
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

Berkenbomen Vallestap gerooid
Door Caroline van Nes

ondagavond kwam nog een protestgroepje bijeen, om een laatste actie uit te voeren tegen het rooien van alle berken 
in de Vallestap en omliggende straten. In een ludieke actie spoten ze witte verf over de oranje stippen die door de 
gemeente geplaatst waren op de bomen. Toen een voorstandster van de kap naar buiten kwam, liepen de emoties 

even hoog op. Helaas voor de tegenstanders  mocht het allemaal niet meer baten: maandagochtend even na achten werd de 
eerste boom omgezaagd, afgevoerd en in de shredder verpulverd.
Overal in de straat stonden groepjes boze bewoners te kijken en te praten. Voorstanders van de kaalslag zag je niet. Een 
aantal bomen in de omliggende straten stond niet in het oorspronkelijke kapplan, maar waren toch met oranje gemerkt. De 
hoop van de bewoners is dat deze bomen, in overleg met de wethouder, toch gespaard zullen blijven en alsnog enkele van 
de berken mogen blijven staan.

 Gezellige drukte 
tijdens de 
Creatieve markt 
in Gerwen

Gerwen Kermis 
met veel vertier 
voor jong en oud

NKV benoemd 
Karel Beks 
tot Lid van 
Verdienste
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
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Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

 

Koninklijke Onderscheiding   
voor de brandweerlieden    
John Janssen en Ruud de Wit 

John Janssen is vanaf februari 1991 tot 
januari 2017 lid geweest van de Vrij-
willige Brandweer bij de Veiligheids-
regio als korpslid Vrijwillige Brand-
weerpost te Nuenen. Hij heeft op 1 
januari wegens privé omstandigheden 
na 26 jaar lid het korps verlaten. Hij 
was als laatste hoofdbrandwacht en 
oefenleider.

Ruud de Wit is vanaf 1998 tot 1 januari 
2018 lid geweest van de Vrijwillige 
Brandweer bij de Veiligheidsregio als 
korpslid Vrijwillige Brandweerpost te 
Nuenen.
Hij was als laatste Manschap B in de 
rang van hoofdbrandwacht. Hij was eer-
der lid van de Brandweer bij PTT Post. 
Hij neemt afscheid na 20 jaar.

Ruud de Wit ontvangt de felicitaties
van burgemeester Houben

John Janssen ontvangt de felicitaties 
van burgemeester Houben

Op zaterdag 6 oktober ontvingen de heer Janssen en de heer de Wit uit han-
den van burgemeester M. Houben een Koninklijke Onderscheiding in de 
graad ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ tijdens de jaarlijkse feestavond 
van de brandweer. De heer de Wit neemt afscheid deze avond en de heer 
Janssen had al eerder afscheid genomen. 

De uitslag 
van het 
referendum 
is te vinden op de middenpagina.

 
 

 
 

BINNENKORT:
ONTDEK HET
GEHEIM VAN
EEN GEEL KONIJN
IN HET PARK
IN NUENEN!     



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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de locaties van kinderdagverblijven 
aan Heikampen, Jacobushoek, Ou-
welandsedijk, Jacob Catsstraat en 
bij winkelcentrum Kernkwartier (bij 
de Hongerman). Bij enkele locaties, 
te weten bij Kernkwartier en Jacob 
Catsstraat, zien we helaas steeds 
vaker dat ook ander huishoudelijk 
afval in of bij de luiercontainers 
wordt achtergelaten. De gemeente 
Nuenen gaat strenger toezien op 
deze illegale dumpingen. Onze 
handhavers kunnen hiervoor boetes 
van 100 euro uitschrijven. Zo willen 
we voorkomen dat we het besluit 
moeten nemen om de luiercontai-
ners helemaal weg te halen. 

WEEK VAN DE VEILIGHEID: TIPS
Van 8 tot en met 14 oktober vindt de 
landelijke Week van de Veiligheid 
plaats: 
www.deweekvandeveiligheid.nl
Gemeente Nuenen doet ook mee aan 
deze actie en plaatst elke dag een vei-
ligheidstip op Facebook en Twitter. 

De gemeente vindt veiligheid belangrijk. Daarom geven we u als 
inwoner hieronder graag een paar tips die bij kunnen dragen aan 
uw eigen veiligheid. Doe er uw voordeel mee!

Tip 1: Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep?
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met 
WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een be-
richt sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel 
uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbe-
woners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo 
kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties 
sneller melden bij de politie. Wilt u meer weten? Bent u nog niet 
aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er zelf één op-
richten? Bezoek dan onze website: www.nuenen.nl/buurtwhatsapp

Tip 2: Maak uw eigen woning veilig en voorkom inbraak
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) 
te maken en woninginbraak te voorkomen. 

• Niet thuis? Licht aan!
 Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een be-

woonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, 
laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends tot ’s 
avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een 
lamp. En vergeet de buitenlamp niet!

• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
 Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het 

slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken er-
kende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij ad-
viseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien 
kunnen deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan 
het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-
bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Tip 3: Maak kennis met de wijkagent
Wist u dat Nuenen (momenteel) drie wijkagenten heeft? Zij zijn 
verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen een wijk en rich-
ten zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken 
als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie 
uw wijkagent is en/of contact opnemen? Dat kan via www.politie.
nl/mijn-buurt/wijkagenten. U kunt ook een afspraak maken via 
0900-8844. 

Tip 4: Meld u aan voor het rookmeldersproject
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders 
op de juiste plaats, werken zij nog wel en zijn ze niet ouder dan 10 
jaar? Heeft u een vluchtplan besproken met uw gezin of medebe-
woners? 

De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal slachtoffers van woningbranden te verla-
gen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders. Inmiddels 
zijn er in ruim 1.700 woningen ruim 3.300 rookmelders geplaatst. 
Eind 2018 stopt het project. In de maanden oktober, november en 
december 2018 vindt de laatste ronde plaats, dit keer in Nuenen-
Oost. Meer informatie en/of aanmelden kan via de website www.
nuenen.nl/rookmeldersproject

VERGUNNINGEN      
PERIODE 02-10-2018 EN 08-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat, perceel 36A Oprichten 8 woningen 
Berg 44 Verbouwen en restaureren 
 woonhuis 
Jacobushoek 5 Wijzigen van brandveilig gebruik 
Jacobushoek 5 Aanpassen van 
 brandcompartimentering 
Spotvogelstraat 15 Uitbreiden woonhuis 
De Geer tussen nr. 6 en 14 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Duivendijk 7 Verbouwen bedrijfshal 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 29 Uitbreiden woning 
Beukenlaan 25 Uitbreiden woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen - Hongerman Intocht Sinterklaas Nuenen 
 18 november 
De Koppelaar - Nederwetten Prinsenbal Nederwetten 
 10 november 
Enodegebouw – Eeneind 1 Intocht Sinterklaas Eeneind 
 24 november 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvelplein Gerwen Tent Aftrap carnaval, 
 (jeugd)prinsenbal, Sinterklaasviering 
 en jubileumfeestavond 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
05-10-2018 Nuenen c.a. Omgevingsrecht. 
  Aanwijzing categorieën van gevallen 
  waarin een verklaring van 
  geen bedenkingen niet vereist is. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•
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•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Bied uw PMD zak en/of container niet eerder aan 
dan de avond voor de inzameling.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

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

25 oktober 2018 Gecombineerde commissie
• Raadsbesluit n.a.v. uitslag referendum voorgenomen sa-

menvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
• Commissienotitie - Subsidieprogramma (onderdeel van 

de begroting)
• Begroting 2019-2022
• Belastingverordeningen

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

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

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

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld en deze ligt 
nu ter inzage. Besloten is de periode waarin zienswijzen kunnen 
worden ingediend met één week te verlengen (7 in plaats van 6 we-
ken). Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2018 hun 
zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen. 
Mede op basis van de zienswijzen stellen we een defi nitieve struc-
tuurvisie op. Deze komt vervolgens ter besluitvorming in de gemeen-
teraad. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de ge-
meenteraad in februari 2019.

Informatiebijeenkomst
De belangstelling voor de informatiebijeenkomst over de structuur-
visie Nuenen Zuid op 1 oktober was zo groot dat de gemeente heeft 
besloten om twee extra informatiebijeenkomsten te organiseren. 
Deze bijeenkomsten zijn op:

• Dinsdag 23 oktober van 19.00-21.00 uur
• Woensdag 24 oktober van 16.00-18.00 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats in sporthal de Hongerman 
(Hoge Brake 3). Tijdens deze bijeenkomsten kunt u zich laten infor-
meren over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen. 
Als u niet in de gelegenheid bent bij één van deze bijeenkomsten 
aanwezig te zijn kunt u voor informatie ook contact opnemen met 
Menno Moen (m.moen@nuenen.nl).

AFVALINZAMELING
Luiercontainers
In Nuenen staan op verschillende plaatsen luiercontainers voor de 
gratis afvalinzameling van luiers en andere incontinentieproducten, 
in speciaal daarvoor bestemde zakken. De luiercontainers staan op 

Ze vallen weer!
Bladafval mag in
de bladkorf. Dank!



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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 11 t/m woensdag 17 oktober

Bloemkool 
 per stuk 0,99
Bleekselderij      
pan klaar   per struik 0,99

Komkommer appel dille
salade  250 gram1,99

Bieten gekookt      
 1/2 kilo 0,89

Mango        
 per stuk 1,79

Het rookworst seizoen 
is geopend!

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

Rookworst “Met goud bekroond”

  .................................iedere 2e gratis
Oma’s gehaktballen
..................................iedere 4e gratis
100 gr. Gebr. Kipfi let +
150 gr. Sellerij salade ..... samen 3,45
Pumpkins
Per stuks  ................................................1,75
Carpaccio Misto
“Biefstuk met spinazie”, 100 gram  .........2,60
Hachee
“Uit eigen keuken”, 100 gram  ................1,25

KOOPJE

Acties week 41 : geldig maandag 8 t/m zaterdag 13 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: 
Gelders hoog 
Fijn volkoren met zemelen op de korst 
2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

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

Herfstvlaai
Halve  € 7,95     € 1495_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Chocoladebroodjes
     2+1 GRATIS

KANT EN 

KLAAR

SPECIAL

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

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

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

SPECIAL

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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Activiteiten    
KBO Lieshout:
� lm, Tweede Kamer 
en kienen
Filmcyclus:
‘Deux jours, une nuit’ is de tweede film 
in de cyclus die de vier KBO-afdelin-
gen van Laarbeek dit najaar organise-
ren. Ook in deze film wordt de hoofd-
persoon geconfronteerd met duivelse 
dilemma’s. In dit geval gaat het om de 
ontslagen Sandra. Zij krijgt de kans 
om haar baan te behouden, maar dan 
moeten haar collega’s hun bonus opof-
feren. Sandra voelt voortdurend de 
vernedering en twijfel of ze dit wel aan 
haar collega’s mag vragen.
Iedereen is op dinsdagmiddag 16 okto-
ber welkom in het Dorpshuis van Lies-
hout. Filosoof Philip Verdult geeft een 
inleiding en houdt een nabespreking. 
Entreeprijs 7 euro, inclusief koffie of 
thee. De film begint om half twee.

Tweede Kamer:
Op woensdag 17 oktober gaat KBO Lies-
hout met vijftig personen naar de Twee-
de Kamer in Den Haag. Door de grote 
belangstelling is het de tweede keer dit 
jaar dat deze dagreis wordt gemaakt. De 
touringcar vertrekt om kwart voor ne-
gen bij het Dorpshuis in Lieshout. Na 
een bezoek aan de boulevard van Sche-
veningen en een lunch is om half twee de 
ontvangst in de Tweede Kamer. Parle-
mentariër René Peters geeft een rondlei-
ding. De dag wordt op de terugweg be-
sloten met een diner in Leerbroek.

Kienavond:
Seniorenvereniging Lieshout organi-
seert op vrijdag 19 oktober een kien-
avond met mooie prijzen in het Dorps-
huis. De prijzenpakketten bestaan uit 
levensmiddelentassen, vlees en koffie-
pakketten, en enveloppen met geld. De 
pr ijzen voor de loterij zijn vele vlees-
prijzen. Ook maakt u kans op de Jack-
pot. Aanvang kienen 20.00 uur, zaal 
open 19.00 uur. Iedereen is welkom in 
het Dorpshuis.

Inloop:
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 
11.30 uur bent u welkom bij de Inloop in 
het Dorpshuis. Drink een kop koffie of 
thee en maak kennis met een dynami-
sche en veelzijdige seniorenvereniging.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
zwaait Ad en Peter uit 
Afgelopen vrijdag, net voor vertrek naar Gambia, zijn Ad van de Molengraft en 
Peter Linders uitgezwaaid door een groot aantal leden van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Ad heeft samen met een aantal leden de ambulance zo aan kun-
nen passen dat hij geschikt is voor gebruik in Gambia. Andere leden hebben er-
voor gezorgd dat de ambulance gevuld is met o.a. 200 stuks baby en kinderkleding. 

