denken wij nu echt dat die stadsmensen, als ze op maandag ochtend effe aan Nuenen 
denken, het wel allemaal gaan regelen voor ons?
(Maar goed, als het dan toch nu eenmaal allemaal anders moet, zou ik het volgende ter 
overweging willen geven: als we nu eens het hele land in krachtige, slagvaardige en toe-
komst bestendige stadsregio’s opdelen; kunnen we de provincie-laag gewoon opheffen 
en kan Annemarie leuke dingen gaan doen!)
 

Leo van der Linden, Wilhelminastraat 6 Nuenen
 

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

Ingezonden brieven

Met de PvdA in gesprek 
De ultieme en laatste kans om in het openbaar en informeel de voors en te-
gens van een fusie met Eindhoven nog eens tegen het licht te houden? Kom 
dan vrijdagavond 5 oktober naar Schafrath waar fractie en actieve leden 
graag het gesprek met u aangaan.

Wij waren en zijn nog steeds van me-
ning dat samengaan van Eindhoven en 
Nuenen te prefereren is boven het 
vooruitschuiven van een ook naar de 
mening van de gemeenteraad onver-
mijdelijke fusie op termijn. Eindhoven 
is de motor van deze regio. Daar kun je 
maar beter onderdeel van zijn en zo 
maximaal samenwerken. Laat Nuenen 
de eerste zijn en de andere randge-
meenten in het stedelijk gebied volgen. 
Minder gemeenten betekent méér be-
stuurskracht, méér daadkracht en 
méér risicospreiding.

Zoals altijd zijn naast PvdA-leden ook 
andere geïnteresseerden van harte 
welkom. Breng dus gerust je familie of 
je buren mee. Lid worden kan natuur-
lijk ook. Heel graag zelfs. Meer weten 
over de PvdA, kijk dan op nuenen.pv-
da.nl. Dus graag tot vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath. 

Het zal u niet verbazen dat de PvdA 
Nuenen uitermate benieuwd is naar de 
uitslag van het referendum op woens-
dag 10 oktober. De actiegroep Nuenen 
Zelfstandig heeft zich al enige tijd her-
haaldelijk in woord en geschrift helder 
uitgelaten over haar standpunt, name-
lijk dat Nuenen zelfstandig kan en 
moet blijven. Niet alle argumenten zijn 
even steekhoudend. Inderdaad zijn de 
krantenberichten over de financiële si-
tuatie van Eindhoven op dit moment 
niet gunstig, maar als één gemeente 
kan weten dat dit ook weer ten goede 
kan keren, is het Nuenen wel. 

Overigens, het is zeker niet allemaal 
kommer en kwel in Eindhoven. Tij-
dens de economische crisis heeft Eind-
hoven kans gezien om in verhouding 
40% meer woningen te bouwen, ook 
voor haar jongeren en ouderen. Wat de 
geleverde zorg betreft, het budget 
werd weliswaar overschreden, maar 
op de toegang tot de zorg kwam nau-
welijks kritiek. In Nuenen werd en 
wordt men al gauw voor huishoudelij-
ke hulp de particuliere markt opge-
stuurd, want dat is goedkoper, maar 
wel (meestal) zwart.

Fusie? Er is nog niets beslist
Telkens als ik in het paviljoen van mijn tennisclub kom, word ik daar met ge-
juich begroet. Niet omdat ik zo mateloos populair ben, maar omdat men aan 
mij de meningen over de plaatselijke politiek kwijt kan. Vorige week werd er 
een toernooi gespeeld en het paviljoen zit bomvol. En ja hoor, een hele tafel 
met uitgelaten mannen begint tegen mij te roepen. Een goed gesprek is 
nauwelijks mogelijk, dus ik vraag: “Binnenkort is er een referendum. Jullie 
gaan toch wel stemmen?” En dan komt het: “We hebben geen idee waarover 
het gaat. Wat zijn de argumenten voor en tegen?” Hoe is dit mogelijk? Ze zijn 
overspoeld met krantenartikelen en opiniestukken en nog steeds weten ze 
niet waarover het gaat. Het blijft mij verbazen, maar blijkbaar is dit de reali-
teit en daarom zal ik het nog een keer uitleggen.

tegen een fusie. Sterker nog: wij zijn 
een groot voorstander van een sterke 
regio waar Nuenen onderdeel van is. 
De provincie wil dit ook, maar het 
wordt niet bereikt door Eindhoven 
met één willekeurig dorp te laten fuse-
ren. De provincie moet eerst een visie 
ontwikkelen over de regiovorming en 
pas daarna kan het worden ingevuld. 
Daarom zijn wij tegen een fusie met 
Eindhoven. Het is niet onderbouwd, 
het komt te vroeg en wij willen als 
rechtgeaarde Nuenenaren ons lot in 
eigen hand nemen. Dus ik zou tegen 
mijn vrienden van de tennisclub willen 
zeggen: er valt wel degelijk iets te kie-
zen, want voordat PS het definitieve 
besluit heeft genomen is er nog niets 
beslist. En als je gaat stemmen, stem 
dan tegen een fusie/

Boudewijn Wilmar, 
Fractievoorzitter van 
GroenLinks Nuenen

 
Ruim vijf jaar geleden was Nuenen in 
crisis, waarop de provincie besloot de 
regie over de toekomst van Nuenen in 
eigen hand te nemen. Nuenen moest 
fuseren met Eindhoven. Nu zijn de 
problemen in Nuenen opgelost en zij 
kan weer over haar eigen toekomst be-
slissen. Maar, de provincie drijft haar 
zin door, terwijl elke onderbouwing 
ontbreekt.

Wij willen geen modder gooien naar 
Eindhoven, maar het zal niemand ont-
gaan zijn dat daar grote problemen be-
staan. Problemen waar wij in Nuenen 
geen last van hebben. Als wij onder-
deel worden van Eindhoven, dan wor-
den de problemen ook over ons ‘uitge-
smeerd’ en wij hoeven er niet op te re-
kenen dat er bij de oplossing rekening 
wordt gehouden met de belangen van 
Nuenen.
Wij zijn niet tegen samenwerking met 
andere gemeenten en wij zijn zelfs niet 

Wethouder Carolien van Brakel, die 
wethouder Joep Pernot verving, had 
ook een gunstige invloed op deze ver-
gadering. Door haar korte duidelijke 
zakelijke antwoorden, haar dossierken-
nis en haar bereidheid enkele zaken nog 
extra te zullen uitzoeken, was zij een 
voorbeeld voor een adequaat college.

De Herfstplantdagen 
van de Walburgtuinen 
In het najaar kunt u in de tuinen van de 
Walburg volop genieten van spectacu-
laire herfstkleuren. Felgekleurde as-
ters, zwierige grassen en de meest bij-
zondere bladverkleuringen aan bomen 
en struiken tonen dat de herfst alles be-
halve treurig en saai is.
Daarom organiseren wij dit jaar op za-
terdag 6 en zondag 7 oktober weer on-
ze Herfstplantendagen. Zondagmid-
dag zijn er diverse optredens van het 
Nuenense koor Keskedee met wereld-
muziek, FlowMies met haar wervelen-
de Hoop Dance performance en dich-
ters tussen de planten. Van 11.00 tot 
17.00 uur bent u van harte welkom.
De toegang is gratis voor kinderen tot 
18 jaar en € 5,-  voor volwassenen, in-
clusief consumptie. Het programma 
vindt u op www.dewalburg.nl 
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D66 Nuenen en D66 Eindhoven plaatsen de fusie     
in een regionale visie op democratisch bestuur

D66: ja tegen samenvoeging, 
als stap naar één krachtige 
regiogemeente
D66 pleit al jaren voor het instellen van krachtige bestuurlijke regio’s die 
een nauwe relatie hebben met Den Haag. Regionale samenwerking alléén 
voldoet niet want dat zorgt voor te veel democratische versnippering. We 
moeten oppassen voor een wildgroei aan besluitvorming op bovengemeen-
telijk niveau. Veel gebeurt min of meer buiten het zicht van alle deelnemen-
de gemeenteraden en in het geval van sturing gaat het vaak om bijsturing 
achteraf. Een versnipperde regionale samenwerking belemmert bestuurlij-
ke e�ectiviteit en gaat ten koste van de democratische legitimiteit. 

vue zien passeren. Wat D66 betreft is 
er maar een oplossing om deze zaken 
goed te verankeren binnen één geza-
menlijke gemeente, dat is door hier 
constructief het gesprek over aan te 
gaan en te voorkomen dat zaken niet 
anders lopen dan Nuenen wenselijk 
acht. “Nuenen ga in gesprek met Eind-
hoven en veranker de Nuenense belan-
gen in een mogelijke ophanden zijnde 
gemeentelijke fusie”
Kies voor de toekomst, stem 10 okto-
ber vóór!

Robin Verleisdonk 
Fractievoorzitter D66 Eindhoven  
Bertje van Stiphout
Fractievoorzitter D66 Nuenen 

D66 Eindhoven en D66 Nuenen willen 
op termijn toewerken naar 1 gemeente 
voor het hele Stedelijk Gebied Eindho-
ven. Dat versterkt democratisch be-
stuur, vergroot de slagkracht, maakt de 
regio krachtig en toekomstbestendig. 
De herindeling met Nuenen zien wij 
als een eerste stap.
Steden kenmerken zich veelal door 
een fiksere hoeveelheid aan bebou-
wing en een grote ruimtevraag en D66 
snapt de zorgen van de Nuenenaren 
omtrent de grote hoeveelheden groen 
die de gemeente rijk is. Om die reden 
zijn we blij dat het herindelingsplan 
helderheid schept; geen hoogbouw en 
grootschalige bouw in de natuurrijke 
gebieden van Nuenen. Op die manier 
blijft ook ruimtelijk gezien het dorpse 
karakter behouden. Ook voor het ste-
delijke gebied zijn deze groene buffers 
van groot belang.
Nuenen heeft veel betrokken inwoners 
die van onderop initiatieven ontwikke-
len, iets waar Eíndhoven van kan leren. 
Ook laat Nuenen zien dat een goede 
verankering van de zorg-decentralisa-
ties op gemeentelijke niveau mogelijk 
is, iets waar Eindhoven eveneens in-
spiratie uit kan putten. 

Daarnaast kan Núenen profiteren van 
de kennis en doorzettingsmacht van 
Eindhoven op het gebied van mobili-
teit en infrastructuur van wegen, OV-
verbindingen en (snel)fietspaden. Op 
economisch vlak liggen er kansen voor 
de aantrekkingskracht/inzet van be-
drijventerreinen, zoals bijvoorbeeld 
Eeneind-West en het versterken van 
het ondernemersklimaat. In Eindho-
ven dienen drie wijken als pilotwijken 
om te komen tot aardgasloze gebieden. 
De kennis die we hieruit putten, kan 
ook in Nuenen worden ingezet om de 
energietransitie goed en efficiënt te la-
ten verlopen.
We hebben de afgelopen weken vele 
specifieke bezwaren en onzekerheden 
over lokale Nuenense kwesties de re-

STOP DE STAD IN UW HART !   
“De nuchtere burger aan zet”
In Rond de Linde verschijnen de laatste tijd nogal wat dorpsgenoten die allemaal hetzelf-
de ‘lied’ zingen namelijk het lied van het ‘verderfelijke Eindhoven’.
De stad waarmee Nuenense grenzen vervlochten zijn.
Dat is, globaal genomen, ook het lied van ons gemeentebestuur
en de coalitiepartijen W70, CDA, SP en GROEN LINKS 
Fusie met zo’n stad zal leiden tot volstrekte ondergang van
de Nuenense sociale leefgemeenschap, aldus de voornoemde 
dorpsgenoten. 
Nog even terug naar het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 29 oktober
2012 en het huidige regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 10 oktober 2017.
In ‘Bruggen slaan’ werd de start gemaakt met het regeringsbeleid van decentralisatie.
Simpelweg komt dat hier op neer dat meer (nieuwe) taken naar steden en 
dorpen gaan zonder voldoende financiële middelen. In ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ (2017-2021) wordt dat beleid onverminderd voorgezet.
Hoeveel minder geld naar steden en dorpen ?
In commentaar op de miljoenennota, 17 september 2013 , schrijft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) .”Er dreigt een gat van € 6 miljard in de begrotingen van 
Gemeenten.” 
Eerder, in 2012, gaf de toenmalige regeringscoalitie al aan dat veel gemeenten het in hun 
eentje niet meer gaan trekken en zullen moeten opschalen. Jammer voor alle Nuenenaren 
maar op dit regeringsbeleid, al aangezet in 2012 dus, is in Nuenen bestuurlijk niet doorge-
pakt. Jammer voor alle Nuenenaren want niets doen leidt vanzelf tot ‘verval’ van de soci-
aal sterke, Nuenense samenleving.
‘Ja, we willen wel fuseren maar we missen een regiovisie Zuid Oost Brabant aldus 
het gemeentebestuur en de ‘tegencoalitie partijen.’ 
Vanaf de jaren 70 tot heden hebben ook Nuenense wethouders en ambtenaren meege-
werkt aan o.a.achtereenvolgens, de Agglomeratie Eindhoven, de SRE , Metropool regio 
Eindhoven, de Brainportregio. 
Derhalve, Zuid Oost Brabant is geplaveid met regiovisies! 
Ja, we willen wel fuseren maar niet met Eindhoven maar met Son en Breugel. 
Ja, we willen wel fuseren maar dan met allemaal rond Eindhoven.
Typisch zand in de ogen strooien van de burger want het raadsbesluit van 16 november 
2016 is helder n.l. we ‘Nuenen blijft zelfstandig!’. Gelukkig heeft Nuenen veel nuchtere bur-
gers die wel goede notie hebben van de uitwerking van voornoemd regeringsbeleid.
Mijn stelling was, is en blijft. Borg de Nuenense sociale waarden en cohesie, vertegenwoor-
digd in met name onze tientallen verenigingen en organisaties zoals
KBO, PVGE , kerken etc., door één bestuurlijke eenheid te maken met Eindhoven. Zodoende 
kom je in een krachtige omgeving terecht met sterke lobby naar Provincie, Den Haag, 
Brussel, Brainport. Tevens kun je aan dé stuurknuppel zitten.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, 5671 Nuenen

De opkomst is belangrijk bij de enquête
Nuenen gaat volgende week naar de stembus voor het referendum over de annexatie 
door Eindhoven. De opkomst is het belangrijkste. Hoe hoger de opkomst, hoe serieuzer de 
politiek er mee om zal moeten gaan. Dus inwoners van Nuenen: GA ALSTUBLIEFT STEM-
MEN. Er is nog niets beslist. 

Op Facebook vroeg iemand om concrete voorbeelden van de gevolgen voor Nuenen van 
de annexatie. Uitgaande van de huidige situatie in Eindhoven kom ik tot de volgende ver-
wachtingen:
De voorzieningen voor mensen die zorg nodig hebben zullen veel minder worden. Nu is de 
zorg in Nuenen behoorlijk goed geregeld. Eindhoven heeft echter enorme tekorten op dat 
gebied: € 100 miljoen in 2 ½ jaar. Dat leidt tot enorme bezuinigingen. Die ook voor Nue-
nen gaan gelden. Waardoor niet iedereen de zorg meer krijgt die nodig is. Terwijl een 
kwart van de Nuenense bevolking ouder is dan 65 en méér dan de helft van de bevolking 
in Nuenen boven de 45 jaar is. 

De 4 voetbalverenigingen hebben nu nog hun eigen velden. Zij zullen gedwongen worden 
op één complex te gaan voetballen. In Tongelre en Woensel heeft dat al tot problemen ge-
leid. Ik zie Nederwetten en Gerwen nog niet op één veld voetballen. U wel?
In Nuenen betalen verenigingen -voetbal, volkstuinen, scouting- nu niets voor de grond 
die ze gebruiken. Daardoor kunnen de contributies laag blijven, zodat iedereen mee kan 
doen. In Eindhoven moet huur voor de complexen betaald worden. Dat betekent voor de 
Nuenense verenigingen verhoging van de contributie. Temeer daar de subsidie voor ver-
enigingen lager zal worden. 

