
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

Actiecomité 
Nuenen c.a. 
Zelfstandig 
is trots 
op de inwoners

‘Taxusplant 
mooi alternatief 
voor 
dode buxus’

‘Dak van 
Brabant’ 
trekt 600 
liefhebbers
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Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

 
 

 
 

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

meubelpleinekkersrijt.nl
Het Meubelplein is gelegen op woonboulevard Ekkersrijt

Gratis opvang
Gratis suikerspin

Project ‘Superschoon’    
op OBS De Rietpluim
Door Gerrit van Ginkel

fgelopen vrijdag is De Rietpluim bezocht door de Stichting De Schone 
Stad die zich sterk maakt om vooral bij de jeugd het bewustzijn bij te 
brengen over zwerfvuil en het nut van afval scheiden.

Wethouder Joep Pernot instrueert 
de leerlingen over het spel ‘Ren je Rot’

Halloween in het Horror Village Nuenen

PRESENTEERT

Alle kinderen werden op de speel-
plaats verzameld en er volgde een kor-
te uitleg door Wethouder Joep Pernot.
Hij stelde vragen, zoals bij ‘Ren je Rot’ 
en na iedere vraag en opdracht Ren je 
Rot hadden de kinderen de keus uit 
kliko A, B of C.
Zij die het goede antwoord hadden 
gegeven, kregen een muntje en de 
groep die de meeste muntjes had ver-
zameld werd uiteindelijk de winnaar.
Voor de gehele school waren er ver-
schillende onderdelen bij het project 
‘ Let’s do it Kids’, verdeeld in lessen, 
maar ook met kindertheater, die de kin-
deren informeren, onder andere over 
het gevolg van zwerfafval in de natuur 
en de voordelen van afval scheiden.

De gemeente had gezorgd voor 24 
minikliko’s en een bijdrage voor de 
verzamelkar die gebruikt gaat wor-
den als de leerlingen afval gaan prik-
ken en zwerfvuil in en om de school 
gaan verzamelen.

Projectleider Superschoon, Jacqueline 
Bleeker en coördinator Sjaak Veeken 
kunnen terugzien op een voortvaren-
de start van hun project dat dankbaar 
omarmd werd door de begeleiders op 
school.

Zaterdag 27 oktober om 20.00 uur organiseert Café Ons Dorp in samenwer-
king met The Freaks en +/- 50 enthousiaste vrijwilligers een Halloween-
tocht met afterparty.

The Freaks is een groepje wat al voor 
het 6de jaar de organisatie op zich 
neemt. Vanuit deze groep wordt sa-
men met alle vrijwilligers horror en 
creativiteit gecombineerd tot een Hal-
loweenspektakel.

Elk jaar in een ander jasje en met een 
ander thema. Dit jaar in het teken van 
het Dorp en het mysterie rond de 
dood van het liefje van Vincent van 
Gogh, Margot Begemann. Hoe is zij 

nu echt gestorven en waar ligt ze ei-
genlijk begraven? Deze vragen zullen 
de deelnemers vol spanning en in een 
spelvorm gaan beantwoorden. Er 
wordt natuurlijk in teams tegen elkaar 
gestreden. Dit spel is voor 18 jaar en 
ouder!

Na deze challenge vol spanning en 
horror kan er ontspannen een feestje 
gebouwd worden in Café Ons Dorp. 
Daar zal DJ Roel voor angstaanjagen-
de gezellige muziek zorgen. 
Horror Village Nuenen is het een spel 
of toch niet? Ben erbij!

OPENBARE BASISSCHOOL 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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OPBRENGST TAXUS TAXI
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi 
heeft geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We 
hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete 
zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus ook minder opge-
haald”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In de ge-
meente Nuenen was de opbrengst goed voor 33 chemotherapieën. 

Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar een alternatief voor hun (dode) 
buxus, is de taxus een mooi alternatief. “De taxus is bij kwekers en 
tuincentra te halen. Het is een sterke plant die ervoor zorgt dat de 
haag het hele jaar door mooi groen is. En door ‘m te snoeien, kun 
je ook nog eens mensen helpen met een behandeling tegen kanker. 
We zijn onze donateurs natuurlijk zeer dankbaar”, aldus Werner 
Toonen van Stichting Taxus Taxi.

HERHAALDE OPROEP: 2 VACATURES 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

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

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

houden,
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen 
hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit 
maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

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

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

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

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

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

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere 
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Advies-
raad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnuenen@
kpnmail.nl). 
Je kunt solliciteren door vóór 15 november 2018 een brief of E-mail 
met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de 
ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van On-
zenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen, m.vanonzenoort@
nuenen.nl

LAATSTE DEEL ROOKMELDERSPROJECT 
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Heeft u een vluchtplan? Wordt u gewaarschuwd door rookmel-
ders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken zij 
nog wel? 

Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch niet?! 
Een gevaarlijke gedachte, want brand kan iedereen overkomen. In 
de eerste 5 maanden van 2018 waren in Nederland 11 fatale wo-
ningbranden met 11 dodelijke slachtoffers. De meeste slachtoffers 
overlijden door het inademen van (giftige) rook, want bij een wo-
ningbrand is de hoeveelheid rook binnen 3(!) minuten al levensbe-
dreigend. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang! 

Nuenen (Brand)Veilig
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het 
project hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim 3.000 
rookmelders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en 
koopwoningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeneind en 
een paar wijken in de kern Nuenen.

Inmiddels loopt de tweede fase van het project waarbij we steeds 
een aantal wijken tegelijk benaderen. Deze fase duurt nog t/m 
31 december 2018, waarna het project 'Nuenen (Brand)Veilig' 
stopt.

Meld u nu aan voor het laatste deel: Nuenen-Oost
Als laatste is nog een gedeelte van de wijk Nuenen-Oost aan de 
beurt. Woont u binnen het gebied dat wordt begrensd door de 
straten Smits van Oyenlaan, Beekstraat, Tweerijtense Dreef , Pa-
penvoortsedijk en Vonderrijt en wilt u meer weten over de brand-
veiligheid in uw woning? Tot en met 31 december 2018 kunt u zich 
online aanmelden of via telefoonnummer (040) 2631 631. U kunt 
hier ook voor overige vragen over het project terecht. Lees meer op 
onze website: www.nuenen.nl/rookmeldersproject

Na het laatste deel in Nuenen-Oost stopt het project ‘Nuenen 
(Brand)Veilig’ per 31 december 2018. Heeft u om wat voor reden 
dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het rookmelderpro-
ject of bent u later in Nuenen c.a. komen wonen? Dan kunt u zich 
alsnog aanmelden, tot uiterlijk 31 december 2018.

WEEK VAN DE PLEEGZORG
In 2018 wordt voor de vierde keer de Week van de 
Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 no-
vember. Met deze actieweek wil Pleegzorg Neder-
land aandacht vestigen op het belang van pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders in Nederland.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op 
dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen, waar-
van er 12 in Nuenen wonen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 
jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor 
langere tijd.
In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activitei-
ten georganiseerd voor pleegouders, pleegkinderen en iedereen die 
interesse heeft in pleegzorg. Een belangrijk onderdeel vormen de 
acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de cam-
pagne ‘Supergewone mensen gezocht’: 
www.supergewonemensengezocht.nl

Gemeente Nuenen draagt pleegzorg een warm hart toe. Daarom 
doen we mee aan de Week van de Pleegzorg. Zo gaat onze wethouder 
sociaal domein ‘op de koffi e’ bij een pleeggezin en vragen we onze 
sportverenigingen mee te doen aan de actie ‘Doneer je sporthek’.
Meer informatie over de activiteiten die georganiseerd gaan worden 
door het hele land, worden gepubliceerd via www.weekvandepleeg-
zorg.nl vanaf 20 oktober a.s.

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

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

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

AFVALWEETJE

Grote stukken karton, veel papier of tempex kunt u gratis 
kwijt bij de 24-uurs brenghoek op de milieustraat. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 4

AFVALINZAMELING
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen 
(Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Het is verboden 
hier nog te storten vanaf 20-10-2018. U kunt met uw groenafval 
gratis naar de milieustraat. Neem uw milieupas mee.

RAADSVERGADERING
1 november 2018 Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

1 november 2018 Raadsvergadering
locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur
Onderwerpen o.a.
• Bestemmingsplan Buitengebied
• Bestemmingsplan Landgoed Gulbergen
• Rekenkamercommissie (RKC) Onderzoek kwaliteit ambtelijke 

advisering
• Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, toe-

zicht en handhaving omgevingsrecht

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

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Op dinsdag 30 oktober vanaf 20.00 uur komt de Dorpsraad Gerwen 
bijeen in een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11 
te Gerwen. 
Agenda:
Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. As-
bestdakenverbod, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
Buurtbus en Vragen ‘half uurtje’ (via website www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl aanvraag indienen).
U bent van harte welkom.

TENTOONSTELLING   
KLIMAATVERANDERING
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in 
de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informa-
tieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe 
houden we droge voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verras-
send, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera 
besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of 
wateroverlast oplossen met een computersimulatie.

Leer het riool beter kennen
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en lange droge periodes 
komen vaker voor. Beide fenomenen hebben we dit jaar kunnen 
meemaken. Zo was er op 7 juni een enorme hoosbui in de regio. 
Daarna hebben we een ongekend lange periode zonder regen gehad. 
De effecten daarvan op het oppervlaktewater zijn nog steeds zicht-
baar. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen met z’n 
allen wél maatregelen nemen om de effecten van extreme weersom-
standigheden te verkleinen. Via de tentoonstelling willen we onze 
inwoners laten ontdekken hoe het watersysteem werkt en welke 
maatregelen we zelf kunnen nemen. Daarom is het belangrijk om 
het riool beter te leren kennen. 

Tijden en locatie tentoonstelling 
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het 
gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 no-
vember. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 08-10-2018 EN 15-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nuenen West, 
bouwveld D Bouwen geluidsmuur 
Beekstraat, perceel 36A Realiseren 4 woningen 
Heilig Kruisgildelaan 6 Verbouwen woning 
Boord 19 Verbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Witte Hondpad 1 t/m 16 Plaatsen 16 tijdelijke woningen 
Papenvoortse Heide 7 Tijdelijk oprichten twee sleufsilo’s 
Gulberg 10 Plaatsen stikstof installatie 
Bakelaer 8 Oprichten woonhuis 
Vaarle 8 Plaatsen kapschuur 
Houtrijk 8 Geheel slopen woning 

Binnengekomen aanvraag/melding APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorkomst 5e Tour de Gazet 
  24 november 
Begraafplaats Oude Landen  Herdenkingsbijeenkomst
aan Beekstraat 48a zaterdag 17 november 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Standplaats Viskraam, 
  carnaval 1 t/m 5 maart 2019 
Collse Hoefdijk 24 Opening wildseizoen 21 oktober 
Collse Hoefdijk 24 Galadiner show John de Bever 
  2 november 



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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 oktober

Andijvie 
 1/2 kilo 0,79
Zuurkool panklaar      
pan klaar   1/2 kilo 0,79

Mexico salade
 250 gram1,99

Jonagold     
 hele kilo 0,99

Clementine        
 hele kilo 1,99

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

Acties week 42 : geldig maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS

6 Tarwebollen SLECHTS € 189
5 Worstenbroodjes 
of 4 Pittige 
worstenbroodjes   € 599
Roomboter 
speculaasstaaf   € 400
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood 
Donker meergranenbrood in ronde vorm 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Speculaascaketaartje
      € 399
_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Bij appelstrudel ( 3 tot 4 personen ) 
GRATIS vanillesaus en slagroom

Bel ons
040 - 284 0333

 

Bezoek ons
Vincent van Goghstraat 99

5671 DV Nuenen

Mail ons
info@neworiental.nl

  

Chinees - Indisch specialiteiten restaurant

Actie: t/m 30 november 2018 

“All You Can Asian Menu”
2de persoon die u meeneemt heeft 50% korting op het diner arrangement

Alleen bij een reservering hebt u recht op korting.

 

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

Het vertrouwd adres voor 
een verantwoord stukje vlees!!!

Houthakkersteaks
4 stuks  ....................................................6,95
Erwtensoep
   ........................ iedere 2e halve prijs
Pollo Tarkufo
100 gram, “Kippendij met brie,  
pancetta en truffel olie”  .........................1,95
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Cervelaatworst ... samen 3,75
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45
Lasagne
500 gram, “Kant en klaar” .......................5,00

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

Olijf
r e s t a u r a n t

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

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend: maandag en dinsdag vanaf 17:00uur
donderdag t/m zondag vanaf 12:00uur

www.restaurantolijf.nl

OLIJF IN HET NIEUW
Restaurant Olijf ondergaat een kleine metamorfose.
Alles wordt opnieuw geschilderd, nieuw kleurenschema, 
andere sfeer.

VANAF A.S. DONDERDAG 18 OKTOBER:
+ nieuwe kaart - wildkaart
+ nieuwe wijnen
+ nieuw verrassingsmenu
+ fase 1 van de restyling klaar

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
15-10-2018 Luistruik,  Bekendmaking anterieure afspraken
  Nuenen Allonge III op Samenwerkings-   
   overeenkomst De Luistruik, 
   project Luistruik te Nuenen 
11-10-2018 Papenvoortse  Kennisgeving melding Activiteiten-
  Heide 7 besluit milieubeheer, verplaatsen 
   sleufsilo’s 
11-10-2018 Lindenlaan 31 Kennisgeving melding Activiteiten
   besluit milieubeheer Inrichting 
   DekeukenvanElise 
11-10-2018 Nuenen Zuid Inspraak concept structuurvisie 
   Nuenen Zuid verlengd t/m 12 november 
   2018 / extra inloopbijeenkomsten 
   23 en 24 oktober 
09-10-2018 Nuenen c.a. Kennisgeving Actieplan Richtlijn 
   Omgevingslawaai 3e tranche 
09-10-2018 Luistruik,  Vooraankondiging, ontwerp-
  Nuenen bestemmingsplan ‘Luistruik 2018’,
   concept-beeldkwaliteitsplan Luistruik 
   en ontwerpbesluit hogere waarde 
   gemeente Nuenen c.a. 
09-10-2018 Antonius- Ontwerp omgevingsvergunning 
  schutlaan 6 oprichten woning Antoniusschutlaan 6 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale gemeen-
teblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