 

Vriendschap op de Dassenburcht
Woensdag 3 oktober  werd op basisschool de Dassenburcht de Kinderboe-
kenweek geopend. Het thema van dit jaar is ‘Vriendschap’.

Het hele podium stroomde vol met 
kinderen uit alle groepen om samen 
met meester Floris muziek te maken. 
Wat verdrietig begon, eindigde in een 
waar feest.
Tot slot hebben twee vrienden voorge-
lezen aan de kinderen in een andere 
groep, dat vond iedereen op de Das-
senburcht heel erg tof.

Meester Floris vertelde op het podium 
dat hij een beetje verdrietig was, om-
dat het die dag niet goed ging met 
vrienden maken. Juf Ilona schoot hem 
te hulp met het boek ‘Hoe maak ik een 
vriend?’
Daaruit haalden ze samen het idee om 
met de kinderen muziek te maken, 
want muziek verbindt.

 Gezellige drukte tijdens   
de Creatieve markt in Gerwen
Door Gillian de Bart

Op weg richting D’n Heuvel � ets ik al een paar mensen tegemoet die van de 
Creatieve markt afkomen, “ik vond die vouwkunst ook zo mooi”, hoor ik de 
een tegen de ander zeggen. Het maakt me nieuwsgierig. De Creatieve markt 
is georganiseerd door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen.

van een theepot zal aan mijn buiten-
muur gaan prijken. Ik vind het zo leuk, 
die kan ik toch niet laten liggen.
De bezoekers geven leuke reacties, on-
der andere dat de soep zo lekker is, 
maar ook de afwisseling van de kraam-
pjes en de muziek wordt gewaardeerd. 
Met de kop soep of een stuk taart is het 
heerlijk om even aan de grote koffieta-
fel aan te schuiven. In een gezellige 
dorpssfeer waarin iedereen wel een 
bekende tegenkomt is het deze zon-
dagmiddag goed vertoeven.

De zalen zijn gezellig ingericht met de 
kraampjes rondom, een koffietafel in 
het midden en aangekleed met bloe-
men van André van Rooy. De muziek 
is een rustpunt in de drukte, waar 
mensen even kunnen luisteren als zij 
daar behoefte aan hebben.

De organisatie kijkt terug op een ge-
slaagde dag. Het is heel veel werk ge-
weest van te voren, maar deze dag 
geeft veel voldoening. Al die positieve 
reacties en de gezelligheid gedurende 
deze dag, dat is waar ze het voor doen. 

Zo zijn er ook leuke reacties van stand-
houders; “Ik sta op veel markten, maar 
dit is echt de leukste en goed georgani-
seerd”. Ze vinden het een goede sfeer, 
heerlijke traktaties en komen graag 
volgend jaar weer terug. En dat lijkt 
mij ook een goed plan, want deze 
markt luistert naar de bezoekers en 
standhouders en wordt daarom ieder 
jaar weer een beetje leuker.

Binnen is het een gezellige drukte. 
Twee zalen vol met gezellige kraam-
pjes en een kleinere zaal waar je kunt 
luisteren naar muziek of zang. Ik ver-
baas me over het talent. Ik zie kleine 
kunstwerken van materialen en tech-
nieken waar ik eerder nog nooit van 
gehoord heb. Ik kom bij het kraampje 
waar iemand scheepjes in flessen laat 
zien. “Het is helemaal niet ingewik-
keld”, zegt hij. En hij laat zien hoe het 
scheepje met de masten plat de fles in 
gaat, met een lange pincet op zijn 
plaats wordt gebracht en hoe de mast 
met mini zeiltjes recht getrokken 
wordt aan een dun draadje. Het ge-
heim is aan me onthuld. Hij vertelt 
eind van de middag dat hij veel leuke 
reacties heeft gehad.

Niet alleen de man met de scheepjes 
heeft veel bekijks. Ook de vrouw met 
de sokken breimachine. Ik zie in een 
cirkel veel haaknaalden, de wol zit er al 
op, ze begint aan een hendel te draaien 
en de naalden gaan snel van boven naar 
beneden terwijl de draad rondom 
spint. In een recordtijd heb je dan een 
sok. “Wow, zo simpel”, kraai ik uit. 
Blijkbaar reageert iedereen zo en daar-
om laat ze snel een moeilijk patroon 
zien. Misschien dan toch niet zo sim-
pel, maar volgens mij toch een stuk 
sneller dan met breinaalden. Het is een 
zeer goed georganiseerde en gevarieer-
de markt. Een leuk aanbod van de crea-
tieve werken die tegen mooie prijsjes te 
koop zijn. Ook ik ga niet met lege han-
den naar huis, een vogelhuisje gemaakt 

Bridgedrive      
voor Voedselbank Nuenen
Afgelopen zaterdag heeft de bridgeclub van de KBO voor de vijfde keer een 
bridgedrive georganiseerd. 96 personen hadden zich ingeschreven.

Gespreksgroep 
Verder Leven   
na Zelfdoding 
In november organiseert De Stichting 
Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven 
opnieuw een gespreksgroep voor vol-
wassenen ´Verder Leven na Zelfdoding´. 
De groep, waarin lotgenoten steun en 
herkenning vinden bij elkaar, wordt be-
geleid door twee ervaren hulpverleners. 
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten. 
Voorafgaand is er een kennismakingsge-
sprek met de begeleiders. Voor informa-
tie en opgave kunt u terecht bij een van 
de begeleiders: Anka Steinfort, 06-
23920103 of Roel Hekking, 06-10769154. 
Zie ook de website: 
http://www.dse.nl/~nabestaanden/

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 10 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trek-
ken tijdens carnaval 2019 en de scepter over nemen van Prins Preparé en 
zijn adjudanten Importé en Overkâppé.

culaire wijze gepresenteerd worden. Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. Er kan een fantastische 
prijs gewonnen worden als u raadt wie 
de nieuwe Prins(es) is.
Om iedereen te helpen, geven we dit 
jaar weer aanwijzingen in de vorm van 
afbeeldingen. In totaal zullen we 11 af-
beeldingen vrijgeven. Aan u om de juis-
te naam te koppelen aan de juiste naam 
van de nieuwe Prins(es). U mag zo vaak 
raden als u wilt. Kijk voor meer infor-
matie ook op www.cvdewetters.nl

Op deze avond zullen eerst door alle 
Prinsen en adjudanten van onze zus-
terverenigingen afscheid worden ge-
nomen van dit geweldige Trio. Daarna 
zullen ‘De Wetters’ op passende wijze 
afscheid nemen van deze kanjers die 
van carnaval 2018 een ongekend gezel-
lig feest hebben gemaakt. Ook zullen 
de Spetters van de Wetters nog één 
keer speciaal voor hen, hun huidige 
dans opvoeren.
Om ongeveer 11 over 11 zullen de 
nieuwe Prins(es) en gevolg op specta-

Voor deze week de eerste 3 afbeeldingen

 Nuenen helpt Sulawesi
Sommige berichten hebben weinig woorden nodig, als er nood is in de wereld, 
dan zijn 'we' bereid te helpen. Ook in Nuenen!
Zondag 14 oktober is in het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’ in Nuenen (tegen-
over het Zwembad) een benefietconcert ten behoeve van Sulawesi. Paul Weijmans 
speelt op de vleugel in het kader van Nuenen helpt Sulawesi. De toegang is uw 
(contante) bijdrage aan de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties. Wij zul-
len het bedrag gezamenlijk overmaken naar GIRO 555. Het mooie is, dat er zich al 
een ‘verdubbelaar’ heeft aangemeld, dus uw gift of eigen actie wordt door ons ‘ver-
dubbeld’! Als u geen actiegeld heeft is de toegang € 10,00 (richtbedrag). Plaats: KC 
‘de Regenboog’, Sportlaan 5, Nuenen Aanvang: 20.00 uur.

Bijeenkomst voor mensen met een stoma
Op dinsdag 16 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en belangstellenden in inloophuis de Eik, 
Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende bijeenkomst in inloophuis De 
Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond vindt plaats op dinsdag 6 november van 
10.00 tot 12.00 uur.
Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van Liempd, 
regiobestuurslid van de Nederlandse Stomavereniging, tel: 040 283 79 04.
Meer weten over het werk van de Nederlandse Stomavereniging? Kijk eens op 
www.stomavereniging.nl. Onder nieuws en agenda zijn alle bijeenkomsten in alle 
regio’s te vinden.

De opbrengst kwam geheel ten goede 
aan de Voedselbank. Op het eind van 
deze gezellige middag werd een che-
que van 1000 euro overhandigd aan de 
voorzitter van de Voedselbank  Jan 
Kees Lemkes. 
De organisatie van de KBO bridgeclub 
hoopt volgend jaar wederom zoveel 
enthousiaste deelnemers te kunnen 
begroeten.

Lemkes geeft  aan dat het geld vooral 
bestemd is voor aankoop van verse 
groenten en fruit. Tevens bedankt hij 
alle aanwezigen en het organiserend 
comité Beike Rooijackers en Marij van 
Dun. Haar recent overleden echtge-
noot Piet van Dun was jarenlang pen-
ningmeester van de Voedselbank, wat 
de bijzondere relatie met deze bridge-
drive verklaart.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Dinsdag 30 oktober

Dorpsraad Gerwen Openbare 
Dorpsraadvergadering  
Asbestdaken
De laatste asbestdaken zijn geplaatst in 1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars 
vergoeden steeds minder. De regering heeft een asbestdakenverbod in 2024 aan-
gekondigd. De meeste daken, ongeveer 85%, zijn kleine daken. Daken tot 35 vier-
kante meter mogen mensen zelf verwijderen.

In samenwerking met de vereniging van kleine kernen Noord-Brabant proberen 
we zoveel mogelijk kleine daken door zelfwerkzaamheid te verwijderen. Als je het 
samen doet is het niet alleen goedkoper maar het stimuleert ook. Vele handen 
maken licht werk. De gemeenten helpen mee om het zo makkelijk mogelijk te 
maken.

Gastspreker Dave Rensman, van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zal laten 
zien waarom er een asbestdakenverbod komt, wat er allemaal meespeelt en hoe je 
het zelf verwijderen samen met anderen kan aanpakken.
Hebt u een dringende zaak die deze avond zeker behandeld moet worden? Hier-
voor kunt u uw aanvraag indienen via www.digitaal-dorpsplein-gerwen. Kijk ook 
even op onze site voor de agenda!

Buurtbus door Gerwen
Tevens zal tijdens de Openbare Dorpsraadvergadering dhr Paul Sluijter, voorzit-
ter van de Buurtbusvereniging Best-Nuenen, komen uitleggen hoe de nieuwe 
dienstregelingen met betrekking tot de buurtbus lijn 260 Best-Nuenen-Geldrop 
en lijn 259 Laarbeek-Gerwen-Nuenen er uit komen te zien.
Verder zal hij uitleg geven hoe deze door vrijwilligers uitgevoerde busdiensten 
worden gerund en wat de verschillen zijn tussen buurtbussen en de stads- en re-
giobussen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en men kan zich 
opgeven als vrijwilliger.

We heten graag iedereen van harte welkom in Gemeenschapshuis D’n Heuvel, 
Heuvel 11 te Gerwen, aanvang 20.00 uur. Tot 30 oktober 2018! 

Ruurd van Heijst, Voorzitter Dorpsraad
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Drijehornicklezing over de ontwikkeling   
van het middeleeuwse kasteel in Brabant  
Op donderdag 18 oktober geeft Bas Aarts de Drijehornicklezing over de 
ontwikkeling in de kasteelbouw in het tegenwoordige Noord Brabant.

De kasteelhistorie begint in de elfde 
eeuw met de bouw van de motte-
burcht, op een kunstmatige heuvel. In 
de 12de en 13de eeuw werden ronde 
waterburchten zonder kunstmatige 
heuvel gebouwd. Later werden soms 
bestaande kastelen gemoderniseerd, 
zoals in Heeswijk, Helmond, Gemert 
en Asten. De lage adel bouwde vaak 
woontorens, zoals in Loon op Zand, 
Geldrop en Deurne. Dan was er nog 
een groot aantal adellijke ‘omgrachte 
huizingen’ of ‘slotjes’ zonder echte ver-
dedigingswaarde. Een voorbeeld daar-
van is het Slotje van Opwetten ofwel 
het Huys van Nuenen. De lezing zal 
voor de pauze een beeld schetsen van 
de algemene ontwikkeling van de kas-
telenbouw in de middeleeuwen. Na de 
pauze ligt de nadruk op de kastelen in 
de eigen regio rond Eindhoven en Hel-
mond. Bas Aarts was docent geschie-
denis aan het Bisschop Bekkerscollege 
in Eindhoven. Hij publiceert in diverse 
bladen en boeken over regionaalhisto-
rische en castellologische onderwer-

pen en hij is voorzitter van de Vereni-
ging ‘Vrienden van Brabantse Kaste-
len’. De Drijehornicklezing wordt 
georganiseerd door heemkundekring 

Het Slotje van Opwetten was een van de ‘omgrachte huizingen’ 

De Drijehornick op donderdag 18 ok-
tober vanaf 20.00 uur en is in basis-
school De Dassenburcht aan de Jacob 
Catsstraat. De toegang is gratis. 