Eindhoven heeft 230.000 inwoners. Nuenen heeft 23.000 inwoners. Dat is dus 10%. Na de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen (2020) tellen wij niet meer mee. Nuenense raadsle-
den worden niet in de Eindhovense gemeenteraad gekozen. 
Nuenen heeft één raadslid per 1210 inwoners en één wethouder voor 5750 inwoners. 
Na de samenvoeging vertegenwoordigd één raadslid 5750 burgers en is er één wethouder 
voor 37.142 inwoners. In Nuenen kun je nu nog een afspraak maken met een wethouder. 
In Eindhoven kom je de ivoren toren écht niet in.

Beloftes over het behoud van het dorpse karakter gaan na de verkiezingen van 2020 de 
prullenbak in. De Eindhovense gemeenteraad houdt alleen rekening met het belang van 
het grote geheel. Kijk maar naar het kerkdorp Acht. Hen werd ook beloofd dat het haar 
dorpse karakter zou behouden en dat ze een eigen dorpsraad zouden houden. De dorps-
raad is intussen afgeschaft en rondom het dorp is een industrieterrein gebouwd dat twee 
keer zo groot is als het dorp zelf.

Behalve voor nieuwe industrieterreinen zal Eindhoven Nuenense grond gaan gebruiken 
om woningen te bouwen. Ik kan de gebieden zo aanwijzen. Eerst de gebieden tussen 
Woensel en Nederwetten en tussen Tongelre en Nuenen. Maar in de toekomst is bebou-
wing tussen Nuenen en Gerwen ook niet uitgesloten. En daar zal ook hoogbouw bij horen.

Bij de geplande nieuwbouw voor sporthal de Hongerman wordt er rekening mee gehou-
den dat er in de toekomst ook een zwembad bij gebouwd kan worden. Want het Laco-bad 
zal over niet al te lange tijd ook gerenoveerd of vervangen moeten worden. Maar een 
nieuw zwembad in Nuenen kun je vergeten. Eindhoven heeft niet eens geld om zwembad 
te Tongelreep te vervangen. Terwijl recent nog voor miljoenen is geïnvesteerd in het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion. Waaruit duidelijk blijkt dat in de Eindhovense poli-
tiek topsport boven breedtesport gaat. 

En dan vraag ik mij nog af:
Wanneer wordt betaald parkeren ingevoerd? Komt er nog nieuwbouw voor de Honger-
man? Gaat de nieuwbouw voor BS de Mijlpaal nog door? Blijft er een bibliotheek in Nue-
nen. Zal Het Klooster gesloten en verkocht worden? 
Volgende week ga ik stemmen. Ik ben tégen de fusie. Maar dat wist u intussen al. 

Harrie van der Meijden, Laan ter Catten 48, 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 brievenIs er een toekomst     
voor een zelfstandig Nuenen?
NEEN was de eensluidende reactie van de Gemeenteraad op de inbreng van 
de PvdA in de Raadsvergadering van 23 augustus jongstleden, waarin de 
Zienswijze herindelingsontwerp van de Gemeente Nuenen werd vastgesteld. 
De PvdA gaf aan dat de gevolgen van de overheveling van taken van Rijks-
overheid naar gemeenten vanwege de te kleine schaal van Nuenen onoplos-
baar zijn. Daarover was grote eensgezindheid. In dezelfde Zienswijze wordt 
dan ook aangegeven dat een fusie in de toekomst beter is, maar niet nu. 

toekomst zullen andere gemeenten 
vanzelf volgen. Dat is een wetmatigheid 
die we niet kunnen keren. Een fusie nu 
is een grote kans voor Nuenen, haar 
verenigingen, haar culturele instellin-
gen. Een kans om voor onze jongeren, 
voor jonge gezinnen en ouderen betaal-
baar te kunnen bouwen in plaats van 
projectontwikkelaars te laten bepalen 
wat en voor wie er gebouwd wordt!
Is een fusie een bedreiging voor onze 
Nuenense eigenheid? Boord blijft 
Boord, Voirt blijft Voirt, Gerwen blijft 
Gerwen, Eeneind blijft Eeneind, Ne-
derwetten blijft Nederwetten. Wat we 
samen opbouwden, dierbaar en be-
langrijk vinden blijven we koesteren. 
Dat deden ze in Stiphout, in Stratum, 
in Tongelre ook. Daar verandert een 
fusie niets aan, dat doen we zelf als 
sterke gemeenschap!
Het referendum op 10 oktober is voor 
U het moment om U voor een Nue-
nense toekomst uit te spreken. Voor de 
PvdA is dat een sterke en gezonde toe-
komst. En dus niet een toekomst waar-
in de bewoners van Nuenen zich op 
korte termijn zich weer moet bezin-
nen over een fusie, waarvoor we dan 
uit arren moede moeten kiezen. 
Kies met ons voor een gerust hart voor 
een fusie met Eindhoven! Kies voor 
een Ja. 

De overheveling van Rijkstaken zoals 
de WMO, Jeugdzorg en Participatie-
wet leveren grote uitvoeringsproble-
men op. Dat zal in de toekomst ook bij 
de overheveling van taken op het ge-
bied van Zorg en Inburgering en Ver-
duurzaming niet anders zijn. Dat geldt 
overigens niet alleen voor Nuenen, 
maar ook voor Waalre, Son en Breugel, 
Oirschot en Best. Hierover is de poli-
tiek in Nuenen het met elkaar dus 
eens! Het ontbreekt onze en genoemde 
gemeenten aan bestuurskracht, aan 
expertise, aan middelen om deze toe-
komstige taken naar behoren uit te 
voeren. 
We kunnen toch in samenwerkings-
verbanden met andere gemeenten de-
ze problemen oplossen is het veel ge-
hoorde antwoord. Over de samenwer-
kingsverbanden is de PvdA kritisch. 
Ze zijn duur, ineffectief, er zijn er te-
veel van en ze zijn niet democratisch 
gelegitimeerd. Bewoners hebben geen 
directe invloed op deze samenwer-
kingsverbanden. Ook daarover is een 
meerderheid van de Nuenense Raad 
het eens!
De PvdA is voor een fusie nu met Eind-
hoven, een stad met wie Nuenen sterke 
banden heeft. Eindhoven is een sterke 
stad in een van de belangrijkste econo-
mische regio’s van Nederland. In de 

Sam’s Kledingactie  
voor opbouw van 
onderwijs in de 
Centraal Afrikaanse 
Republiek
Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft 
voor het komend najaar, in samenwer-
king met hulporganisatie Mensen in 
Nood van Cordaid, een nieuw doel uit-
gekozen. De opbrengsten van de inge-
zamelde kleding gaat voor de tweede 
helft van 2018 naar een bijzonder pro-
ject in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek. 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 be-
volking heeft structureel te weinig 
voedsel, twee-derde heeft geen toegang 
tot schoon drinkwater en gezondheids-
zorg. Onder deze zware omstandighe-
den schiet het onderwijs tekort.

Kleding schenken voor onderwijs in 
crisisgebieden
In Nuenen kunnen gebruikte en nog 
bruikbare kleding en schoenen ingele-
verd worden bij de Heilige Clemens-
kerk van 10.00-12.30 uur. Sam’s Kle-
dingactie dankt iedereen voor de kle-
dingdonaties en voor de hulp aan het 
project van Mensen in Nood. 
De inzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood in 
Nuenen vindt dit najaar weer plaats 
op: Datum: 06-10-2018. Locatie: Heili-
ge Clemenskerk, Park 55 te Nuenen.
Tijd: 10.00-12.30 uur.

Warme klanken  
bij Soleil Duo
Vrijdagmiddag 28 september kon in de 
Raadzaal van Het Klooster geluisterd 
worden naar kamermuziek uitgevoerd 
door de charmante, Spaanse musici 
Bea Andrés Molero (cello) en Maria 
Lopez Belarte (piano). Deze professio-
nele musici, afgestudeerd aan het con-
servatorium van Amsterdam, speelden 
muziek van de XXe eeuw en folkmu-
ziek uit Spanje. Bezoekers genoten van 
het krachtige spel van beide dames.
Na afloop werd onder het genot van een 
kopje koffie/thee nog gezellig nagepraat 
in de Broerdersbar. Een vraag die bij 
menig bezoeker opkwam: “Waarom 
was dit prachtige concert niet uitver-
kocht? Zoveel kwaliteit, dicht bij huis en 
vriendelijke geprijsd….” Cultuur Over-
dag was blij met deze reactie: ze heeft er 
weer ambassadeurs bij! Op 1 februari en 
29 maart 2019 staan de volgende ‘Mu-
ziek in Huis’-concerten gepland.

9 oktober: �lm ‘Bram Fischer’
Op dinsdagochtend 9 oktober (10.30 
uur) vertoont Cultuur Overdag in Het 
Klooster de film ‘Bram Fischer’. Daarbij 
wordt samengewerkt met Amnesty-
groep Nuenen ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Nederlandse af-
deling van Amnesty International. De 
film uit 2016, onder regie van Jean van 
de Velde, gaat over Bram Fischer, de ad-
vocaat en sympathisant van het AMC. 
In het Zuid-Afrika van 1963, waar de 
onvrede tegen de ongelijkheid groeit, 
worden bij een inval acht kopstukken 
van het ANC opgepakt. De al eerder 
gevangengenomen Nelson Mandela 
wordt aan deze groep toegevoegd.
Het blanke regime wil de groep tot de 
doodstraf veroordeeld krijgen. Geres-
pecteerd advocaat Bram Fischer neemt 
hun verdediging op zich. Wat het regi-
me niet weet is dat Bram Fischer eigen-
lijk de tiende verdachte had moeten 
zijn. Het is de start van een proces waar-
in Bram Fischer lastige paden bewan-
delt. Wanneer de geheime politie gaan-
deweg zijn dubbelrol ontdekt, komt hij 
voor een moreel dilemma te staan: ver-
kiest hij de verdediging van zijn cliënten 
boven zijn eigen veiligheid en dat van 
zijn gezin?
Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee) zijn op werkda-
gen tijdens kantooruren te koop aan de 
balie van Het Klooster.

Sinterklaas komt er weer aan!

Vrijwilligers 
gezocht!!
 
Het is nog erg vroeg, maar Sinterklaas 
is alweer onderweg naar Sinterklaas-
hof (lees Weverkeshof) in Nuenen. Ie-
der jaar ontvangen wij hem met open 
armen en staan onze vrijwilligers klaar 
om de Sint, maar zeker onze gasten te 
ontvangen.
Heel het feest wordt georganiseerd en 
uitgevoerd door tientallen vrijwilli-
gers. Maar toch kunnen we jouw hulp 
als Piet zeker gebruiken!
Zeker op de doordeweekse dagen kun-
nen wij volwassen mensen of studen-
ten gebruiken die in deze rol willen 
kruipen. Maar ook jongelui die een 
maatschappelijke stage moeten gaan 
doen kunnen bij ons terecht.
Vind je het leuk om in de periode van 
17 november t/m 5 december enkele 
dagdelen bij ons te komen helpen? 
Meld je dan aan via de website, wever-
keshof@onsnet.nu en we nemen con-
tact met je op. Bedankt en hopelijk tot 
ziens op Sinterhof.
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HET IS NOG NIET BESLIST
Provinciale Staten en 2e Kamer 

houden rekening met uitslag referendum
Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a. 

Op 10 oktober is het referendum. De hierna genoemde mensen hebben al laten weten dat ze gaan stemmen tégen 
samenvoeging met Eindhoven. Beslis mee over de toekomst van ons dorp Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te 
brengen. Laat deze dus niet verloren gaan.

Zie ook onze website

www.nuenenzelfstandig.nl 

en volg ons op Facebook: 
Nuenen Zelfstandig Actiecomité

Heeft u uw raambiljet al opgehan-
gen? Doe dit alsnog als u het nog niet 
heeft gedaan. Het is altijd goed om 
duidelijk te laten merken dat het niet 
juist is om Nuenen c.a. bij de grote 
stad Eindhoven samen te voegen. 

Heeft u geen raambiljet ontvangen? 
Stuur even een email naar actiecomi-
te@nuenenzelfstandig.nl.

Gerda Hekker, voorzitter
José Hendriks, plv. secretaris

advertorial (deel 4)

Wij zijn tegen 
samenvoeging 

met Eindhoven:
A

José Aarts
Karin Aarts
Ton Aarts

Nelly v.d. Acker
Peter Adelaars

M. van Amerongen
An Arts
Leo Arts

B
Lilian Bastiaans
Peter Bastiaans

Leo Beckers
Karen Beerens

Annette van Beers
Anja Bekkers
Harry Bekkers

Jacqueline Bekkers
Jan Bekkers
Rina Bekkers
Gied v.d. Berg

Celesta van Berkel
Wim Berkenbosch

Frans Blatter
Rita Blatter
Arjen Bocxe

Mariëlle Bocxe
Remmelt Bonema
Froukje Borsten
Harry Borsten
Dimphy Bos

Jan Bos
Frans v.d. Bosch
Karin v.d. Bosch

Tamara v.d. Bosch
Jannie Bottema
Kees Bottema
J. Bouckaert
Ruud Bovens

Jacques Braakernburg
Kathelijne Braakenburg

Nolly Braakenburg
Kees Braat

Liane Bredée-van Ginkel
Harrie van Bree
Jose van Bree
Louis Bressers

Bep van den Broek-van Hees
Henk van den Broek

Maria Brokken
Henk Buijssen
Miek Buijssen

Peter v.d. Burgt

C
Jos Collin

Cinth Coolen
Annemie Coolen

Louis Coolen
Willemien Coolen

D
Christien Daalder-de Leeuw

Henk Daalder
Maarten Daalder
Saskia Daalder
Geert Daamen

Maurice Daamen
Thea Daamen

Ad Damen
Arno van Deurzen
Joke van Deurzen

Steffi e Dikhoff
Tjeerd Dikhoff

C. Dingen
Piet van de Donker

Dinie Donkers
Veronique Donkers
Joke Doornenbal

Ge Driever

E
Nelly Eichholsz

Roland Eichholsz
Wim Eickmans

Mark Elbers
Rina van Esch

F
Betty Faatz

G
Margo Gerla
John Geven

Nicole Geven
Fridy Gevers-Habraken

Tiny Gevers
Geert-Jan van Glabbeek

Rolf Glindmeyer
Wilhelmien Glindmeyer

Corina Goossens-Smeijders
Nico Goossens

An Gosen
Frans Gosen

Henny de Graaf
Pieter de Graaf

L. Graat
Ria de Greef
Tiny de Greef

Millie van Groesen
Nijs van Groesen

Jan de Groot
Lea de Groot
Erik Groothof

H
Marga van Haaren

Annie Habraken
Johan Habraken

Joke Habraken-Hink
Klazina Habraken
Ruud Habraken

Souren Hamparsumian
Wim den Hartog

Marijke Heida
Harry Heida

Gerda Hekker
Yvonne Henderson

José Hendriks
David Hempelman
Robert Hempelman
Rogier Hempelman

Serge van Herf
Antoon v.d. Heuvel

Bart v.d. Heuvel
Bart van den Heuvel sr.

Piet van den Heuvel
Ruurd van Heijst
Ideke van Hoof

Gemma van den Hooff
Leny van Hooff
Wim van Hooff

Hein Houbraken
Marga Houbraken
Lotte Houtakkers

Albert Hoving
Nettie Hoving

Anton Hurkmans
Ria Hurkmans

I
Peter van ierlant
Hans van Isselt

Marjan van Isselt

J
Annie Jansen
Bert Jansen
Jos Jansen

Marion Jansen
Martien Jansen

Martje Jansen-van Grotel
Sonja Jansen
Theo Jansen

Gerda Janssen
Hans Janssen
Harrie Janssen

Mia Janssen
Frits de Jong

Herman de Jong
Kees de Jong
Petri de Jong
Ria de Jong

Frans Jongen
Marij Jongen

Heleen de Jongh
Thijs de Jongh

Jocky Jonker-Smit

K
Loes Karremans

Frans van Kasteren
Joyce van Kasteren

Karin Kauffmann
Peter van Kemenade

Jos v.d. Kerkhof
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len, die had ik in Groesbeek en heb ik nu 
ook in Veldhoven. Je kunt alleen een goede 
mantelzorger zijn als je goede mensen om 
je heen hebt, dat is zó belangrijk. Het draait 
om begrip en gezien worden. Dit geldt 
voor de meeste ouders met een kind met 
een beperking. Wat heeft het kind, het ge-
zin nodig? Wie staat er open voor de thuis-
situatie? Echt begrijpen hoe het is in een 
gezin met een bijzonder kind is heel lastig” 
weet Anine uit ervaring.