De berken zijn gekapt op de Vallestap, 
Egelantier- en Sleedoornlaan
Wat ging hieraan vooraf. Hierbij Een kort verslag van de samenwerking met de gemeente en 
van de bewonersbijeenkomsten.
5 jaar geleden werden op de hoek Vallestap/Meijerijlaan ilexen, vlinderbomen en andere 
heesters gekapt om nog eens 6 berken te plaatsen. De Vallestap had er al ruim 130! Een aan-
tal personen vond dit te gortig en vormde een comité. Er werd geflyerd. 175 bewonershand-
tekeningen hebben wij aan de toenmalige wethouder overhandigd. Daarnaast ontving het 
comité 40 brieven van inwoners die door de berken een allergie hadden ontwikkeld. 
 Brieven van o.a. 3 gezinnen uit andere wijken in Nuenen die in onze buurt zijn komen wonen, 
waarvan 2 met jonge kinderen. Die kinderen zijn vatbaar geworden voor berkenpollen en 
hebben astma ontwikkeld. Het comité werd hierdoor zo zeer geraakt dat ze besloot alles op 
alles te zetten om de berken uit onze wijk verwijderd te krijgen. Deze brieven zijn later ook 
aan de politiek overhandigd.
Naar aanleiding van de overhandiging van de flyers met handtekeningen werd door de ge-
meente het bureau COBRA boomadviseurs ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren.
De uitslag hiervan werd bekend gemaakt in Het Klooster waar 120 buurtbewoners bij aan-
wezig waren, slechts 3 personen waren tegen de kap van de berken. 
Hoewel de gehele raad steeds werd geïnformeerd heeft W70 zich intensief met de berkenpro-
blematiek bemoeid. De berkenproblematiek heeft 3x op de raadsagenda gestaan en bespro-
ken. Daarbij heeft het comité steeds de gelegenheid gekregen de raad toe te spreken.
Voor advies hebben we de LU Wageningen, RIVM en de allergologen van het Elkerliek zieken-
huis in Helmond ingeschakeld. Hun advies was: de goedkoopste manier om van de proble-
men met de berken af te komen is de berken te laten kappen. Het maakt nog al wat uit of de 
berkenpollen verdunt van ver komen of je stapt buitenshuis in de bron van de pollen.
 De raad was op een bepaald moment in meerderheid van mening dat er eerst een nieuw bo-
menbeleidsplan moest komen. Als nieuwe vorm van inspraak, participatie van de burger, 
kregen wij de gelegenheid mee te werken aan het nieuwe bomen beleidsplan. 
Op uitnodiging van de gemeente werd er vorig jaar in het Congrescentrum een bijeenkomst 
gehouden waarbij de bewoners van de Vallestap werd voorgesteld om definitief te kiezen 
voor een andere groenvoorziening, met of zonder berken. Vrijwel unaniem werd gekozen 
voor het kappen van de berken en het herindelen van de groenvoorziening. Het kosten plaat-
je hiervoor was te hoog en de herindeling werd afgeblazen door de raad.
Nadat een andere aanpak voor een nieuwe groenvoorziening was gemaakt met daarbij een 
veel lager kostenplaatje, werd een nieuw voorstel aan de raad aangeboden. Op 18 mei 2018 
kwam het nieuwe voorstel in de raad nadat het ook voor de 3e keer in een commissieverga-
dering behandeld was. Op één stem na werd er op democratische wijze besloten hiervoor de 
financiën vrij te maken om de berken in het najaar te kappen om daarna te beginnen met 
nieuwe inplant.
Op 4 oktober jl. las ik in de Nuenense krant een artikel van Frans Lammerts, eindredacteur van 
deze krant. Hij schrijft o.a : dat wij quasiwetenschappelijke argumenten gebruiken en beticht 
ons van KUIPERIJEN (LISTIG BEDROG, INTRIGE) en van een OBSCUUR (kan het daglicht niet 
verdragen) actiegroepje. De beleidsambtenaar zou partijdig zijn geweest. Dat zijn nogal wat 
uitspraken van een eindredacteur die onpartijdig verslag dient uit te brengen. DIT IS SMAAD.
De heer Lammerts heeft ons 5 jaar lang negatief gevolgd. Wij begrijpen dat de druiven zuur 
voor hem zijn. Als u boven aangehaalde informatie leest betekent het voor het actiecomité 
dat hij zich verlaagt tot onfrisse journalistiek. Omdat ons team rechtstreeks is aangevallen 
verlang ik dan ook een rectificatie. Wij betreuren het ten zeerste dat door zijn manier van 
journalistiek bedrijven, eenzijdig en niet correct, onnodig een hetze dreigt te ontstaan tussen 
de buurt Vallestap en de aanliggende hofjes.
Over het laatste artikel in de Nuenense krant moeten wij maar zwijgen. 
Na 5 jaar motiveren en vechten is het eindelijk zover. Nog steeds zijn wij in overleg met de ge-
meente om zorg te dragen voor een nieuwe, groene en prachtige leefomgeving . 
Ons comité heeft zijn best gedaan om de bewoners die aan berkenpollen allergie lijden te 
helpen. 

Namens het actiecomité Vallestap 
Corry de Thouars, Marij van Dun, Lidy van het Hof, Lenie van Hooff en Fré de Munnik. 

Samen hebben we ons hiervoor ingezet. P/a Vallestap 9.

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

Ingezonden brieven

Dag van de duurzaamheid    
bij Weverkeshof
Op woensdag 10 oktober was het de 10e keer dat de Dag van de Duurzaam-
heid in Nederland gevierd werd. Op veel plaatsen in het land wordt deze da-
tum aangegrepen om aandacht te vragen voor een groenere wereld. 
Weverkeshof heeft zich daar dit jaar voor het eerst bij aangesloten met een 
bijeenkomst waarin diverse groene organisaties, ondernemers en individu-
en in en rond Nuenen zich konden presenteren. Na een korte introductie 
van Arine Valstar over de druk van de huidige voedselproduktie methoden 
op klimaat en biodiversiteit startte Arno Peters met een presentatie over het 
nieuwe Weverkeshof.

Voedselbos (zie foto) waarvoor ze nog 
vrijwilligers kunnen gebruiken. Daar-
na sprak Regina Oors van het IVN 
over de Bijenvlinder werkgroep activi-
teiten die al menig plantsoen in Nue-
nen hebben verrijkt met kleur, geur en 
gezoem. Nuenenaren die ook een veld-
je in hun buurt bijenvlinder-vriende-
lijk willen maken kunnen zich melden 
bij het IVN.

Arno Dielesen van Herenboeren gaf een 
levendige beschrijving van de vergevor-
derde plannen om een Herenboerderij 
coöperatie te starten in ‘het Rijk van 
Dommel en Aa’ tussen Helmond, 
Geldrop, Eindhoven en Nuenen waar-
voor de inschrijving nog open staat. Zo 
kun je gezonde en verse groenten en 
fruit direct van je eigen land eten.
Tot slot vertelde Petra Schmidt, die 
ook actief is in voedselbos Weverkes-
hof, over de activiteiten van Velt hier 
in de omgeving en lanceerde Henk 
Daalder zijn ‘Pak de Wind’ plan waarin 
hij pleit voor een grotere betrokken-
heid van burgers en natuurorganisaties 
bij de plannen van het rijk voor het 
plaatsen van windmolens.

Onder het genot van een vegetarische 
Egyptische linzensoep, lokale boeren-
kaas en een drankje gingen de deelne-
mers na afloop met elkaar in gesprek 
om duurzame lokale ervaringen en 
ideeën uit te wisselen.

Cultuurprijs Leo Joosten

Oud-Nederwettenaar, 
Leo Joosten,   
wint cultuurprijs   
in Indonesië
Leo Joosten, al sinds 1971 als missio-
naris werkzaam op het Indonesische 
eiland Sumatra, heeft op 26 september 
in Jakarta een belangrijke cultuurprijs 
mogen ontvangen uit handen van het 
Ministerie van Cultuur en Onderwijs 
van de Indonesische Regering. Deze 
prijs heeft hij gekregen vanwege zijn 
bijzondere inzet voor het behoud van 
de Batak-cultuur.
Indonesië is rijk aan cultuur, maar vele 
onderdelen zijn in het verleden verlo-
ren geraakt. Leo heeft zich dit aange-
trokken en de behoefte gevoeld hierin 
verbetering aan te brengen.
Zo heeft hij jaren gewerkt aan het ma-
ken van woordenboeken, t.w. Batak 
Toba- Indonesia, Indonesia- Batak To-
ba en Indonesia-Karo. Daarnaast heeft 
hij nog enkele boeken geschreven.
Voor dit alles heeft hij in 2015 een prijs 
in de letterkunde ontvangen.
Hij richtte 2 musea op : Museum Pusa-
ka Toba in Pangururan (Samosir) in 
1997 en Museum Pusaka Karo in Be-
rastagi in 2013. Inmiddels heeft hij al 
aardig wat (cultuur)stukken voor deze 
twee musea verzameld, zowel vanuit 
binnen- als buitenland.
Behoud van architectuur heeft in de 
loop der jaren vooral zijn aandacht ge-
kregen. Zo heeft hij twee prachtige in-
culturatieve kerken laten bouwen, zowel 
in Toba-Batakse als Karo-Batakse stijl.
Graag wil hij met de bevolking aldaar 
de lokale cultuur leren waarderen door 
b.v. een Karonees Adathuis te bouwen 
en in te richten. Deze bijzondere cul-
tuur moet worden gered.
Zo heeft Leo steeds met vele mensen 
kunnen en mogen samenwerken en 
zich altijd in zijn werk gesteund ge-
voeld door de plaatselijke bevolking. 
Hij heeft zich zelfs op laten nemen in 
een Karonese stam, namelijk Ginting 
Suka. Een van de vijf grote stammen in 
Karoland.
Eind juni 2020 viert hij aldaar zijn gou-
den priesterfeest. Leo is nagenoeg de 
laatste Nederlandse Capucijn, die nog 
als missionaris werkzaam is op Noord 
Sumatra. Zijn taken zijn inmiddels 
overgenomen door de Indonesische 
Capucijnen.

moeilijkere opgav e dan opera solo zin-
gen. Ook de chauffeur heeft een zwaar 
karwei om ons bij de Virga Jessebasi-
liek te brengen. Smalle straten in histo-
risch Hasselt, gevuld met auto’s, paal-
tjes en bloembakken. Record van de 
chauffeur wordt gevestigd met 400 m 
achteruit rijden.
De sprankelend en lichte kerk heeft 
een zilverkleurig barok altaar. Het oogt 
heel ruim en tot onze verrassing zijn 
bijna alle stoelen bezet. Dirigent Paul 
roemt ons optreden, dat door de 
akoestiek een bijzondere dimensie 
krijgt. De misgezangen van ‘Gruber’ 
worden getackeld als een dame vanaf 
het altaar het ‘Gloria’ op een hysteri-
sche toon inzet en de organist verbijs-
tert. Met een herstart komt alles toch 
goed. Met de profane concertwerken 
wordt de kerkganger overdonderd. 
Herhaald dankbetuigend staande ova-
tie. De dienstdoende voorganger dankt 
ons lovend met een ‘rondje’.

Na dat rondje van de priester en eigen 
rondjes duikt het koor achter de stads-
gids aan. We worden goed geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen van de 
stad door de eeuwen heen. Zodanig 
dat menig koorlid in de toekomst de 60 
km naar Hasselt graag zal afleggen 
voor herhaald bezoek.
Op de terugweg stappen we motel 
Eindhoven binnen voor een live coo-
king diner en uiteindelijk voelen en 
zijn we weer thuis tussen klooster en 
kiosk.

Je moet er wat voor doen
300 zwaar gestraften, met minimaal 10 
jaar cel voor de boeg, krijgen een een-
persoons cel in gevangenis Leuven 
Centraal. Het NMK behoeft zo’n in-
spanning niet te leveren. Een nicht van 
koorlid Harrie maakt de toegang mo-
gelijk. Uniek dit bezoek door een 
groep. Merkbaar is de domper, die het 
gebouw bezorgt. Trappen af en door 
de krochten van het uit 1860 stam-
mend gebouw.

Paul even weer dirigent
In de sober ingerichte kapel begroet 
Donia ons. Zij is activiteitenbegeleid-
ster binnen de gevangenis en oefent 
met het koor der gevangenen. Die 
mannen zullen nu met ons repeteren 
en na de lunch deelnemen aan ons 
concert.
Voormalig dirigent Paul is dit weekend 
onze dirigent. Hij spreekt en begroet 
de tijdelijke koorleden. Het is welhaast 
een sketch om te horen welke bena-
mingen Paul in de toespraak gebruikt 
teneinde vooral NIET de woorden ‘ge-
vangene’ en ‘gevangenis’ te gebruiken.
Na de lunch komt dan dat concert 
door een koor van leden uit Leuven 
Centraal en NMK. Jaloers hoort het 
koordeel dat niet in de gevangenis kon, 
de verhalen aan. Voor hen was er een 
historische tocht door Mechelen ge-
pland en de beklimming der stadsto-
ren, 2 x 500 treden.

Concert in onvindbare basiliek 
Zondag, 23 september bewijst het 
koor haar karakter. Om half acht is ie-
der op snelheid om goed toe te tasten 
uit het ontbijtbuffet. ‘Kleintje ver-
keerd’: één onzer heeft het kaartje over 
het hoofd gezien, waarop vermeld 
staat dat, dat rauwe eieren zijn. Maar 
toch, vbus vertrekt om 8.30 uur” is een 

Blij in de herkregen vrijheid

Nuenens koor in gevangenis
22 September, klokslag 10.00 uur, sluit de deur van de gevangenis achter 
het laatste naar binnen stappende lid van het Nuenens Mannenkoor. NMK 
op concert reis in Leuven en Hasselt.

LON TV     
voortaan op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen 
komen in de loop van week 42 en 
43 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú :
• KBO Nuenen in een nieuw jasje
• Kenmerken kleine scholen in 

Gerwen en Nederwetten
• Het referendum op 10 oktober: 

uitslag en reacties
• KBO actiedag
• Nieuwe horeca: Parkstreet
• Dorpsquiz Hee-doe-de-mee op 

3 november
• Burgerparticipatie Spelen en 

Bewegen
• In de serie Jonge Ondernemers: 

huidtherapeute Inge Raessens
• Gesprek met de burgemeester

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. 

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

 

CDA:       
provincie moet referendumuitslag 
Nuenen serieus nemen 
 
De provinciale CDA-fractie roept de provincie Noord-Brabant op om de uit-
slag van het referendum in Nuenen serieus te nemen en de voorgenomen 
herindeling van de gemeente af te blazen. 
 

nen aangeven tegen een opgelegde ge-
meentelijke fusie met Eindhoven te 
zijn. 

Statenlid Marcel Deryckere (CDA) 
stelt dat Provinciale Staten, de Bra-
bantse volksvertegenwoordiging, het 
heldere signaal van de Nuenense be-
volking niet mogen negeren. “Als CDA 
zullen wij tegen het herindelingsvoor-
stel van het provinciebestuur stem-
men. De inwoners van Nuenen zijn 
duidelijk en zien een opgelegde fusie 
met Eindhoven niet zitten.” 
 
Aan het einde van dit jaar neemt de 
provincie Noord-Brabant een besluit 
over de fusie van Nuenen en Eindho-
ven. Op vrijdag 26 oktober a.s. krijgen 
inwoners van Nuenen de gelegenheid 
om in het Provinciehuis het provincie-
bestuur rechtstreeks toe te spreken en 
hun mening over de voorgenomen fu-
sie te geven. 

De provinciale CDA-fractie roept de 
Nuenenaren op om van deze mogelijk-
heid gebruik te maken en massaal naar 
het Provinciehuis te komen, zodat zij 
nogmaals aan het provinciebestuur 
kunnen laten weten hoe zij tegenover 
een fusie staan. Voor dit zgn. ‘inspreek-
moment’ is vooraf inschrijven verplicht. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar 
de griffie van de provincie Noord-Bra-
bant: statengriffie@brabant.nl 

Het CDA is blij met de hoge opkomst 
en duidelijke uitslag van het herinde-
lingsreferendum, dat woensdag 10 ok-
tober plaatsvond. Na de gemeente-
raadsverkiezingen in maart is dit de 
tweede keer dat de inwoners van Nue-

Actiecomité Nuenen c.a. 
Zelfstandig is trots op de inwoners
Aan de oproep van het Actiecomité aan de inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten om tijdens het referendum over samenvoeging van Nuenen 
met Eindhoven hun stem uit te brengen, is massaal gehoor gegeven. 

de bestuurskracht die nu volgens gede-
puteerde in Nuenen c.a. tekortschiet. 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant 
nemen waarschijnlijk 23 november 
een beslissing op het voorstel van Ge-
deputeerde Staten. Uiteindelijk beslis-
sen Provinciale Staten of de annexatie 
van Nuenen c.a. door Eindhoven 
wordt doorgezet. De uitslag van het re-
ferendum zullen niet alle partijen zo 
maar naast zich neerleggen.
Provinciale Staten vormen met 55 Sta-
tenleden het provinciaal parlement. 
De 55 Statenleden zijn verdeeld over 
11 fracties: VVD (10 leden), D66 (6 le-
den), SP (9 leden), CDA (9 leden), PVV 
(7 leden), GroenLinks (4 leden), PvdA 
(4 leden), 50plus (2 leden), PvdD (2 le-
den), CU-SGP (1 lid) en Lokaal Bra-
bant (1 lid).

Inspraakbijeenkomst
Voorafgaande aan de besluitvorming 
vindt op 26 oktober een inspraakmo-
ment plaats. Vanuit het gemeentebe-
stuur, ons actiecomité en inwoners zal 
daarvan gebruik worden gemaakt. Meer 
informatie hierover vindt u op onze 
website www.nuenenzelfstandig.nl.
Het actiecomité neemt de organisatie 
op zich om de inwoners de gelegen-
heid te geven mee te gaan om op de tri-
bune hun betrokkenheid te tonen. La-
ten we zorgen dat de tribune te klein is.
Geeft je op! Meer informatie en aan-
melding ziet en doet u via website 
www.nuenenzelfstandig.nl

Stichting 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

 

Een opkomstpercentage van minimaal 
30% is representatief te noemen. De 
Gemeenteraad heeft besloten daar 35% 
van te maken. De inwoners hebben ge-
zorgd voor een nog veel grotere repre-
sentativiteit met bijna 57% opkomst.
Daarvan heeft 78% aangegeven tegen 
samenvoeging met Eindhoven te zijn. 
Een duidelijk NEE tegen de gedwon-
gen herindeling dus.
Inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten bedankt voor jullie betrok-
kenheid en het uitbrengen van jullie 
stem. Hier kunnen we als Nuenenaren 
trots op zijn.