Pieter Fitters 
Jaarconcert van 
het Nuenens 
Mannenkoor
Op zaterdagavond 27 oktober aanstaan-
de vindt weer het traditionele Pieter Fit-
ters Jaarconcert van Het Nuenens Man-
nenkoor (NMK) plaats. Dit keer voor 
het eerst onder de muzikale leiding van 
de nieuwe dirigent Ton van de Weem en 
met begeleiding van Arno ter Burg. 
Naast het optreden van het NMK zal 
ook acte de présence worden gegeven 
door 4Tune Entertainment, een en-
thousiaste zanggroep van meer dan 50 
personen, met hun eigen combo, uit 
Eindhoven. Hun muzikaal leider is de 
bekende Dan Loredan.
Dit programma belooft dan ook een 
veelzijdige avond te gaan bieden. Het 
concert vindt plaats in de theaterzaal 
van Cultureel Centrum Het Klooster, 
Park 1, te Nuenen. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Zoals gebrui-
kelijk worden de bezoekers vanaf 19.00 
uur ontvangen met een kopje koffie of 
thee met iets lekkers en is er in de pau-
ze een drankje. 
In de pauze worden loten verkocht 
voor een grootse tombola met aantrek-
kelijke prijzen. De trekking vindt plaats 
direct na het concert tijdens een gezel-
lig samenzijn op het Rabobankplein. 
Vanaf maandagmiddag 15 oktober zijn 
toegangskaarten te koop voor €12,50 
per stuk bij Crooijmans Mannenmode 
aan de Parkstraat 9/B te Nuenen.
nuenensmannenkoor@onsnet.nu
www.nuenensmannenkoor.nl 

Nuenenaar Simon Hemelaar 
promoveert aan      
de Rijksuniversiteit Groningen
Simon Hemelaar is een geboren en getogen Nuenenaar. Hij promoveert tot 
doctor op 10 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen, met het proef-
schrift ‘A � uorescent nanodiamond foundation for quantum sensing in cells’, 
een nieuwe visualisatietechniek om moleculaire processen in cellen in kaart 
te brengen. 

Simon ging naar basisschool De Riet-
pluim in Nuenen en vervolgens naar het 
Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. 
Aan de Radboud Universiteit in Nijme-
gen studeerde hij Biomedische Weten-
schappen. Tijdens zijn Masterstudie 
heeft hij stages doorlopen aan de Uni-
versity of London in Engeland en Har-
vard University in de Verenigde Staten. 

De afgelopen vier jaar heeft hij onder-
zoek gedaan naar een nieuwe visuali-
satietechniek om moleculaire proces-

sen in cellen in kaart te brengen. Met 
behulp van nanodiamanten, zeer mi-
nuscule diamantdeeltjes, wil hij pro-
cessen in kaart brengen die zich in cel-
len afspelen. Deze processen kunnen 
te maken hebben met bijvoorbeeld 
veroudering, de groei van tumoren of 
de omzetting van medicijnen. Daar-
mee zal deze techniek onderzoekers 
helpen om werkzame stoffen en ziek-
tebelopen op een nieuwe manier te be-
studeren. Tijdens zijn onderzoek heeft 
Simon de basis gelegd voor deze cel-
biologische metingen. Zo nemen niet 
alle cellen uit zichzelf nanodiamanten 
op of klonteren diamanten samen in 
celvoedingsstof. Door het veranderen 
van de oplossingen waarin de diaman-
ten toegediend worden, kunnen deze 
obstakels voorkomen worden. Ook 
heeft hij een zeer gedetailleerde analy-
se van de reactie van cellen op het op-
nemen van diamanten uitgevoerd. 
Wat blijkt? Diamanten hebben geen 
negatieve invloed op cellen, een be-
langrijk resultaat voor toekomstige 
metingen. Daarnaast zijn er nieuwe 
manieren ontwikkeld om de diaman-
ten naar interessante plekken in de cel 
te leiden, zodat locatiespecifieke infor-
matie verkregen kan worden, even-
tueel met behulp van elektronenmi-
croscopie. 

 Tijdens deze vier jaar heeft hij zijn re-
sultaten op meerdere congressen ge-
presenteerd, en daarvoor prijzen en 
onderzoeksbeurzen ontvangen. 

Regbat nu in Helmond
Regbat Helmond opende op zaterdag 29 september 2018 zijn deuren als nieu-
we onderneming aan de Lage Dijk 2A in Helmond en is gespecialiseerd in het 
regenereren van accu’s & tractiebatterijen. Indien regeneratie niet toereikend 
is levert REGBAT ook nieuwe en gebruikte accu’s & tractiebatterijen. 

Pero Swinkels was werkzaam als ac-
countmanager bij een producent/leve-
rancier in elektronische beveiligings-
systemen waarbij voor de back-up van 
deze systemen accu’s worden gebruikt. 
Pero was op zoek naar een nieuwe uit-
daging en kwam in contact met een 
bedrijf in Hoofddorp genaamd REG-
BAT. Na meerder malen met Theo de 
Wit (eigenaar REGBAT Hoofdorp) in 
gesprek te zijn geweest hebben Theo 
en Pero besloten om REGBAT Hel-
mond op te starten. REGBAT Hoof-
dorp is in 2011 gestart en heeft al meer 
dan 7 jaar bewezen dat het concept 
werkt. Accu’s en tractiebatterijen wor-
den vaak afgedankt als de capaciteit te-
rugloopt. Niet doen! Want bij Regbat 
zorgen ze dat een tractiebatterij weer 
volledig - en milieuvriendelijk - opge-
laden zijn werk kan doen en dat scheelt 
geld en grondstoffen. Bovendien ge-
bruikt de tractiebatterij na regeneratie 
een stuk minder stroom tijdens het op-
laden. Indien regeneratie voor de klant 
niet voldoende resultaat heeft behaald 
kan REGBAT een aanbieding doen 
voor een gebruikte of nieuwe accu of 
tractiebatterij.

De techniek
Sulfatering is in de meeste gevallen de 
oorzaak van de veroudering van accu’s 
en tractiebatterijen. Loodsulfaat zet 
zich vast op de loodplaten en werkt als 
een isolerende laag, waardoor de lood-
platen steeds minder in contact komen 
met het accuzuur. Steeds minder elek-
trische energie wordt omgezet in che-
mische energie en de capaciteit van 
tractiebatterij neemt geleidelijk af. Of-
wel, de tractiebatterij is sneller leeg. 

Met behulp van het REGBAT-procedé 
is het mogelijk het loodsulfaat te ver-
wijderen. Hiermee wordt de capaciteit 
van de tractiebatterij weer terugge-
bracht naar het oorspronkelijke niveau. 
Het REGBAT-procedé is gepatenteerd 
en wordt uitgevoerd met speciaal voor 
dit procedé ontwikkelde apparatuur in 
combinatie met een katalysatorvloei-
stof. De regeneratie duurt 24 tot 72 uur. 
 Zowel voor als na het regeneratiepro-
ces worden de prestaties van de accu of 

tractiebatterij nauwkeurig gemeten 
om de capaciteitstoename voor de 
klant inzichtelijk te maken. REGBAT 
geeft een garantie van één jaar op het 
resultaat.

Win-win
Het voordeel voor de consument/be-
drijf is een prijsbesparing tot 70% ten 
opzichte van een nieuwe accu of trac-
tiebatterij. 
En het voordeel voor het milieu is min-
der grondstoffengebruik en afvalre-
ductie. “Onze slogan is daarom ‘goed, 
groen en goedkoop’”. 

REGBAT Helmond verleent zijn dien-
sten aan particulieren en bedrijven en 
is actief in alle sectoren waar accu’s en 
batterijen worden toegepast. Voor het 
bedrijfsleven van (intern) transport en 
opslag tot land- en tuinbouw en voor 
particulieren van scootmobielen tot 
auto’s. “De regeneratie van accu’s en 
tractiebatterijen is niet milieubelas-
tend en er gaat geen vloeistof of lood 
uit de batterij”.

Werkwijze ‘no cure no pay’
REGBAT voert eerst een uitgebreide 
analyse uit op de accu’s of tractiebatte-
rij. Daaruit blijkt of het zinvol is om 
daadwerkelijk een regeneratie uit te 
voeren. Iedere batterij wordt welis-
waar beter van een regeneratiebehan-
deling, maar de capaciteitstoename 
moet wel voldoende groot zijn. 
REGBAT voert de analyse uit en infor-
meert u daarna over de te realiseren 
capaciteitstoename en bijbehorende 
kosten. Als er niet tot regeneratie 
wordt overgegaan worden er geen kos-
ten in rekening gebracht.

Zie voor meer informatie onze web-
site of bel ons direct op 0492-330039 
en mailen kan natuurlijk ook naar 
helmond@regbat.nl 
www.regbathelmond.nl

bron: Zakelijk Helmond
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 Laat Latesteyn starten
Recent is met de aannemers de verbouwingsovereenkomst getekend voor 
het pand aan de Pastoorsmast 18. De realisering van het toekomstige Bijna 
Thuis Huis ‘Latesteyn’ is nu echt aanstaande. Op 1 oktober zijn de werkzaam-
heden gestart en deze zullen vijf maanden in beslag nemen.

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

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

Laan van Nuenhem 42 Nuenen
Verrassend ruim, modern en goed onderhouden geschakeld woonhuis 
met inpandige berging, luxe keuken en badkamer, 4 slaapkamers en een 
op het zuid-westen gelegen rustige achtertuin met eigen achterom. De 
woning is gelegen in Nuenen-oost op een steenworp afstand van zowel 
basisscholen , het centrum van Nuenen als het buitengebied.

• Inhoud: 496 m3
• Woonopp: 145 m2
• Bouwjaar: 1995
• Vraagprijs: € 375.000,00  k.k.

te koop

Het Puyven 156 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen geschakelde woning met garage, 3 slaapkamers, 
woonkamer met sfeervolle open haard, open keuken en een zonnige 
achtertuin. De woning is gelegen aan een autoluwe straat met eigen 
parkeergelegenheid en door de extra ruime benedenverdieping is deze 
woning eenvoudig aan te passen naar een semi bungalow. 

• Inhoud: 447 m3
• Woonopp: 131 m2
• Bouwjaar: 1973
• Vraagprijs: € 289.000,00  k.k.

verkocht

Zuiderklamp 12 Nuenen
Zeer ruime vrijstaande villa (990 m³) met inpandige garage, 6 slaapkamers, 
uitgebreide keuken, 2 badkamers, zonnepanelen, gesitueerd op een 
perceel van 1010 m² eigen grond met schitterend aangelegde tuin, centraal 
gesitueerd ten opzichte van winkelvoorzieningen, buitengebied, openbaar 
vervoer, centrumvoorzieningen en uitvalswegen naar Eindhoven en Helmond.

• Inhoud:  990 m3
• Woonopp: 250 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: €  789.000,00 k.k.

verkocht

Aangelag 10 Nuenen
In de jonge nieuwbouwwijk “Nuenen west” gelegen eindwoning 
voorzien van berging, eigen parkeerplaats, woonkamer met 
open keuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer en een 
onderhoudsvriendelijke achtertuin met houten berging. De woning is 
verder gelegen op � etsafstand van het gezellig centrum van Nuenen.

• Inhoud: 430 m3
• Woonopp: 126 m2
• Bouwjaar: 2015
• Vraagprijs: € 329.500,00  k.k.

verkocht

Vallestap 92 Nuenen
Royaal perfect onderhouden vrijstaand woonhuis met garage gelegen 
in een ideale woonomgeving in Nuenen-Zuid op loopafstand van zowel 
winkelcentrum Kernkwartier als centrum Nuenen en diverse basisscholen. 
De woning is voorzien van een royale woonkamer, een extra kamer op de 
begane grond, 4 slaapkamers en een moderne badkamer.

• Inhoud: 630 m3
• Woonopp: 200 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 539.000,00  k.k.

verkocht

Vrouwkensakker 13 Nuenen
In Nuenen oost gelegen vrijstaand geschakeld woonhuis met zeer royale, aan de 
achterzijde uitgebouwde woonkamer, open keuken, speel-/werkkamer, met een 
glazen deur afsluitbare serre, 5 slaapkamers waarvan 1 momenteel in gebruik als 
kastenkamer en 2 badkamers. De woning is tevens gelegen op loopafstand van 
het gezellige centrum van Nuenen en nabij diverse voorzieningen.