Dochter en zus Anne
“Mijn dochter Anne staat ook altijd klaar 
voor hem. Ze hoeft niet voor haar broer te 
zorgen, dat doet ze gewoon. In tijden van 
ziekte waren er heftige situaties. Zij was er 
ook ’s nachts. En de zorg voor Tomas houdt 
haar ook bezig. ‘Wat als jij er dadelijk niet 
meer bent, mam?’ vroeg ze me.

Loslaten
Nadat Tomas heel ernstig ziek was geweest, 
paste de school waar hij naar toe ging niet 
meer. “Toen is hij in Groesbeek begeleid 
gaan wonen en op zijn 18e het huis uit 
gegaan. Dit was een stevige stap, maar na 
verloop van tijd voelde hij zich daar goed 
bij” vervolgt Anine. “Jaren is hij in de week-
enden naar huis gekomen met ophalen en 
brengen door taxivervoer en door ons. Later 
leerde hij reizen met het openbaar vervoer. 

Een enorme overwinning en winst voor ie-
dereen. Ik was wel altijd blij als hij weer thuis 
was, want ik vond het best spannend dat 
reizen, maar wil hem de kans geven zich te 
ontplooien voor zover dat mogelijk is”.

Rijkdom
“Tomas is een schat van jongen, hij is heel 
dankbaar en altijd blij. Hij is een krachtig en 
mooi persoon geworden met veel hobby’s. 
De Stichting Warme Beer was zijn idee. Dat 
is een prachtige manier geweest om heel 
veel zieke kinderen blij te maken. Hij doet 
receptiewerk bij Severinus en loopt met een 
sportcoach mee, omdat hij dat zelf ook wil 
worden. Hij stelt zichzelf steeds opnieuw 
doelen. “Als we naar het ziekenhuis reden, 
zongen we ‘Avond’ van Boudewijn de Groot: 
‘Ik geloof in jou’. Ons lij� ied. Tomas zong het 
pas nog tijdens een gezellige avond waar-
voor alle ouders uitgenodigd waren. Hij 
wilde dat ik meezong, bijzonder dat hij dat 
vroeg”.

Anine heeft haar werk (een muziekpraktijk 
voor o.a. mensen met een beperking), sport 
en hobby’s. “Ik mag mezelf rijk noemen met 
zo’n zoon als Tomas en zijn zus Anne. Hij 
zorgt voor een heel bijzondere invulling van 
mijn leven. De zorg blijft altijd. ik ben dank-
baar dat ik dat kan doen en dat maakt het 
waardevol”.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Ik ben moeder, ik hoef geen titel   
als mantelzorger. Ik ben er altijd  
voor hem”. 
Anine Linders

 

Mantelzorger

Anine Linders

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

Anine is moeder en mantelzorger van 
haar zoon Tomas Bonewald. Hij is 25 
jaar en woont sinds vorig jaar bege-

leid in Veldhoven. Daarvoor woonde 
hij vanaf zijn 18e begeleid bij Pluryn 
in Groesbeek. Als hij thuis is of met 
haar op vakantie wil, dan wordt er 
voor een deel op hem afgestemd.

“Tomas zijn ontwikkeling liep vertraagd 
en hij was veel ziek” vertelt Anine. “Er is 

altijd een complexe zorgvraag geweest en 
die komt op mij neer, als moeder. De hele 
organisatie omtrent Tomas loopt via mij. Ik 
moet het proces aansturen en begeleiden. 
Onlangs had hij een nierbekkenontsteking, 
met veel pijn. Als hij ziek is wil hij liefst thuis 
zijn, in zijn vertrouwde omgeving” gaat 
Anine verder.

Moeder én mantelzorger
“Ik ben moeder, ik hoef geen titel als man-
telzorger. Ik ben er altijd voor hem. Maar de 
zorg is heel intensief en blijft altijd. Een kind 
dat een normale ontwikkeling doormaakt, 
laat je los op een gegeven moment en dat 
kun je bij een kind bij wie het proces an-
ders verloopt nooit. Het is belangrijk om 
� exibel te zijn en te blijven. Heel essentieel 
is de begeleiding vanuit het woonhuis, er 
is regelmatig contact met 
mij. Het is waardevol als 
je een vaste begelei-
der hebt met wie 
je de zorg kunt de-

 Fusie beter        
voor Nuenense bevolking
Voor de toekomst kan een fusie beter zijn voor de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Dat schrijft het Nuenense gemeentebestuur in een 
brief aan het bestuur van onze provincie. Die brief is ook verstuurd naar de 
gemeenteraden van Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Geldrop-Mierlo, Hel-
mond, Best, Oirschot en Son en Breugel. Iedereen mag het weten. Het Nue-
nense gemeentebestuur is van mening dat Nuenen c.a. de aankomende 
jaren nog zelfstandig kan blijven. In die brief zegt het gemeentebestuur ook 
letterlijk: “…voor de toekomst is het de verwachting dat een fusie beter kan 
zijn voor de bevolking van Nuenen c.a.” 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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 Fusie beter        
voor Nuenense bevolking

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Zoals bekend, stuurt ons provinciaal 
bestuur aan op een samenvoeging 
van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven. Niet onmiddellijk, maar 
per 1 januari 2021. Nuenen c.a. blijft 
dan de komende jaren nog zelfstan-
dig en gaat met ingang van 2021 sa-
men met de gemeente Eindhoven. 
Een nóg sterkere, gezondere en veer-
krachtigere nieuwe gemeente. En het 
inwonertal van die nieuwe gemeente 
stijgt, zodat Eindhoven (met Nuenen) 
weer de vijfde stad van het land 
wordt. Goed voor alle Nuenenaren, 
prima voor Eindhoven. 

De Nuenense gemeenteraad vraagt 
om raad aan de inwoners. Zijn wij als 
inwoners voor of tegen samenvoe-
ging? Vandaar volgende week het 
raadgevend referendum. De vraag is: 
bent u voor of tegen samenvoeging? 
Zelfstandig blijven als gemeente of 
samen met Eindhoven er het beste 
van maken? Voor de toekomst kan 
een fusie beter zijn voor de Nuenense 
bevolking. Een samenvoeging per 1 
januari 2021 of een paar jaar later? 

Er zijn inwoners van onze gemeente 
die zeggen: wat maakt het uit? Over 
een paar jaar samen met Eindhoven, 
in 2021 dus, of pas daarna…. Het ge-
meentebestuur ziet nu ook in dat zelf-
standig blijven geen haalbare kaart is. 

Een kennis van mij uit Veldhoven laat 
weten dat samengaan beter is voor 
de Nuenense bevolking en ook voor 
Eindhoven. En die bevriende Nuenen-
se ondernemer zei het al in mijn vori-
ge column: ik ben voorstander van 
samenvoeging van de gemeenten 
Nuenen en Eindhoven. Mooi toch. Ik 
blijf ondernemen vanuit het onderne-
mersvriendelijke Nuenen en krijg er 
nieuwe klanten bij.

Het Eindhovense gemeentebestuur 
stemt in met de samenvoeging. De 
Nuenense gemeenteraad vraagt aan 
de Nuenense bevolking: bent u voor 
of tegen samenvoeging? Richtingbor-
den wijzen voor Eindhoven en Nue-
nen in dezelfde richting (zie foto). 
Gaan de neuzen in Nuenen ook rich-
ting Eindhoven? Volgende week we-
ten we meer….

Gastvrije werk- en gespreksruimtes in het centrum van Nuenen

Coachgesprek, training    
of workshop bij Stralend040
Door Caroline van Nes

Sinds begin september is Nuenen een nieuwe, bijzondere onderneming rijker. 
Het pand aan de Voirt 2a is omgetoverd tot een mooie ruimte met een schitte-
rend interieur, met verschillende smaakvol en warm ingerichte kamers. Maike 
en Laurens Liebregts zijn samen gestart met Stralend040. Bij Stralend040 
huur je op � exibele basis werk- en gespreksruimtes, om zakelijke klanten te 
ontvangen. Hier vind je geen saaie grijze bureaus, standaard bureaustoelen of 
systeemplafonds, maar een gastvrije en huiselijke inrichting, waar je je met-
een thuisvoelt. Maike en Laurens vertellen hoe hun onderneming tot stand 
kwam, wat ze doen en wat ze voor de toekomst graag willen bereiken.

Verbouwen
Het pand stond al een tijdje leeg, er 
moest dus heel veel aan gebeuren. 
Laurens heeft dat allemaal zelf gedaan. 
“Ik heb schilderstape op de vloer ge-
plakt, om zo kamers te vormen”, vertelt 
hij. “En gevraagd aan Maike of dit on-
geveer de ruimtes waren die ze wilde. 
En toen ben ik aan de slag gegaan.” Het 
resultaat mag er zijn. Veel sfeer, mooie 
rustige prints en kleuren en alle ruim-
tes zijn zeer geschikt om vertrouwelij-
ke gesprekken te voeren, door bijvoor-
beeld een psycholoog met een cliënt 
maar ook sollicitatie- of functione-
ringsgesprekken. Even weg uit de da-
gelijkse omgeving van je kantoor kan 
heel prettig zijn. Ook voor mensen die 
thuis werken, is er in de ruimtes van 
Stralend040 geen afleiding van kinde-
ren, de was en de boodschappen, waar-
door sommige klussen veel sneller ge-
klaard zijn. Tamelijk uniek is ook de 
speciale ruimte voor professionals die 
werken met kinderen. Prikkelarm 
maar toch fantasievol  ingericht.

Verbinding
Het sleutelwoord voor Stralend040 is 
‘verbinding’. Maike: “Ik denk dat de 
menselijke factor heel belangrijk is, in 
elk bedrijf. De bedoeling is dat hier 
ook een netwerk ontstaat, waarbij on-
dernemers elkaar echt ontmoeten. 
Ons logo is een levensboom, deze is 
diepgeworteld en de blaadjes zijn 
groeiende, wat staat voor de persoon-

 
“We zijn eigenlijk begonnen met kij-
ken naar geschikte panden, omdat ik 
er zelf tegenaan liep dat ik geen goede 
ruimte met sfeer kon vinden”, begint 
Maike. “Ik ben een tijdje geleden voor 
mezelf begonnen als bewustzijnscoach 
en ik wil mensen kunnen ontvangen in 
een rustige, sfeervolle ruimte en niet 
op een industrieterrein ergens in een 
kil kantoortje. Juist de omgeving is zo 
belangrijk voor het werk dat ik doe. Ik 
dacht dat idee moeten meer professio-
nals hebben dus ik ga zelf op zoek naar 
een pand en anderen helpen met het 
vinden van geschikte werkruimte. En 
zo zijn we na enig zoeken terechtgeko-
men op de Voirt, grappig genoeg vlak-
bij ons huis, dus ideaal.”

lijke groei van ondernemers en hun 
medewerkers. Je kunt groeien door 
echt het gesprek met elkaar aan te gaan 
en van elkaar te leren. 
Ik ben bezig met het opzetten van een 
netwerkclub voor ondernemende 
vrouwen. Ik denk dat er veel vrouwelij-
ke ondernemers zijn met ambitie, 
maar die tegen dingen aanlopen waar-
door ze niet verder komen. Hier kun-
nen ze de verbinding vinden, door bij-
voorbeeld eens in de maand met elkaar 
te ontbijten. We hebben genoeg plan-
nen en iedereen mag binnenlopen om 
bij een kop koffie ideeën uit te wisselen 
of een offerte op maat aan te vragen.” 
Op zondag 7 oktober van 12.00 uur tot 
17.00 uur is er Open Huis. Ben je geïn-
teresseerd, dan ben je van harte wel-
kom voor een hapje en een drankje en 
om kennis te komen maken en te kij-
ken wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer info: www.stralend040.nl 
en Facebook Stralend040

Open Atelierroute 
Eindhoven    
ook in Nuenen!
Komend weekend is het weer zover: de 
jaarlijkse atelierroute in Eindhoven en 
omgeving. Ruim 60 professionele beel-
dend kunstenaars zetten de deuren 
van hun atelier open voor alle belang-
stellenden die een kijkje willen komen 
nemen. Deze keer ben je welkom in 
Nuenen op 5 plaatsen: 
•  Marijke Fast- Wilgenstraat 11- pas-