Met deze uitslag zou je zeggen dat Ge-
deputeerde Staten hier toch niet om-
heen kan.
De werkelijkheid is anders. In een brief 
aan Provinciale Staten wordt kenbaar 
gemaakt geen aanleiding te zien om 
het Statenvoorstel te heroverwegen. 
De uitkomst van het referendum 
maakt namelijk niet duidelijk welke 
oplossing de inwoners van Nuenen c.a. 
wél voorstaan. Er wordt niet aangege-
ven of Nuenen c.a. zelfstandig kan blij-
ven voortbestaan en/of op welke wijze 
kan worden voorzien in een toereiken-

S.O.S
Onze aarde schreeuwt om bomen, struiken, bloemen, bijen…
Door de opwarming van de aarde wordt het evenwicht van de natuur drastisch verstoord:
Overstromingen, hittegolven, orkanen..
Dit jaar heb ik dit persoonlijk kunnen ervaren.
In West Afrika: 300 m strand verdwenen in 5 jaar tijd. Verlaten en overwoekerde hotels zijn 
de stille getuigen van deze ramp en de inheemse bevolking is werkloos.
In Alexandria (USA): overstroming van de Potomac. Het water komt tot ver in het stads-
centrum; overal zandzakken ter bescherming van huizen, winkels onbereikbaar, delen 
van de stad afgesloten.
In Washington DC: dezelfde overstromingen: wandelpaden afgesloten, memorials moei-
lijk bereikbaar.
En dan gaan we in Nuenen alle berken van de Vallestap kappen omdat sommige bekrom-
pen Nuenenaren last hebben van blaadjes, wortels en allergie!
Hoe zou onze omgeving eruit komen te zien als we alle bomen zouden kappen en alle 
bloemen en struiken weg zouden halen waar hooikoortspatiënten allergisch voor zijn??
Terugdraaien kan helaas niet maar ik hoop echt dat enkele Nuenense raadsleden hun ge-
zond verstand zullen gebruiken en dat we in de zeer nabije toekomst nieuwe bomen kun-
nen aanschouwen!

Liliane Verbouw, Quirinushof 3

KPN heeft de LON in zijn greep
Op woensdagavond 10 oktober verzorgde de Lokale Omroep Nuenen een live uitzending 
waarin de uitslagen van het referendum door burgemeester Houben werden bekend ge-
maakt. Er traden daarbij ernstige beeld -en geluidsstoringen op. Dat betreuren wij in hoge 
mate. Deze storingen komen voort uit de omzetting van het glasvezelnet van OnsBra-
bantNet naar het netwerk van KPN en de verwerking daarvan door providers als 
XS4ALL,Telfort en Ziggo. Opmerkelijk was dat de kijkers, die via internet onze uitzending 
op woensdagavond volgden, wel een perfect beeld kregen voorgeschoteld.

De migratie van OnsBrabantNet naar KPN houdt de Nuenense gemeenschap al enkele 
maanden in haar greep. De LON was de laatste die naar het grote KPN netwerk moest 
worden omgezet en dat blijkt een hele toer te zijn. Sinds 24 september zijn technici van de 
LON samen met die van KPN, XS4All, Netchange en Edutel druk in de weer geweest om de 
TV- uitzendingen en de internetverbindingen weer op het niveau krijgen dat we van Ons-
BrabantNet gewend waren. Dat dat nog steeds niet is gelukt blijkt ook uit de regelmatige 
storingen die ons magazine ‘Nuenen Nú’ treffen. We hebben dan ook veel reacties gekre-
gen in de zin van “Wat is er toch met de LON aan de hand?”
De LON is een organisatie met een eigen studio in Het Klooster, maar met beperkte finan-
ciële middelen. We zijn onlangs van analoog naar digitaal uitzenden overgegaan. Vanuit 
onze studio leveren wij het TV signaal via het landelijke digitale platform aan de diverse 
providers : Ziggo, KPN, Telfort, XS4ALL en T-Mobile. Daarnaast gaat het signaal ook naar 
onze zogenaamde Wowza server, die het mogelijk maakt dat iedereen in de wijde wereld 
naar LON TV kan kijken via PC, tablet, Ipad of smartphone.

Wij hopen dat op korte termijn de beeld -en geluidsstoringen verholpen kunnen zijn. Wij 
doen er als LON alles aan, maar zijn ook zeer afhankelijk van andere instanties zoals KPN.

 Ed Janssen, hoofd van de redactie
Frans van Maasakkers, voorzitter bestuur LON

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

Ingezonden brieven

Het moet mij toch van het hart, van wat er stond in het ED-artikel , Ontwerp Vincentre op-
nieuw afgekeurd.
In het artikel wordt beschreven dat de vrijwilligers ook grote bezwaren hebben op de 
bouw van de moderne uitziende uitbreiding.
Dat van de vrijwilligers moet echter zijn: van slechts een paar vrijwilligers. En persoonlijk 
heb ik het idee wie deze zijn. Ik behoor hier absoluut niet bij.
Dat de heemkundekring al zeer langer kritisch is over het ontwerp en graag iets wil terug-
zien van de oude boerderijen komt m.i. van dezelfde groep vrijwilligers die ook invloed 
hebben in die heemkundekring. 
Als hier dan een boerderijachtig gebouw in de plaats moet komen in plaats van het huidi-
ge ontwerp zou ik er voor willen pleiten dat dan alle moderne gebouwen tussen lampen-
winkel Billekens en Mr Cuijtenstraat moeten verdwijnen en het ‘Oog’ met de grond gelijk 
gemaakt moet worden. En als men alles echt er oud wil laten, stel ik voor de bestrating van 
De Berg weg te halen en de oude zandweg in eren te herstellen.
De dorpsbouwmeester Harrie van Helmond zou eens moeten gaan kijken naar de gebou-
wen van de Tweede Kamer, het Chassétheater in Breda en de gebouwen op het Museum-
plein in Amsterdam. Daar past immers oud en nieuw geweldig in elkaar en heeft daar nie-
mand over geklaagd.

Peter Bastiaansen, Refelingse Erven 16,  5672 TE Nuenen

 

Dinsdag 30 oktober

Dorpsraad 
Gerwen Openbare 
vergadering 
Tijdens deze openbare vergadering 
komt het onderwerp asbestdaken aan 
de orde!
De laatste asbestdaken zijn geplaatst in 
1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars 
vergoeden steeds minder. De regering 
heeft een asbestdakenverbod in 2024 
aangekondigd. De meeste daken, on-
geveer 85%, zijn kleine daken. Daken 
tot 35 vierkante meter mogen mensen 
zelf verwijderen.
In samenwerking met de vereniging 
van kleine kernen Noord-Brabant pro-
beren we zoveel mogelijk kleine daken 
door zelfwerkzaamheid te verwijde-
ren. Als je het samen doet is het niet al-
leen 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 Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, zal 
laten zien waarom er een asbestdaken-
verbod komt, wat er allemaal mee-
speelt en hoe je het zelf verwijderen 
samen met anderen kan aanpakken.
Hebt u een dringende zaak die deze 
avond zeker behandeld moet worden? 
Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen 
via www.digitaal-dorpsplein-gerwen. 
 Kijk ook even op onze site voor de 
agenda!

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

Op zondag 25 november zal Sinterklaas      
weer zijn jaarlijks bezoek brengen aan Gerwen.

Sinterklaas komt naar Gerwen
Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfanfare Jong Leven, een 
korte rijtoer door Gerwen. Alle kinderen mogen hierbij aansluiten. De route 
voert van De Huikert, via de Heilig Kruisgildelaan, Van den Waarsenbur-
glaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akkerstraat en Gerwenseweg naar de grote 
feesttent op het Heuvelplein.

langs de deuren in Gerwen met de toe-
gangskaartjes voor de Sinterklaasmid-
dag en de filmvoorstelling.
Hierbij zal ook om een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.
Hebt u de leden van de Stichting ge-
mist aan uw deur? Dan zijn de kaartjes 
alsnog te verkrijgen bij Femke Mol, Jan 
Dekkerslaan 13 in Gerwen. Ook wan-
neer u geen kaartjes nodig hebt, vra-
gen we u om een vrijwillige bijdrage. 
De inkomsten van de Stichting bestaan 
alleen uit giften van de Gerwense in-
woners, dus we kunnen elke bijdrage 
erg goed gebruiken. 
Hierdoor zijn we in staat om ieder jaar 
weer een mooi Sinterklaasfeest te or-
ganiseren voor de kinderen in Gerwen.

Feest in de tent
Dankzij CV De Narre-Kappen kan het 
Sinterklaasfeest weer plaatsvinden in 
de feesttent, zodat de Sint alle kinde-
ren in één keer kan ontvangen. Om 
11.30 uur is Sinterklaas in de tent aan-
wezig.
Voor alle kinderen van 0 t/m 8 jaar, die 
in het bezit zijn van een kaartje voor 
het Sinterklaasfeest, is er natuurlijk 
een cadeautje. Om 12.30 uur wordt er 
voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar weer 
een film gedraaid in gemeenschaps-
huis D’n Heuvel.

Toegangskaartjes
Vanaf 29 oktober gaan de leden van de 
Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 

Najaarsruilbeurs 
KLW
De Nuenense leden van de KLW (Klas-
sieke Landbouw Werktuigen Vereni-
ging) organiseren op zondag 28 okto-
ber weer haar najaarsruilbeurs/rom-
melmarkt. Deze markt vindt plaats te 
Hei-eind 1 (een zijstraat van de Vres-
selseweg) 5491 PM Sint-Oedenrode. 
Let op, dit is een nieuwe locatie. De 
markt vindt niet meer plaats in Maria-
hout. Aanvang 08.00 tot 14.00 uur.
Info Jos Heijmans, Tel: 0413-476619.
www.klw-vereniging.nl

Shanty Café   
in Nuenen 
Tres Hombres Shanty Crew organi-
seert voor de tweede keer een Shanty 
Café in Nuenen. De groepen zingen 
authentieke werkliederen over het le-
ven en werken aan boord van zeilende 
vracht, vissers en walvisschepen van 
1820 tot ca. 1920. Veelal a capella maar 
soms begeleid met trekzak, snaarin-
strument of trommel.

 21 oktober ShantyCafé 
 14.30-17.30 uur, Café Ons Dorp Nue-
nen. Toegang gratis.

Locatie:
Caf� Ons Dorp 
Parkstraat 1
5671 GD Nuenen
040 8428879
info@cafeonsdorp.nl

 
Organisatie: 
Tres Hombres Shanty Crew 
Tel: 0652065570 
treshombres.shanty@gmail.com 
treshombresshantycrew.com 

Crossjack 

Zingt werkliederen van de 
Zeematrozen op grote 
zeilende vrachtschepen van 
de 19. en 20. eeuw. 
Zo authentiek mogelijk 
gezongen in de 
oorspronkelijke taal en 
zonder instrumentale 
begeleiding.                      

Stowaway 

Het heeft een breed reportoire 
aan shanties, seasongs, 
worksongs en internationale 
folksongs. Ze zijn al eens 
het �Dutch Kingston Trio� 
genoemd. 

Chanting Lads 

Vanuit een improviserende 
stijl hebben zij zich 
ontwikkeld tot een groep met 
een eigen meerstemmige 
klank waarbij de 
instrumenten (accordeons, 
bodhran en cajon ) voor 
accenten zorgen.

Tres Hombres Shanty Crew organiseert voor de tweede keer een  Shanty Caf� in Nuenen.  
De groepen zingen authentieke werkliederen over het leven en werken aan boord van 

zeilende vracht, vissers en walvisschepen van 1820 tot ca. 1920. Veelal a capella maar soms 
begeleid met trekzak, snaarinstrument of trommel 

ShantyCaf� 21 Oktober 2018 

Tres Hombres Shanty Crew  
Nuenen 

van 14:30 - 17:30uur - Toegang GRATIS 

Tres Hombres Shanty Crew is ambassadeur van het zeilend vrachtschip Tres Hombres.  http://fairtransport.eu/ships/tres-hombres/

Chanting lads - Dussen 

CrossJack - Oldenburg

Stowaway - Appingedam



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

NAJAAR ACTIVITEITEN
BIJ PEZZAZ!

17 oktober
 Start met heerlijke wildgerechten op de menukaart

en een nieuw Pezzaz Keuzemenu!

24 t/m 28 oktober: Wild-Wijn-Week!
5 gangen Wildmenu incl. bijpassende wijn

bij ieder gerecht geserveerd €75,00
Wildmenu excl. wijn €47,50

15 november
Cabaret diner met Striepke Veur!

Een avondje Brabantse gezelligheid!
Aanvang 18:30 uur

4 gangen menu met tussendoor optredens van 
Striepke Veur, €55,00 excl. drankjes.

U kunt voor al deze activiteiten online reserveren 
www.restaurantpezzaz.nl

uiteraard kunt u ook telefonisch reserveren: 
040 2912725

www.restaurantpezzaz.nl 

OudelandeOudelande  
(parkeerplaats RKSV Nuenen)(parkeerplaats RKSV Nuenen)  

NuenenNuenen  
www.oktoberfestnuenen.nlwww.oktoberfestnuenen.nl  

262626---272727---28 28 28    
oktoberoktoberoktober    

DJ AngeloDJ AngeloDJ Angelo   

Otto LagerfettOtto LagerfettOtto Lagerfett   

Dee Jay OtziDee Jay OtziDee Jay Otzi   

Danny CantersDanny CantersDanny Canters   

BohmischeBohmischeBohmische   
FreundeFreundeFreunde   

            DieDieDie   
PowerhosenPowerhosenPowerhosen   

NunenthalerNunenthalerNunenthaler   
SchurzenjagerSchurzenjagerSchurzenjager   

 
Voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel zoeken we naar proactieve en zelfstandige  

TROUWAMBTENAAR 
voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen op afroepbasis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Als trouwambtenaar verzamel je aan de hand van een persoonlijke brief van het bruidspaar, eventueel gevolgd 
door een gesprek, relevante informatie over hun persoonlijke achtergrond en wensen. Je verzorgt een 
persoonlijke toespraak en voltrekt het huwelijk of registreert het partnerschap. Je bent samen met de 
gemeentebode verantwoordelijk voor een goede ceremoniële procedure. 
 
Wie ben jij? 
 Je bent representatief; 
 Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk; 
 Je beheerst de Nederlands en Engelse taal;  
 Je stelt de wensen van het bruidspaar centraal, bent empathisch; 
 Je kunt zelfstandig werken. 

 
Verdere vereisten en informatie 
 Het is belangrijk dat kandidaten in ieder geval beschikbaar zijn in de drukste trouwmaanden (mei t/m 

september). Daarnaast is het in Son en Breugel en Nuenen voor bruidsparen mogelijk om op elk moment 
van de dag en elke dag van het jaar te trouwen; 

 De vergoeding vindt plaats per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.  
 

Dienst Dommelvallei 
 
Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. Met 
ruim 175 medewerkers opereert Dienst Dommelvallei vanuit 
haar uitvalbasis in Mierlo. 
 
De afdeling Dienstverlening heeft de eerste klantcontacten 
met inwoners, bedrijven en instellingen voor de gemeenten 
Nuenen en Son en Breugel.  
 
De werkzaamheden van trouwambtenaar worden uitgevoerd 
binnen het cluster KCC. Dit cluster KCC verstrekt informatie 
en beantwoordt vragen van inwoners en bedrijven. De 
medewerkers leveren producten en diensten als rijbewijzen 
en paspoorten. Ook de registratie van huwelijken, geboortes, 
overlijdens en het behandelen van meldingen en 
vergunningsaanvragen zijn taken van het cluster.   
 
Wil jij solliciteren? 
E-mail dan vóór 29 oktober 2018  jouw sollicitatiebrief met CV 
naar  het cluster P&O (sollicitaties@dienstdommelvallei.nl.). 
Met vermelding van “vacature trouwambtenaar”.  
 