• Inhoud: 600 m3
• Woonopp: 191 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 500.000,00  k.k.

verkocht

Schout Diercxlaan 9 Nuenen
In een rustige straat gelegen tussenwoning met een z-vormige 
woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en een op het noord oosten 
gelegen, keurig aangelegde en privacybiedende achtertuin. De woning 
is gelegen in Nuenen oost nabij diverse voorzieningen, basisschool en 
op loopafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 332 m3
• Woonopp: 101 m2
• Bouwjaar: 1993
• Vraagprijs: € 265.000,00  k.k.

te koop

Bogardeind 91 Geldrop
Nabij het centrum van Geldrop gelegen vrijstaand woonhuis voorzien 
van 2 slaapkamers, badkamer op de begane grond, sfeervolle 
woonkamer, dichte keuken en een op het zuid oosten gelegen, diepe 
achtertuin met royale stenen berging en veranda.

• Inhoud:  400 m3
• Woonopp: 91 m2
• Bouwjaar: 1930
• Vraagprijs: €  263.500,00 k.k.

te koop
Wegens succesvolle verkopen 

zijn wij ter uitbreiding van 
ons verkoopbestand op zoek 

naar nieuwe woningen!

Bel voor een vertrouwelijke en 
vrijblijvende waardebepaling.

040 - 283 30 57

Gerwen Kermis met veel 
vertier voor jong en oud
Gerwen Kermis is vier dagen vertier voor jong en oud. Van vrijdag 19 tot en 
met maandag 22 oktober sieren diverse kermisattracties de Gerwenseweg 
in het dorp op. Vrijdagmiddag om vier uur gaat de kermis open. Ter gelegen-
heid van het 15-jarig bestaan van café De Stam liggen er die middag bij de 
eerste 100 strippenkaarten à tien euro 5 gratis kaartjes klaar. Om half acht 
die avond wordt de kermis aangezegd aan de Gerwense dorpsraad door het 
Heilig Kruisgilde en drumfanfare Jong Leven. Na het o�  ciële gedeelte zal 
het duo Two For You optreden in de feesttent.

Bart de Rooij en duo Markant
Zaterdagmiddag 20 oktober opent de 
kermis om drie uur. Deze middag wor-
den als speciale actie bij de eerste 150 
verkochte consumpties 2 vrijkaartjes 
voor de kinderen verstrekt. Dj Nick 
verzorgt de muziek en ’s avonds be-
treedt Bart de Rooij uit Gerwen voor 
het eerst het plaatselijke podium in de 
feesttent van café De Stam. 
Zondag is de traditionele gezinsmid-
dag en is de kermis al om twee uur 
open. Vanaf vijf uur treedt duo Mar-
kant op en aansluitend draait  DJ Nick 
muziek in De Stam.

Rikken en toepen
Maandag 22 oktober start om half elf 
het traditionele rikken, inschrijven in 

Kermis op de Gerwenseweg met diverse attracties.....(foto Cees van Keulen) 

café de Stam. De toepers verzamelen 
om twaalf uur en beginnen na de lunch 
met het toepconcours. De kaarters 
krijgen voor tien euro inschrijfgeld een 
compleet verzorgde lunch en twee 
consumpties. Voor alle toepers en rik-
kers ligt er bij de prijsuitreiking een 
extra verrassing gereed in verband met 
het 15-jarig bestaan van De Stam.

De kermis opent maandagmiddag om 
drie uur. Alle kinderen krijgen tussen 
drie en vier uur vrijkaartjes en een 
traktatie in de feesttent. Deze middag 
verzorgt de nieuwe zangrevelatie uit 
Gerwen, Bart de Rooij, nogmaals een 
optreden. Gerwen Kermis wordt 
maandagavond muzikaal afgesloten 
door DJ Nick.

 Portemonnee 
verloren
Vrijdagmiddag bij het Schuurke ben ik 
mijn portemonnee verloren. Bij mijn 
fiets of op de toonbank, wil degene die 
hem heeft gevonden mij bellen? Riet 
Daams, tel. 040-2835387.

KBO Nuenen gaat van naam veranderen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Klooster op vrijdag 19 oktober zal met een interessant 
programma in de Theaterzaal de nieuwe naam van de KBO onthuld worden.

Het middagprogramma is voor alle leden gratis toegankelijk als ze het aanmeldingsformulier ingeleverd hebben uit het 
maandblad Het Trefpunt. Tijdens dat middagprogramma zal de nieuwe naam bekend gemaakt worden.
Er is aansluitend intermezzo (met warm en koud buffet tegen betaling) en een avondprogramma in de Theaterzaal. Daar kunt u 
van gebruikmaken als u de bon ingevuld hebt uit het maandblad Het Trefpunt.

De verandering van naam van de KBO is voortgekomen uit de gedachte dat de club een meer moderne naam wil. De huidi-
ge naam zou als een rem kunnen werken op het benaderen van jonge senioren of nieuwe leden, volgens voorzitter Gonnie 
Lucassen. Dat de KBO nog springlevend is blijkt uit de suggesties voor een nieuwe naam door 90 aanleveringen.
Ook de website wordt aangepakt met een nieuw jasje, vertelt John Aben, de huidige secretaris van de KBO. Het uittreden 
van de vereniging naar buiten wordt opnieuw onder de loep genomen. Mevrouw Else-Marieke van Os vult aan dat er nieu-
we activiteiten opgestart kunnen worden bij voldoende belangstelling. Zo zullen er nieuwe reizen opgenomen worden, ook 
weer bij voldoende belangstelling. Men streeft naar een transparanter gebruik van Het Klooster.
Dat er nog steeds sprake is van een levendige club geeft het aantal van 26 activiteitenclubs aan,  die onder de paraplu van de 
bruisende KBO actief zijn.

Wat er in het voorjaar van 2019 zal 
staan, is een huis dat ingericht zal wor-
den als een hospice-voorziening voor 
Nuenenaren, te weten medebewoners, 
die de laatste fase van hun leven willen 
doorbrengen in een huiselijke omge-
ving, maar dat thuis, om welke reden 
dan ook, niet kunnen. In het Bijna 
Thuis Huis zullen zij worden omgeven 
door de liefdevolle aandacht van opge-
leide vrijwilligers, door de professio-
nele zorg van de wijkverpleegkundige 
en de medische begeleiding van de ei-
gen huisarts. Dit alles in een passende, 
rustgevende en groene ambiance.

Naast de geïndiceerde vergoeding van 
de zorgverzekeraar zullen extra gelden 
gespendeerd moeten worden aan o.a. 
inrichting, energie, tuinonderhoud, 
maaltijden en logies van familieleden. 
Voor de dekking daarvan is de organi-
satie afhankelijk van giften van parti-

culieren en bedrijven. Wij richten ons 
om die reden tot de Nuenense bevol-
king om fondsen te werven voor de ex-
ploitatie van het Bijna Thuis Huis 
‘Latesteyn’.

Als u zich aangesproken voelt, als par-
ticulier of als bedrijf, om dit maat-
schappelijk belangrijke project, dat nu 
gerealiseerd gaat worden, gaande te 
houden, dan vragen wij u een geldelij-
ke bijdrage hiervoor te overwegen. Het 
Bijna Thuis Huis is aangemerkt als een 
ANBI instelling, waarbij belastingaf-
trek van uw gift gedurende vijf opeen-
volgende jaren mogelijk is. Door uw 
donatie kan Latesteyn een levensvat-
bare goede buur worden in Nuenen 
met vrienden dichtbij. 

Voor meer informatie en contact raad-
pleegt u de website http://www.vrien-
denvanlatesteyn.nl van onze stichting. 

Het bankrekeningnummer is NL66 
RABO 0304 0710 72 t.n.v. Vrienden 
van het Bijna Thuis Huis.

Wij danken al diegenen die met hun 
eerder gedane bijdragen hun vertrou-
wen in het ontstaan van deze Nuenen-
se hospicevoorziening hebben ge-
toond. Via de Nieuwsbrief en lokale 
media houden wij u op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen.
WORD VRIEND VAN HET BIJNA 
THUIS HUIS NUENEN



Rond de Linde  Nr. 41 Donderdag 11 oktober 2018

 60 

douchen, om mij te ontlasten. Op zondag-
morgen doe ik dat zelf, dan hebben we onze 
privacy nog. Ik probeer alles zoveel mogelijk 
zelf te doen, maar het wordt steeds zwaarder, 
vooral door de gebroken nachten. Ik denk 
dat ik steeds mijn grenzen blijf verleggen en 
gewoon doorga. Ik heb liever geen vreem-
den in huis. We hebben nu een groep vaste 
verzorgers om ons heen. Ik ben wel makkelij-
ker geworden. Als het een keer niet lukt om 
het gras te maaien, komt dat later wel. Wat 
het zwaar maakt, is dat het 24 uur 7 dagen 
per week is. Arno gaat nu drie dagen naar de 
dagopvang en wordt met een taxi gehaald 
en gebracht. Ik werk twee dagen per week en 
heb op maandag en vrijdag tijd en rust”. Ca-
rien knutselde graag en maakte zelf kaarten. 
Daar heeft ze de puf niet meer voor, maar als 
de kleinkinderen komen en willen knutselen, 
gaan ze gezellig samen aan de gang.

Frustrerend
“Ik had een mantelzorgmakelaar ingescha-
keld om respijtzorg en een respijthotel te 
regelen, zodat ik kan bijtanken, maar na 
een huisbezoek en een telefonisch vervolg-
gesprek heb ik niets meer vernomen. Zulke 
dingen leveren frustratie op en maken het 
zwaar, net als het lange wachten op een 
storingsmonteur als er iets met de tillift is. 
Ik heb goed contact met het WMO-loket en 
toen ik dat had gebeld, ging het ineens een 
stuk sneller en nam de storingsdienst zelf 
contact met mij op”.

Gezegend
“We zijn gezegend, met twee dochters, twee 
schoonzoons en vier kleinkinderen. We zijn 
met z’n allen naar Madurodam geweest. 
Dan sta ik om half zes op om Arno te ver-
zorgen en alles in te pakken. Het ging goed 
en het was heel gezellig, daar genieten we 
enorm van. Ik heb een speciale passagiers-
stoel geregeld die ik op een onderstel kan 
klikken en kan draaien, zo help ik Arno in 
en uit de auto” vertelt Carien. “Onze doch-
ters zijn ermee opgegroeid - de jongste was 
drie jaar - en weten niet beter. Ze maakten 
er geintjes over en ook wel eens handig ge-
bruik van: “Papa kan mij toch niet pakken”. 
De kleinkinderen vinden het leuk om te hel-
pen en duwen de rolstoel of bedienen de 
tillift” lacht ze.

Vakantie
Volgend jaar zijn Arno en Carien 40 jaar 
getrouwd en willen ze met het hele gezin 
een weekje weg. “Ik heb van alles bekeken 
op internet. Vroeger hadden we een vouw-
wagen en gingen we kamperen in Groede. 
Daar zijn geen huisjes te krijgen, ook geen 
zorgpersoneel. Het Texelhuis, waar Arno een 
week verbleef via de vereniging voor MS-
patiënten, is duur. Landal heeft aangepaste 
huisjes, dan hoef ik alleen een tillift en een 
doucherolstoel te laten komen, maar er zit 
geen wasmachine in en die heb ik wel no-
dig. Het zit er gewoon niet in” besluit Carien 
nuchter.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Het zij zo. Het is je man, dat doe je 
gewoon”. Carien Raaijmakers
Door Nannie van den Eijnden

 

Mantelzorger

Carien 
Raaijmakers

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.

Carien zorgt voor haar man Arno, hij 
heeft al 39 jaar een progressieve vorm 
van MS. Ze is positief en heeft een opge-
ruimd karakter. “Het zij zo. Het is je man, 
dat doe je gewoon” zegt ze opgewekt.

“Arno werd ziek toen we pas een half jaar 
getrouwd waren. In eerste instantie was 
het een ontsteking van het zenuwstel-
sel. Hij ging weer aan het werk als stuka-
door en we kregen twee kinderen. Toen 
er een folder over MS in de bus viel, 
herkende ik wat daarin stond. Een MRI 

scan bevestigde de diagnose. Arno ging 
50% minder werken en werd later 100% 

arbeidsongeschikt. Hij kwam in de WAO 
terecht en is nu 23 jaar thuis” vertelt Carien.

“Van lieverlee komt er steeds iets bij” vult ze 
aan. “De dagelijkse dingen kon hij niet meer 
doen. Voor mij kwam er ook steeds meer bij. Ik 
moest gaan werken en begon bij bakker Frans 
van de Ven, onze jongste dochter zat nog op 
de basisschool. Daarna ging ik bij Edah werken 
en in datzelfde gebouw werk ik nog steeds, al 
bijna 20 jaar” lacht ze. Haar werk is belangrijk 
voor haar, het geeft haar a� eiding en contact 
met mensen, dat vindt ze leuk. Achter de kassa 
is ze in haar element en ze is blij met haar lei-
dinggevende en � jne collega’s.