tels en keramiek
• Collectief Ruimte in beeld- Dubbe-

straat 9a- Beeldhouwen in steen
• Riki Rooyakkers- Rutger van den 

Broeckelaan 1- schilderen en boet-
seren

• Annette Willems- Het Puyven 35- 
Visual Artist- Watercolour

• Sheila Haasnoot- de Huufkes 34- 
schilderen

De ateliers zijn open 6 en 7 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur. We hopen dat 
het een mooi weekend wordt !
www.atelierroute-eindhoven.nl
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B&W van Nuenen, het referendum   
is echt afgeschaft in Nederland!
Tijdens de vele discussies in ons dorp over de herindeling, kwamen we als Vrienden van Eindhoven 
in contact met Martien Heijnen een inwoner van Nuenen. Omdat hij vele jaren als vrijwilliger/be-
stuurder intensief heeft samengewerkt met ambtenaren van de gemeente Eindhoven, heeft hij 
een uitgesproken en gefundeerde  mening over  het nut van de fusie Eindhoven/Nuenen. Daar-
naast heeft hij een toekomstvisie waarin wij ons als Vrienden van Eindhoven helemaal kunnen 
vinden. Dus heeft hij voor Hans Pijs en Jacques Leemans zijn ideeën voor de korte en lange termijn 
eens op papier gezet. Nu volgt zijn relaas:
Wanneer je als inwoner van Nuenen naar de samenstelling van de coalitie kijkt, is het duidelijk dat 
de hoofddoelstelling welke B&W zich gesteld heeft, er maar één is, namelijk het tegenhouden van 
de fusie met Eindhoven. Ons gemeentebestuur bestaat uitsluitend uit personen van partijen die 
tegen de fusie zijn. Dit item is blijkbaar het belangrijkste wat er speelt in onze gemeente voor onze 
bestuurders de komende 4 jaren, anders was de coalitie wel anders samengesteld.
Alsof er geen andere en belangrijkere zaken aan de orde zijn. Eén van de schrijnende voorbeelden 
is de woningnood voor starters. Onze eigen jonge inwoners zijn gedwongen om elders te gaan 
wonen omdat het gemeentebestuur onvoldoende ingespeeld heeft op de behoefte van starters 
om in Nuenen een betaalbare woning te kunnen huren of kopen. Dus andere plaatsen moeten dit 
probleem voor onze jeugd maar oplossen, met als gevolg een toekomstige vergrijzing van ons 
prachtige dorp. 
Als er dan al een echte goedkope woning beschikbaar komt, pikt de burgemeester die in en gaat er 
zelf wonen voor 340.- euro per maand. De zittende wethouders accepteerden dit. Na veel kritiek 
vanuit de bevolking en de aankondiging van de overheid om ‘scheef wonen’ aan te pakken,  heb-
ben ze nu eindelijk de burgemeester onder druk gezet, zodat hij nu wel een ander huis gaat zoeken. 
Schande! Opvallen hierbij is ook dat dit bericht kort voor het referendum in de publiciteit komt.
Natuurlijk begrijp ik heel goed dat het heel vervelend is om door een toekomstige fusie je goed betaal-
de baan als burgemeester en wethouder met invloed en aanzien kwijt te raken, maar deze kans loopt 
men ook na nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en is inherent aan onze vorm van democratie.
De inwoners mogen nu volgens B&W zelf aangeven of zij als gemeente zelfstandig willen blijven. 
Onzin natuurlijk, want het referendum is al lang afgeschaft en heeft geen enkele waarde. Geen en-
kele bestuurder, dus ook de gedeputeerde mevrouw Anne-Marie Spierings niet, zal rekening hou-
den met de uitslag van dit referendum, dit heeft zij bovendien al aangekondigd. 
Eigenlijk is het schandelijk dat een gemeentebestuur belastinggeld verkwanselt om een referen-
dum te organiseren alleen maar om de werkelijke reden van de fusie te verdoezelen. Want de wer-
kelijke reden is slecht bestuur en bestuurlijk gebrekkige samenwerking gedurende vele jaren.
Het is nu de tijd om niet alleen kenbaar te maken dat je tegen bent, maar als bestuurder tevens al-
le noodzakelijke informatie in te winnen en mogelijke wensen vanuit onze gemeente te onderzoe-
ken op haalbaarheid in overleg met Eindhoven en de Provincie. 
Zelf werk ik als bestuurder van 2 stichtingen/sportverenigingen al meer dan 26 jaar prettig, profes-
sioneel en zeer succesvol samen met de gemeente Eindhoven. Toevallig heb ik deze week nog een 
subsidie aangevraagd voor een groot internationaal gehandicaptentoernooi, wat zeker toegewe-
zen zal worden.
Laten we nu de emoties eens vervangen door rationeel denken, wat je van bestuurders van zo’n 
mooie gemeente mag verwachten.
Wat is een beter toekomstig plaatje dan al die zelfstandige dorpen  (binnen mijn visie)
Ruim 20 gemeentes inclusief Helmond moeten op termijn allemaal samengevoegd worden tot 
een grote gemeente Eindhoven. Dit heeft grote voordelen zowel op bestuurlijk vlak, maar ook na-
tionaal en internationaal.
Waarom is een grootschalige fusie in onze regio van grote waarde? Uit een enquête onder ge-
meentelijke beleidsmakers binnen 8 dorpen in onze regio, blijkt dat ruim 80% van mening is dat 
men als individuele gemeente niet meer de kwaliteit kan leveren die nodig is. Deze genoemde per-
sonen zijn dus de verantwoordelijke ambtenaren die de beleidslijnen binnen de betreffende dor-
pen uit moeten zetten. Nationaal is onze regio het 2e belangrijkste economisch centrum van Ne-
derland. We dragen financieel wel bij, maar plukken hier niet voldoende vruchten van omdat we 
geen eenheid zijn. Er zitten veel voordelen aan de vorming van een grote stad. Denk alleen maar 
eens aan de financiën. 
De 4 grote steden in ons land verdelen een hele grote nationale pot. Zo ontvangt Amsterdam 195.- 
euro per inwoner per jaar vanuit de overheid. Eindhoven daarentegen, ontvangt 1,40 euro per in-
woner.  Alleen daarmee laten we jaarlijks al vele tientallen miljoenen liggen, nog los van alle ande-
re invloed welke je als echt grote stad hebt. Tot slot wil ik nogmaals benadrukken, dat stemmen op 
10 oktober a.s.  een nutteloze inspanning is. Geen enkele bestuurder zal zich van de uitslag iets 
aantrekken. Het referendum is door onze nationale regering  afgeschaft en heeft dus geen enkele 
waarde meer. Inmiddels werk ik als bestuurder van 2 verschillende stichtingen/sportverenigingen 
al ruim 26 jaren zeer intensief, succesvol, professioneel en heel prettig samen met het bestuur en 
de ambtenaren van de gemeente Eindhoven en kan daardoor ook uit eigen ervaring putten. 

Martien Heijnen, Nuenen 

Verenigingsleven door CDA Nuenen  
in slachto� errol gedreven bij een fusie
Het sociaal, maatschappelijk en cultureel verenigingsleven van Nuenen c.a. zal volgens 
het CDA Nuenen, als we Peter Hendrickx, voorzitter van het CDA Nuenen moeten geloven 
in zijn artikel ‘De andere kant van de fusie’, het slachtoffer worden bij een eventuele fusie 
met Eindhoven ( lees zijn artikel in de Nuenense weekbladen en het ED van vorige week).
Het CDA, afd. Nuenen c.a., deel uitmakend van de coalitie ( W70, CDA, SP en GL) in de ge-
meenteraad van Nuenen c.a., noemt t.a.v. het verenigingsleven een aantal redenen op waar-
om Nuenen niet moet fuseren met Eindhoven. Zij gebruikt, of liever gezegd misbruikt, daar-
voor het sociaal, maatschappelijk en cultureel en verenigingsleven en instellingen van Nue-
nen. Door deze opsomming van doemscenario’s , noem het (be)drogargumenten, op te 
roepen zouden die verenigingen en instellingen na een fusering op termijn bedreigd gaan 
worden op te houden in hun verdere voortbestaan vanwege door Eindhoven opgelegde kor-
tingen op subsidies en accommodaties om zo te proberen door stemmingmakerij op de ge-
moedsrust van die verenigingen en instellingen te werken en aan haar zijde te krijgen om 
toch vooral bij het a.s. referendum op 10 oktober tegen de fusie met Eindhoven te gaan stem-
men. Niets is minder waar. Immers politiek Nuenen weet nog helemaal niet waar het met een 
fusie aan toe is. Immers hebben de coalitie in de gemeenteraad ( met 11 van de 19 zetels), als-
mede het voltallige college van B&W (dus inclusief de burgemeester) tot nu toe, ondanks her-
haalde uitnodigingen en op aandringen van de oppositiepartijen in de gemeenteraad, ge-
weigerd om met de gemeente Eindhoven en de provincie een open overleg aan te gaan over 
een mogelijke fusering en de gevolgen daarvan. In zo’n overleg had men dan van beide kan-
ten de voor- en tegens van een fusering onder de loep kunnen nemen en op een rijtje kunnen 
zetten en waar mogelijk om als eerste fusiegemeente in het totale herindelingsplan rond 
Eindhoven naar een grootstedelijk gebied, haar voordeel kunnen halen en de ‘eerste en beste 
krenten uit de pap’ kunnen halen, zulks in het belang van de Nuenense inwoners en dus zeker 
en met name voor het verenigingsleven. Met het aanstaande referendum denkt nog steeds 
een meerderheid binnen de Nuenense politiek zijn gelijk te kunnen halen, namelijk een fusie 
af te kunnen blazen en ( voorlopig) zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan. Een kortzich-
tige blik en gebrek aan bestuurskracht, want men vergeet daarbij gemakshalve dat provinci-
aal gedeputeerde Spierings al in een eerder stadium in dit fuseringsproces heeft verklaard, 
dat zij bij haar overwegingen om te komen tot een definitief voorstel aan Provinciale Staten, 
de uitkomst van dit referendum , hoe dat ook zal uitpakken, niet mee zal laten wegen.
Mocht U dan toch aan dit referendum gaan deelnemen: weest dan ‘kies’-keurig! 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Einde prijsstijging       
nog niet in zicht 
De gemiddelde koopsom voor een woning kwam in augustus uit op €294.203,- 
maakte het Kadaster onlangs bekend. Het gemiddelde over de maanden juni 
tot en met augustus kwam daarmee op €291.444,- Op grond van deze gege-
vens is de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2019 vastge-
steld op €290.000,- 

Dat wil zeggen dat je tot die grens een hypotheek met garantie kunt afsluiten. 
Wie zijn huis ooit voor minder moet verkopen dan nodig is om de hypotheek af 
te lossen, kan in dat geval rekenen op kwijtschelding van de restschuld door 
NHG. Je betaalt hiervoor bij het afsluiten van de hypotheek eenmalig een provi-
sie van 1% van de koopsom. Dit jaar was de bovengrens voor de NHG nog 
€265.000,- Volgend jaar gaat dat bedrag dus met maar liefst 9,5% omhoog naar 
€290.000. Voor woningen mét energiebesparende voorzieningen is die boven-
grens nog 6% hoger: €307.400,- dus. In 2017 werden ruim 101.000 nieuwe hy-
potheekgaranties voor de aankoop van een woning verstrekt en bijna 17.000 
‘overige garanties’, bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering en energiebespa-
rende maatregelen. 

De ophoging van de NHG-grens is in lijn met de prijsverhogingen op de markt. In 
augustus waren die gemiddeld ruim 9% hoger dan in augustus 2017. Natuurlijk 
rijst dan al gauw weer de vraag waar de opwaartse prijsbeweging eindigt. Dat weet 

niemand zeker. De economen van de Rabobank houden vast aan 
een prijsstijging van 7% volgend jaar, al nemen ze die voor-

spelling zelf al met een korreltje zout. ABN Amro verwacht 
eveneens 7% in 2019. ING denkt dat de prijsstijging over 
het kalenderjaar 2018 zal uitkomen op 8,5% en dat de 
stijging in 2019 zal afvlakken tot 4,4%. Het ‘inhaaleffect’ 

van de crisis is nu wel zo’n beetje uitgewerkt, aldus ING. 

Een ding is zeker: de meeste voorspellers krijgen nooit 
gelijk. Maar als de economie verder groeit en het aantal 

inwoners blijft stijgen, dan is verdere prijsstijging eigenlijk 
onontkoombaar. De krapte in het aanbod draagt sterk 

bij aan het verder oplopen van de prijzen. Schaarste 
leidt altijd tot opdrijven van de prijzen. Een einde 
aan de prijsstijging is nog niet in zicht.

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 brievenS tepje g evonden
Wij hebben een stepje gevonden in het 
gangetje Europalaan Lijndakkers. De 
eigenaar kan het stepje ophalen bij 
Fam. Daams, Europalaan 210.

 

Bourgondische 
Bockbiermiddag 
met LIVE muziek
Op zondag 7 oktober is het al weer 
de zevende keer dat het Ons Dorp 
Bockbierfestival wordt georgani-
seerd. Een gezellige bourgondische 
middag waar proeven, beleven en 
genieten centraal staat. 

TIEN bockbieren van tap verkrijgbaar
Dit jaar zijn er maar liefst 10, uiteenlo-
pende, bockbieren te proeven op deze 
middag;
Brand Dubbelbock, Texels Bock, 
IJbok, Pimpelmeesch Houtgelagerde 
Bock, Luxe Cascara Bock, Brothers In 
Law Weizenbock, VanDeOirsprong 
Vintage Bock, Shoque Le Bocque en 
Duits&Lauret Amber Ale. De tiende is 
een hele speciale…….

Uniek bockbier verkrijgbaar; Defti-
ge Bokkenrijder
Dorpsbrouwerij Deftige Aap uit Ger-
wen heeft dit jaar voor het eerst een ei-
gen bockbier gebrouwen, geheel in tra-
ditionele stijl en dus ondergistend. 
Hoewel deze enkel op fles verkrijgbaar 
is heeft de brouwer toch één fustje af-
gevuld. En laat dat fustje nu net deze 
middag onder de tap staan. Dus pak je 
kans want op=op.

LIVE MUSIC
Uiteraard is er ook muzikaal entertain-
ment aanwezig deze middag. Dit jaar 
KIKI BUSIO, geen onbekende voor ve-
len. Dit talent uit Made, zichzelf bege-
leidend op gitaar, heeft al vaker in Café 
Ons Dorp opgetreden. Haar interac-
tieve houding misstaat haar niet. Kiki 
is gewoon Kiki en dat is voor velen al 
vermaak op zich. 

In tegenstelling tot de meeste andere 
‘bockbierfestivals’ is het bij Café Ons 
Dorp vrije toegang en kan men per 
glas bestellen. Er zullen weer formulie-
ren met toelichting klaarliggen en kun-
nen de enthousiastelingen ieder bock-
bier zelf beoordelen.
U bent dus van harte welkom op zon-
dag 7 oktober vanaf 14.00 uur. 

Hoe sterk        
is een eenzame � etser
In de KBO lezing van afgelopen donderdag kon Nuenenaar Peter Linders 
beeldend vertellen over zijn solo � etstocht naar Ronda in Zuid Spanje. Let-
terlijk beeldend, want zijn vrouw Carin ondersteunde zijn verhaal met een 
boeiende fotoserie van de 3400 km lange tocht.

Een eerlijk verhaal was het. Niet alleen maar jubel over het mooie landschap, 
maar ook eenzaamheid, afzien, er doorheen zitten, of soms onderweg een doods-
aaie omgeving die in uren niets verandert. 
Fiets je niet in een groep, maar alleen, dan zijn mensen veel eerder bereid je te 
helpen, is zijn ervaring. Kom je in Spanje een dorpje binnenrijden zonder eetge-
legenheid of logement, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat je voor die avond 

een onoverkomelijk probleem hebt. Peter maak-
te het mee dat in de lokale kroeg er altijd wel ie-
mand was die nog een adresje wist voor een 
bord eten en een bed voor de nacht.
Verhalen van markante ontmoetingen met al-
lerlei volk, waarop hij zijn ruim publiek met 
plezier trakteerde tijdens de presentatie van de 
‘Schuif ’. 
Zijn eenzame tocht bracht hem ook weer terug 
bij zichzelf, want na een heftige periode door 
een ernstige ziekte die zijn partner trof, moest 
hij zijn leven weer opnieuw op de rails krijgen.
Hij sloot zijn doorleefd verhaal af met een 
mooi beeld: Peter zit onder een boom aan het 
einde van de route ergens langs een buitenweg 
uit te puffen, als Carin, zijn vrouw, voorbij 
komt rijden in haar autootje, onderweg naar 
hun afgesproken ontmoetingsplaats.
Noem dat, na zoveel ontbering, maar eens 
geen innige hereniging.
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is afgelopen jaar veel beter gaan spe-
len. Maar vooral de binding in de 
groep is een succesfactor voor de voor-
stellingen.
De prijswinnende voorstelling is uitge-
nodigd om een reprise te spelen op een 
middelbare school in Breda.
Deze week begint voor het Jeugdthea-
terlab een nieuw repetitieseizoen. Vanaf 
vrijdag 5 oktober wordt aan een nieuwe 
theaterproductie gewerkt, die in april 
2019 te zien is in theater Het Klooster.
Wil je meedoen? Zit je op de middelbare 
school en ben je niet ouder dan 18 jaar? 
Kom dan vrijblijvend kijken en mee-
doen op vrijdag 5 en 12 oktober in de Le 
Pair Zaal van Het Klooster. We repete-
ren daar van 19.00 tot 21.00 uur.

Jeugdtheaterlab Lindespelers   
wint Theaterfestival
Afgelopen weekend won het Jeugdtheaterlab van de Lindespelers het Ka-
bra Theaterfestival in Pand P in Eindhoven. Niet alleen de jury was lovend 
over de eigentijdse voorstelling die dicht bij de spelers en bij het publiek 
stond, maar het publiek was dat ook. De Lindespelers jeugd sleepte beide 
prijzen in de wacht met hun succesvoorstelling #DIGIT!

De theatervoorstelling is afgelopen 
seizoen gemaakt en te zien geweest in 
theater Het Klooster in Nuenen. Van 
oorsprong is het een montagevoorstel-
ling die met tekstbijdragen en ideeën 
tot stand kwam van alle spelers. Thea-
terdocente Karlijn Vlug maakte er een 
voorstelling van met een herkenbaar 
verhaal voor jongeren en hun ouders 
die helemaal in deze tijd past. #DIGIT! 
is een kijkje in de wereld van jongeren 
vandaag. 
Het Jeugdtheaterlab is een initiatief 
van de Lindespelers, de toneelvereni-
ging die al meer dan 40 jaar actief is in 
Nuenen. Aan het Kabra theaterfestival 
namen meer dan 20 theatergroepen 
deel uit heel Brabant. De spelersgroep 

Nuenen was trots 
op haar groen,
Ik zie vandaag dat ALLE Berkenbomen van 
de vallestap, wijk Sleedoornlaan en Ege-
lantierlaan  nu zijn gemerkt, oranje stip, 
door de gemeente.
Ik zie vandaag ook dat de gemeente  Ber-
kenbomen aan de Zonnedauwhof,  Klap-
rooshof en Dalkruiddreef  oranje heeft ge-
merkt. Dit is door de vertegenwoordiger 
van de gemeente Nuenen niet verteld.  Ik 
vind het niet te geloven  dat de gemeente 
Nuenen nog  ruimer in deze wijk de Berken-
bomen gaat kappen dan is aangegeven 
door de gemeente.
Deze wijk  had nog een charmante entree, 
deze zal veranderen en  de uitstraling van 
een kale nieuwbouwwijk krijgen.      
Jammer van onze mooie volwassen bo-
men en ons mooie groene Nuenen.
Ik hoop dat Mw. van Brakel, de nieuwe wet-
houder,  met hart voor groen , met haar 
collega’s deze kwestie serieus kan bekijken, 
voordat het te laat is. 