De kennismakingsgesprekken voor deze procedure zijn 
gepland op maandagochtend 12 november 2018. 
 

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Monique van Heesch-Toirkens RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo 

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

ADVERTORIAL

Allerzielen, omdat het onmogelijk is om
 iemand te vergeten, die zoveel heeft gegeven...
Ook de donkere maanden die voor ons liggen, kennen diverse 
lichtmomenten. Zo kleuren op 2 november, Allerzielen, ontelbare 
kaarsen en fakkels de graven en gedenkplaten op diverse begraaf- 
en herdenkingsplaatsen. Een mooi en indrukwekkend ritueel, dat we 
danken aan de rooms-katholieke kerk maar tegenwoordig wordt deze 
dag omarmd door iedereen als een moment van speciale aandacht voor 
hun overleden dierbare(n).

Samen herdenken op Gemeentelijke  
Begraafplaats Oude Landen 
in Nuenen
Wij verzorgen op zaterdag 17 
november a.s. tussen 19.00 en 
21.00 uur een sfeervolle herden-
kingsbijeenkomst, die licht brengt 
op deze begraafplaats. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met 
coach & therapeut bij rouw en ver-
lies Maaike de Graaff. Vorig jaar 
vond het samenzijn voor het eerst 
plaats. De opkomst was overwel-
digend, hartverwarmend de reac-
ties. Daarom verzorgen we ook dit 
jaar weer graag deze mooie bijeen-
komst van sfeervol herdenken. Ook 
de gemeente Nuenen ondersteunt 
ons initiatief. De aanwezigen krijgen 
bij aankomst een kaars en daarmee 
kunnen ze het graf van hun dierbare 
of een andere plaats op de begraaf-
plaats verlichten, zoals de herinne-
ringsboom. Tijdens het samenzijn 
zorgen we uiteraard voor een warm 
drankje en muzikale omlijsting. Ook 
worden de namen van de overle-
den dierbaren genoemd. Iedereen 
die een of meerdere personen wil 
herdenken, kan op deze avond de 
namen opschrijven op de herinne-

ringswand. Ook uw kinderen kunnen 
op eigen wijze vorm geven aan hun 
herinnering, zodat deze herdenking 
ook voor hen betekenisvol wordt.

In het licht 
Aanmelden is niet nodig en er zijn 
geen kosten verbonden aan deel-
name. Het samenzijn is toeganke-
lijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
geloof of culturele achtergrond. Ook 
nabestaanden van wie de overleden 
dierbare elders zijn of haar rustplaats 
heeft gevonden, zijn van harte wel-
kom. Er is geen centraal programma, 
dus iedereen kan binnenlopen op een 
moment dat het beste schikt, tus-
sen 19.00 en 21.00 uur. Graag zien 
we u op zaterdag 17 november a.s. 
om samen uw overleden dierbaren 
in het licht te zetten. Letterlijk met 
kaarsjes en figuurlijk in onze gedach-
ten. Omdat het onmogelijk is om 
iemand te vergeten, die zoveel heeft 
gegeven!

 
 

Sam’s Kledingactie 
Op zaterdag 6 oktober vond weer 
de hal� aarlijkse kledinginzameling 
van Sam’s Kledingactie plaats. Het 
was een stralende, zonovergoten 
nazomerdag.

Heel veel mensen uit Nuenen en om-
geving, voelen zich geraakt door het 
leed dat veel medemensen treft en we-
ten dan, dat zij door het afstaan van 
kleding, dit leed kunnen verzachten.
Ondanks het feit dat het kerkplein 
voor de H. Clemenskerk, waar door-
gaans de inzameling plaatsvind, nu 
verlaten moest worden vanwege ’n be-
grafenis en uitgeweken moest worden 
naar de ingang voor de pastorie, wist 
iedereen deze plaats te vinden. En ie-
dereen droeg zijn steentje bij. Uitein-
delijk bereikte de ingezamelde kleding 
het gewicht van 1840 kg!
Sam’s Kledingactie is erg blij met dit 
geweldige resultaat en wil iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk 
bedanken. Met het geld wat deze kle-
ding opbrengt kan Cordaid Mensen in 
Nood het project van 2018, het onder-
steunen van scholen in crisisgebieden 
in de Centraal Afrikaanse Republiek, 
daadwerkelijk ten uitvoer brengen.
Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie of over de gesteunde projec-
ten, kijk op www.samskledingactie.nl.

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet 
en we hopen voor de volgende inzame-
lingsactie weer op u te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Team Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood. 

Met vriendelijke groet,
Team Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood. 

Diabetes Fonds     
zoekt nieuwe collectanten 
Een bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabe-
tes? Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in 
Nuenen. De collecteweek is dit jaar van 29 oktober t/m 3 november 2018.

Wilt u collectant worden? Meld u zich 
dan aan bij Thieu van Ekkendonk, 
coördinator collecte in Nuenen van het 
Diabetes Fonds via tc.vanekkendonk@
outlook.com of via telefoonnummer 
040-2842317.
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-

deling, genezing en preventie van dia-
betes (ook wel suikerziekte genoemd). 
Er zijn nu al ruim 1 miljoen mensen 
met diabetes in Nederland en elke dag 
komen er 240 patiënten bij. 

Meer informatie op: 
www.diabetesfonds.nl/collectant

Schuif even aan tafel bij..... 
Palwasha Bana
Op donderdag 25 oktober om 09.30 uur vindt de 2e KBO Schui� ezing van dit 
seizoen plaats in de Trefpuntzaal van Het Klooster.

Was het de eerste keer de geboren en 
getogen Nuenenaar Peter Linders die 
kwam vertellen hoe hij duizenden ki-
lometers wegfietste, dit keer komt me-
vrouw Palwasha Banai (37 jaar) haar 
persoonlijke verhaal vertellen.

Hoe zij vanuit het door oorlog ver-
scheurde land Afghanistan, meer dan 
vijfduizend kilometer hier vandaan, na 
een zwerftocht als vluchtteling, vol van 
gevaar en bedreigingen, uiteindelijk 
getraumatiseerd bij ons in Nuenen te-
recht kwam. 
Omdat haar vader een rol vervulde als 
generaal in het leger, moest de familie 
Banai na zijn gevangenschap vluchten.

In Pakistan kwam Palwasha als meisje 
in een vluchtelingenkamp terecht. Ze 
was verplicht een boerka te dragen en 
dagelijks uren de Koran te bestuderen. 
Ze leefde er onder de strenge Sharia 
wetten, maar het was er in ieder geval 
veiliger dan in het wrede Kabul. Ze 
verloor in de oorlog een broer en een 
zus, terwijl de familie op drift raakte 
door de oorlog.
Geteisterd bereikte ze Nederland.

Hoe vind je in een volkomen vreemd 
land een nieuwe start, in een compleet 
andere cultuur, terwijl de nachtmer-
ries van de oorlog die je achterliet, je 
nog elke nacht kwellen?

Ze is bezig haar leven weer op de rij te 
krijgen. Heeft nieuwe ambities, schrijft 
een boek over haar spannende en soms 
verdrietige geschiedenis.
Ze doet nu vrijwilligerswerk bij Vin-
centre, is mantelzorger voor haar zieke 
moeder en krijgt gelukkig veel steun 
van mensen uit haar omgeving.
Een meeslepend en ontroerend ver-
haal van een gehavende, maar sterke 
vrouw, die haar leven opnieuw op de 
rails krijgt. Dat verhaal wil ze graag bij 
de KBO komen vertellen. Eenieder die 
geïnteresseerd is, op 25 oktober bent u 
van harte welkom.

Drijehornick-lezing

‘De ontwikkeling 
van het 
middeleeuwse 
kasteel in Brabant’
Op donderdag 18 oktober a.s. om 
20.00 uur wordt er een Drijehornick-
lezing gehouden in De Dassen-
burcht, Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen. Toegang gratis voor leden 
en niet-leden.

Over de ontwikkeling in de kasteel-
bouw in het tegenwoordige Noord-
Brabant gaat de Drijehornick-lezing 
door Bas Aarts. De kasteelhistorie be-
gint in de elfde eeuw met de bouw van 
de motteburcht, op een kunstmatige 
heuvel. In de 12de en 13de eeuw wer-
den ronde waterburchten zonder 
kunstmatige heuvel gebouwd. Later 
werden soms bestaande kastelen ge-
moderniseerd, zoals in Heeswijk, Hel-
mond, Gemert en Asten. De lage adel 
bouwde vaak woontorens, zoals in 
Loon op Zand, Geldrop en Deurne. 
Dan was er nog een groot aantal adellij-
ke ‘omgrachte huizingen’ of ‘slotjes’ 
zonder echte verdedigingswaarde. Een 
voorbeeld daarvan is het ‘Slotje van 
Opwetten’ ofwel het ‘Huys van Nue-
nen’. De lezing zal vóór de pauze een 
beeld schetsen van de algemene ont-
wikkeling van de kastelenbouw in de 
middeleeuwen. Na de pauze ligt de na-
druk op de kastelen in de eigen regio 
rond Eindhoven en Helmond. Het Slot-
je van Opwetten was een van de ‘om-
grachte huizingen’ waarover Bas Aarts 
vertelt in de Drijehornick-lezing.
Bas Aarts was docent geschiedenis aan 
het Bisschop Bekkerscollege in Eind-
hoven. Hij publiceert in diverse bladen 
en boeken over regionaal-historische 
en castellologische onderwerpen en 
hij is voorzitter van de Vereniging 
‘Vrienden van Brabantse Kastelen’.

 

Drijehornick-lezing 

In De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3  

Op donderdag 18 oktober a.s. om 20.00 uur 

Toegang gratis voor leden en niet-leden 

De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in 
Brabant  

Over de ontwikkeling in de kasteelbouw in het tegenwoordige Noord-Brabant gaat de 
Drijehornick-lezing door Bas Aarts. De kasteelhistorie begint in de elfde eeuw met de 
bouw van de motteburcht, 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 
verdedigingswaarde. Een voorbeeld daarvan is het ‘Slotje van Opwetten’ ofwel het ‘Huys 
van Nuenen’. De lezing zal vóór de pauze een beeld schetsen van de algemene 
ontwikkeling van de kastelenbouw in de middeleeuwen. Na de pauze ligt de nadruk op de 
kastelen in de eigen regio rond Eindhoven en Helmond. 

 
 

Drijehornick plaatst informatiezuil 
over de oude heerlijkheid Eckart
Heemkundekring De Drijehornick heeft afgelopen zaterdag een Terug-
beeld-zuil geplaatst over de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid 
Eckart en de gemeente Nederwetten en Eckart (1810-1821) nabij herberg 
Eeckaerde aan de Argonautenlaan. 

zijn ontworpen door Peter van Keme-
nade van 4PR realisations uit Nuenen. 

Het eiland Eckart, tussen Dommel en 
Dooigraaf, was aanvankelijk een apar-
te heerlijkheid met een eigen bestuur 
en rechtbank. Elf jaar lang vormde Ec-
kart samen met Nederwetten één ge-
meente. De oude bebouwing, voorna-
melijk boerderijen, en ook de oude we-
genstructuur, zijn in de 60-jaren geheel 
verdwenen om plaats te maken voor 
de wijken Oude Gracht-Oost en De 
Luytelaer. Omdat herberg Eeckaerde 
uit de 18e eeuw het enige nog bestaan-
de niet-gesloopte pand van het oude 
Eckart is, is die locatie gekozen om 
daar het informatiepaneel te plaatsen.

De Drijehornick had de zuil al symbo-
lisch aangeboden aan de Vereniging 
Omwonenden Kasteel Eckart tijdens 
de receptie van hun 10-jarig bestaan in 
mei jl. De Drijehornick en VOKE heb-
ben de laatste jaren goede contacten en 
werken nauw samen. Omdat de heer-
lijkheid Eckart van 1810 tot 1821 sa-
men met Nederwetten één gemeente 
heeft gevormd, is dat voor De Drije-
hornick reden om het gebied Eckart als 
werkgebied op te nemen in de statuten. 

Door de daadwerkelijke plaatsing van 
de Terugbeeld-zuil is de voormalige 
heerlijkheid Eckart, cultuurhistorisch 
gezien, door de Nuenense heemkun-
dekring ‘geannexeerd’ kunnen worden.

De heemkundekring heeft de informa-
tiezuil beschikbaar gesteld aan de 
Vereniging Omwonenden Kasteel Ec-
kart (VOKE) vanwege hun tienjarig 
bestaan.
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
en op ’t Eeneind heeft De Drijehornick 
inmiddels 42 van dergelijke informa-
tiezuilen geplaatst op locaties waar in 
het verleden een belangrijk of markant 
gebouw heeft gestaan. Panelen zijn er 
ook met informatie over verdwenen 
buurtschappen. De Terugbeeldzuilen 

De Terugbeeld-zuil van heemkundekring 
De Drijehornick brengt de historie van de

 voormalige heerlijkheid Eckart terug in beeld 
(foto: Roland van Pareren)

Opbrengst jaarlijkse inzameling Taxus Taxi valt tegen

‘Taxusplant mooi alternatief 
voor dode buxus’
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft 
geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op 
een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete zomerweer is er dit 
jaar minder gesnoeid en dus ook minder opgehaald”, aldus Werner Toonen 
van Stichting Taxus Taxi. In de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
was de opbrengst goed voor 33 chemotherapieën.

kanker.”  Werner geeft aan dat hij met 
hoveniers en tuinders het gesprek aan-
gaat over het beste moment van snoei-
en. “Wij zamelen al sinds 2009 in en 
elk jaar komt onze inzamelingsactie 
weer terug. De begin- en einddatum 
worden bepaald door de hoeveelheid 
werkzame stof en het weer dat daarop 
van invloed is. Het is belangrijk dat 
mensen dat weten om ervoor te zorgen 
dat zij op tijd snoeien.”

Veel pro� jt
Desalniettemin was de opbrengst dit 
jaar nog steeds goed voor 2.800 che-
motherapieën. “En daar zijn we onze 
donateurs natuurlijk zeer dankbaar 
voor”, benadrukken Werner en partner 
Den Ouden Groep. Zoals de naam al 
aangeeft, wordt het verse snoeisel 
(gratis) opgehaald door Taxus Taxi. 
“Van Doetinchem tot en met Nijme-
gen en dan eigenlijk overal ten zuiden 
van de Waal, in de strook van Breda tot 
Venlo”, legt hij uit.
Meer informatie over het inzamelen 
van snoeisel en Stichting Taxus Taxi 
via www.taxustaxi.nl of Facebook.
 

Al sinds 2009 roept Taxus Taxi elk jaar 
eigenaren van de taxushaag op om deze 
groene heester in de zomermaanden te 
snoeien en het snoeisel te bewaren. 
Juist in deze periode bevatten de jonge 
twijgjes van de taxusplant de werkzame 
stof Taxol, dat wordt gebruikt voor che-
motherapieën. “We hebben dit jaar 
kunnen inzamelen van 6 juni tot en met 
7 september. Onze aanvankelijke doel-
stelling was 3.500 chemotherapieën, 
maar de hete zomer is funest geweest. 
Dit jaar was het in juni nog top, maar in 
juli werd het snel minder. Door de 
droogte en het warme weer vergaat het 
de mensen aan enthousiasme om te tui-
nieren. Dat hebben we helaas gemerkt 
in de opbrengst”, blikt Werner terug.

Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar 
een alternatief voor hun (dode) buxus, 
is de taxus een mooi alternatief, vertelt 
Werner. “Het is een sterke plant die er-
voor zorgt dat de haag het hele jaar 
door mooi groen is. En door ‘m te 
snoeien, kun je ook nog eens mensen 
helpen met een behandeling tegen 

De Drijehornick brengt de historie van de
 voormalige heerlijkheid Eckart terug in beeld 

(foto: Roland van Pareren)
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Wil jij ook iemand met 
dementie gelukkiger maken?
Wil jij ook een bewoner met dementie van een zorginstelling bij jou in de buurt 
een extra gezellig moment per week bezorgen? Door samen te wandelen, de 
hond uit te laten, een goed gesprek, een kopje ko�  e te drinken, samen iets te 
doen wat jullie beiden leuk vinden? Er is nog zoveel mogelijk, binnen alle fa-
sen van dementie. Daarbij is ook vast een vorm van contact, die bij jou past!