Privacy
Arno verbleef acht weken in Blixembosch 
en dat leverde geen resultaat op. Hij ging 
steeds verder achteruit en 
werd helemaal rolstoel-
afhankelijk. “De thuis-
zorg komt hem nu 
zes keer per week 

De uitslag van het referendum
 Stembureau’s : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Opgeroepen : 1395 1451 1402 1481 2289 765 1277 1338 700 1645 618 2987 1254

totaal: 18602
 Opkomst % :  99,78 70,85 65,91 68,40 20,05 65,49 75,72 51,49 59,57 52,71 55,34 44,99 45,14

totaal: 56,49%
               
 VOOR 22,05% 296 226 163 248 113 128 159 187 68 220 103 238 168

TEGEN 77,95% 1096 802 761 765 346 373 808 502 349 647 239 1108 398
 Niet geldig 0,00% - - - - - - - - - - - - -
 Blanco 0,00% - - - - - - - - - - - - -
  totaal: 1392 1028 924 1013 459 501 967 689 417 867 342 1344 566

Stembureau’s: 
1 Het Klooster Raadszaal 
2 BS De Dassenburcht
3 BS De Nieuwe Linde
4 Brede School De Wentelwiek

5 Nuenens College
6 Wijkgebouw Scarabee
7 Gasterij Jo van Dijkhof
8 De Crijnsschool
9 Gemeenschapshuis De Koppelaar

10 Gemeenschapshuis D’n Heuvel
11 Gemeenschapshuis Enode
12 Locatie Brede School Oude Landen
13 Gemeentehuis

Nuenen 

Voor of tegen samenvoeging Nuenen en Eindhoven

TEGEN
(rood)

VOOR
(blauw)

Verheugende opkomst van 56,74%

Nuenen stemt met 78% tegen 
herindeling met Eindhoven
Door Gerrit van Ginkel

Een goed gevuld Raboplein in Het Klooster kwam naar de uitslagen van de 
stemming op 10 oktober. Een ruime meerderheid die tegen de herindeling 
met Eindhoven was, tekende zich al vroeg af in de avond.

De Scarabee, De Crijnsschool en De Koppel waren samen al goed voor 1224 
stemmen tegen herindeling en slechts 383 waren voor. Hiermee was de trend ge-
zet en deze tekende zich verder af voor de rest van de uitslagenavond.
Nadat alle 13 stembureaus geteld waren was het aantal tegenstemmers uitgeko-
men op 78%. Van alle stemgerechtigden van 18.000 kwam ruim 10.000 op het-
geen neerkomt op 56,74 %, een cijfer waar Nuenen erg trots op kan zijn.

Traject
Op 26 oktober is er een themadag in Den Bosch waar Nuenen een toelichting 
gaat geven op hetgeen er leeft in het dorp. Op 8 november staat in Nuenen een 
raadsdebat op de agenda met het onderwerp herindeling. Op 23 november vindt 
er besluitvorming plaats  in de Provinciale Staten in Den Bosch,

Reacties
Wethouder Ralf Stultiëns had deze opkomst niet verwacht.  Cees Meijvis van het 
CDA benadrukte dat deze uitslag niet genegeerd kan worden door de Provinciale 
Staten. Hij tekende daarbij wel aan dat door tendentieuze berichtgeving in de 
pers, Nuenen slecht afgeschilderd was de laatste jaren. 

Een regiovisie was wel nodig geweest 
en Mevrouw Spierings van de Provin-
cie dreunde steeds hetzelfde lesje op 
en ging nooit in op inhoudelijke argu-
menten van de Nuenenaren.

Wim Metsemakers die regelmatig pu-
bliceerde in de media als groot voor-
stander van samenvoegen. Hij was 
zeer tevreden over de opkomst maar 
signaleerde dat deze uitkomst slechts 
een moment is in een proces. Hij vond 
de emoties zeer begrijpelijk en de uit-
slag is wel een signaal waar iets mee 
gedaan kan worden.

Jan Wesenbeek van de PvdA roemde 
Nuenen met de geweldig hoge op-
komst. Hij stelde dat nu de Provincie 
weer aan zet is. Tot 28 november heeft 
Nuenen geen invloed meer. In maart 
zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en dan kan er wel veel verande-
ren, volgens Wesenbeek.

2317	  

8192	  
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Herinnering indienen voorstellen 
Vrijwilligersprijs 2018
Het is nog mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Vrijwilligersprijs 
2018! Vóór 1 november moeten deze binnen te zijn bij het Steunpunt Vrij-
willigerswerk. De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilli-
gersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van 
alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de ge-
meente. Deze prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Nuenen aan de betre� ende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar in-
spirerende activiteiten en/of bijzondere 
activiteiten hebben uitgevoerd, komen 
in aanmerking. We nodigen organisa-
ties nadrukkelijk uit om ook jonge vrij-
willigers voor te dragen voor deze vrij-
willigersprijs. De prijs bestaat uit een 
bedrag van € 1000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 

Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commissie 
Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria en 
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen 
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in 
Nuenen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. Het College van Burge-
meester en Wethouders maakt uitein-
delijk de keuze. De burgemeester reikt 
de Vrijwilligersprijs uit tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2018. 
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te ver-
krijgen bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen. Het volledig ingevulde formulier 
moet vóór 1 november binnen zijn bij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
(dus niet beroepsmatig) gedurende een 
langere periode (minimaal vijf jaar) 
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie in Nuenen of voor een 
of meer inwoners van de gemeente 
Nuenen.  De jaren van verricht vrijwilli-
gerswerk, achtereenvolgend verricht 
op meerdere fronten en/of voor meer-
dere organisaties, kunnen bij elkaar 
worden opgeteld. De kandidaat is zelf 

inwoner van de gemeente Nuenen c.a. 
Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of een 
koninklijk/gemeentelijk lintje, komt 
niet in aanmerking voor de Vrijwilli-
gersprijs. Alle leeftijdsgroepen kun-
nen in aanmerking komen voor een 
Vrijwilligersprijs. Vrijwilligers die niet 
bij een vereniging of stichting horen 
krijgen gelijke kansen. 

Criteria om voor de geldprijs 
in aanmerking te komen
Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij de 
Vrijwilligersprijs.
De toe te kennen geldprijs mag op 
geen enkele wijze de selectie van de 
vrijwilliger beïnvloeden.
Als na selectie van de kandidaat voor de 
Vrijwilligersprijs blijkt dat de organisa-
tie die de vrijwilliger voordraagt, al eer-
der de geldprijs heeft ontvangen (bij 
een andere vrijwilliger), wordt gekeken 
naar eventuele andere organisaties waar 
de voorgedragen vrijwilliger werkzaam 
is (of is geweest). De commissie onder-
zoekt welke organisaties dat zijn en de 
selectie vindt plaats door stemming.
Als de geselecteerde vrijwilliger op 
geen enkele wijze verbonden is aan 
een organisatie, dan kan deze persoon 
in overleg met de gemeente een Nue-
nens maatschappelijk doel aanwijzen 
waar de geldprijs naar toe gaat.
Indien twee (of meer) verenigingen 
dezelfde vrijwilliger voordragen wordt 
de geldprijs verdeeld onder de voor-
dragende verenigingen.

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan! Hebt u vragen? Neemt u dan 
contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nue-
nen telefoon: 040 2831675. Het Steun-
punt is onderdeel van het CMD en is 
bereikbaar op ma t/m do van 8.30-
16.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 
uur. U kunt ook een mail sturen naar: 
ismene.borger@levgroep.nl.

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

ismene.borger@levgroep.nl.

De kruidenierswinkel van Rooijakkers op het afgelegen 
Eeneind voorzag in de vorige eeuw in een behoefte. Door de opkomst 
van de auto en de supermarkten werden zulke winkels overbodig. Hoewel? 
Stel je eens voor dat je er in deze tijd nog boodschappen kon halen, te voet 
of op de fiets en meteen de laatste nieuwtjes uitwisselen. Gezellig toch? En 
terwijl Dora de winkel deed, gingen Grard en Piet op de foto met de pasge-
boren drieling, een zeldzaamheid bij koeien. Meer lezen? Kijk ook eens in 
het boek Nuenen op het randje op blz. 244.

kenheid en zelfstandigheid, én de man-
telzorger heeft een keer de handen vrij.

Uitproberen?
Inmiddels hebben de eerste gasten 
zich gemeld, zij het op proef. ‘Den Hui-
kert' wil immers dat alle gasten met 
volle overtuiging deelnemen. Daarom 
zijn kandidaten welkom om een paar 
keer mee te doen en daarna te beslis-
sen of zij wekelijks willen komen.
Iedereen die overweegt zichzelf of een 
relatie te melden voor een dergelijke 
kennismaking, is hierbij uitgenodigd 
om een keer de trip te maken naar ‘huis-
kamer Den Huikert’ ondergebracht in 
Het Huysven, De Huikert 35, 5674 RG 
Gerwen. Wie meer informatie wil kan 
contact opnemen: telefoonnummer: 06 
- 24 65 12 16 of 06 - 14 13 71 31.

Huiskamer Den Huikert   
van start in Gerwen
Met het initiatief van een nieuwe huiskamer voor dagactiviteiten zet WLG 
een nieuwe stap in zorg voor leefbaarheid en welzijn in het dorp. Deze keer 
betreft het een project dat verder strekt dan de lokale grenzen: gasten van 
buiten Gerwen zijn evenzeer welkom in ‘huiskamer Den Huikert’.

Voor wie?
De beoogde gasten zijn mensen die te 
kampen hebben (of dreigen te krij-
gen) met eenzaamheid als gevolg van 
sociaal-emotionele, fysieke of psychi-
sche omstandigheden, waardoor het 
leven een andere ‘smaak’ krijgt. Ie-
dereen die aanvoelt dat hij of zij baat 
heeft bij het samenzijn met anderen 
is kandidaat. 

In sommige omstandigheden is er een 
mantelzorger die een lichtpuntje ziet in 
wekelijkse deelname aan zo’n groep. De 
huiskamer biedt ook voor de mantel-
zorger een moment voor zichzelf. Daar-
mee snijdt het mes voor ‘Den Huikert’ 
aan twee kanten: én de gast heeft een 
wekelijkse activiteit met aandacht en 
zorg voor optimale alertheid, betrok-

Vier werken achtergebleven in atelier

Huis Hugo Brouwer verkocht
Na 40 jaar heeft de voormalige woon- en werkplek van de Nuenense kunste-
naar Hugo Brouwer in ’t Broek een nieuwe eigenaar gekregen. De koper 
vond vier niet gesigneerde schilderijen in het atelier. Ze zijn vermoedelijk 
door Hugo zelf of door een vriend van hem gemaakt, in een experimentele 
fase van zijn schilderkunst. Het zijn enorme doeken. 

Paul Dumay van Kunsthandel Art Du-
may heeft ze getaxeerd en schat in dat 
ze geen hoge waarde hebben. Hij her-
kent er wel de hand van Hugo in. 

Het is onduidelijk waarom deze wer-
ken in het atelier zijn achtergebleven. 

Huiskamerproject 
voor senioren 
zoekt dringend 
chau� eurs
Het Huiskamerproject in Nuenen is 
een organisatie met vrijwilligers die 
activiteiten organiseert voor met 
name de thuiswonende senioren. 
Het project wordt ondersteund door 
LEV Groep.

Het Huiskamerproject is opgezet als 
vorm van ondersteuning en dienstverle-
ning dat er voor zorgt, dat mensen zo-
lang mogelijk in hun thuissituatie kun-
nen blijven wonen. Ook kan het een tij-
delijke overbrugging zijn om het werk 
van mantelzorgers even over te nemen.

Eenmaal per week kunnen senioren 
hiervan gebruik maken en wel op 
maandag- of woensdagochtend van 
09.30 uur tot 13.00 uur. Onze gasten 
worden thuis opgehaald en weer thuis-
gebracht door één van de vrijwillige 
chauffeurs.
Momenteel hebben wij de woensdag-
ochtend dringend een aantal chauf-
feurs nodig. Deze chauffeurs moeten 
in het bezit zijn van een geldig rijbe-
wijs. Om onze gasten goed te kunnen 
vervoeren moet u in het bezit zijn van 
een vier-deurs auto.

Voor informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen met Yvonne On-
stenk, tel. 06-28944570 of email: 
yvonne.onstenk@onsnet.nu

Matineeconcert Van Goghkerkje

Franse Barokmuziek    
bij Cultuur Overdag
In seizoen 2018/2019 organiseert Cultuur Overdag in het Van Goghkerkje 
iedere derde donderdagmiddag van de maand een bijzonder concert. Er is 
 een gevarieerde concertreeks samengesteld met zowel lichte als klassieke 
muziek. 

over de muziek of componist. Op de 
website van Cultuur Overdag is het 
volledige programma te vinden.