 Els van Doremalen, Valeriaanlaan 4
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Kaarten maken 
op verschillende 
manieren
Een lekker kopje koffie of thee erbij, 
een beetje kletsen met elkaar en dan 
ook nog creatief bezig zijn. Dat gaan 
we doen door kaarten te maken tijdens 
de wekelijkse inloop bij de WLG. 
Maandag 8 oktober bent u hiervoor 
welkom. U gaat niet alleen aan de slag 
voor uzelf, maar maakt ook kaarten die 
de WLG zal gebruiken als trouwe be-
zoekers ziek zijn of bij overlijden. Zo 
kunnen we met zijn allen laten merken 
dat we aan hen denken die het nodig 
hebben. Voor de kaarten die u wel 
graag mee naar huis neemt vragen we 
een vergoeding van vijftig cent per 
kaart, voor de materiaalkosten. U gaat 
aan de slag met knipplaatjes, stempels 
en mooie versieringen.
De WLG is er voor alle mensen: voor 
de gezelligheid, iedere maandag in-
loop. Voor de sportiviteit, we gaan sa-
men wandelen en fietsen. En voor de 
steun, als u wilt kunnen we bij u thuis 
komen tijdens ziekte als u daar behoef-
te aan heeft.
Aanmelden is niet nodig, u bent wel-
kom  maandag vanaf 13.30 uur tot 
15.30 uur tijdens de inloopmiddag van 
de WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Ger-
wen. Website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, Telefoon: 06-41102625. 

Muziek, 
gezelligheid,   
Jong Leven,   
iets voor jou? 
Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur 
houdt Drumfanfare Jong Leven een 
openbare repetitie in Dorpshuis De 
Koppelaar te Nederwetten. 
Altijd al eens een kijkje willen nemen 
bij de repetitie van Drumfanfare Jong 
Leven? De openbare repetitie is hier de 
geschikte gelegenheid voor, u bent 
vrijblijvend om in en uit te lopen en 
het is bedoeld als kennismaking met 
muziek voor jong en oud. Tijdens deze 
openbare repetitie zal Drumfanfare 
Jong Leven gezamenlijk (slagwerk en 
blazers samen) repeteren onder lei-
ding van dirigent Jos de Vos. Een mo-
gelijkheid om Drumfanfare Jong Le-
ven eens van een andere kant te beluis-
teren. Daarnaast heeft u de gelegenheid 
om leden te spreken en meer te weten 
te komen over Drumfanfare Jong Le-
ven en de mogelijkheden van muziek 
maken. 
Drumfanfare Jong Leven is meer dan 
muziek alleen. 
Wij nodigen u graag van harte uit voor 
deze openbare repetitie! 
www.drumfanfarejongleven.nl 

gezelligheid,   
Jong Leven,   

Wereldwinkel Nuenen steunt 
onderwijs voor     
Maya-vrouwen in Guatemala
250 Maya- vrouwen, met name oorlogsweduwen en hun dochters, werden 
aan een eigen inkomen geholpen toen Wereldwinkel Nuenen in 2004 het 
25-jarige bestaan vierde. De vele jubileumacties zorgden voor het geld dat 
de bouw van een atelier met weefgetouwen en naaimachines mogelijk 
maakte in Guatemala. Nu in 2018 functioneert het atelier nog steeds en met 
goede resultaten. 

Een aantal van deze vrouwen volgt ba-
sisonderwijs. De motivatie en inzet 
zijn groot, het belang van onderwijs is 
voor hen overduidelijk. Omdat de reis 
naar de school lang duurt zijn er enke-
le lesdagen achter elkaar. Overnachten 
is dus noodzakelijk.
Nu is er een probleem. Het geld om de 
school af te maken is op. De toekomst 
voor deze vrouwen komt in gevaar. 

De Stichting Nuenen-Guatemala is 
dan ook heel erg blij met een gift van 
€ 500,- van Wereldwinkel Nuenen. 
Daarmee is er voor vijf vrouwen geld 
om hun lesmateriaal en gebruik van 
internet te bekostigen.
    
Meer weten? 
www.wereldwinkelnuenen.nl 
en www.nuenen–guatemala.nl 

Halloween in D’n Dooie Hoek 
Ieder jaar organiseert Buurtvereniging D’n Dooie Hoek uit Gerwen een span-
nende Halloweentocht. Dit jaar zal deze tocht op 27 oktober plaatsvinden. 
Voorafgaand aan de tocht trekken de allerkleinste wijkbewonertjes tijdens de 
traditionele ‘trick or treat’ langs de deuren in de hoop wat lekkers te bemach-
tigen. Veel bewoners versieren dan ook hun tuin of huis in Halloweenstijl. 
Om 19.30 uur begint de eerste groep aan een tocht die ze langs de begraafplaats 

en door de maisvelden loodst, om uit-
eindelijk via het prachtige bosrijke 
landgoed van de familie Henkelman 
weer terug te komen in D’n Dooie 
Hoek. Onderweg zullen er diverse 
spannende gebeurtenissen plaatsvin-
den. De avond zal worden afgesloten 
met een drankje en een gezellig kamp-
vuur op het terrein van Jong Neder-
land aan De Huikert. 
De trick or treat is uitsluitend bedoeld 
voor de kinderen uit D’n Dooie Hoek, 
maar de Halloweentocht is bedoeld 
voor alle dappere Gerwenaren. Dus 

 7 oktober

Keskedee in Walburgse herfstsferen
Het wereldmuziekkoor Keskedee zingt met zijn veelzijdige repertoire uit al-
lerlei culturen in de sfeervolle, parkachtige tuinen van De Walburg, Boord 
64 te Nuenen. En wel op zondag op 7 oktober om 14.30 uur in het grotere ka-
der van een tweedaags herfstevenement. Mis het niet!

op keskedee@live.nl. Dan neemt Kes-
kedee contact met je op. Maar kom het 
vooral op 7 oktober meemaken!

Meezingen met Keskedee? Vooral 
mannenstemmen worden gezocht, 
maar iedereen mag reageren. Doe dat 

Weverkeshof en     
Dag van de duurzaamheid 
Op woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Op veel plaat-
sen in het land word deze datum aangegrepen om aandacht te vragen voor 
een groenere wereld. Daarbij hoort het terugdringen van broeikasgassen 
die de klimaatveranderingen aanwakkeren en het beschermen van de soor-
tenrijkdom of biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld dierenwelzijn en aanpak 
van lucht, bodem en water vervuiling. Dit vinden wij als Weverkeshof erg be-
langrijk en we zouden graag zien dat andere groene organisaties en onder-
nemers in en rond Nuenen elkaar hierin kunnen vinden en versterken.
 

kunnen hiervoor nog vrijwilligers ge-
bruiken! Daarnaast vertellen we over 
onze andere duurzame activiteiten en 
geven we graag ruimte aan andere or-
ganisaties om die verbinding met an-
deren te zoeken door zelf een korte 
presentatie te geven.
Hierna is er vanaf ongeveer 18.45-tot 
19.30 uur tijd om verder met elkaar 
kennis te maken en ervaringen en 
ideeën uit te wisselen.
 
Geïnteresseerden voor zowel deelna-
me als presentaties worden vriendelijk 
gevraagd om zich uiterlijk maandag 8 
oktober aan te melden via info@we-
verkeshof.nl. Adres: Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 5, Nuenen. Deelname 
is kosteloos en zoals altijd staat de kof-
fie klaar!

Iedereen is van harte welkom vanaf 
17.00 uur op Weverkeshof. Op het 
programma, dat om 17.30 uur begint, 
staat onder andere een presentatie 
over Voedselbossen. Deze staan mo-
menteel erg in de belangstelling omdat 
ze op een duurzame manier voedsel 
produceren.
Op Weverkeshof zijn we sinds kort een 
Voedselbosje aan het opzetten en we 

Voorleeslunch met 
medewerking van 
Bram Soetendal
In het kader van de Nationale Oude-
rendag wordt op donderdag 11 okto-
ber in Gasterij Jo van Dijkhof een voor-
leeslunch georganiseerd door Biblio-
theek Dommeldal. 
Om 11.30 uur wordt u ontvangen met 
een gratis kopje koffie met cake. Bram 
Soetendal (lid van de Lindespelers) zal 
daar een verhaal voorlezen van Yvon-
ne Keuls. 
Aansluitend kan gezamenlijk de lunch 
worden gebruikt, waarbij nagepraat 
kan worden over het verhaal of ge-
woon om gezellig samen te eten.
De kosten van de lunch bedragen 
€ 7,50 p.p. Belangstellenden kunnen 
zich tot en met  maandag 8 oktober 
persoonlijk of telefonisch aanmelden 
bij Gasterij Jo van Dijkhof tel. 040-
2845229.

 

 Roon Staal onderweg naar Nuenen
Zanger en componist Roon Staal tourt in oktober met een nieuw programma 
langs 16 locaties door Nederland waaronder Nuenen. Het concert in het Van 
Goghkerkje te Nuenen vindt plaats op zaterdag 6 oktober. Aanvangstijd is 
20.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Wijsbegeerte heeft gevolgd. Maar dit 
zijn versieringen in een breed repertoi-
re door de Westerse muziek heen 
waarin klassieke stukken (Pie Jesu, Pa-
relvissers, Panis Angelicus) worden af-
gewisseld met bekende songs van o.a. 
The Beatles, Paul Simon, John Denver 
of van Nederlandse grond, Boudewijn 
de Groot. Staal schuwt uitersten niet: 
Zo wordt zelfs Ozzy Osbourne uit de 
kast gehaald met Dreamer - dat hij ooit 
in Hollywood opnam met producer 
Jim Ervin. Of een crooner zoals Moon 
River of Blue Moon maken het dat de 
avond divers is.
Op www.roonstaal.com/concerten zijn 
kaarten online te reserveren, of via tel. 
06-30025992, en kosten € 15,00 per 
stuk.

Staal heeft een authentieke en intrige-
rende performance en weet een steeds 
breder publiek te bereiken met zijn lie-
deren en liedjes van grote namen en ei-
gen werk. 
Ontdaan van glamour en show wisselt 
hij met behulp van zijn soepele tenor-
stem zeggingskracht en inhoud af met 
tedere melodieën en dan weer royaal pi-
anospel. In 2011 nog genomineerd voor 
een musical award voor zijn rolvertol-
king van Peter Koot in de musical Petti-
coat en met veel eerder (2002) nog zijn 
hoofdrol in de rock-opera (!) Tommy 
van rock-group The Who in een pro-
ductie van het Koninklijke Luchtmacht 
orkest, trad Staal ook op in het voorpro-
gramma van de legendarische Art Gar-
funkel (Simon&Garfunkel) die Staal als 
zijn protégé koestert. Eens zong hij voor 
tienduizenden football-fans het Ameri-
kaans volkslied in een groot stadion in 
Seattle. Zijn repertoire laat zich echter 
niet beperken door Nederlands- en En-
gelstalig werk. Staal heeft in de afgelo-
pen jaren ook enkele Russische num-
mers opgenomen en gaf optredens in 
het verre Oosten van Rusland.
Songs die Staal speelt op zijn concerten 
zijn eigen werken zoals Promise, Als Je 
Mij Zoekt en Weet Waarom Je Leeft 
die diepgang geven aan het concert en 
onthullen waarom hij aan de Universi-
teit van Amsterdam de bachelor studie 

Start winterseizoen 
bij WSV Nuenen
 
Na een zeer succesvolle 10e editie van 
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen met 
het wandelen van een gedeelte van de 
Lichtjesroute, start zondag 7 oktober 
het winterseizoen. Tijdens het winter-
seizoen zijn de wandelingen op zon-
dagochtend. De startlocatie voor deze 
wekelijkse wandeling is in de maand 
oktober de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er de mogelijk-
heid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken. Iedereen is 
welkom om ook eens vrijblijvend mee 
te wandelen.
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com

meld je aan via dndooiehoek@hotmail.
com als je deel wenst te nemen aan de-
ze tocht. De kosten voor  deelname be-
dragen € 5,00 p.p. 

Mis overleden leden
Het Beek en Donks Gemengd Koor 
verzorgt ieder jaar in oktober een eu-
charistieviering om de overleden koor-
leden te herdenken. Dit jaar is dat op 
zondag 6 oktober in de Sint Servatius-
kerk, Burgemeester van de Heu-
velstraat 1, in Lieshout aanvang 09.30 
uur. Gezongen wordt het Ave Maria, 
Die ehre Gottes aus der Natur en verder 
worden onder andere het Hallelujah en 
tot slot Frieden, gezongen. .
Het koor staat onder leiding van de 
heer Arie Ketelaars en wordt op de 
piano begeleid door mevr. Jolanda 
Verhagen .
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Uitzendingen LON-TV

LON TV 
voortaan op KPN kanaal 1436 !!

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen 
komen in de loop van week 40 (on-
der voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú :

• Voor en tegen nieu e plannen 
voor bouw nieuwe sporthal

• Monumentendag  Roggeveld 
bij molen de Roosdonck

• enmerken kleine scholen in 
Gerwen en Nederwetten

• Het referendum op 1  oktober 
over al of niet samen met ind-
hoven

• n de serie onge ndernemers  
golfpro Richard Heesakkers

• Bevrijdingsherdenking in Nuenen
• De ijkagenten in uenen
• ieu e eetgelegenheid 
 Parkstreet
• n de serie onge ndernemers  

huidtherapeute nge Raessens
• De Hooidonkse Molen

Boycot referendum
Het door de tegenstanders in de gemeenteraad zo gewenste referendum over de fusie tus-
sen Eindhoven en Nuenen is aanstaande. Maar dit referendum is er ook echt alleen voor 
de tegenstanders. De voorstanders weten immers dat Gedeputeerde Staten van de Pro-
vincie al lang geleden tot de start van het fusieproces heeft besloten. Inwoners die voor-
stander zijn van de fusie én inwoners die het niet uitmaakt, kunnen beter niet gaan stem-
men.
Waarom vraagt u? Dat is eenvoudig. Dit referendum is geïnitieerd door tegenstanders en 
is ook alleen bedoeld voor de tegenstanders. Het fusieproces is immers al lang gestart. 
Voorstanders zijn dus moeilijker te motiveren om naar de stembus te gaan. Die vertrou-
wen er op dat de Provincie gewoon doet wat ze heeft besloten, namelijk het proces van de 
fusie afronden. En waarom zou je dan gaan stemmen. Als de voorstanders een helder sig-
naal willen afgeven, dan blijven ze gewoon thuis. 
Bij een opkomst van minder dan 35% is het referendum ongeldig. Bij een opkomst van 
meer dan circa 65% is er een representatieve uitslag. Het is onwaarschijnlijk dat een derge-
lijk hoog opkomstpercentage wordt behaald. Als u wel gaat stemmen eindigt dat in een 
opkomst die net te hoog is om het referendum ongeldig te verklaren, maar veel te weinig 
voor een representatieve uitslag. Voor- en tegenstanders zullen hun gelijk uitleggen. Be-
stuurlijk Nuenen blijft dan gewoon lekker ruzie maken. De enige oplossing om dat te stop-
pen is een snelle fusie. Die komt er zeker als minder dan 35% van de inwoners gaat stem-
men. Bent u voor de fusie of maakt het u niet uit, gooi dan uw stembiljet maar doorge-
scheurd bij het oud-papier en boycot het referendum. Dat is een helder signaal. 