Het Momentum is een collectief 
van betrokken vrijwilligers 

en zoekt betrokken vrijwilligers 
met 1 op 1 aandacht

voor bewoners met dementie 
in een woonzorgcentrum in de buurt

voor 1 uurtje per week!

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Kom dan naar onze info-avond van 
19.00 tot 20.30 uur op maandag 22 ok-
tober a.s. in locatie De Akert van 
Ananz, Appelaar 35 te Geldrop. Meld 
je vooraf aub even aan op info@het-
momentum.nl of via telefoonnummer 
06 36 122 701. 

Meer informatie vind je op: 
www.hetmomentum.nl/vrijwilligers

is al genoeg. Familieleden kwamen langs en 
gaven advies, omdat ze dezelfde ervaring 
hadden. Dat is hulp bij ons, we zijn er voor 
elkaar en we zijn dankbaar naar elkaar” zegt 
Rosita met een warme blik op haar gezicht.

Oma Sophia
“Toen mijn vader thuis kwam, besefte ik: 
mijn vader heeft mij nodig. Ik zorgde al 20 
jaar voor mijn oma op Kremersbos, samen 
met mijn nichtje, en zei tegen haar: ‘Ik kan 
niet langer bij jou blijven. Ik kom nog wel, 
maar minder vaak’. Ik had bij mijn oma een 
kamertje en sliep bij haar. Ik hielp haar met 
opstaan, wassen en aankleden en maakte 
ontbijt voor haar. Dan gingen we samen 
dingen doen, aardappelen schillen bijvoor-
beeld. Of naar het winkelcentrum, zij in haar 
rolstoel, naar de DA drogist. Hij kende haar 
goed. Dan kregen we een parfummetje” 
lacht Rosita. “Ze heeft me veel mooie verha-
len verteld en ook minder mooie, over de 
oorlog. We lachten en huilden samen. Ik was 
altijd bij mijn oma, bij haar was het altijd ge-
zellig. Ze heeft me veel geleerd en was voor 
mij als een moeder, ik zei ‘Mama’ tegen haar. 
Ze is 102 jaar geworden”.

Cultuur
In de cultuur van de Sinti is van generatie 
op generatie veel doorgegeven, maar er 
gaat ook veel verloren. “Vroeger waren we 

niet gemengd, nu hebben we ook bur-
gers in onze familie” vertelt Rosita. “Onze 
echte traditie gaat langzaam verdwijnen. 
We gaan mee met de maatschappij, leven 
nu en kijken vooruit. Wel houden we onze 
familie bij elkaar. We houden ook rekening 
met elkaar. Ons geloof geeft ons kracht. 
Twee keer per week komen we samen om 
te bidden en zingen. God is onze steun en 
toeverlaat, die ons sterkte en vreugde geeft 
om door te gaan. Hij geeft houvast” gaat 
Rosita verder, terwijl haar vader op dat mo-
ment hardop bidt dat het goed mag gaan 
met zijn kinderen en om te danken voor de 
maaltijd. 

O� ers gebracht
“Ik heb veel moois kunnen doen en heb 
ook veel moeten laten, ik heb geo� erd” 
eindigt Rosita haar verhaal. “Ik heb onvoor-
waardelijk gekozen en de zwaarste weg 
genomen zonder dat ik het besefte. Ik ben 
blij en tevreden met kleine dingen. Ik ben 
toch de basis” glimlacht ze. Rosita heeft 
zich aangemeld bij Steunpunt Mantelzorg. 
Ze vindt het belangrijk dat mantelzorgers 
worden gesteund, vooral de jongere. De 
levenservaring en wijsheid van anderen 
heeft haar zelf ook altijd goed geholpen 
en voor elkaar zorgen is een groot goed in 
haar cultuur.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Ik heb veel moois kunnen doen   
en heb ook veel moeten laten,    
ik heb geo� erd”.
Rosita Schäfer
Door Nannie van den Eijnden

 

Mantelzorger

Rosita 
Schäfer

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.

Rosita komt uit een groot gezin met ne-
gen kinderen, vier meisjes en vijf jon-
gens. Ze zorgt voor haar ouders van 83 

en 80 jaar in hun woonwagen aan de 
Bosweg in Gerwen. Ze helpt met op-
staan, ontbijt en medicatie en heeft 
contact met zorgverleners. “Mijn 
zus Nathalie steunt in alles en neemt 
het van mij over om me te ontlasten 
of als ik er niet ben, ze strijkt en wast 

de ramen” vertelt Rosita.

“Onze zus aan de overkant vangt de zorg 
ook mee op” gaat Rosita verder, “maar onze 
oudste zus heeft reuma, waardoor ze niet 
kan helpen”. De jongens lopen ook regel-
matig binnen, ze zorgen voor vervoer en 
vragen voorzieningen aan, zoals een rol-
stoel en een afdak boven de toegang naar 
de voordeur.

“Mijn moeder was al kankerpatiënt, ze gaat 
iedere drie maanden naar het ziekenhuis 
voor een behandeling en wordt bij een fy-
siotherapeut behandeld voor oedeem” ver-
volgt Rosita. “De zorg voor mijn ouders nam 
toe, toen mijn vader hartpatiënt werd. Hij 
had ineens pijn op zijn borst en werd naar 
het ziekenhuis gebracht. Ik werd gebeld en 
ging er met mijn neven naar toe. Toen hij 
werd geopereerd sliep ik bij 
m’n vader, in een aparte 
kamer. Ik ken hem 
goed en weet wat 
hij bedoelt, één blik 

De verbouwing van 
Bijna Thuis Huis 
Latesteyn is gestart; 
nu de vrijwilligers nog!
Zoals vorige week al in deze krant te 
lezen viel is de verbouwing van Bij-
na Thuis Huis Latesteyn gestart. 
Daarom is het nu tijd geworden voor 
de coördinatoren Kiki van Luttervelt 
en Eveline van der Grinten om op 
zoek te gaan naar mensen die zich 
als vrijwilliger voor Latesteyn be-
schikbaar willen stellen. 

Er ging al een schrijven uit naar de men-
sen die zich in een eerder stadium als 
geïnteresseerden hebben opgegeven. 

Op woensdag 7 november aanstaande 
is er een informatieavond gepland in 
het Boordhuys om 20.00 uur. De twee 
coördinatoren zullen zich voorstellen, 
er zal ingegaan worden op wat het vrij-
willigerswerk voor het BTH inhoudt 
en er zal gelegenheid zijn om vragen te 
stellen. Om een volledige bezetting te 
kunnen waarborgen zijn veel vrijwilli-
gers nodig. 
Wie naar de informatieavond wil ko-
men kan zich opgeven door een mail te 
sturen naar: bijnathuishuisnuenen@
gmail.com. 
Wie zich nu al wil opgeven om vrijwil-
liger te worden kan dit ook doen door 
een mail te sturen naar bijnathuishuis-
nuenen@gmail.com. Kiki of Eveline 
nemen dan contact op.

Kiki en Eveline hopen op een grote op-
komst. 
 

 

De bingomiddag op 8 oktober, voor de gasten van de Zonne-
bloem,  werd geopend met een heerlijke traktatie bij de koffie 

geschonken door Sander van Driel van de A.H. Parkstraat Nue-
nen. Er waren prachtige prijzen en voor iedereen die geen prijs 

had was er ook een klein presentje. 

Kunstexpositie van werken 
van vier zussen in Nuenen
Yvonne, Jolanda, Irma en Ria van de Grint exposeren hun werken zaterdag 
27 en zondag 28 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur bij Ruimte in Beeld, 
Dubbestraat 9a Nuenen. Beeldhouwen, keramiek, gra� sch werk, fotogra� e 
en bloemsierkunst zijn de disciplines waar de dames zich in manifesteren.

Irma (Boksum) is de vierde in de rij van 
het gezin van zeven kinderen. Na de 
middelbare school ging ze naar Baarn 
naar de opleiding Mikojel waarna ze in 
Leeuwarden en omgeving haar dage-
lijks werk in de sociale sector vond. 
Naast haar werk heeft ze later de oplei-
ding tot bloemist met lof doorlopen, 
echt in de voetsporen van vader. En-
thousiast gemaakt door anderen, heeft 
ze daarna de beeldhouwopleiding in 
Koudum met glans doorstaan.
De oudste zus, Ria (Nuenen) is na de 
middelbare school gaan werken, met 
name in de sociale sector. Werken met 
klei was een van haar hobby’s. Nadat 
de kinderen de deur uit waren en twee 
vriendinnen voorstelden om in België, 
Neerpelt, de kunstacademie te gaan 
volgen, heeft ze dat met heel veel ple-
zier en inzet gedaan. Het grote werk 
dat op de academie verricht werd, is 
onmogelijk thuis te doen voor haar. 
Ook de energie laat vanwege gezond-
heidsredenen te wensen over. Toch 
werkt ze nog steeds met diverse mate-
rialen zoals klei maar ook het kappen 
doet ze nog steeds met veel plezier.

Zo krijg je een wisselend beeld van de 
vier zussen uit een gezin van zeven, allen 
zijn inmiddels de vijftig gepasseerd, en 
hebben hun weg in de kunst gevonden.
Vier, van de zes, zussen ontdekten dat 
ze de creatieve genen van hun vader ge-
erfd hebben. Twee van hen studeerden 
creatieve vakken aan de lerarenoplei-
ding in Tilburg, de andere twee startten 
later een creatieve opleiding. Ieder ging 
zijn eigen weg maar volgenden elkaar 
bij het werk dat ze maakten. De inmid-
dels ruime vijftigers wonen verspreid in 
het land en kwamen op het idee samen 
hun werk tentoon te stellen.  
De jongste, Yvonne (Heerenveen), koos 
in Tilburg voor tekenen en textiele 
werkvormen. Na haar opleiding gaf ze 
les aan de Grafische school in Eindho-
ven en ontwikkelde zich als grafisch 
vormgeefster. Na haar verhuizing naar 
Friesland heeft ze een aantal jaren als 
grafisch vormgeefster gewerkt op de af-
deling PR & Communicatie van een 
groot Ingenieursbureau in Heerenveen. 
Na zoveel jaren voor een baas gewerkt 
te hebben besloot ze onlangs voor zich-
zelf te beginnen. Naast opdrachten 
heeft ze een kinderboek geschreven en 
geïllustreerd. 
De één na jongste Jolanda (Tilburg) gaf 
in Tilburg de voorkeur aan handvaar-
digheid en textiele werkvormen. Ze 
studeerde af met keramiek als hoofd-
vak. Na omzwervingen in andere dis-
ciplines en activiteiten, keerde ze in 
2006 weer terug bij keramiek. Ze liet 
porselein, het materiaal waarmee ze 
afstudeerde, achter zich en speciali-
seerde zich in saggarfiring. Vorig jaar 
sloot ze de opleiding Keramiek in 
Arendonk af. Ze werkt fulltime als ke-
ramist en geeft workshops in saggarfi-
ring. Haar werk leidde dit jaar tot een 
uitnodiging voor een artist-in-resi-
dence in Colorado (VS). 

OKTOBER 27|28  
RUIMTE IN BEELD NUENEN

DUBBESTRAAT 9A

OPENINGSTIJDEN    zaterdag 13.00 - 17.00 uur    zondag 13.00 - 17.00 uur

JOLANDA VAN DE GRINT  
KERAMIEK

IRMA VAN DE GRINT
BEELDEN

RIA VAN DE GRINT
BEELDEN | FOTOGRAFIE

YVONNE VAN DE GRINT  
FOTOGRAFIE | ILLUSTRATIE | VORMGEVING
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De taxateur heeft het gedaan! 
De huizenprijzen zijn stevig gestegen en dat gaat waarschijnlijk ook nog wel 
even door. Het is een gevolg van krap aanbod en grote vraag in een periode die 
ook nog eens gekenmerkt wordt door historisch lage rente en goede economi-
sche omstandigheden. Het is kennelijk onvermijdelijk dat in zo’n situatie de on-
afhankelijke taxateur onder vuur komt te liggen. Onlangs doken in diverse me-
dia weer berichten op over taxateurs die onder druk van banken, opdrachtgevers 
of hypotheekadviseurs een te hoge waarde aan door hen te taxeren panden 
toekennen.

Ik kan niet uitsluiten dat er taxateurs zijn die zich onder druk laten zetten. Aan de 
andere kant kan ik me ook weer niet voorstellen dat dit grootse vormen heeft 
aangenomen. De regelgeving voor taxateurs is de laatste jaren behoorlijk aan-
gescherpt door de oprichting van het register voor taxateurs (NRVT) en de con-
trole - door o.a. het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) - staat op een 
hoog peil. Uit eigen ervaring weet ik dat een taxateur aan strenge opleidingsei-
sen moet voldoen en dat je voortdurend moet bijscholen om het vak te mogen 
blijven uitoefenen. Het lijstje van organisaties dat richtlijnen afgeeft en/of con-
troleert is inmiddels behoorlijk lang. Het vak is steeds transparanter geworden.

Ook ik ben natuurlijk wel eens gebeld met de vraag een taxatie in een door een 
opdrachtgever of betrokkene gewenste richting bij te stellen. Maar een onafhanke-
lijk taxateur kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven daarop in te gaan. Hij of 
zij moet met veel factoren rekening houden, zoals bouwjaar, omvang, materiaalge-
bruik, energiezuinigheid en staat van het onderhoud van het pand. Maar ook: lig-

ging, omgeving, bestemmingsplan, eventuele kasstromen en 
verplichtingen en rechten (erfpacht, recht van overpad). Als 

laatste aandachtspunt is de marktsituatie van belang: wat 
hebben vergelijkbare woningen of bedrijfspanden in de 
buurt recent opgeleverd? Dat wordt als referentie ge-
bruikt bij het inschatten van de marktwaarde.

Marktontwikkelingen spelen dus een rol bij het vast-
stellen van de marktwaarde. Daarom kan het taxatie-

bedrag van een woning in pakweg Eindhoven hoger uit-
pakken dan voor een vergelijkbare woning in bijvoorbeeld 

Geldrop. Dan klinkt al gauw: de taxateur heeft het ge-
daan! Maar het is uiteindelijk de markt die bepaalt 

wat wordt betaald en de taxateur stelt vast wat de 
marktwaarde is. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Bourbon Street (Be)
Weer eens een Belgische bluesband op hét blues podium van Nuenen … Ca-
fé Schafrath. Op 21 oktober, vanaf 15.30 uur speelt Bourbon Streetband een 
mix van Funky blues, rauwe Swampblues en Bluesrock. Covers en eigen 
nummers wisselen elkaar af in deze gevarieerdheid aan Blues stijlen. De 
band stond al op vele grote podia en zal ook nu weer zorgen voor een heer-
lijke middag voor de muziekliefhebbers en dansers. Want swingen zal het 
ongetwijfeld.

de website: www.sunnybluesnuenen.
nl. Dan mist u nooit een optreden.
Datum: 21 oktober,  15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via 

Kinderboekenweek 
op de Wentelwiek
Van woensdag 3 t/m zondag 14 okto-
ber werd de Kinderboekenweek 2018 
gehouden. Het thema van de kinder-
boekenweek in 2018 is ‘Vriendschap’ 
en het motto ‘Kom erbij!’

Het basisidee (om kinderen enthou-
siast te maken voor lezen) is altijd ge-
bleven en daar zijn wij op de Wentel-
wiek ook flink mee aan de slag gegaan. 
Onze kinderen werden in die week ex-
tra aangespoord om te lezen want het 
is bijvoorbeeld goed voor je algemene 
kennis. Boeken bevorderen de algeme-
ne ontwikkeling en de kinderen doen 
er bovendien vaak fantastische erva-
ringen door op. Op onze school werd 
alles in de kinderboekenweek georga-
niseerd met het doel om te zorgen dat 
kinderen meer geïnteresseerd raken, 
en geïnteresseerd blijven in lezen. 
 