Toegangsprijs van het concert is € 12,50 
(inclusief een consumptie na afloop van 
het concert). Kaarten zijn te koop op 
werkdagen tijdens kantooruren aan de 
balie van Het Klooster of via 
www.cultuuroverdag.nl 

Op donderdagmiddag 18 oktober a.s. 
spelen de professionele, internationaal 
gerenommeerde musici Nanneke Schaap 
(viola da gamba) en David van Ooijen 
(teorbe) in het Van Goghkerkje. 
De viola da gamba heeft haar oorsprong 
in de gitaar; de cello en de gamba zijn 
tegelijkertijd ontwikkeld. Een belang-
rijk verschil is dat de gamba onder-
hands en de cello bovenhands wordt 
gestreken. De teorbe is een luit-achtig 
snaarinstrument met extra bassnaren.
Nanneke en David hebben een prach-
tig concert samengesteld waarin de 
Franse barokmuziek centraal staat. Er 
kan geluisterd worden naar muziek 
van onder andere Marais, de Visée, 
Hume en Forqueray. Tussen de ge-
speelde stukken wordt kort iets verteld 

1.50 m breed x 2.00 m hoog

2.00 m breed x 1.00 m hoog (beste werk)

1.40 m breed x 1.00 m hoog (vermoedelijk 
geschilderd door een vriend van Hugo)

1.00 m breed x 1.30 m hoog

De nieuwe eigenaar van het huis en 
atelier in ’t Broek zoekt liefhebbers van 
deze stijl en het werk van Hugo. Men-
sen die interesse hebben in deze schil-
derijen kunnen contact opnemen met 
Annette Scholte Albers via email:
ascholtealbers@onsbrabantnet.nl

Wilt u EHBO of 
reanimatie leren? 
Het kan in Nuenen!
Het nieuwe seizoen van EHBO-ver-
eniging Nuenen c.a. staat voor de 
deur. We starten weer met cursus-
sen voor iedereen die niet met lege 
handen wil staan als er wat gebeurt. 
U kunt kiezen uit:

EHBO-cursus voor volwassenen (incl. 
reanimatie en bediening AED), leidt 
op voor het landelijk erkende diploma 
van het Oranje Kruis. Deze tiendelige 
cursus start op woensdagavond 14 no-
vember om 19.30 uur. Vervolgens elke 
woensdagavond t/m 20 maart 2019.

EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact komt 
met kinderen. Dus oma’s en opa’s, pa-
pa’s en mama’s, maar ook professio-
nals. Deze vierdelige cursus start op 
donderdagavond 8 november om 
19.30 uur. Vervolgens elke donderdag-
avond t/m 13 december 2018.

Cursus Reanimatie en AED-bediening 
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk 
eenvoudige vaardigheden in slechts 1 
avond, met theorie maar vooral prak-
tijk. U beheerst de reanimatietechniek 
en kunt met een gerust hart een AED 
van de muur halen én bedienen. We 
starten op woensdagavond 17 oktober 
om 19.00 uur. De training duurt tot 
23.00 uur.

Hebt u al een diploma reanimatie? Om 
dat geldig te houden kunt u deelnemen 
aan de herhalingscursus op woensdag-
avond 24 oktober. Ook dan starten we 
om 19.00 uur. De tweede mogelijkheid 
is op dinsdagavond 27 november. Laat 
uw diploma niet verlopen!

Prijzen: EHBO voor volwassenen 
€150,- | EHBO aan kinderen €100,- | 
Reanimatie €40,- | Herhaling reanima-
tie €30,-. Cursussen worden mogelijk 
(voor een deel) vergoed door uw zorg-
verzekeraar. Wij adviseren u dit na te 
vragen. 
Bovenstaande opleidingen worden ge-
geven in dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
Koppel 1 te Nederwetten. 
 Wilt u meer informatie of inschrijven? 
Stuur een bericht naar: ehbo.nuenen@
onsnet.nu of kijk op 
www.ehbonuenen.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 11 oktober
11.30 uur Voorleeslunch Bram Soetendal 

bibliotheek Dommeldal  
Gasterij Jo van Dijkhof

Vrijdag 12, 19, 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Zaterdag 13 oktober
20.30-02.00 uur ‘Club No Nonsense’ 
presents SoulBeach met DJ Shurandi

Het Klooster

Zondag 14 oktober
08.30-10.00 uur. ‘Dak van Brabant’ 

Mountainbiketocht voor ATB-ers. 
Vertrek veldtoertocht vanaf NKV-kantine 

op sportpark Wettenseind. 

t/m zondag 14 oktober
Janssen Kerres Goudhoek 

Open tennistoernooi  
TV de Goudhoek aan de Polder in Gerwen

Zondag 14 oktober
15.00 uur lezing door Marc van Dijk over

‘De paus van Amsterdam’
i.h.k.v. Huub Oosterhuis wordt 85

H. Clemenskerk Nuenen

t/m zondag 13 januari 
woe- en zondag 13.00-17.00 uur. 

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery

De Huufkes 34, Nuenen

 Zondag 14 oktober 
20.00 uur Nuenen helpt Sulawesi

KC ‘de Regenboog’, Sportlaan 5, Nuenen

Donderdag 11 oktober
10.00-12.30 uur Workshop Art on Wood

In de werkplaats van SHE Art Gallery, 
De Huufkes 34, Nuenen

Dinsdag 16 oktober
13.30 uur KBO fi lm ‘Deux jours, une nuit’

Dorpshuis van Lieshout

Woensdag 17 oktober 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Donderdag 18 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: 

klassieke muziek door Nanneke Schaap
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 18 oktober
19.30 Ontmoetingsavond 

ruilkring Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 18 oktober
20.00 uur Drijehornick lezing 

middeleeuwse kastelen in Brabant
Basisschool de Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat, Nuenen

Donderdag 18 oktober
20.00 uur Voordracht over 

veranderend klimaat door Rini Kersten
IVN Laarbeek in De Bimd, 

Beekseweg 3 in Aarle-Rixtel

Vrijdag 19 t/m maandag  22 oktober
Dorpskermis Gerwen 

Ter hoogte van Café De Stam, Gerwen

Vrijdag 19 oktober
20.00 uur Kienavond

Het Dorpshuis Lieshout

Zondag 21 oktober
Wandeltochten wandelsportvereniging OLAT

start en fi nish vanaf 
strandbad Nuenen Enodedreef 3

Zondag 21 oktober
14.00-18.00 uur Liveband ‘Old Fashion’ 

60/70 jaren muziek  
Het Klooster

Zondag 21 oktober
15.00-17.30 uur ShantyCafeé

Café Ons Dorp
17.00 uur Markant en DJ Nick 

Café De Stam Gerwen

Zondag 21 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Bourbon Street (Be)
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen

1-09 grijze baan herfstblad (346x230)

Herikhof 32, 5672 BV  Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 15 oktober om 
12.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. Aansluitend 
volgt de begrafenis op begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat 48a 
te Nuenen.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.30 uur, waar tevens gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

Riënts is thuis aan de Herikhof 32 te Nuenen. 
U bent welkom hier persoonlijk afscheid van hem te nemen op dinsdag 
tussen 10.00 en 21.00 uur en op woensdag tussen 10.00 en 19.00 uur.

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er altijd 
voor iedereen was, is overleden ons pap, schoonvader
en opa

Riënts Slippens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Riet Slippens-van Gils † 2013

 Hengelo, 14 juni 1938            † Veldhoven, 6 oktober 2018

Yme en Mariëlle
 Stan
 Rick
 Tom
 Evi

Bertje en Jurgen
 Bram en Sophie

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, 
waarin hij er altijd voor iedereen was, 
is overleden ons pap, schoonvader en opa

Riënts Slippens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Riet Slippens-van Gils † 2013

✩ Hengelo, 14 juni 1938 † Veldhoven, 6 oktober 2018

 Yme en Mariëlle
  Stan, Rick, Tom, Evi

 Bertje en Jurgen
  Bram en Sophie

Herikhof 32, 5672 BV Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 
15 oktober om 12.00 uur in de H. Clemenskerk aan 
het Park te Nuenen. Aansluitend volgt de begrafenis 
op begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat 48a 
te Nuenen.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.30 uur, waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, hopen wij u 
middels deze advertentie te bereiken.

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl   www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

 Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
 Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.

Op 92 jarige leeftijd is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma vredig 
ingeslapen. Tot op het laatste moment behield zij levenslust en interesse in 
haar omgeving. 

Riet 
Maria Elizabeth Theresia Vroomen-Beutener

echtgenote van 

Laurens Vroomen  

✩ Tiel, 16 januari 1926   Nuenen, 29 september 2018

 Anita en Philippe Tondu-Vroomen

 Patricia Vroomen en Machiel Kuipers
  Anouk, Roos, Ole
 Alphons Vroomen
  Laurens, Stephan, Anne, Pieter

We hebben afscheid genomen op donderdag 4 oktober in de H. Clemenskerk 
in Nuenen. Zij is begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Correspondentieadres:
De Groof Uitvaartverzorging, Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger mevrouw 
M. Habraken.
Zondag 14 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en mevrouw M. Habraken. 

Misintenties 
Zaterdag 13 oktober 18.30 uur: Toos 
Hurkmans - Damen en overleden fa-
milieleden; Drieka van de Tillaart.

Zondag 14 oktober 11.00 uur: Tijn en 
Jo Smits Kuijten; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Jan en Gusta Swinkels - 
Veldkamp en schoonzoon Hans Strij-
bosch; Toos Hurkmans - Damen en 
overleden familieleden; overleden ou-
ders Tinie van Grotel en Lies van Gro-
tel - Verberne; Leo en Tonnie Verhap-
pen - Aarts; Cobie Stachuletz - Dok-
man; Gerard van Roosmale (vanwege 
trouwdag); Louis van der Linden.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Guus 
Bartholomeus, Lijsterbesstraat 8 en 
Sterre Lansman, Weverstraat 44. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden José 
de Los Santos, Koolmeeshof 10, Riet 
Vroomen - Beutener, Margot Bege-
manstraat 9 en Rieky Raessens - van 
de Ven, Margot Begemannstraat 9. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker mevrouw M. Feuth. 

Misintenties
Uit dankbaarheid bij gouden bruiloft 
van Joop en Riet Bierhoff; Corrie 
Martens - Geven; Riet de Groot - de 
Laat; Thea Maas - Köhnen, vanwege 
verjaardag; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Dora van den Boomen - Schee-
pers; Mien van Hoof - Brugmans, 
vanwege verjaardag.

Mededelingen
Geen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 oktober  09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastoraal 
werker mevrouw M. Feuth.

Misintenties 
Jo Teunisse-Biemans; Jan van der Loo; 
Frans Saris en overleden familie; Toon 
Meijers.

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

Zondag 14 oktober zal in de dienst 
voorgaan ds. Karin Seijdell uit Eind-
hoven. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor de Wereldvoedseldag. 
Zoals altijd bent u op donderdag tus-
sen 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 11 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, Feest van het Moederschap van de 
H. Maagd. 
Vrijdag 12 oktober. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 13 oktober. 08.30 uur H. 
Mis, H. Eduardus, koning en belijder. 

Zondag 14 oktober. 21ste zo. na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 15 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H. Theresa van Avila. 
Dinsdag 16 oktober. 18.30 H. Mis, 
Kerkwijdingsfeest van de kerken waar-
van het wijdingsfeest onbekend is. 
Woensdag 17 oktober. 07.15 uur uur H. 
Mis, H. Margaretha Maria Alacoque, 
maagd. De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.nl. 
Bekijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

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

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

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
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NKV 1 grijpt net naast overwinning tegen Fortissimo 

NKV - Fortissimo  18-23 
Afgelopen zaterdag mocht het vlaggenschip van de korfbalclub uit Nuenen, 
NKV 1, aantreden voor alweer de derde wedstrijd van het veldseizoen tegen 
Fortissimo uit IJsselstein (U).

SPORT
NKV benoemd Karel Beks   
tot Lid van Verdienste
Tijdens haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 26 september heeft 
NKV Korfbal Karel Beks benoemd tot Lid van Verdienste. Karel werd in het 
zonnetje gezet vanwege zijn vele functies die hij gedurende zijn ruim 50 ja-
rig lidmaatschap van NKV heeft vervuld.

NKV kiest Tim Wigmans   
tot NKV’er van het jaar 2017/18
Tijdens haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 26 september heeft 
NKV Korfbal Tim Wigmans gekozen tot NKV ‘er van het jaar 2017/18. Tim 
werd met deze uitverkiezing in het zonnetje gezet vanwege zijn vele func-
ties die hij het afgelopen verenigingsjaar binnen NKV heeft vervuld.

van de redactie, grafisch ontwerper 
van de omslagen van het Clubblad en 
het Logo van NKV, meedenker en 
-doener binnen de diverse werkgroe-
pen en meer recentelijk: gids van de 
recreatieve wandeltochten, spelleider 
bij de winterse Rikavonden, noeste 
werker binnen de Accommodatie 
werkgroep waar wekelijks het onder-
houd van de fraaie accommodatie 
wordt verzorgd en bovenal iemand 
waarop NKV nooit tevergeefs een be-
roep doet.

De oorkonde en bloemen werden Ka-
rel overhandigd door Sandra Raaijma-
kers, secretaris van NKV Korfbal.
 