Ernst van der Leij (Nuenen)

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

Ingezonden brieven

RESPECT 2
Om twee maanden na dato te reageren op een ingezonden brief van mij en dan deze brief 
volslagen anders te interpreteren is beneden alle peil en wat goedkoop Ik heb respect ge-
toond voor de toenmalige Vrienden van Eindhoven, tachtiger Jack Leemans en zeventiger 
Hans Pijs die, ondanks het desastreuze verlies van alle zetels, doorgingen met de plaatse-
lijke politiek. Denk aan het thuisfront, ga leuke dingen doen, pak je verlies.
Ik lees dat ik me afzet tegen alle tachtigers en zeventigers in Nuenen, waar haal je het van-
daan? Afzetten tegen ouderen, leeftijdsdiscriminatie? Ik heb het over 1 tachtiger en 1 ze-
ventiger en heb het woord ouderen niet gebruikt. Ik had het over plaatselijke politici niet 
over ex-advocaten, oud- militairen, oppassers en medewerkers van de Dorpswerkplaats. 
Enkelvoud en meervoud, zeker niet goed opgelet bij Gradje Peters. 
Er worden door Jack en Hans ineens veronderstellingen gedaan dat ik lid zou zijn van 
W70, supporter ben van W70, bevriend zou zijn met wethouder Ralf Stultiëns. Daarnaast 
jatten ze de naam ‘orakel van de Roosdonck’; die heeft iemand me gegeven die niet verder 
is geweest dan het gemeentehuis, St. Clemenskerk en de oude Huishoudschool. 

Realiteit is dat er goed werk is verricht in het verleden door lijst Pijs en Nuenens Belang. 
Vrienden van Eindhoven behaalde 0 zetels bij de verkiezingen. Waar ligt dat aan? Laat ie-
der hieruit zijn eigen conclusie trekken. Hans en Jack zijn ineens Vrienden van de Ouderen. 
Mooi toch? Ben ik toch weer blij en heb ik toch ook respect voor.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2,  5674 SG Nuenen

Waarom tegen de 
samenvoeging van Nuenen 
met Eindhoven stemmen?
De inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden er niet beter van.
De gegevens die ten grondslag liggen aan het herindelingsontwerp zijn niet 
meer actueel; het lijkt ons toch verstandig en recht doen aan de waarheid 
hier rekening mee te houden omdat er de laatste jaren in beide gemeenten 
nogal wat zaken zijn gewijzigd; er is vooruitgang in de bestuurskracht van 
de gemeente Nuenen c.a. en er is een duidelijke verbetering van haar � nan-
ciële situatie.

ouden estel en Acht hun eigen ka-
rakter hebben behouden. Naar onze 
mening is er weinig herkenbaars van 
alle oude kernen over gebleven. Wat 
de gemeente indhoven volgens ons is 
vergeten is dat in oners ook behoefte 
hebben aan leefbaarheid en openbaar 
groen. Pleinen waar vroeger markten, 
kermissen en activiteiten erden ge-
houden zijn nu parkeerterreinen ge-

orden met betaald parkeren  Wacht 
ons het elfde als het komt tot een ge-
d ongen fusie
Momenteel hebben ij in uenen  
Gerwen en Nederwetten gemeen-
schapshui en aarin veel activiteiten 
plaatsvinden en verenigingen hun 
thuis hebben  De e MFAs ullen eker 
niet blijven bestaan als het tot een ge-
d ongen fusie komt
Het is de vraag of de nieu bou  van 
de Mijlpaal nog el door al gaan en of 
de scholen in er en en eder etten 
kunnen blijven bestaan doordat er na 
een eventuele fusie andere stichtings- 
en opheffingsnormen gelden

Volgens de Combinatie uenen c a  
kan er alleen maar sprake zijn van een 
fusie tussen t ee gemeenten als de e 
door beiden gedragen wordt. Dit is 
thans niet het geval en een fusie van 

indhoven met uenen c a  is dan ook 
niet in het belang van de inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Daarom roepen wij alle Nuenenaren 
op om 1  oktober a s  te gaan stemmen 

 een samenvoeging van ue-
nen c a  met indhoven

De toenemende slechte financi le si-
tuatie van indhoven de laatste jaren 
zou bij Nuenen onmiddellijk hebben 
geleid tot financieel toe icht

en gemeente die de problemen in 
Nuenen zou moeten oplossen, al zou-
den die er al ijn  ou rust en kracht 
moeten uitstralen.
Het is nu tijd dat de gemeente indho-
ven eerst elf haar problemen oplost 
en orde op zaken stelt.
Vooral on e aanpak bij het CMD blijkt 
te werken terwijl de aanpak van Wij 

indhoven uit de hand loopt en er op 
korte termijn geen oplossing in icht 
is. Dit is een van de voorbeelden waar-
uit blijkt dat kleinschaligheid el de-
gelijk beter erkt en dichter bij de 
mensen staat.

De gemeente uenen c a  kent een 
heel divers verenigingsleven met veel 
enthousiaste vrijwilligers en een goed 
subsidiebeleid. Wij vrezen voor het 
voortbestaan van deze verenigingen in 
de eventueel nieuw te vormen ge-
meente.

ok missen ij de toe eggingen en ga-
ranties over belangrijke zaken zoals 
leefbaarheid en de eigenheid van ue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Bij een 
eventuele fusie met indhoven vre en 
wij dat het dorpse karakter van Nue-
nen c a  niet behouden blijft
n het herindelingsont erp ordt ge-

schreven dat indhoven ervaring 
heeft met samenvoeging  indhoven 
is ontstaan door samenvoeging van 
een aantal kleinere gemeenten. Zo 

Wij gaan op 10 oktober!    
U toch ook zeker?
Op 10 oktober zijn 18 duizend Nuenense mensen in de gelegenheid om via 
een referendum uit te spreken of zij VOOR en TEGEN samenvoeging met 
Eindhoven zijn.

• Wij niet door anderen ged ongen 
willen worden te korten op b.v. 
uren huishoudelijke hulp, subsi-
dies  sociale ondersteuning en

• De eggenschap over het geld dat 
wij allen moeten bijdragen om on-
ze voorzieningen in stand te hou-
den o a   blijft nu tenminste 
ter besteding compleet in uenen  
Wij illen dit niet afdragen aan 

indhoven
• Wij illen elf kunnen beslissen 

over de woningbouw in onze ge-
meente en niet af achten at e 
krijgen toebedeeld door anderen.

Dit ijn tien redenen aarom ij -
 stemmen op 1  oktober  Het is 

heel eenvoudig om er daar nog min-
stens tien aan toe te voegen.

Maar ij ijn er van overtuigd dat u dit 
lijstje elf ook nog kunt aanvullen met 
veel meer redenen om op 1  oktober 
naar de stembus te gaan.

 

Wij stemmen TEGEN samenvoeging 
mdat

• r nog helemaal niets definitief be-
slist is.

• Ruim 1  uenense mensen op 
1  oktober in de gelegenheid ijn 
om via het referendum duidelijk te 
maken of ij V R en  op-
gaan in indhoven ijn

• Wij  ullen stemmen om-
dat wij willen dat Nuenen Nuenen 
blijft

• Wij in de toekomst niet als een ijk 
van indhoven illen orden be-
handeld.

• uenen ook in de komende jaren 
heel goed als elfstandige gemeen-
te kan functioneren

• Het uenen van nu daartoe finan-
cieel  bestuurlijk  maatschappelijk 
en in samenwerking met andere 
gemeenten heel goed toe in staat is.

• Wij van mening ijn dat uenen 
elf moet kunnen beslissen over 

haar goede voorzieningen.

10 oktober 2018:     
de eerste dag van de rest  
van ons leven (in Nuenen?)
Aanstaande woensdag 10 oktober kunnen we ons als Nuenenaren in een re-
ferendum uitspreken of we wel of niet gedwongen willen fuseren met Eind-
hoven. De uitslag van dit referendum is belangrijk voor de stemverhouding 
in de Provinciale Staten, als in december 2018 over dit herindelingsontwerp 
gestemd wordt. Als Nuenen ‘Nee’ zegt, is de kans zeer groot dat dit herinde-
lingsontwerp de prullenmand ingaat. Maar de uitslag is óók een belangrijk 
signaal voor de Tweede Kamer als daar onverhoopt dit ontwerp in een later 
stadium toch ter stemming komt.
Het CDA-Nuenen c.a. is tegen een gedwongen fusie met Eindhoven; we heb-
ben dit al verschillende keren met argumenten omkleed duidelijk gemaakt. 
Een laatste reeks argumenten is nog niet genoemd; de portemonnee! 

gen merken van het doorschuiven van 
vele overheidstaken  Voor de gemeen-
te indhoven is dat mede oor aak ge-
weest van grote verliezen. Het huidige 
college en raad in indhoven maken 
echt erk van be uinigingen - aar-
voor on e complimenten  
Maar door de ged ongen fusie met 

indhoven krijgen de uenense in o-
ners de financi le gevolgen van een ge-
meente die een flink aantal aken niet 
op orde heeft nog eens op het bordje  

n dat ilt u toch ook niet  
 
Voordelen van fusie? 
Nuenense ondernemers met een inter-
nationale portefeuille kunnen baat 
hebben bij een naamswijziging maar 
verder vinden ij het oprecht lastig 
om nu voordelen voor de Nuenense 
in oners te vinden  De provincie pro-
beert hier nog wel invulling aan te ge-
ven oals beschreven in het herinde-
lingsontwerp. (zie de website van de 
provincie oord- rabant  
 
Ga stemmen!
Tot slot het belangrijkste: 
n oners van uenen c a  maak ge-

bruik van je democratisch recht en 
stem oensdag 1  oktober  Het is niet 
de provincie die over u on e toe-
komst beslist maar dat ijn e elf nog 
altijd in dit land  
Hoe hoger de opkomst, hoe meer er 
met de uitslag van dit referendum re-
kening gehouden al moeten orden  

amens Fractie CDA- uenen c a  
rik roothoff 

 
 

Financiële consequenties
De afvalstoffenheffing in indhoven is 
duidelijk hoger dan in Nuenen. Het-
elfde geldt voor de rioolheffing  ue-

nen kent geen hondenbelasting  ind-
hoven wel (één hond € 76,- tweede 
hond  151 -  De  is in uenen nu 
nog hoger maar de recent aangekon-
digde verhoging van 1  in indhoven 
en de mogelijke verlaging in Nuenen 
laat dit verschil snel slinken  
Dan de premies voor uw verzekerin-
gen zoals opstal, aansprakelijkheid, 
fiets  auto  De tarieven ijn daarvoor in 

indhoven hoger dan in uenen  om-
dat indhoven in een hoger risicoge-
bied ligt.
Bijna iedere week meldt de pers nu een 
tekort of grove overschrijding van uit-
gaven binnen de gemeente indhoven  
Denk o a  aan het Mu iekgebou  de 
schaatsbaan  de ongelreep  W  ind-
hoven sociaal domein  aan achter-
stallig onderhoud wegen. Dit doet vre-
en dat de verschillende heffingen en 

belastingen alleen maar verder zullen 
stijgen om zo het huishoudboekje van 
de gemeente indhoven eer op orde 
te krijgen. 

uenen heeft ook dergelijke proble-
men gekend, maar is  als kleinere ge-
meente in staat geweest hier veel snel-
ler en slagvaardiger uit te komen. 
Dankzij de aantrekkende woning-
markt kan Nuenen de bouwgronden 
de komende 1  jaar nu goed te gelde 
maken. Als u goed het regionale 
nieu s gevolgd heeft en volgt  dan iet 
u dat vele gemeentes nu pas de gevol-

Lustrum Creatieve 
Markt in Gerwen
Het is al een aardige traditie geworden 
in er en  de jaarlijkse Creatieve 
Markt  Voor het vijfde jaar ordt de e 
goedbe ochte markt georganiseerd 
door de Werkgroep eefbaarheid er-

en  Dit jaar op  oktober van 11  
tot 1  uur

p de e ge ellige markt vind je een rijk 
assortiment aan kraampjes  n de 
kraampjes vind je enthousiaste mensen 
die vol passie hun eigen werken laten 
ien  Van sieraden tot schilderijen en 

van glasfusing tot viltcreaties  n het 
mooie is ook nog dat deze kleine kunst-
werkjes gewoon te koop zijn, zoals on-
der andere gehaakte dierenkrukjes, le-
ren tassen, bewerkte zijde en hoeden. 
Maar naast de kraampjes kun je ook elf 
aan de slag in verschillende orkshops 
of kun je luisteren naar de uitleg over 
hoe de e mooie creaties ijn ontstaan  

ude ambachten en nieu e technie-
ken, ze kunnen je er alles over vertellen. 
Heb je bijvoorbeeld wel eens een sok-
kenbreimachine ge ien  ok die kun je 
komen bewonderen.
Maar er is nog veel meer  o kun je ook 
luisteren naar mu iek en liederen  n 
een aparte ruimte kun je op je gemak 
luisteren naar angeres oni  gevolgd 
door Folk en lues mu iek van Dennis 
Collins rio  Rond het middaguur kun 
je genieten van Hans loos op ijn ac-
cordeon en daarna in alle rust van 
Frans ammers en ijn verstilde luis-
terliedjes  n de middag orden e 
vermaakt met sa ofoonmu iek van 
Sanneke Vogels en Ale andra Spit en 
met de kleine trom  en aantal arties-
ten zullen deze dag meerdere keren 
optreden.

iemand hoeft rond te lopen met een 
lege maag, want tegen een kleine ver-
goeding is er heerlijk eten te koop, 
elfgemaakte soep  broodjes  taart en 

koek  ok voor de kinderen ijn er 
leuke dingen te doen, zij kunnen stoep-
krijten en aan workshops deelnemen.

edereen  jong en oud  is van harte el-
kom  De entree is gratis
We hopen u dan ook te mogen begroe-
ten  ondag  oktober van 11  tot 
1   uur in D n Heuvel  Heuvel 11 in 
Gerwen. Naast het parkeerterrein 
Heuvelplein  ijk voor meer info op 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.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.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

VRIJDAG 12 OKTOBER 
SPIRITUELE AVOND-
BEURS 19.00-22.30 uur, 1 
gratis lezing ook verkoop. De  
Brem Rijpelplein 1 Helmond. 
Entree € 4,-. Kortingsbon 
www.stichting-deva.nl

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE 
OPSTA FAUTEUILS

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
In small, 
medium 
en large

In small, 

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Bij aankoop van een Fitform Wellness Fauteuil op maat ontvangt u 
een luxe accessoire* t.w.v. max. € 499,- helemaal gratis! 

Samen genieten? 2e fauteuil halve prijs!Samen genieten? 2e fauteuil halve prijs!