Op de Wentelwiek besteedden wij na-
tuurlijk veel aandacht aan de Kinder-
boekenweek. Op woensdag 3 oktober 
openden we in onze aula de Kinder-
boekenweek met een toneelstuk van 
leerkrachten voor de kinderen. Het 
boek ‘kersenhemel’ stond hierin cen-
traal. Iedere dag werden er in de klas-
sen lessen verzorgd rondom leesbe-
vordering. Ook hebben we per bouw 
een vriendenboekje gemaakt over 
jouw favoriete boekpersonage. Op 
vrijdag 12 oktober hebben we de week 
afgesloten met een presentatie van ie-
dere klas in onze prachtige aula. Enke-
le voorbeelden; Groep 6 had hele 
mooie gedichten gemaakt, groep 1/2 B 
speelde een leuk toneelstukje, groep 4 
had een vrolijk liedje ingestudeerd en 
groep 7 droeg zelf geschreven verhalen 
voor. We kunnen samen terugkijken 
op een leerzame en gezellige kinder-
boekenweek. Op naar volgend jaar…..!

Kinderboekenweek     
op de Crijnsschool
Op 3 oktober openden wij de landelijke Kinderboekenweek met het thema 
‘vriendschap’ op ons buitenpodium. De kinderen kwamen de speelplaats op 
onder een heuse vriendschapsboog van ballonnen en kregen een ‘vriendjes’ 
stempel. Ondertussen zocht Roos haar penvriendin Francien die voor haar 
uit Frankrijk was gekomen. Gelukkig vonden zij elkaar tussen alle kinderen 
en ouders. Om hun vriendschap te vieren werd het liedje ‘kom erbij’ gezon-
gen en gedanst.

Tijdens deze week gaven wij elkaar 
veel complimentjes die in de vriend-
schapsgroeimeter werden gehangen 
en werd er voorgelezen door Roos en 
Francien. We stuurden een echte 
vriendschapskaart naar elkaar en hiel-
den een spelletjesmiddag met alle kin-
deren van de school.
Op dinsdag gingen kinderen van groep 
7 voorlezen bij ‘Kids Society Erica’ . 
Hier hebben alle kinderen erg van ge-
noten.
Vrijdag 12 oktober sloten we de week 
af met een vriendschapsspeurtocht, 
een samenwerkingsopdracht en maak-
ten we vriendschapsarmbandjes. De 
groepen kregen als aandenken van 
Francien nog een mooi boek voor in de 
klas.

Het was weer een super week waarin 
veel werd gelezen op leesschool de 
Crijns!

Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten? 
 
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen 
vrijgegeven.  
Dit zijn de volgende 3. 
Door mee te raden maakt u, net als andere jaren weer kans op een supermooie prijs. 
We zien jullie graag op zaterdag 10 november a.s. in de MFA om afscheid te nemen 
van Prins Prepar� en zijn adjudanten Import� en Overk�pp� en de nieuwe 
kartrekkers te presenteren. 
 
Kijk voor meer informatie ook op www.cvdewetters.nl 
 
Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CV de Narre-Kappen (1)

Narregat jubileert…    
Nieuwe hoogheid is er klaar voor!
De dagen worden weer korter en de carnavalsliefhebbers kijken alweer uit 
naar het naderende prinsenbal. Afgelopen jaar hebben wij in Gerwen en 
omstreken genoten van kartrekkers in de vorm van het jonge gezelschap 
prins Pajoto, en zijn beide adjudanten Tojapa en Jopato. Wat hebben zij la-
ten zien wat het is om iedereen met volle teugen te laten genieten van het 
carnaval. #nooitmeernaarhuis, hebben zij echt waar kunnen maken en een 
bedankje hiervoor is wel op zijn plaats. Complimenten mannen!

Dit jaar heeft carnavalsvereniging de 
Narre-Kappen een extra reden om het 
groots aan te pakken. Ze hebben hun 
55-jarig jubileum te vieren, dit doen ze 
op 1 december. Mooi om te zien waar 
een klein dorp groot in kan zijn door er 
al 55 jaar ieder jaar weer een mooi feest-
je van te maken tijdens het carnaval.

Toch was de verrassing best groot, 
toen wat eerder dan door menig actie-
ve speurder verwacht de inmiddels 
traditioneel geworden witte rook al op 
de jaarlijkse barbecue te zien was. Dit 
jaar was deze niet wit maar had andere 
kleuren. Zou dit al een eerste hint zijn 
naar een bedrijfslogo of clubkleuren? 
Ze zijn er in ieder geval lekker op tijd 
bij dit jaar. 

Natuurlijk betekent dit ook dat de ‘ja-
gers, raaiers en verraaiers’, weer alle 

zeilen bij zullen gaan zetten om op 
slinkse wijze achter het allergrootste 
geheim van Gerwen te komen. Weke-
lijks zullen in de Nuenense media weer 
de nodige aanwijzingen verschijnen 
om te raden wie de dorstlustige hoog-
heid van het jubilerende jaar zal gaan 
worden. 

Wij nodigen jullie de komende weken 
dan ook graag uit deze aanwijzingen 
nauwlettend in de gaten te houden en 
noteer alvast 24 november in de agen-
da want dan kan iedereen tijdens het 
jaarlijkse prinsenbal van CV de Narre-
Kappen getuige zijn van de onthulling 
van de prins van het komende carna-
valsjaar.

De eerste aanwijzingen zijn: 
• 011 was uiteindelijk nie ur niks
• Hij leent ze hendig uit

Familiedag    
Oktoberfest Nuenen 
Zoals misschien bekend vindt op 26, 27 en 28 oktober het eerste Oktober-
fest Nuenen plaats, met op de vrijdag en zaterdag spetterende optredens en 
volop feest en gezelligheid. Voor toegang tot deze avonden kunt u tickets 
kopen op www.oktoberfestnuenen.nl en daar kunt u ook het programma 
zien van de verschillende dagen, of let op onze advertentie in deze krant. 

Op de zondag is het een echte familie-
dag voor zowel jong als oud en kunt u 
de sfeer proeven van een oktoberfest 
in een gezellig versierde tent, met op-
tredens van de Böhmische Freunde 
uit Geldrop. Deze doorgewinterde 
egerlander kapel staat garant voor ge-
zellig in het gehoor liggende blaasmu-
ziek en hun optreden begint vanaf 
14.00 uur. 
Na hun optreden is het de beurt aan 
de Nunenthaler Schurzenjager en de 
naam zegt het al, natuurlijk uit ons ei-
gen Nuenen. Deze groep heeft het in 
deze maanden erg druk omdat zij op 
de verschillende oktoberfeesten in de 
regio maar ook ver daarbuiten vele 
optredens verzorgen en gelukkig heb-
ben wij ze op zaterdag, maar dus ook 
nog op zondag kunnen strikken om 
hun kunsten te laten horen en om de 
tent omver te blazen. 
De Nunenthaler worden afgewisseld 
door Danny Canters die de sfeer nog 
extra zal verhogen met zijn gezellige 
Hollandse- en oktoberfest muziek. 
Dit alles wordt omlijst met muziek 
van onze huis DJ Angelo. Kortom een 
zeer gezellige muzikale zondag in de 

tent op de parkeerplaats bij RKSV 
Nuenen op de Pastoorsmast in Nue-
nen. Deze middag is zoals gezegd vrij 
toegankelijk voor jong en oud. 

Bis bald auf unser Oktoberfest Nue-
nen! 

Jeugdworkshop: knuffel  
maken met de naaimachine.

 Kom je ook 
meedoen?
Op dit moment is het herfstvakantie 
en doe je misschien al wat leuke din-
gen. Even lekker niet naar school hoe-
ven en een beetje uitslapen. Misschien 
eens genieten van een warme herfst-
wandeling. En natuurlijk even gamen 
of zoals je moeder liever ziet, een boek 
lezen. Maar, sorry dat ik je er nu even 
aan help herinneren, maar maandag 
moet je gewoon weer naar school!

Maar misschien kun je die eerste 
schooldag veel leuker maken door na 
schooltijd naar D’n Heuvel te komen 
en een knuffel, kussen, of sier-dier ma-
ken. En dit allemaal op de naaimachi-
ne. Heb je het nog nooit gedaan, dan 
krijg je natuurlijk hulp. Eerst ga je leu-
ke lapjes stof kiezen, dan zelfs een pa-
troon tekenen, daarna knippen, spel-
den en alles met de naaimachine aan 
elkaar zetten. En dan kun je je knuffel-
dier of kussen ook nog versieren. Deze 
leuke workshop is voor kinderen tus-
sen de 10 en 12 jaar. Er kunnen maar 
acht kinderen meedoen, geef je dus 
maar snel op via de mail. Het vindt 
plaats op 22 en 29 oktober van 15.30 
uur tot 17.00 uur. Zijn we dan nog niet 
klaar dan gaan we 5 november nog 
verder. De kosten zijn 7 euro. 

Deze jeugdactiviteit wordt georgani-
seerd door de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen. Telefoon: 06-41102625.
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Wie wordt de nieuwe Prins(es) 
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen vrijge-
geven. Hieronder zijn de volgende 3. Door mee te raden maakt u, net als andere 
jaren weer kans op een supermooie prijs. We zien jullie graag op zaterdag 10 no-
vember a.s. in de MFA om afscheid te nemen van Prins Preparé en zijn adjudan-
ten Importé en Overkâppé en de nieuwe kartrekkers te presenteren.
Kijk voor meer informatie ook op www.cvdewetters.nl
Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen:

Carnaval
Vecteezy.com

Wie wordt de nieuwe Prins(es) 
Vecteezy.comOktoberfest Nuenen 

Zoals misschien bekend vindt op 26, 27 en 28 oktober het eerste Oktober-
fest Nuenen plaats, met op de vrijdag en zaterdag spetterende optredens en 

Jeugdworkshop: knuffel  
maken met de naaimachine.

 Kom je ook 
meedoen?



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 42

Horizontaal: 1 misnoegen 7 uitstalkast 12 baken 13 plechtige gelofte 15 leuk kind 
17 eigenwijs 21 drek 23 eerloos 25 bevestiging 26 water in Friesland 27 op de wijze van 
29 lidwoord 30 als boven 31 van dezelfde soort 34 laborant 37 plaats in Italië 
42 legerafdeling 46 dat is 47 zie aldaar 48 bitterheid 50 slee 51 hectare 52 deskundige 
55 meetkundig lichaam 57 beroep 60 dienstbode 61 loflied 62 verdrukking 64 op welke tijd 
65 kwelgeest

Verticaal: Verticaal: 2 notabene 3 naad 4 vogel 5 dooier 6 lidwoord 7 plaats in Gelderland 
8 aantekenboek 9aantekenboek 9 afdak 10 opera van Verdi 11 gouden tientje 14 insecteneter 
16 onbevooroordeeld 18onbevooroordeeld 18 bijwoord 19 Romanum Imperium 20 beroep 22 voorzetsel 
24 lokspijs 27 ad interim 28ad interim 28 ad acta 32 voordat 33 Europeaan 35 ontkenning 36 een weinig 
38 beursterm 39 vrouwelijk dier 40vrouwelijk dier 40 epiloog 41 landbouwwerktuig 42 pluralis 43 naaldboom 
44 het oosten 45 elektrische eenheid 49elektrische eenheid 49 karakter 53 wortel 54 te koop 55 personal computer 
56 kettingraadje 58 insect 59insect 59 olm 60olm 60 familielid 63 lichamelijke opvoeding

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

B L E E A R T C
D U P E R E N A L C O H O L
E N I G P A M P A O E L E
G E E P A D A J R N C
E A A P C R U T
N A N A D E R H A N D Z O
E R G E R E N E L I T A I R

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

Oplossingen wk 41
Z E N D I N G S P O S T Z O P

A D E E E R G E R N I S S I L

K N D F L J A U E I D A I L O

G I N T D E F M R E T S N O M

G E A I E E O E P S W G N P P

N N L G B C C J I U K I O W O

A P I A A H N E E L T Z V A R

P R E N T B R I E F K A A R T

L O N P N E N G P B I W T M I

E Z A K W I N S T R U C T I E

I A M R E U I T S T O T E N E

R T I U L S E B N A W P N G D

I B A K K E R S J O N G E N U

V N A A O S O O L E W U O R T

E T K S M A R I O N E T T O E

Z A K E N K A B I N E TZ A K E N K A B I N E T

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.

AALTEN
ARMLASTIG
ATLETE
BLOEDARMOEDE
DRAMA
DUNKEN
ERKER
FIETS
FLATER
FONDSEN
GEDURFD
GENRE
GRANEN
GROOT
HORENHOREN
KARATEKARATE
KEILERKEILER
KNOFLOOKTEENTJEKNOFLOOKTEENTJE
KOPJEKOPJE
KRENGKRENG
KRETAKRETA
KROKETKROKET
KUNST
LENGTE
MAQUETTEMAQUETTE
NIEUWJAARSNACHTNIEUWJAARSNACHT
OBELISK
OOGST
PALET
REGENWOLK
RIANT
SAUNA
SLOTERMEER
SPAARCENTEN
TENOR
TRUCK
VANWEGE
VECHT
VERNIELEN
VOORDEURMAT
VUURBAKEN
WAARDEREN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59

60 61 62 63

64 65

8 1 3 9
3 8 5

7 3 9 5
9 1

5 1 6 2
4 6

8 6 1 7
8 7 3

6 4 5 3

Sudoku

week 40, Dhr. T. Thomassen, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

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

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

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

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. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a       Nuenen       040 7440270

Iedere woensdag & donderdag

3 gangen menu
Tomatensoep van op de BBQ gepofte tomaat

***
op de BBQ bereide kippendij met authentieke 
satésaus naar het recept van mijn Indonesische 
schoonmoeder met handgesneden friet en atjar

***
brownie van de BBQ met vanilleijs.

op woensdag & donderdag:

€19,95

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

*zolang de voorraad strekt

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.

Najaar Computercafé Nuenen
Het Computercafé van SeniorWeb en bibliotheek 
Nuenen start in de week na de herfstvakantie weer 
met een nieuwe reeks presentaties en workshops. De 
bijeenkomsten in het cursuslokaal in de bibliotheek 
(Jhr. Hugo van Berckellaan 18) vinden plaats op 
donderdagochtenden.

Om 09.00 uur is de deur open en staat de koffi  e klaar. 
Stipt om 09.30 start de presentatie, halverwege is er weer 
koffi  e of thee en om ongeveer 11.30 uur is het einde.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden: u loopt 
gewoon binnen, betaalt € 4,- voor presentatie en koffi  e 
en luistert naar de presentatie waarbij u ook meteen 
vragen kunt stellen. In het geval van een workshop kunt 
u zelf actief meedoen.

De onderwerpen van de eerste vier bijeenkomsten zijn:

25 oktober Etiketten
‘Van adressen in Excel naar etiketten in Word’. In deze 
workshop maakt u zelf een adressenbestandje en van 
hieruit maakt u een Word-bestand waarmee u eenvoudig 
een vel met etiketten kunt uitprinten.
 
1 november LastPass
Hoe vaak ondervindt u problemen met het steeds weer 
opnieuw aanmaken en onthouden van wachtwoorden? Het 
gratis programma LastPass lost deze problemen op een 
veilige wijze voor u op: u hoeft ze zelf niet meer te onthouden.

8 november iCloud
Voor veel gebruikers van de iPad is opslaan, back-up en 
synchronisatie via de iCloud van Apple een mysterieus 
gebeuren. Hoe werkt iCloud en welke alternatieve 
cloud diensten zijn er? Het Computercafé probeert hier 
duidelijkheid in te brengen.