Namens het 
Bestuur van NKV, Korfbal

Tijdens een goed bezochte ALV was het 
voor Karel een verrassing! Met symbo-
len uit zijn eerste jaren bij NKV, zijnde 
schoenveters, een paar nylons en een 
foto van zijn 2CV, werd de aanwezigen 
gevraagd of iemand het verhaal achter 
deze voorwerpen kenden. Het was ty-
pisch Karel die de 2CV herkende maar 
zich bij de veters en nylons geen beeld 
meer wilde of kon vormen. Met behulp 
van de aanwezigen werd het verhaal ge-
reconstrueerd: “bij uitwedstrijden kon 
je nooit rekenen op de ANWB dus had 
Karel altijd een speciale 2CV-kit bij: ve-
ters en Nylons om de aandrijfsnaren te 
kunnen vervangen”. 

Juist op de aandrijfsnaar wees het Be-
stuur in haar opsomming van de vele 
verdienste van Karel binnen NKV: lid 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering werd door de aanwezigen 
de NKV’er van het jaar gekozen. Geno-
mineerd waren: Anouk Cramer, Lars 
Smits en Tim Wigmans. Het was voor-
zitter Henri van den Nieuwenhof die 
tegen het ein de van de vergadering de 
stemuitslag bekend mocht maken. 
Tim heeft binnen NKV naast zijn plek 
als speler binnen de selectie de afgelo-
pen jaren vele functies als vrijwilliger 
ingevuld. We noemen er een 2-tal die 
bijzonder gewaardeerd worden: Trai-
ner/Coach van NKV B, intern ook wel 
bekend als Team Tim, en Scheidsrech-
ter van vele wedstrijden. NKV zit Tim 
in de genen en dat straalt hij uit!
De bloemen werden Tim overhandigd 
door Sandra Raaijmakers, secretaris 
van NKV Korfbal. Een speciale pla-
quette met zijn naam zal eerdaags wor-
den toegevoegd aan het Tableau 
NKV’er van het Jaar wat prominent in 
het Clubhuis aanwezig is.

Bestuur van NKV, Korfbal

PUZZELHOEKWeek 41

Horizontaal: 1 poëet 7 onzeker 13 in orde 14 geldschieter 15 ex cathedra 16 water in Utrecht 
17 plaats in Gelderland 18 karaat 20 inhoudsmaat 21 Ierse verzetsgroep 23 langspeelplaat 
25 bergplaats 26 dus 28 oude munt 30 vrouwelijk dier 32 beving 34 larie 36 watering 
37 deel van een wet 38 benadelen 41 geestrijk vocht 44 uniek 45 grassteppe 47 gekheid 
48 persoonlijk voornaamwoord 49 Europees Parlement 51 gravin van Holland 52 de jongste 
53 na Christus 54 vierhandig zoogdier 56 onbeschoft 58 achter 60 later 62 aldus 
6363 aanstoot geven 64aanstoot geven 64 exclusief

Verticaal: Verticaal: 11 duister 2 ego 3 hoogfrequent 4 plaats in Gelderland 5 een zekere 6 schatting 
7 grote zee 8grote zee 8 teug 9teug 9 kleur 10 bijwoord 11 dat is 12 skihelling 19 zitvak 20 bestuur 
22 rondhout 24rondhout 24 geestelijke 25geestelijke 25 Amerikaanse president 27 gedaan en laten 28 handigheid 
29 buideldier 31 per expresse 33per expresse 33 Europeaan 35 Nederlands dagblad 38 hij die 
39 onmeetbaar getal 40onmeetbaar getal 40 imiteren 41imiteren 41 indiaan 42 hoc est 43 beroep 46 met dank 
50 koppel 52 maand 55 groet 57groet 57 moerasvogel 59 slee 60 neon 61 debet 62 zijns inziens

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

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

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

Oplossingen wk 40
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

BASISGEGEVENSBASISGEGEVENS

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.
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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:
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Sudoku

week 39, Mw. A. Aldenhoven, Nuenen.

 Z&PV Nuenen op promotieplaats
Tijdens de eerste verenigingscompetitie wedstrijd in Oosterhout hebben de 
zwemmers van Z&PV Nuenen een zeer sterke indruk gemaakt. In een strijd 
met drie andere teams wisten ze bijna de helft van de afstanden winnend af 
te sluiten met in totaal 58 persoonlijke records. Mede daardoor staat de 
ploeg uit Nuenen na de eerste van vier wedstrijden op plaats vier in de lan-
delijke A klasse, wat aan het eind van het seizoen promotie naar de Hoofd-
klasse zou betekenen.

Dikke PR’s
De grootste verbetering van de middag kwam op naam van Johannes van Hemert 
die op de 50vlinder bijna 12 seconden van zijn PR haalde. Maar ook de 9 secon-
den die Charlotte Hoogendoorn van haar 200vrij of de 5 seconden die Michelle 
de Klerk van haar 100vlinder haalde waren van grote klasse. Tel daarbij ook de 4 
seconden verbetering van Nienke van Lieshout op de 100vlinder, of de dikke 10 
seconden van Tim van Nispen op dezelfde afstand en het mag niet vreemd gevon-
den dat de Nuenense ploeg zo hoog staat op de ranglijst.

Zwemmen

Korfbal

NKV benoemd Karel Beks   

NKV, van oudsher een zondagsvereni-
ging, is dit jaar ingedeeld bij meerdere 
zaterdag verenigingen en dit vergt dan 
ook wat aanpassingen voor de selectie 
om met volledige focus een wedstrijd 
te kunnen aanvangen.
De eerste helft ging tot 2 minuten voor 
de rust gelijk op qua scores aan beide 
kanten. NKV had het korfballend iets 
lastiger tegen een zeer fysiek spelend 
Fortissimo. Net voor rust kon Fortissi-
mo, na later blijkt, een beslissende voor-
sprong pakken.
De tweede helft probeerde NKV mid-
dels meer inzet, een aantal wissels en 

meer beweging het gat met Fortissimo 
te dichten. Helaas wist NKV geen raad 
met de eerste overtredingen en het fy-
sieke spel die keer op keer plaats von-
den en kreeg het daardoor onnodig 
veel strafworpen en vrije ballen tegen.
Ondanks een uitblinkende Sofie Loos 
liep het eerste team van NKV tegen 
een terechte maar onnodige nederlaag 
aan van 18 tegen 23.

Aankomende zondag zal NKV 1 afrei-
zen naar de titelfavoriet Ten Donck 1 
uit Ridderkerk. Kan er wellicht gestunt 
worden?

Jonkies en senioren
In de jongste leeftijd waren het Ralph Spanjers, Koen 
van den Wildenberg, Marc Henraat, Liselot van der Vel-
den en Julie van Nispen die allen met minimaal 1 PR 
naar huis gingen. Bij de oudere zwemsters vielen onder 
andere de 100wissel van Lot Sauren, de 100school van 
Monique Huizing (voor het eerst onder de 1.30) en de 
100wissel van Nikita van der Ouden op. Laatstgenoem-
de zorgde verder met een mooie 4.39.41 op de 400vrij 
ook op die afstand voor een mooie score. Bij de heren 
was die eer weggelegd voor Wouter Sijmons in 4.20.44 
en tekenden Ruud van Heerbeek (100school), Bram 
Zwetsloot (200school), Milan Meurs (100rug) en de 
4x50vrij estafette voor Nuenense overwinningen.

Estafette overwinningen
Die laatste strijd werd met 1.39.03 beslecht in het voordeel 
van Ruud, Martin de Wildt, Milan en Thomas van Mierlo, 
vlak voor de 1.39.31 van Joeri Phaff, Sven Kardol, Wouter 
en Bram. Bij de dames zorgden Merel Phaff, Robin Goos-
sens, Colet Claessens en Susan Teijken dat de concurren-
tie het moest doen met de 2e en lagere plaatsen.
De 2e ronde van de competitie zal op 13 januari ge-
zwommen worden in Papendrecht.

Sinterklaas Kienen 
bij BV ‘De Klos’
Maandag 5 november 2018. In café/
zaal ’t café  van Lieshout, Dorpsstraat 
58-60, 5737 GD Lieshout. Zaal open 
18.30 uur.

Repair Café Laarbeek
Woensdag 17 oktober organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Deze middag vindt plaats in 
het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.

Iers Sessie Festival
Beste muzikant / 
muziekliefhebber,
Op 4 november vindt in Nuenen het 8steIers sessie 
Festival plaats. In vier kroegen rond en nabij het Park 
zitten de sessiegroepen uit enkele steden van Neder-
land, Duitsland en België.

Wie interesse heeft om te komen luisteren kan vanaf 
14.00 uur overal terecht. Wie mee wil spelen kan aan-
schuiven op alle locaties, het maakt de reünie compleet. 
Gratis toegankelijk in alle locaties.
Wie vooraf wil kiezen kan afgaan op de volgende indeling:
In ‘Ons Dorp’ speelt de sessiegroep uit Gent onder lei-
ding van Maarten Marchau.
In ‘Schafrath’ speelt de sessiegroep uit Breda onder lei-
ding van Michiel Kuijs.
In ‘Bar van Gogh’ speelt de sessiegroep uit Alkmaar on-
der leiding van Auke Hofstra’’.
In ‘Le Souris’ speelt de sessiegroep uit Düsseldorf onder 
leiding van Jens Barabasch’’.

In Weverkeshof spelen ‘The Ol’ Foxes’ en de groep slow 
sessiemuzikanten en zangers van de Nuenense -Ierse- 
scene. Tot slot: in ‘Café René’ staat het talentpodium met 
een line-up van jonge folk-groepen.

Welkom, Kees, Maria, Justus, Rikie, Kees.

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.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Vrijdag 12 oktober 
EMK 1 (zaal) - Westerhoven 1 . . 20.00
EMK 2 (zaal) - Sint Joris 2  . . . . . . 20.55
Zaterdag 13 oktober 
EMK VE1 - Nuenen VE 2 . . . . . . . . 15.30
EMK G1G - Haarsteeg G1G . . . . . 10.00
Zondag 14 oktober 
Hoogeloon 1 - EMK 1 . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Spoordonkse Boys 2 . . . 11.00
EMK 3 - Acht 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Pusphaira 2 . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Woenselse Boys 4 . . . . . 12.45
Acht 5 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Tilburg VR2 - EMK VR1 . . . . . . . . . 10.00

RKGSV Gerwen
Zondag 14 oktober
RKPVV 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Geldrop 4 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . 10.30
RKGSV 3 - Terlo 4  . . . . . . . . . . . . . . 10.00
DBS 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 12.30
RKGSV VR1 - Dommelen VR1  . . 12.30

RKSV Nuenen
Zondag 14 oktober
De Meern - Nuenen1  . . . . . . . . . 14.00
Nuenen VR1 - Nijnsel VR1  . . . . . 14.30
RKSV Heeze 2 - Nuenen 2  . . . . . 12.00
Nuenen 3 - SCG’18 3  . . . . . . . . . . 12.00
SV Valk. VR1 - Nuenen VR3 . . . . . 10.00
SCG’18 5 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - SV Budel 4  . . . . . . . . 10.00
Maarheeze 6 - Nuenen 7  . . . . . . 12.00
Nederwetten 3 - Nuenen 8  . . . 12.00
Nuenen 9 - HSE 3  . . . . . . . . . . . . . 14.30
DVS 4 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . . 10.00 

NKV Korfbal
Zaterdag 13 oktober 
NKV 4 - OEC 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Zondag 14 oktober 
Ten Donck 2 - NKV 3 . . . . . . . . . . . 13.00
DKB 2 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Ten Donck 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . 14.30

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

INRUIL ACTIE

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting

RUIL NU UW ’OUDE’ 
 WINTERJAS EN/OF 
   WANDELSCHOENEN IN.

        ONTVANG 15.-/25.-  
 OF 35.- KORTING!*

Wandelen maakt je gezond & fit!
Hoe komt het dat je van wandelen gezond en � t wordt? Dagelijks minstens 
een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop. Wandelen is goed voor al-
les. Hart en longen worden er sterker van, je geheugen wordt beter. Het is 
heel goed voor je humeur. Je bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, ge-
wicht en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En dat allemaal door 
heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen. 

Waar moeten we op letten
Goede wandelschoenen sluiten goed 
aan bij de activiteit en intensiteit 
waarmee je gaat wandelen. En, heel 
belangrijk, ze passen bij je specifieke 
voetvorm. Ga altijd naar een gespeci-
aliseerde winkel zoals Adventure Sto-
re waar je voeten opgemeten worden 
in lengte en breedte en vraag om een 
2D digitale scan van je voetafdruk, zo-
dat je goed kan zien hoe de drukver-
deling is en of dit aangepast moet 
worden. Ruimte is comfort. Een stevi-
ge zool met goede torsiestijfheid en 
hakstabiliteit zorgen ervoor dat u lan-
ge afstanden comfortabel kunt afleg-
gen. Hebt u een klacht met betrekking 
tot uw voeten, kom langs bij onze ad-
viseurs en indien nodig maken we een 
afspraak met onze huispodotherapeut 
Emile Itz (podotherapeut). 