*vraag naar de mogelijkheden in de winkel

FITFORM OKTOBER A C T I E

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

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

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

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

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN /
GERWEN

±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

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

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

t/m woensdag 31 oktober
woe- en zondag 13.00-17.00, 

vrijdag 13.00-20.00 uur
Kunstenaar Guusje Bertholet, groot(s) werk
SHE Art Gallery. De Huufkes 34, Nuenen

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
Tweede Nationale Ouderendag Nuenen

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
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout
21.00 uur Met de PvdA in gesprek

Café Schafrath, Nuenen

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
11.00-17.00 uur Herfstplantendagen

De Walburgtuinen, Boord 64

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
11.00-17.00 uur Open Atelier route Nuenen
Wilgenstraat 11 - Dubbestraat 9a - Rutger 
van den Broeckelaan 1 - Het Puyven 35 - 

de Huufkes 34

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
20.30 Clachan in ons Tejater

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 6 t/m zondag 14 oktober
Janssen Kerres Goudhoek 

Open tennistoernooi 
TV de Goudhoek aan de Polder in Gerwen

Zondag 7 oktober
Peellandse molendag

11.00-16.00 uur Creatieve en culturele 
markt. de Heuvel in Gerwen

Zondag 7 oktober
08.00 uur Verkoop kaartjes 
Concert@TheChapel 2018

Jumbo Ton Grimberg 
aan De Smidse 1 te Nuenen

Zondag 7 oktober
10.00 uur Zondagochtendwandeling IVN 

Laarbeek in de Grotelse Heide
parkeerplaats naast Grotels Hof, Grotel 5, 

te Bakel

Zondag 7 oktober 
14.00 uur Sluiting seizoen 2018

Jeu de boulesclub d’n Busser
Banen Laar Gerwen

Zondag 7 oktober
14.00 uur Bourgondische Bockbiermiddag

Ons Dorp
14.00 uur Opening ‘Venster‘ solo expositie 

Mario ter Braak. Galerie Bonnard

Zondag 7 oktober 
14.30 uur Keskedee in Walburgse herfstsfe-

ren. De Walburg, Boord 64 Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden Lyrikon (gespon-
sord door vrienden vd Akkers). Jo van Dijkhof

Zondag 7 oktober
15.30 uur Gitarist Eddie Franken

Van Gogh- kerkje, Papenvoort 2a in Nuenen
19.30 uur Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Maandag 8 oktober
13.30 uur Workshop kaarten maken

Den Heuvel in Gerwen
20.00 uur Lezing kunstgeschiedenis KBO

Dorpshuis Lieshout

 Dinsdag 9 oktober
10.30 uur Cultuur Overdag, fi lm ‘Bram Fischer’ 

ism Amnestygroep Nuenen. Het Klooster 
20.00 uur Openbare repetitie Drumfanfare 

Jong Leven. De Koppelaar Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 oktober 18.30 uur: viering 
met kinderkoor, voorstellen eerste com-
municanten, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 7 oktober 11.00 uur: viering, 
de Vrolijke Samenzang, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties 
Zaterdag 6 oktober 8.30 uur: Berry Cup-
pers; Jo de Haas - van der Hamsvoort; 
Familie de Haas - van der Hamsvoort.
Zondag 7 oktober 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem - Knoops; Gerry Sie-
bers - Passier; Henk Donath; Willy en 
Mieke Spaanjaars - Vossen; Riet van 
Wijk - Verhallen; Cobie Stachuletz - 
Dokman; Toos Lijten - van Kessel; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Johan 
Slegers; Johan en Oda van Kemenade - 
Pepers; Miriam Raessens; Jos de Bar.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Martien 
van de Kerkhof, Jo van Dijkhof 9. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Let op: vanaf dit weekend is de zon-
dagviering weer om 11.00 uur!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden. 

Misintenties
Corrie Martens - Geven; Koen Smeets; 
Riet de Groot- de Laat; Toos van Lier-
op - Wouters; Riek van der Putten - 
Sanders.

Mededelingen
In onze parochie is op 89-jarige leeftijd 
overleden mevrouw Corrie Martens - 
Geven, van Laar 37.
De uitvaart is vrijdag 5 oktober om 12 
uur waarna bijzetting op de begraaf-
plaats zal plaatsvinden.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 oktober 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 
Karel Foolen.

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

Zondag 7 oktober zal in de dienst 
voorgaan dhr. A. Rooze, geestelijk ver-
zorger. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor de ‘Israël-zondag’. Voor de 
jongeren is er dit weekend op zaterdag 
en zondag een jongerenviering ‘nieu-
we stijl’. Op 9 oktober kunt u tussen 
10.30 uur en 12.00 uur aanschuiven bij 
‘Koffie met een krantje’. Zoals altijd 
bent u op donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur welkom in het Open Huis 
voor een kop koffie en ontmoeting met 
anderen. Voor meer informatie: zie 
onze website en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 oktober. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 Lof van de 
oktobermaand; 18.30 H. Mis, votief-
mis van Onze Heer Jezus Christus Ho-
gepriester; gedachtenis van H. Fran-
ciscus van Assisi, belijder. 
Vrijdag 5 oktober. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Placidus en gezellen, 
martelaren. 
Zaterdag 6 oktober. Eerste zaterdag 
van de maand. 07.00 uur H. Mis; 08.00 
uur vertrek Bedevaart naar Banneux. 
08.30 uur, Feest van de H. Rozenkrans; 
gedachtenis van H. Bruno, belijder. 
Zondag 7 oktober. Feest van Onze Lieve 
Vrouw van de H. Rozenkrans. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis; gedachtenis van de 
twintigste zondag na Pinksteren.. 
Maandag 8 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Brigitta, weduwe; gedachtenis van 
H. Sergius, Bacchus, Marcellus en 
Apulejus, martelaren.
Dinsdag 9 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Leonardi, belijder; ge-
dachtenis van H. Dionysius, Rusticus 
en Eleutherius, martelaren. 
Woensdag 10 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Franciscus Borgia, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper in het 
Van Goghkerkje
Komende zondag 7 oktober is er weer 
een Taizévesper in het Van Goghkerk-
je in Nuenen. Het is volop herfst, de 
bladeren beginnen te vallen, tijd om na 
te denken over de dingen die om ons 
heen gebeuren, of juist waarmee we 
zelf geconfronteerd worden. Vroeger 
leek het soms allemaal zo eenvoudig, 
soms was het allemaal zo vertrouwd. 
Het thema van de vesper is het ‘Kind’. 

In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. Paul We-
ijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

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

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 oktober
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, 
parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis. 

 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

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

Kunst
Het leven schenkt je
lieve blije mooie dagen
soms sta je duidelijk
bij het leven in de gunst.
Als het je goed gaat
hoor je zelden iemand klagen
maar met de droeve dagen
omgaan - da's de kunst.
Toon Hermans

Het is goed zo………

Na een leven dat in het teken stond van hard werken en zorg voor 
anderen is rusti g ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Rieky Raessens - van de Ven
Henrica Josepha Jacoba 

echtgenote van

 Jan Raessens † 
Geboren te Nuenen op 9 maart 1932
Overleden te Nuenen op 1 oktober 2018

Miriam† en Ilse
Vincent en Marja
 Inge en Joep
 Stan en Sanne
Paula en Jasper
 Jaap en Barbara
 Julia en Joris
Clemens

Berg 35, 5671 CA Nuenen

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 oktober om 12.00 uur in de 
H.  Clemenskerk aan het Park te Nuenen. Aansluitend begeleiden we Ma 
naar de begraafplaats. Daar leggen wij haar te rusten bij Pa in het graf.

Indrukwekkend 
migratieverhaal 
van gevierde 
mezzosopraan  
en harpiste
‘De Weg’ vertelt het aangrijpende ver-
haal van Ekaterina Levental over haar 
vlucht uit de voormalige Sovjet Unie. 
In deze persoonlijke muziektheater-
voorstelling neemt zangeres en harpis-
te Ekaterina Levental het publiek mee 
op de weg die zij als tiener aflegde. De 
weg, die leidde van land naar land, 
toen zij en haar familie na het uiteen-
vallen van de Sovjet-Unie niet in Oez-
bekistan konden blijven door oplaai-
end antisemitisme. 

Ekaterina speelt harp, zingt, danst en 
vertelt over haar afkomst en hoe die 
van de ene op de andere dag bepalend 
werd in het alledaagse leven. Hoe ze op 
haar weg zocht naar het sprookje, zo-
als ze dat kende uit het theater. Gedre-
ven door een onuitputtelijke veer-
kracht, en hoop. 

Donderdag 4 oktober, 20.30-22.00 uur, 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort.

KVL creabeurs
Op zondag 11 november organiseren wij de creabeurs in het dorpshuis te Lies-
hout, de toegang is gratis. Deze creabeurs is bestemd voor mensen die hobbyma-
tig dingen maken, dit willen presenteren en eventueel willen verkopen.  Van 11.00 
tot 16.00 uur. Er zijn nog tafels te huur.... € 7,50 per tafel.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Sandra van der Aa 06-49855244, mailen 
mag natuurlijk ook, kvlieshoutnb@gmail.com.
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PUZZELHOEKWeek 40

Horizontaal: 1 opeenhoping 7 beroep 13 voegwoord 14 broodbeleg 16 grondtoon 17 wedstrijdslee 
18 vordering 19 verhoogde toon 21 tandwalvis 24 sieraad 26 jaartelling 27 inkeping 29 bejaard 
30 vragend voornaamwoord 31 advies 33 kort moment 34 kledingstuk 35 pluk 36 droog 
37 opgooi 39 plaats in Friesland 41 warme drank 44 cilinder 45 indien 46 paard 48 doortochtgeld 
49 aantekenboek 52 spanning 54 plechtige gelofte 55 aanwijzend voornaamwoord 57 houding 
58 ter plaatse 60 natuurgebied 63 numero 64 begeleiding 65 muziekterm

Verticaal: Verticaal: 1 hoekschop 2 laagfrequent 3 opvoering 4 rookgerei 5 landbouwwerktuig 
6 soort hert 7soort hert 7 plaats in Noord-Brabant 8 oosterlengte 9 tuin 10 opgeld 
11 Technische Universiteit 12Technische Universiteit 12 regio 15 deksel 17 keukengerei 20 bedeesd 22 papegaai 
23 moed 24 vervoermiddel 25vervoermiddel 25 raamscherm 28 gloed 29 viseter 32 fraaie kleding 
34 vliegtuig 37 spijl 38spijl 38 deel van een naald 39deel van een naald 39 groente 40 Grieks eiland 
42 godin van de dageraad 43godin van de dageraad 43 plaats in Limburg 45 soort slang 47 metaal 
50 wreed heerser 51 nageslacht 53nageslacht 53 kerkgebruik 55 rivier in Schotland 
56 bijbelse figuur 59 de lezer heil 61de lezer heil 61 heilige 62 reeds 63 nummer

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

R N C I S D I L E
S R C O N C I E R G E D O

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

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

Oplossingen wk 39
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

RESTAURATEURRESTAURATEUR

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.

ALGEN
BUIDEL
CAVIA
CELSTOF
CHOPPER
EICEL
EUVEL
FACET
FLUITJE
FOKKEN
FRUIT
GEHEUGENVERLIES
GENIE
GLASMOZAIEK
GRONDGROND
HOEVEHOEVE
HOPMANHOPMAN
INTACTINTACT
ITALIAANITALIAAN
KENDOKENDO
KROOSKROOS
OFFENSIEOFFENSIE
PARABOOLANTENNEPARABOOLANTENNE
PASSAGE
PRIVE
ROGGE
RUSTIEK
SABEL
SCHARNIERPUNTSCHARNIERPUNT
SEDERT
SFEER
SMAAK
TEKEN
UITERST
VAALS
VENUS
VLAAG
VOORBODE
WEBMAIL
WERKTUIGKUNDE
WILLOOS
ZELFVOLDAAN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

9 1 2 8
6

6 4 9 2
2 3 4 6

1 6 2 7
7 9 2 3

8 5 2 1
1

2 7 9 5

Sudoku

week 38, Mw. I. Horrocks, Nederwetten.

1 keer per week trainen, 1 keer per maand een klein toernooi.

Geef je op om 3 keer gratis mee te doen!

in de Hongerman op woensdag van 16.45-18.00u

Cool moves volley is volleybal voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

 
Kom langs, stuur een mailtje naar tc@nuvo68.nl 

of bel naar Susan (coördinator) op 06-40497590

Vaandelteam BCL start 
met gelijke spelen
Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout: BCL-
H1 speelt dit seizoen in de ‘mannen tweede klasse’ van 
de regio Noord Brabant. In deze klasse is, vanwege de 
beperkte inschrijvingen, slechts één afdeling. En, in die 
afdeling staat het Lieshoutse team na twee achtereenvol-
gende gelijkspelen (uit tegen BC Oirschot en thuis tegen 
BC Eindhoven) op een vierde plaats met acht wedstrijd-
punten uit twee wedstrijden. 

Nuvo’68 gestart     
met trainingen
Dit jaar bestaat Nuvo’68 50 jaar. Afgelopen juni is dit groots gevierd met le-
den en oudleden. Het was een fantastisch feest. Iedereen nog bedankt voor 
deze fantastische dag!

Zwemmers Z&PV Nuenen 
doen topervaring op
Door Martin de Wildt

Afgelopen weekend was de internationale zwemtop aanwezig in Eindhoven 
voor de World Cup. Naast de Nederlandse vedetten zoals Ranomi Kromo-
widjojo en Femke Heemskerk, verschenen onder andere ook Olympische 
kampioenen Katinka Hoszu, Chad Le Clos, Sarah Sjostorm en Yuliya E� mova 
aan de start. En voor Z&PV Nuenen Robin Goossens, Merel Pha�  en Ruud 
van Heerbeek.

meetrainen op dinsdag van 18.15-
19.45 uur, stuur je vooral eerst een 
mailtje naar TC@nuvo68.nl?
Maar ook voor onze minigroep zijn we 
nog op zoek naar sportievelingen. Ben 
je tussen de 6 en 12 jaar dan ben je van 
harte welkom op een van onze trainin-
gen. We organiseren voor deze groep 
kinderen allerlei leuke trainingen de 
eerste bijzondere training is een Hal-
loweentraining op 7 nov!
Onze dames zoeken ook nog nieuwe 
leden. Ben je 15 jaar of ouder? Stuur 
dan een mailtje naar tc@nuvo68.nl 
dan geven we je graag wat meer info.
Mini’s tijdens minitoernooi

 Op de schoolslag bij de heren wist 
Ruud zich omringd door toppers uit 
Rusland, Japan en de Verenigde Staten, 
waarbij zijn hoogste klassering een 
keurige 23e plaats was op de 100m.
Daarnaast zwom hij met Frans Slaats 
en Susan Teijken de wisselslagestafet-
te, waarop de ploeg uit Nuenen op plek 
13 wist te eindigen. 
Susan zwom daarnaast ook nog de 
4x50m vrijeslag mixed estafette met 
Wouter Sijmons, Joeri Phaff en Ri-
chenne Zeebregts, goed voor een 18e 
plek.

Na dit internationale geweld staat ko-
mend weekend de eerste ronde van de 
verenigingscompetitie op het pro-
gramma. Dan mag het team uit Nue-
nen weer aan de bak tegen tegenstan-
ders uit Nederland in de een na hoog-
ste klasse, de A-competitie.

Nu zijn de trainingen en de competitie 
weer begonnen. Tijd voor een inventa-
risatie:
We kunnen nog leden gebruiken! We 
zijn nog op zoek naar jongens tussen 
de 11 en 13 jaar oud om een nieuw 
team mee op te richten. Lijkt je dat wel 
leuk dan kun je een keer komen 

Fantastische ervaring
Natuurlijk kunnen de zwemmers van 
Z&PV Nuenen niet op tegen de abso-
lute wereldtop, maar een toernooi als 
de World Cup geeft ze wel de kans om 
van dichtbij ervaring op te doen.
Zo smaakte Merel het genoegen om in 
dezelfde serie te zwemmen als super-
ster Hoszu die bij de Olympische Spe-
len in Rio nog driemaal goud wist te 
veroveren. Een ongelijke strijd, maar 
wel een heel mooi leermoment voor 
Merel.
Voor Robin Goossens was er op de 
200m schoolslag de kans om met Efi-
mova de degens te kruisen. Ook hier 
was het verschil tussen de internatio-
nale top en een zwemster van Natio-
naal niveau zoals Robin groot, maar 
wist Robin wel een mooie 2.41.09 neer 
te zetten en een dag later op de halve 
afstand 1.13.96

Ruud van Vijfeijken haalde als enige een ‘clean sheet’ in de eer-
ste uitwedstrijd van het seizoen: hij won al zijn partijen tegen 
BC Oirschot.

Ruud van Heerbeek in actie bij de World CupVierkamp met de jongste leden

 Lustrum commissie Nuvo’68

ZwemmenVolleybal

Badminton

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 5 oktober organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur.
Iedereen is welkom.

 Rikken bij de 
supportersclub 
RKSV Nuenen 
2018-2019
Op vrijdag 12 oktober gaat de sup-
portersclub weer van start met de 
organisatie van de wekelijkse rik 
avonden en besluiten deze met de 
� naleavond op vrijdag 15 maart 
2019.

Vanaf 12 oktober is iedereen die denkt 
bij te kunnen dragen om de sfeer bin-
nen onze vereniging te kunnen verho-
gen van harte welkom, om deel te ne-
men aan een gezellig Brabants avondje 
rikken. Ook het komend seizoen heeft 
de organisatie weer voor een goed ge-
vulde prijzentafel gezorgd. Het in-
schrijfgeld is ook dit seizoen zo laag 
mogelijk gehouden en is drie euro per 
avond.
Let op: Wij gaan dit seizoen aanvangen 
om acht uur.