15 november iPad/iPhone - iOS12
Er is weer een nieuwe versie van iOS voor iPad en iPhone 
verschenen. Wat is er vernieuwd en is het de moeite 
waard om te updaten? Verder tips en interessante apps 
voor de iPad en iPhone.
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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 ij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

Donderdag 18 oktober
20.00 uur Drijehornick-lezing 

‘De ontwikkeling van het middeleeuwse kas-
teel in Brabant’. BS de Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat 1-3, 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 - 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen 
Pastoorsmast 14  Nuenen

Vrijdag 19 t/m maandag  22 oktober
Dorpskermis Gerwen 

Ter hoogte van Café De Stam, Gerwen

Vrijdag 19 oktober
20.00 uur Kienavond seniorenvereniging

Dorpshuis Lieshout

Donderdag 18 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: 

klassieke muziek door Nanneke Schaap
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 20 oktober
 20.00 uur Country Dance Party 

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

Donderdag 18 oktober
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring 

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

Zondag 21 oktober
08.00 uur OLAT herfstwandeltocht 

Startlocatie is Laco Strandbad Nuenen, 
Enodedreef 3, Nuenen

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

60/70 jaren muziek  
Het Klooster

Zondag 21 oktober
14.30-17.30 uur ShantyCafé

Café Ons Dorp

Zondag 21 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Bourbon Street (Be)
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen

Zondag 21 oktober
17.00 uur Markant en DJ Nick 

Café De Stam Gerwen

Zondag 21 oktober
Opening wildseizoen 

Hotel restaurant de Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24

Maandag 22 en 29 oktober
15.30-17.00 uur Twee of 3 daagse

( 5 nov.)  kinderworkshop
naaien met naaimachine voor jeugd van 

10 tot 12 jaar. Den Heuvel in Gerwen

Donderdag 25 oktober
09.30 uur Schuif even aan tafel bij

Palwasha Bana
Trefpuntzaal van Het Klooster

Donderdag 25 oktober
09.30 uur Computercafé 

Workshop etiketten maken
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Sphinx speelt ‘Paintings’

duo fl uit & harp
 Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort Nuenen

Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 okt
18.00-01.00 uur Oktoberfest

Parkeerplaats RKSV Oude Landen

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober
13.00-17.00 uur Kunstexpositie van Yvonne, 

Jolanda, Irma en Ria van de Grint 
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a Nuenen

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 21 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers leden 
van de werkgroep. 

Misintenties 
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: Henk 
Rooswinkel; Cathrien en Piet Wer-
naart.
Zondag 21 oktober 11.00 uur: Jos Bex; 
Jan en Miet Dijstelbloem Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Pastoor Carel Swinkels 
(vanwege sterfdag); Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Cobie Sta-
chuletz - Dokman; Jet van Kroonen-
burg - Smulders; Grada van de Laar - 
Donkers; Ries en Anneke Meulendijk 
(vanwege verjaardag); Annie van Ke-
menade.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riënts 
Slippens, Herikhof 32. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen de 2e helft van de maand 
november, wederom grafmonumenten 
(geen graven) worden verwijderd. De 
betreffende grafmonumenten zijn al-
len van een witte stip voorzien.
Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het 
monument, of een onderdeel daarvan, 
te beschikken. Is dat het geval, wilt u 
dan contact opnemen met het paro-
chiesecretariaat (040-2831210) of met 
Tini Smulders (06-14778939).
Het parochiesecretariaat is van maan-
dag tot en met vrijdag te bereiken van 
09.00 uur tot 12.00 uur.

Wilt u in ieder geval bij contact over de 
navolgende gegevens van de overlede-
ne beschikken:
volledige naam, geboortedatum, over-
lijdensdatum en het vaknummer van 
het graf van de dierbare. Deze gegevens 
kunt u vinden in het register in de brie-
venbus bij de entree van het kerkhof. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Piet Martens en Corrie Martens - Ge-
ven; Theo van Duppen en Clasine van 
Duppen - Heijl; Marie Jansen-Raaij-
makers; Bert Verhagen, vanwege sterf-
dag; Harrie en Jo Raaijmakers - Keij-
zers.

Mededelingen
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 oktober 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Piet Coolen; Sjef Versantvoort en An 
Versantvoort-Teunisse. 

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

Zondag 21 oktober zal in de dienst 
voorgaan onze kerkelijk werker P. 
Flach. U bent van harte welkom om 
deze dienst met ons mee te vieren! Er 
is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. De collecte is voor 

de organisatie van de Kerstpakketten-
actie. De kerk staat open op donderdag 
25 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur 
voor het Open Huis. Er is dan koffie en 
thee 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 18 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Lucas, evangelist. 
Vrijdag 19 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Petrus van Alcantara, belijder. 
Zaterdag 20 oktober. 08.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Johannes van Kent, 
belijder. 
Zondag 21 oktober. 22ste zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Gedachtenis van de Uitbreiding 
van het Geloof; Missiezondag.
Maandag 22 oktober. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 23 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Antonius Maria Claret, bisschop en 
belijder. 
Woensdag 24 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Rafaël, aartsengel. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

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

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 oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag 

van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

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

Duo fluit & harp in het Van Gogh Kerkje

Sphinx speelt ‘Paintings’
Fluit en harp vormen samen een prachtige combinatie, die al veel componis-
ten geïnspireerd heeft. Fluitiste Mariël van den Bos en harpiste Inge Frimout-
Hei geven vrijdagavond 26 oktober een concert in het Van Gogh Kerkje aan 
de Papenvoort. Het duo Sphinx brengt het schilderachtige programma ‘Pain-
tings’ met werken van o.a. Mozart, Chopin, Fauré, Ibert, Albéniz, Satie en 
Hovhaness. 

Sinds 1993 maakt ze deel uit van het 
wereldberoemde Metropole Orkest, 
waar ze eerste fluit speelt. Hier komen 
haar liefde en passie voor de meest uit-
eenlopende muzieksoorten helemaal 
tot zijn recht.
Met mede orkestlid Erik Winkelmann, 
bas, Cyrille van Poucke, trompet en 
Matthias Konrad, trombone vormt 
Mariël ensemble SoWhat waarmee ze 
voorstellingen verzorgt voor kinderen 
van 1 tot 99. SoWhat speelde onlangs 
een speciaal jazz-programma op 
Amersfoort Jazz en Leusden Jazz. 

Inge Frimout-Hei gaf al eens eerder 
twee zeer succesvolle (en uitverkoch-
te) concerten in het Van Gogh kerkje 
samen met tenorsaxofonist Jos Beeren. 
Inge studeerde harp bij Edward Wit-
senburg aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, met kamermu-
ziek als specialisatie. Zij geeft concer-
ten met harp en zang en is met haar 
elektrische harpen regelmatig te gast 
op festivals. Met het Malando Tango 
Orkest ging zij tweemaal op tournee 
naar China. Zij geeft leiding aan het 
Blue Planet Harp Ensemble voor jonge 
harpisten tot 21 jaar. 
Componeren voor de harp is haar grote 
passie. Sphinx zal dan ook enkele wer-
ken van haar op het programma zetten.
Vrijdagavond-concerten in het Van 
Gogh Kerkje
Concert ‘Paintings’ door het duo Sphinx 
op vrijdag 26 oktober, aanvang 20.00 
uur. Deur open vanaf 19.30 uur. Concert 
ticket 10 euro. Reserveren via inge@
frimout.com of 06-53913560.

Vrijdagavond 16 november zal het vol-
gende concert in de mini-serie plaats-
vinden door het trio Jos Beeren, Judith 
Nijland en Gé Bijvoet.

In het sfeervolle kerkje kan er voluit 
genoten worden van het samenspel 
van deze prachtige instrumenten, 
waarbij Inge ook vocaal zal bijdragen.

Mariël van den Bos studeerde fluit bij 
Koos Verheul en Harrie Starreveld aan 
het Sweelinck Conservatorium waar 
ze haar solistendiploma behaalde. Ze 
speelde in talloze ensembles klassieke 
muziek, modern klassieke muziek, 
tango’s van Piazzolla, jazz en pop.

Foto: Michelle Peeters

Bomen over berken
De beuk ging in de berken
Op vier exemplaren na zijn ze omver gegaan
Dat zijn waarschijnlijk heel erg sterke
Waarom laat men ze anders staan?
Gelukkig zijn er nog voldoende beuken en eiken
Die het fijnstof reduceren
En voorlopig voor niemand hoeven te wijken
De toekomst zal leren
Of deze Nuenense bomen Eindhoven gaan verrijken

Joke van Overbruggen, 
Antoon Kerssemakersstraat 34,  Nuenen©

Voorleeslunch  in 
de Jo van Dijkhof
In het kader van de Nationale Oude-
rendag werd in Gasterij Jo van Dijkhof 
op donderdag 11 oktober een voorlees-
lunch gehouden. Voor een aandachtig 
gehoor heeft Bram Soetendal uit Nue-
nen het verhaal ‘Straatje’ van Yvonne 
Keuls voorgelezen dat juist voor deze 
gelegenheid werd geschreven. Een ver-
haal speciaal voor ouderen. 
Na deze voorlezing werd door de aan-
wezigen genoten van een heerlijke 
lunch, die door de medewerkers van de 
Gasterij Jo van Dijkhof was samenge-
steld. Tijdens deze lunch werd nog ge-
zellig over het verhaal nagepraat. Deze 
geslaagde middag vond plaats in samen-
werking met Bibliotheek Dommeldal.
Landelijk deden burgemeesters, schrij-
vers en acteurs mee aan de Nationale 
Ouderendag.
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SPORTAtb-avondtocht     
‘ALS het licht uit gaat’
Onder de naam ‘ALS het licht uit gaat’ organiseert een groep enthousiaste 
mountainbikers voor de derde keer op 20 oktober een Atb avondtocht van 
30 kilometer. De route gaat door het Dommeldal en het groengebied ten 
Noorden van Eindhoven. De tocht wordt gereden om geld bijeen te � etsen 
voor de slopende en dodelijke spierziekte ALS. Er wordt om 19.30 uur ge-
start onder het motto ALS het licht uitgaat”.

welement op het parcours. En denk je 
als fietser het allemaal gehad te hebben? 
Dan kun je nog door een wasstraat fiet-
sen, aangelegd door de brandweer. De 
grijns op ieders’ gezicht is onbetaalbaar 
wanneer ze uit dit ‘waterbad’ komen. Na 
afloop is er de mogelijkheid, op het ter-
rein van Eindhoven Atletiek, om de fiet-
sen schoon te spuiten. 

Geef je op via voorinschrijving. Dit 
kan tot 19 oktober 12.00 uur. Inschrij-
ven op de avond zelf kan ook. De in-
schrijfkosten bedragen € 10,00. 
Wil je meer weten over het volledige 
programma van 2018 en andere leuke 
wetenswaardigheden over deze avond 
Atb toertocht? Breng dan een bezoek 
aan onze website
www.alshetlichtuitgaat.nl

Ben je zelf geen fietser, of fiets je liever 
niet in het donker, maar spreekt dit ini-
tiatief je wel aan? Elke vorm van dona-
tie of sponsoring is van harte welkom! 
Neem voor sponsoring contact op met 
de organisatie van de Atb avondtocht 
‘ALS het licht uit gaat’ via info@alshet-
lichtuitgaat.nl. Hoe je een extra dona-
tie doet lees je op onze website.

De naam van de Atb avondtocht mo-
gen wij van de geestelijke vader gebrui-
ken. ALS ‘t licht uit gaat’ is namelijk de 
titel van de gedichtenbundel die de 
Nuenenaar Jan Zuring schreef. Ook dit 
jaar is hij weer onze eregast en vervult 
hij een rol bij de start. Jan heeft zelf 
ALS en weet waar hij het over heeft.

Steeds meer organisaties en sponsoren 
raken betrokken bij dit sportieve eve-
nement. Eindhoven Atletiek stelde 
vanaf het begin de baan en kleedruim-
tes beschikbaar. De fietsers worden, na 
de geleverde inspanning, gastvrij ont-
haald in de kantine met een door een 
sponsor aangeboden hamburger. De 
start en finish van de toertocht zijn op 
de atletiekbaan. Het afgelopen jaar 
gingen er -ondanks het slechte weer - 
300 deelnemers van start.

De IJzeren Man is een geliefd onder-
deel van het parcours. Op het terrein 
van het Wasven worden de fietsers 
voor de derde keer muzikaal verrast. 
De Eindhovense Waterzuivering is na 
de editie van vorig jaar zó enthousiast 
geworden dat zij dit jaar zelf het ge-
deelte van het parcours op hun terrein 
een eigen tintje geven! Dit belooft een 
waar spektakel te worden én een unie-
ke kans om al fietsend een heel andere 
kant van de waterzuivering van dicht-
bij te kunnen zien en ervaren.
Bij tuinbouwbedrijf de Haas wordt er 
dwars tussen de frambozen en bessen-
struiken doorgefietst. Hoevenaars Licht 
& Geluid zorgt weer voor een extra sho-

 Expositie 9ART      
in het centrum van Nuenen
Negen schilders die elkaar ontmoetten op de Kunstacademie in Arendonk 
exposeren onder de titel ‘Breekbaar’ zo’n vijftig schilderijen. Het thema is 
door iedere kunstenaar in zijn of haar persoonlijke invulling en stijl vormge-
geven, met een zeer gevarieerd en indrukwekkend resultaat. Dat maakt een 
bezoek aan deze expositie in cultureel centrum Het Klooster dan ook meer 
dan de moeite waard.

een portret schilder”, zegt Ans Becks. 
“Voor mij nodigt het thema Breekbaar 
uit tot iets nieuws, groei en ontwikke-
ling”, brengt Irma van Gemert in. Inez 
Visser: “En ik wil in mijn werk iets la-
ten zien over kwetsbaarheid in emo-
tie”. “Breekbaar, kwetsbaar, zijn we dat 
niet allemaal!” besluit Mieke Sebregts.

Opening
Zondag 28 oktober opent David van 
der Linden van de gerenommeerde 
Galerie Bonnard in Nuenen, om half 
drie de expositie voor genodigden. 
Vanaf half vier gaan de deuren open 
voor belangstellenden.
De expositie loopt van 28 oktober t/m 
15 december 2018. Cultureel centrum 
Het Klooster, Park 1, 5671 GA Nue-
nen. Op de facebookpagina www.face-
book.com/9art.expositie zijn de schil-
ders aan het werk te zien. Verder is alle 
informatie te vinden op de website: 
www.9art.nl

De kunstenaars over het thema van 
de expositie
Karel Snijders opent het gesprek: “Het 
idyllische landschap dat kan worden 
verpest, gebouwen verwoest, mensen 
geschoffeerd, daar denk ik aan bij het 
thema Breekbaar”. Ine Voss: “Er is al-
tijd een wisselwerking tussen kwets-
baarheid en kracht. Ieder mens en ook 
de natuur heeft beide krachten in zich, 
als yin en yang”. “Kwetsbaarheid vormt 
een rode draad in het pad dat ieder 
voor zich bewandelt, maar ook zeker 
in relatie met zijn omgeving,” zegt Rian 
Gerritsen. “De mens is breekbaar op 
vele momenten in een leven, maar 
toch vooral als verbondenheid met het 
totaal wordt niet gevoeld.” vindt Ellen 
Valk van de Ven. “Het gaat voor mij 
ook over de gelaagdheid van kwets-
baarheid en juist ook de veerkracht 
van de mens”, vult Yolande Rommers 
aan. “De teerheid van de mens en dat 
kijkje in de ziel, dat is wat ik zoek als ik 

Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend is het weer tijd voor 
de maandelijkse Black Longhorn Coun-
try Dance Party op de derde zaterdag van 
de maand. Dit gebeurt op zaterdagavond 
20 oktober. We dansen in de mooie grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om te re-
serveren voor onze Oud- en Nieuw-
party op 31 december.
Graag tot ziens dus op zaterdag 20 ok-
tober bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 
Enjoy the good things in life and keep 
it country !! The Black Longhorn - sin-
ce 1991 Country Music & Dancing the 
way it was meant to be.
info@blacklonghorn.nl
www.blacklonghorn.nl

Gipsyjazz in Gerwen

Paulus Schäfer Trio op podium 
met Koen De Cauter
 
Dinsdag 30 oktober speelt het Paulus Schäfer Trio met als gastmuzikant 
Koen De Cauter uit België. Het is de tweede gipsyjazz-avond in de concert-
serie ‘Paulus Schäfer invites’ van dit nieuwe seizoen in café De Stam in Ger-
wen. Koen De Cauter is de vaandeldrager van de gipsyswing in België. Het 
trio wordt gevormd door bassist Noah Schäfer, sologitarist Paulus Schäfer 
en de ritmegitarist is nog niet bekend. 

mak waarmee hij met anderen kan mu-
siceren. Hij laat graag iedereen kennis-
maken met de typische gipsyjazz, en is 
zelf ook nieuwsgierig naar de muziek-
stijlen van andere muzikanten. Onder 
de noemer Paulus Schäfer invites no-
digt hij een aantal muzikanten en 
bands uit in zijn dorp. Op sommige 
avonden speelt Paulus met zijn eigen 
trio met een gastmuzikant, terwijl op 
andere avonden een band speelt, sa-
men met Paulus.
 
Kaarten reserveren
Het gipsyjazzconcert ‘Paulus Schäfer 
invites’ met Koen De Kauter begint 
dinsdagavond 30 oktober om 20.00  uur 
in café De Stam, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen. Kaarten à tien euro kunnen 
gereserveerd worden op info@sintimu-
sic.nl of via SintiMusic 06 8193 5569.