Wat hebben we verder nodig 
Naast de schoenen zijn naadloze wan-

delsokken van Falke of Smartwool 
ook heel erg belangrijk voor het af-
voeren van vocht en het voorkomen 
van blaren. Ook geven goede wandel-
sokken meer comfort tijdens het 
wandelen. 
Vergeet ook naadloos en vochtregule-
rend ondergoed niet, dit zorgt ervoor 
dat de huid droog blijft en verminderd 
schuurplekken. Uiteraard geldt dit 
ook voor de verdere laagjes kleding. 
We moeten ook rekening houden met 
de temperatuur, wind en regen. Een 
goede rugzak of heuptas kan handig 
zijn om je eten en drinken mee te 
nemen.

Tips of advies
Kijk voor meer tips op www.adven-
turestore.nl waar je diverse checklis-
ten kunt uitprinten voor bijv. het 
voorkomen van blaren, schoenonder-
houd en nog veel meer interessante 
wetenswaardigheden.

EMK - HMVV 5-0
Door Jacques Ribot

Zowel EMK als Hooge Mierde begonnen aarzelend aan de wedstrijd. In de 6e 
minuut knalde Ruud Boerema de bal tegen de paal, maar dat was nog niet 
het signaal voor EMK om verder aan te pakken. 

In de 10e minuut had HMVV de pech 
dat de centrumspits geblesseerd uit-
viel. Toch bleven de bezoekers jagen 
op de bal met druk naar voren. Zo 
moest Mark Faassen een goede red-
ding doen op een schot gericht naar de 
hoek van het EMK-doel. Na een half 
uur verminderde de druk op EMK en 
Rick van den Bogaard kon nu makke-
lijker langs zijn tegenstanders komen. 
Op zijn voorzet in de 31e minuut, kon 
Bas Verberne de bal met een volley 
langs de keeper plaatsen 1-0. HMVV 
was nog niet bekomen van de achter-
stand of Ruud Boerema probeerde 
twee minuten later opnieuw een af-
standsschot en had nu wel succes 2-0. 

Na de rust, bleek dat HMVV toch veel 
pijlen had verschoten en was het team 
niet meer in staat om druk uit te oefe-

nen op EMK. De 3-0 kwam er door een 
hard schot van Rick van den Bogaard. 
De doelman kon dit schot niet onder 
controle krijgen, waardoor de goed ge-
volgde Bas Verberne de bal simpel kon 
binnenkoppen. EMK ging nu door. In 
de 63e minuut was er een vrije trap die 
verzilverd werd met een kanonskogel 
door Ruud Boerema langs een opge-
stelde muur van spelers 4-0. Drie mi-
nuten later hinderden de bezoekers el-
kaar in de verdediging op een voorzet 
van Rick van den Bogaard. De net in-
gevallen Kevin Aarts liet de doelkans 
niet liggen 5-0. Het spelpeil zakte hier-
na aan beide kanten. HMVV was niet 
meer in staat om doelkansen af te 
dwingen. De wedstrijd werd geleid 
door een goed leidende scheidsrech-
ter. ‘Man of the match’ bij EMK: Rick 
Slaats.

Nog steeds geen punten voor RKVV Nederwetten

VOW - Nederwetten 3-1
Door Louis Staals

In de eerste helft was Nederwetten ze-
ker niet de mindere van medekoploper 
VOW. Een mooie vrije trap van VOW 
werd in de 25e minuut prima gestopt 
door keeper Jordy van den Boogaard 
en een prima aanval via Roy Sleegers 
leidde net niet tot een doelpunt van 
Toon van Rooij. Een licht gegeven gele 
kaart aan Ben van den Burg werd Ne-
derwetten uiteindelijk fataal in deze 
wedstrijd. In de 40e minuut van de eer-
ste helft probeerde Ben van den Burg 

een aanval van VOW onschadelijk te 
maken in het strafschopgebied en dat 
gebeurde in de ogen van de scheids-
rechter onreglementair. Dit betekende 
de 2e gele en de daaruit voortvloeiende 
rode kaart voor van der Bruggen en een 
penalty voor VOW. Ondanks dat kee-
per van den Boogaard in eerste instan-
tie de inzet kon keren, maakte Bart van 
de Oever uit de rebound alsnog de 1-0. 
Met 10 man en toch enigszins geknakt 
werd het 3 minuten later ook nog 2-0 

Synchroonzwemsters  
behalen diploma's
Afgelopen zondag 7-10 hebben de Nuenense synchroonzwemsters enkele 
diploma's gehaald.

8 meisjes behaalden het basishouding diploma. 3 van deze meisjes behaalden te-
vens ook het tweede diploma de zeilboot, en 1 meisje behaalde het balletbeen di-
ploma. Nadat ze eerst super hard hebben moeten trainen hiervoor, hebben ze op 
deze dag ook een super prestatie geleverd. De meisjes moesten eerst enkele banen 
zwemmen, bijvoorbeeld schoolslag, rugcrawl en vlinderslag. Daarna hebben ze 
nog verschillende figuren moeten laten zien en natuurlijk moesten ze ook op mu-
ziek zwemmen. Rixt, Femke, Sela, Fenna, Julia, Guusje, Sterre, Sanne en Amber 
gefeliciteerd met jullie behaalde diploma's. 
Houd je van zwemmen en dansen en denk je dit is iets voor mij, heb je zwemdi-
ploma A en B kom dan gezellig een keertje mee zwemmen.

De Nuenense Synchroonzwemsters met hun behaalde diploma’s 

Synchroonzwemmen

RKGSV onterecht bestolen van 3 punten

RKGSV - ELI 0-0
Op zondag 7 oktober speelde RKGSV thuis de derby tegen ELI. Na een mooie 
overwinning vorige week tegen de Mortel, waren de groen-witten uit Ger-
wen vastbesloten om hun eerste thuisoverwinning van dit seizoen pakken. 
ELI is een jonge ploeg die heeft te kampen met veel blessures aan het begin 
van het seizoen. Ook Gerwen heeft te maken met wat blessures en oogt 
daardoor nog niet helemaal oksel fris. Daarentegen hadden we wel te ma-
ken met een bezoek van onze tropische verassing Gijs Vorstenbosch, die een 
aantal dagen terug was op Nederlandse bodem vanuit Curaçao. Deze ver-
rassing zorgde ervoor dat er wat meer keuze was bij RKGSV. 

meest merkwaardige van deze middag. 
Bij het aanbreken van de slotfase gaf 
Gerwen nog wat gas bij, daardoor werd 
ELI helemaal teruggeduwd. In de 89e 
minuut was het Tom van de Berk die 
van rechts de bal laag voorgaf in het 
strafschopgebied en daardoor Tim van 
Berlo wist te bereiken, die op zijn beurt 
achter het standbeen de bal in de verre 
linkerhoek wist te krijgen. RKGSV had 
eindelijk haar verdiende treffer, maar 
deze werd per slot van rekening onte-
recht afgekeurd wegens buitenspel. Na 
de wedstrijd wilde de vlagger van ELI 
nog even zijn gelijk halen waardoor het 
op weg naar de kleedlokalen nog span-
nend werd. Een zeer domme en on-
sportieve actie van de vlagger van ELI. 
De verder sportieve wedstrijd eindige 
dus in een 0-0 eindstand. Komende 
zondag gaat het ongeslagen RKGSV op 
bezoek bij RKPVV uit Helmond. 

In de warming-up bleek Menno Vos 
niet fit genoeg om te spelen, en werd 
hij vervangen door Gijs. Met deze wis-
seling trad Gerwen aan voor de eerste 
helft, waarin RKGSV het sterkste van 
het spel had. De verdediging van Eli 
had haar handen vol aan het Gerwense 
offensieve spel. De vele kansen die 
RKGSV kreeg, lieten ze wel onbenut en 
zo konden z e na 45 minuten een 0-0 
ruststand noteren. De tweede helft leek 
ELI wat feller uit de kleedkamer te ko-
men en beet de Lieshoutse formatie 
wat meer van zich af. Maar echt grote 
kansen leverde dit niet op, RKGSV 
bleef heer en meester over de wedstrijd 
en creëerde volop kansen. Net als in de 
eerste helft had de groen-witte forma-
tie niet het geluk aan haar zijde, ze 
stuitte steeds op een uitgestoken been 
of de keeper. Gezien het spelbeeld was 
de 0-0 tussenstand misschien wel het 

Kevin Aarts scoort de 5-0

Ondanks hard werken heeft het vaandelteam van Nederwetten nog steeds 
geen enkel punt binnen kunnen slepen in deze nog prille competitie. Tegen 
het hooggeplaatste VOW uit Zijtaart ontbrak het ook afgelopen zondag 
weer aan het beetje geluk, maar er zit progressie in het team. 

door Stan van der Heyden die een 
voorzet mooi kon binnen lopen. Dit 
werd ook de ruststand.
In de 2e helft probeerde Nederwetten 
ondanks de numerieke minderheid 
toch nog de bakens te verzetten. Een 
grote kans voor Toon van Rooij en de 
tomeloze inzet van vooral Wim van 
Kronenburg kwamen echter niet tot 
resultaat. Uit een dieptepass kon Bart 
van de Oever alsnog de Nederwetten 
keeper met een mooie lob verschalken 
en de 3-0 op het scorebord zetten. Een 
duidelijke overtreding in het straf-
schopgebied op Wim van Kronenburg 
werd door de scheidsrechter niet als 
zodanig beoordeeld en een penalty aan 
Nederwetten onthouden. Een wissel 
voor Toon van Rooij en Tim Bunthof 
voor Hein Snellen van Vollenhoven en 
Tom Raaymakers konden het tij voor 
Nederwetten niet meer keren. Alleen 
de altijd sterke Willem van Rooij kon 
de eretreffer, op een mooie vrije trap 
van Thijs Merks met een mooie kopbal 
afronden 3-1. En toen de compleet leeg 
gespeelde Wim Kronenburg ook nog 
met een blessure het veld moest verla-
ten en het aantal wissels was verbruikt 
moest Nederwetten met 9 man met 
hangen en wurgen het einde van deze 
wedstrijd halen. Ondanks de nederlaag 
zien de supporters toch progressie en 
hoop en vertrouwen  voor het verdere 
verloop van deze competitie.

Speel gratis  
tennis en padel  
tot eind 2018 bij  
TV de Lissevoort
De aanleg van de eerste twee Nuenen-
se padelbanen bij TV de Lissevoort 
verloopt voorspoedig. Begin novem-
ber zal de officiële opening zijn van de-
ze padelbanen. Dat vieren we met een 
bijzondere eindejaarsaanbieding!
Wie nu lid wordt van TV de Lissevoort 
kan tot eind 2018 gratis tennis en padel 
spelen (alleen het inschrijfgeld van 
€ 25,- is verschuldigd). Lidmaat-
schapskosten 2019 staan vermeld op 
de website www.tvdelissevoort.nl bij 
‘Vereniging’ - ‘Lidmaatschap’.
Interesse? Meld je dan aan door een e-
mail te sturen aan ledenadministra-
tie@tvdelissevoort.nl, onder vermel-
ding van ‘Eindejaarsaanbieding’. 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

PRAKTIJK
ALTERNATIEVE GENEESWIJZENHerkent u dit?

U komt in uw leven veel uitdagingen tegen, waarin u                                                                                                                
regelmatig vastloopt. U wilt ze wel oplossen, maar u
weet niet altijd hoe.

Soms ziet u het zelfs helemaal niet meer zitten en wordt 
alles u teveel. 
Denk dan eens aan een oplossing met behulp van 
cognitieve therapie, waarbij u handvatten aangereikt 
krijgt die uw leven weer op de rit kunnen zetten of aan 
hypnotherapie, waarbij uw gedrag verandert door een 
andere mindsetting.

Hebt u of uw kind, last van stress, een depressie, een 
burn-out of een verslaving, een fobie of van angsten 
en onzekerheid? Aarzel dan niet en neem contact op 
voor een afspraak zodat wij kunnen kijken of we kunnen 
helpen.

René van der Valk. 

Sociaal Psychisch Therapeut | Hypnotherapeut
0651334155 | r.valk41@gmail.com | www.alternatief-beter.nl
Cortenbachstraat 130, 5707JL Helmond

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

BROEKEN 
10 DAAGSE

*korting wordt berekend over de goedkoopste broek.

T/M KOOPZONDAG 14 OKTOBER 

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

ENDERMOLOGIE DAG 
VRIJDAG 19 OKTOBER 
13.00-20.00 UUR,  In-
stituut Zilverschoon.  Een 
strakker en slanker figuur? 
Met deze intensieve bind-
weefselmassage kunnen 
we vet verminderen, cel-
lulite verbeteren en huid 
verstrakken.  Meld je aan 
voor een kosteloos advies-
gesprek met het nieuwste 
apparaat: 040-2300025.

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

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