Wedstrijdschema.
12 - 19 - 26 oktober 2018.
2 - 16 - 23 - 30 november 2018.
7 - 14 - 21 - 28 december 2018.
4 - 11 - 18 - 25 januari 2019.
1 - 8 - 15 - 22 februari 2019.
8 - 15 maart 2019.
Een programma wijziging is altijd mo-
gelijk.

Het rik gebeuren vindt plaats in: Club-
lokaal RKSV Nuenen Pastoorsmast 14 
Nuenen.

Rikken
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 7 oktober
RKGSV 1 - Eli 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Maarheeze 4  . . . . . . . . 9.30
Bergeijk 8 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Maarheeze 5  . . . . . . . 12.00
Beerse Boys VR3 - RKGSV VR1 . . 10.00

EMK
Vrijdag 5 oktober 
FC Eindhoven 4 - EMK 1 (zaal)  . 21.05
ESZVV Totelos 7 - EMK 2 (zaal)  . 20.15
Zaterdag 6 oktober
Woenselse Boys VE1 - EMK VE1 16.30
SVG G3 - EMK G1G  . . . . . . . . . . . . 13.00
Zondag 7 oktober 
EMK 1 - HMVV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Unitas’59 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . 10.00
Oirschot V. 3 - EMK 3  . . . . . . . . . . 12.00
SBC 5 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Acht 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 7 - DBS 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR 1 - Essche Boys VR 1  . . 13.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 6 oktober
Nuenen VE B - Brabantia VE2  . . 16.15
Zondag 7 oktober
Nuenen 1 - Gemert  . . . . . . . . . . . 14.30
FC Kunde VR1 - Nuenen VR1  . . 14.30
Nuenen 2 - Nemelaer 2  . . . . . . . 12.00
Spoord. Boys 2 - Nuenen 3  . . . . 11.45
Nuenen VR3 - UNA VR1  . . . . . . . 10.00
RKSV Heeze 5 - Nuenen 5  . . . . . 12.00
EFC 6 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 7 - Unitas’59 6  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - SBC 10  . . . . . . . . . . . . 12.00
Woenselse Boys 7 - Nuenen 9 . 12.00
Nuenen 10 - SBC 7  . . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 6 oktober
EFC VE - Nederwetten VE  . . . . . 15.30
Zondag 7 oktober 
VOW 1 - Nederwetten 1  . . . . . . 14.30
Wilhelmina Boys 6 - Nederw. 2 11.00
Unitas ‘59 9 - Nederwetten 3  . . 12.00
Wilhelmina Boys 7 - Nederw. 4 10.00
Nederw. VR1 - Bladella VR1  . . . . 12.15
Nederwetten VR2 - Tivoli VR1  . 10.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 6 oktober
Stip 2 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30
NKV 3 - PSV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
NKV 1 - Fortissimo 1 . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 7 oktober 
NKV 2 - Tilburg 3  . . . . . . . . . . . . . . 13.00

Zondag 14 oktober in Nuenen

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’
Zondag 14 oktober kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een 
mountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken bij de NKV-kanti-
ne op sportpark Wettenseind. Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilome-
ter met de mogelijkheid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 

Inschrijven
Er wordt zondagmorgen 14 oktober 
tussen half negen en tien uur gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind. Inschrijven kost drie eu-
ro voor deelnemers met NTFU- of 
KNWU-pasje en voor niet-leden een 
euro extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Gratis deelname voor 
jeugd tot en met 16 jaar. Voor meer in-
formatie over het Dak van Brabant: 
www.tcnuenen.nl
 

 
Hoogste punt 60 meter
Het Dak van Brabant is met 60 meter 
het hoogste punt in de provincie 
Noord-Brabant. Honderden ATB-ers 
nemen jaarlijks deel aan dit goed geor-
ganiseerde evenement. De tocht wordt 
georganiseerd door Toerclub Nuenen 
onder de vlag van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU). 
 
Steile klimmetjes en spectaculaire 
afdalingen
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landwegge-
tjes. Het hoogste punt van het ‘Dak 
van Brabant’ ligt op het Landgoed Gul-
bergen tussen Nuenen en Geldrop-
Mierlo. In het parcours zitten steile 
klimmetjes en spectaculaire afdalin-
gen. Halfweg de routes krijgen deelne-
mers soep, thee en koek aangeboden. 
Bij de finish is een afspuitplaats voor 
fietsen en kunnen deelnemers dou-
chen.
 

Mountainbikers in actie op het Dak van 
Brabant in Nuenen….
 (foto: Cees van Keulen)

Watermolen van Opwetten 
35+ dubbel toernooi 
In de week van 23 tot 30 september werd bij tennisvereniging de Lissevoort 
weer het jaarlijkse Watermolen van Opwetten 35 plus dubbel toernooi ge-
speeld. Een enthousiaste toernooicommissie van 7 gezellige dames en 340 
spelers stonden garant voor een sportieve en gezellige week. 

Woenselse Boys - EMK 0-1
Door John de Jong

Al vanaf de beginfase stond er een ander EMK op het veld dan vorige week 
tegen Steensel: er werd als één team gespeeld en ook de inzet was vele ma-
len beter dan vorige week. 

Nieuwe sponsor exclusief partner     
jeugd TV WettenseindLicht herstel voor RKVV Nederwetten

Nederwetten - Keldonk 2-4
Door Louis Staals

Na de zeperd van 9-1 afgelopen week had Nederwetten in de wedstrijd te-
gen Keldonk wel recht op een puntje. Helaas ontbrak het hier nog aan, maar 
er zat duidelijk verbetering in de ploeg uit Nederwetten. 

keeper omspeelde maar de bal van de 
doellijn zag worden gehaald.
Na rust bleef het spelbeeld grotendeels 
onveranderd met Woenselse Boys dat 
jagend op de gelijkmaker ook veel 
ruimte liet aan EMK om de wedstrijd 
definitief te beslissen. Zo waren er op-
nieuw kansen voor Rick van den Bo-
gaard en Robert van de Ven (paal), 
maar de wedstrijd bleef door het uit-
blijven van een doelpunt een wed-
strijd. In de laatste 20 minuten zette 
Woenselse Boys aan voor een slotof-
fensief, maar de uitstekend staande 
verdediging van EMK gaf geen krimp 
waardoor de 3 punten meegingen naar 
het Wettenseind.

van Rooij alleen voor de keeper en die 
rondde prima af. 1-2 derhalve. Neder-
wetten werd beter en zelfverzekerder 
en na een rush van Mathijs Merks volg-
de een prima voorzet op Toon van 
Rooij die opnieuw scoorde. 2-2. In de 
84e minuut een vrije trap voor Keldonk 
die maakte een einde aan de korte eu-
forie van Nederwetten. In buitenspel 
positie tikte Peter van Zutphen de 2-3 
achter Jordi van den Boogaard die van-
daag echt heel goed stond te keepen. 
Op jacht naar de gelijkmaker viel er een 
gat in de achterhoede en kon Tom van 
den Broek alleen op de goal van Neder-
wetten afgaan en de 2-4 aantekenen. 
Helaas nog geen punt voor Nederwet-
ten maar de algemene opinie van de 
trouwe supporters was dat er toch pro-
gressie zit in de prestaties van het vaan-
delteam. Volgende week beter!

 Ook werd EMK direct beloond toen 
een corner van Kevin Aarts al in de 3e 
minuut werd binnengeschoten door 
Bas Verberne, 0-1. Direct erna was er 
een aanval van Woenselse Boys die via 
de lat over werd geschoten. Hoewel 
EMK in deze fase niet serieus in de 
problemen kwam, was het initiatief 
voor Woenselse Boys dat echter niet 
verder kwam dan een kopbal voor-
langs. Hierna kreeg EMK enkele kan-
sen via een kopbal van Christian Mes-
serschmidt die door de Woenselse 
Boys doelman tot corner werd ver-
werkt, kreeg Kevin Aarts een grote 
kans en was het uiteindelijk Rick van 
den Bogaard die na goed doorjagen de 

 Behalve het eerste half uur toen Christ 
van den Biggelaar de bal ongelukkig 
voor eigen doel raakte en die rolde on-
houdbaar voor Jordy van de Boogaard 
in het eigen doel 0-1. Amper 1 minuut 
later kreeg Keldonk weer een grote 
kans maar die werd door de Nederwet-
ten goalie prima gestopt. Nederwetten 
kreeg ook enkele kansjes, Toon van 
Rooij in het zijnet en Christiaan Baaten 
een grote kans voor open doel maar als 
je zelf niet scoort doet het de tegen-
stander meestal wel. Een ongelukkige 
terugspeelbal werd onderschept door 
Ron van der Heijden en die scoorde de 
0-2. Dit was ook de ruststand. 
Nederwetten had tijdens de rust 
schijnbaar orde op zaken gesteld en 
ging veel verzorgder voetballen. Roy 
Sleegers gaf een goede pass op Christi-
aan Baaten en die zette heel slim Toon 

Doelpoging Kevin Aarts

 Worldtour Oranje team van TVW draagt de gesponsorde shirts

Het thema ‘we zijn er WEER’ stond de 
hele week centraal. We begonnen met 
regen, hadden frisse maar droge avon-
den en het toernooi eindigde met een 
stralend zonnig weekend. Er waren 
mooie en spannende wedstrijden en na 
de sportieve prestatie was er tijd voor 
een drankje en lekker hapje op het ter-
ras. Live muziek maakte enkele avonden 
nog eens extra gezellig en op de finale 
zondag zorgde Nuenense DJ Camiel 
voor een extra vrolijke middag. Mede 
dankzij onze sponsoren, waarbij met na-

me de hoofdsponsor ‘de Watermolen 
van Opwetten’ in het zonnetje mag wor-
den gezet, kan terug gekeken worden op 
een zeer geslaagde week. De dames van 
de toernooicommissie hebben al aange-
geven in september 2019 weer dit leuke 
tennistoernooi te willen organiseren. 
Het kan zijn dat het een paar weken ver-
vroegd wordt maar de exacte datum zal 
tijdig bekend gemaakt worden. Als je 
houdt van tennissen en Brabantse gezel-
ligheid mag je dit toernooi bij tennisver-
eniging de Lissevoort niet missen.

RKGSV blijft overeind in De Mortel 

MVC - RKGSV 0-1
Afgelopen zondag 30 september stond de wedstrijd MVC - RKGSV op het 
programma. Na het 2-2 gelijkspel tegen Bavos vorige week, trad de Gerwen-
se formatie aan in De Mortel. De Mortel is een relatief jonge ploeg en heeft 
de laatste jaren voornamelijk in de 4e klasse gespeeld. Het was op voorhand 
dus al duidelijk dat dit weleens een hele kluif kon gaan worden voor de 
groen-witte uit Gerwen. Daarbij had RKGSV ook nog te maken met de afwe-
zigheid van vier basisspelers. Al met al genoeg ingrediënten om een lastige 
middag tegen MVC tegemoet te gaan. Dit was ook direct in het begin van de 
wedstrijd te merken. 

bal en was het in de beginfase ook fel-
ler. RKGSV liet in die fase de tegen-
stander te ver komen, wat resulteerde 
in een aantal kansen voor MVC. De 
lange bal werd meer gehanteerd en dat 
zorgde voor een heuse ping pong 2e-
helft, het mooie voetbal was over. 
MVC zoekende naar de gelijkmaker en 
RKGSV loerend op de counter. Vanuit 
een gesloten defensie wist RKGSV de 
spaarzame kansen van MVC onscha-
delijk te maken. Dit zorgde ervoor dat 
de eerste uitwedstrijd van het seizoen 
werd afgesloten met 3 punten. Een 
sterke teamgeest heeft de punten op-
geleverd, iets wat een goede basis is 
voor de thuiswedstrijd volgende week 
tegen ELI uit Lieshout. 

Van beide kanten was het fel en er 
werd vooral op het middenveld veel 
strijd geleverd. RKGSV wist zich toch 
af en toe onder de felle duels uit te spe-
len, wat een aantal mooie kansen ople-
verden. Zo’n moment was er ook in de 
27e minuut, Gurkan sneed naar bin-
nen het strafschopgebied in en werd 
hard neergehaald, waarbij het alle 
schijn had van een strafschop, maar 
deze strafschop werd onthouden. 
RKGSV bleef zoeken en dat werd be-
loond in de 42e minuut. Milos antici-
peerde goed op een afstandsschot van 
Tom van de Berk en wist daardoor de 
0-1 binnen te tikken. Dit was tevens 
ook de ruststand. Na de rust begon 
MVC met wat opportunistischer voet-

jeugd TV Wettenseind
Nederwetten - Keldonk 2-4 Tennisvereniging Wettenseind heeft een exclusieve sponsorovereenkomst 

afgesloten met RSP Makelaars uit Eindhoven voor de shirts van de jongste 
jeugdleden. De tennisclub wilde al langer voor alle jeugdteams dezelfde uit-
straling hebben, zodat tijdens de competitiedagen en World Tour de kinde-
ren als team goed zichtbaar en herkenbaar zijn op alle parken in de regio.

Het logo van RSP Makelaars is drie jaar 
lang op alle shirts van de jeugd te zien 
en daarnaast is een mooi sponsorbord 
van RSP Makelaars langs de tennisbaan 
geplaatst. Als leverancier voor de shirts 
is TV Wettenseind een partnership 
aangegaan met D&J Workwear + Pre-
mium Gifts, leverancier van hoog-
waardige bedrijfskleding, promotiekle-
ding, custom made artikelen en premi-
um gifts in Brabant.
“Ik begon zelf als klein jongetje bij 
TVW en nu mijn zoons ook zijn gaan 
tennissen wilde ik graag iets terugdoen 
voor de club”, aldus Folkert Franssen, 
bedrijfsmakelaar bij RSP Makelaars. 
“Onze organisatie is blij om een bijdra-
ge te leveren aan een vereniging die 
veel voor de jeugdleden organiseert.”
Karin Joosten, voorzitter van TV Wet-
tenseind: “Ik ben erg trots op deze mooie 
samenwerking. Wij zijn als vereniging 
hard aan het werk om jeugdleden en-

thousiast te maken voor de tennissport 
en door ze allemaal een eigen shirt te 
bieden voelen ze zich echt verbonden 
met de club en komen ze bij andere ver-
enigingen ook als team binnen.

Tennis

Jasper van Kol  
5e plaats EuroSkills 
Tijdens EuroSkills, het EK voor beroe-
pen, dat van 26 t/m 28 september 
plaatsvond in Boedapest, Hongarije, 
heeft Jasper van Kol uit Nuenen de 5e 
plaats behaald en een medal of excellen-
ce voor een bovengemiddelde prestatie 
tijdens de wedstrijd Mechatronica. 
Jasper studeert aan het Summa College.
Meer info: www.teamnederland.com



Maak vrijblijvend een afspraak!  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar het comfort van een sta-opstoel 

Voordelen van een sta-opstoel via Medipoint Thuisservice 
• Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs 
• Uitleg over verschillende soorten en modellen sta-opstoelen
• Onder begeleiding een sta-opstoel uitproberen in uw eigen woonkamer
• Uw lichaamsmaten kunnen direct worden opgenomen, voor een sta-opstoel op maat
• Diverse modellen, stofgroepen en kleuren verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Nu op alle 
sta-opstoelen 
tot wel 
25% korting

Maak nu een afspraak voor een thuisbezoek en krijg een 
trapliftvoucher t.w.v. €500,- cadeau!
Alleen geinteresseerd in een traplift? Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) en vraag 
naar de voorwaarden.

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

 IEDERE EERSTE EN LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND 

kinderboerderij  knu�el farm  ganzenhoeder
varkenshoeder  ezel & kamelen ritjes voor kinderen

WINKELS OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR. 

6 & 7 OKTOBER

Beestenboel

makkelijk, dichtbij en goedkoop parkeren.

WWW.WOENSXL.NL

7 OKTOBER
KOOPZONDAG
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vertrouwd, verzekerd, veldsink.nl

Veldsink advies 
in de buurt, 
daar heb je wat aan.

Je bent welkom op De Pinckart 11 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040-26 35 900 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

- Team Veldsink Adviesgroep Nuenen
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