 
Koen De Cauter (Gent, 1950) is zan-
ger, gitarist en multi-instrumentalist 
(saxofoon, klarinet).
Hij richtte in 1975 het befaamde Waso 
Quartet op en trad met zijn vier kinde-
ren op in het De Cauter Quartet. Koen 
De Cauter speelt onder meer jazz, gip-
syswing en flamenco en is een bekend 
vertolker van de liedjes van George 
Brassens. Het belooft een swingende 
avond te worden in Gerwen met Koen 
De Cauter en het Paulus Schäfer Trio 
op het podium. 
 
Paulus Schäfer invites…..
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen is een veelgevraagd muzikant. Zo 
speelde hij deze maand op het Django 
Reinhardt Festival in Zweden en treedt 
hij in november op in Kroatië. Een van 
de specialiteiten van Paulus is het ge-

Draaidag scouting Rudyard Kipling 
in het teken van vuur maken
De draaidag van een aantal speltakken van scouting Rudyard Kipling stond 
zaterdag geheel in het teken van vuur maken en op dat vuur lekkere dingen 
klaarmaken.

De Esta’s hebben de ochtend gebruikt 
om met z’n allen te werken aan het bou-
wen van een pizzaoven. Met klinkers 
werden prachtige ovens gebouwd. Niet 
alleen de ovens werden helemaal zelf in 
elkaar gezet, ook de pizzabodem werd 
helemaal met de hand gemaakt. Maar 
voordat de pizza’s de oven in konden, 
moest er wel geoefend worden met ver-
schillende manieren van vuur maken. 
Toen alle ovens een lekker vuurtje had-
den en stonden op te warmen, konden 
de Esta’s verder met het bekleden van 
de pizzabodems. Uiteindelijk is het ie-
dereen gelukt om zijn of haar eigen piz-
za te bakken en op te eten.
Ook de explorers hebben vuur ge-
maakt. Zij moesten beginnen met het 
maken van een vuurtafel. Een vuurtafel 
wordt gemaakt van houten palen die 

voor een deel worden bekleed met alu-
miniumfolie. Een rooster gaat tussen 
de palen en wordt toegedekt met mos. 
Dit om te voorkomen dat de palen of de 
ondergrond in contact komen met het 
vuur. Toen het vuur brandde konden er 
lekkere snacks op gelegd worden. Ba-
naan met chocolade in aluminiumfolie, 
appel met suiker en kaneel en brood-
deeg met knakworstjes er in.
Al met al weer een geslaagde draaidag. 

De Gerwense 
Schut viert 
traditiegetrouw 
Gerwen kermis
Vroeger kende Gerwen vele brouwe-
rijtjes, water drinken was gevaarlijker 
dan bier drinken en daar hadden de 
Gerwense gildebroeders wel oren naar. 
Diverse brouwerijtjes werden bezocht, 
het bier werd geproefd en het beste 
bier werd gedronken tijdens de ker-
mis. Een traditie die nog steeds leeft bij 
het Gilde. 

Slecht water is er niet meer. Maar de 
traditie van bier bezien (proeven) wordt 
nog steeds in stand gehouden. Op don-
derdag 18 oktober rond 20.00 uur ko-
men de gildebroeders bij elkaar om het 
kermisbier te bezien. Daarna is er voor 
elke bezoeker een bord originele bo-
nensoep. Wilt u dit eens meebeleven 
kom gerust eens naar de Schutsherd.
Op vrijdagavond 19 oktober zal het 
gilde samen met Drumfanfare Jong 
Leven de kermis aanzeggen bij de 
Dorpsraad en kan Gerwen kermis be-
ginnen.
Zondag 21 oktober is het prijsschieten 
voor Gildebroeders/ Zusters en ver-
wanten. Eetbare prijzen worden 
meestal meteen genuttigd.
Op kermismaandag is de Schutsherd 
om 11.00 uur open voor wie een kaart-
je wil leggen. Vanaf 13.30 vindt het tra-
ditionele worstschieten plaats. Schie-
ten is een mooie sport zeker als je 
daarbij een echte worst kunt winnen 
Bij het Gilde kun je nog ouderwets 
kermis vieren zonder harde  muziek 
maar wel met veel gezelligheid.

TV Goudhoek 
Toernooi 
Dankzij een zonovergoten week een 
geweldige organisatie en fijne deelne-
mers uit de hele regio kijken wij terug 
op meer dan een geslaagd toernooi. 
Een temperatuur van gemiddeld 25 
graden de hele week,160 wedstrijden 
in 9 dagen op 4 banen en 16 finales, en 
een knetterende feestavond op vrijdag 
waarbij de stoppen eruit vlogen. 

Hierbij de winnaars 
• A an l is en ennet v ren
•  rank d aat en ens ieters
•  ris ei en ti n ei en
•  te an er allen en nald ters
•  as er l en d its
• A a ant a v Ake en i le tein e
•  eerle van lee  en ianne ssers
•  Astrid eeren van r  en ar n v 

ti d nk avri ssen
•  irsten ddin  iss s en 

an n vd iel
•  ari n evers en arla v r en

ven
• A i k enssen en line i
•  i  laassen en rien lee ers
•  erts Arend en lke artinali
•  n d n  en ir it  aren eld
•  i  itl  en irsti eeters vd 

le ten
•  atri k d l e e en v nne v r

De Goudhoek

TENNISVERENIGING
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 20 oktober
Nuenen VE1 - EFC VE1  . . . . . . . . 16.15
Zondag 21 oktober
Nuenen 1- Baronie  . . . . . . . . . . . . 14.30
Bergeijk VR1 - Nuenen VR1  . . . . 12.00
Nuenen 2 - SC ‘t Zand 2  . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Rood Wit V VR1  . 10.00
Nuenen 5 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 6 - DBS 4  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Geldrop 6 - Nuenen 7  . . . . . . . . . 12.30
Nuenen 8 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Pusphaira 6  . . . . . . . 14.30
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 10  . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zondag 21 oktober
Nederw. VR1 - RKSV Heeze VR1 10.00
Nederwetten 1 - Odiliapeel 1  . 14.30

RKGSV GERWEN
Zondag 21 oktober
RKGSV 1 - Milheezer Boys 1  . . . 14.30
RKSV Nuenen 5 - RKGSV 2  . . . . . 10.00
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 3  . . . . . 12.00
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 10  . . . 12. 00

KORFBAL NKV
Zaterdag 20 oktober
NKV 1 - HKC (U) 1 . . . . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 21 oktober 
NKV 3 - Movado 3 . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - Movado 2 . . . . . . . . . . . . . 13.00

Groepen 5, 6, 7 & 8 Nuenense 
bassischolen korfballen bij NKV
Dit jaar een primeur, 2 schoolkorfbaltoernooien en wederom 
prachtig zonnig weer. Op zowel de woensdagmiddagen 26 sep-
tember en 10 oktober organiseerde de Nuenense Korfbalvereni-
ging NKV in samenwerking met de School Sportraad haar jaarlijkse 
4Korfbal toernooi voor de 7 basisscholen in de gemeente. 

pluim, Dassenburcht, Heuvelrijk en 
De Nieuwe Linde. 
Al met al was het weer een heerlijk en 
geslaagd sportief middagje korfballen 
op het Sportpark Wettenseind. Veel 
kaderleden van NKV hebben gezorgd 
dat dit toernooi weer vlekkeloos ver-
liep. Dank daarvoor!

Positief Coachen bij NKV Nuenen 
Korfbalvereniging NKV is een open 
vereniging waar sportieve prestaties 
en plezier beleven met de korfbalsport 
hand in hand gaan. Met het project Po-
sitief Coachen Dommelstreek geeft 
NKV invulling aan hun maatschappe-
lijke betrokkenheid en zorgt er voor 
dat de jeugd in een vertrouwde en vei-
lige sportomgeving zich durft en kan 
ontwikkelen.
Mocht je meer informatie willen over 
korfbal of NKV, kijk dan op www.nkv-
nuenen.nl of kom gewoon langs op de 
dinsdag- of donderdagavond. Je bent 
dan welkom vanaf 18.30 uur.

Deze dynamische spelvorm maakt het 
mogelijk dat de deelnemers snel moe-
ten schakelen tussen aanvallen en ver-
dedigen. Veruit het belangrijkste is dat 
iedereen mag scoren. Verdedigen is 
hinderen geworden. Hierdoor krijg je 
veel meer goals en dat is wat de jeugd 
wil: scoren! 
De wedstrijden stonden onder leiding 
van gecertificeerde scheidsrechters 
van NKV en de deelnemende kinderen 
konden rekenen op de enorme steun 
van het in grote getale aanwezige pu-
bliek. In de warme najaarszon lieten de 
spelers en speelsters zich van hun bes-
te kant zien. Soms werd er op het 
scherpst van de snede gespeeld, maar 
na afloop werden keurig de handen ge-
schud en daarmee respect getoond aan 
de tegenstander en de scheidsrechter.
Een dikke pluim voor de vele begelei-
ders die vol enthousiasme de deelne-
mende teams coachten van de Nue-
nense Basisscholen De Mijlpaal, De 
Wentelwiek, De Crijnsschool, De Riet-

Hoogeloon - EMK 2-2
Door Jacques Ribot

EMK was nog niet wakker bij het starten van de wedstrijd. Na twee minuten 
was de stand al 1-0 voor Hoogeloon: een misverstand in de verdediging van 
EMK en een slap schotje met een bal die via de binnenkant paal in het doel 
caramboleerde. Dat was voor EMK geen signaal om te spelen met meer in-
zet. Bovendien waren geen herkenbare spelpatronen, vaak was sprake van 
een ’kick-and- rush’ manier van spelen, en slechte balcontrole. 

Hebben we het lek boven?

Nederwetten - HSE  7-2
Door Louis Staals

Ondanks dat het in de 7e minuut al 0-1 stond voor HSE door een doelpunt 
van Jihan Ozgul heeft Nederwetten op deze prachtige na-zomerdag laten 
zien dat met hard werken en een goede instelling resultaat te halen is.

een schot van Robbie van de Ven net 
naast het doel van Hoogeloon. Hierna 
verviel de kwaliteit van het spel. EMK 
had moeite met de inzet van de tegen-
stander en Mark Faassen moest enkele 
keren goed in actie komen. In de 79e mi-
nuut was er een soloactie van Rick van 
den Bogaard: met een goed schot werd 
de doelman verrast (2-2). Beide teams 
probeerden hierna de overwinning te 
halen. Met een gelijkspel mochten beide 
partijen tevreden zijn. De vele meegeko-
men supporters van EMK waren enigs-
zins teleurgesteld in de prestatie. 

de wijs en in de 65e minuut bracht op-
nieuw Toon van Rooij met een mooie 
pass Mathijs Merks in stelling, die kapte 
mooi de keeper uit en de 5-2 was een 
feit. De weer hardwerkende Wim van 
Kronenburg bracht op rechts de bal 
mooi voor en Toon van Rooij kon hier-
uit zijn derde en voor Nederwetten de 
6e treffer scoren. De amper ingevallen 
Tom Raaijmakers kreeg, opnieuw van 
Wim van Kronenburg, de bal op een 
presenteerblaadje en hij bracht de eind-
stand op 7-2.
Volgende week komen de mannen van 
Odiliapeel die veel hoger op de ranglijst 
staan op bezoek, en zal Nederwetten 
met de juiste instelling proberen om op-
nieuw tot een goed resultaat te komen.
De vaste kern van de supporters heeft 
nog lang de wedstrijd geëvalueerd en 
zijn klaar voor volgende week.

Eindhovenaar Hennie van de 
Velden winnaar 1ste wedstrijd

Rikken bij de   
RKSV Nuenen   
weer van start
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd er weer aange-
vangen met het rikken bij de supporters-
club van de RKSV Nuenen seizoen 2018 
- 2019. Diverse deelnemers hadden weer 
de weg gevonden naar de rik arena op 
sportpark Oude landen, en met de sfeer-
volle ambiance en goede opkomst kan 
de organisatie met een goed gevoel te-
rugzien op de start van een zeer geslaag-
de avond ouderwets rikken.
Om acht uur werd aangevangen met 
de eerste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen en het was An Arts die de pauze 
inging als leider met een score van 83 
punten. Na de pauze en nieuwe tafel 
indeling werd er volop strijd geleverd 
voor de eerste overwinning en het was 
bij het opmaken van de eindstand de 
trouwe deelnemer uit het Eindho-
vense, Hennie van de Velden, die met 
een mooie score van 101 punten de 
overwinning voor zich opeiste. Op de 
tweede plaats de leider van voor de 
pauze An Arts met 83 punten. 
De hoofdprijs bij de loterij was een 
prooi voor Frits Rooijakkers.
 
Uitslag rikken 12 oktober
1 Hennie van de Velden  101 pt
2 An Arts 83 pt
3 Toine Raaijmakers 69 pt
4 Willy van den Heuvel 59 pt
5 Peter de Louw  55 pt
6 Noud Leenders 49 pt
7 Ludo van den Berg  46 pt
8 Jorg van Dijk  45 pt
9 Gerrit van Orsouw  43 pt
10 Thea Elbers  39 pt
 
Vrijdag 19 oktober is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen, aanvang 20.00 uur. Ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren. ‘Oude Lan-
den’, Pastoorsmast 14,  Nuenen. Voor 
informatie bellen naar 06-10289797 of 
06-40320419.

De eerste doelkans voor EMK was er pas 
in de 24e minuut met een schot van 
Ruud Boerema. Enkele minuten later 
zag keeper Mark Faassen een tegenstan-
der alleen opduiken, kon de doelkans 
nog verijdelen, maar werd in de rebound 
geklopt (2-0). Voor de rust, waren 
slechts twee doelkansen voor EMK. De 
tweede helft begon iets beter voor EMK 
dat nu met de wind in de rug speelde. In 
de 51e minuut controleerde Rick van 
den Bogaard een hoge bal en bediende 
Rick Slaats die de doelkans niet miste (2-
1). EMK bleef enigszins drukken met 

5 minuten na de openingstreffer maakte 
Willem van Rooij na een corner van 
Mathijs Merks met een mooie omhaal 
de gelijkmaker 1-1.  In de 17e minuut 
werd Toon van Rooij door de HSE kee-
per in het strafschopgebied onderuit ge-
haald en de daarop volgende penalty 
werd door Mathijs Merks onberispelijk 
binnen geschoten. 2-1 Wat een weelde. 
In de 39e minuut een goed lopende aan-
val van Nederwetten, een pass van Rik 
van Lieshout en een mooie afronding 
door Toon van Rooij. Vlak voor de rust 
gaf Willem van Rooij een mooie assist 
en zijn broer Toon rondde opnieuw 
knap af 4-1. Dit was ook de ruststand.
De 2e helft was amper 3 minuten oud 
toen scheidsrechter Gabriels een penal-
ty toekende aan HSE en deze werd be-
nut door Rashid Morouha 4-2. Hier-
door raakte Nederwetten niet echt van 

Ruud Boerema probeert 
zich te ontdoen van 
twee tegenstanders

OLAT herfstwandeltocht 
Op zondag 21 oktober is de start van het nieuwe wandelseizoen 2018-2019, 
de 52e in het kader van de OLAT winterserie wandelingen. Na de lange en 
hete zomer zijn sommige bomen en struiken al vroegtijdig in herfstkleuren 
getooid. Mogelijk laten zij hun blad al vallen en kunnen we lekker door de 
gevallen bladeren lopen. En er zal zeker veel meer van de herfst te genieten 
zijn: bomen die nu mooi verkleuren, eikels, kastanjes, paddenstoelen, spin-
nenwebben, die door de dauwdruppels hun prachtige patroon laten zien…
Kom je mee genieten? 

open landschap en kleinschalige bos-
gebiedjes. Startlocatie is Laco Strand-
bad Nuenen, Enodedreef 3, 5674 TG 
Nuenen. Alle afstanden mogen vanaf 
08.00 uur starten. De ervaren wande-
laars kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met 
kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 
uur ook starten op de 15 of 10 km. 
Men moet om 17.00 uur weer terug 
zijn op de startlocatie. Onderweg 
heeft OLAT enkele wagen- en café-
rustposten ingericht. Er hangen pijlen 
en men krijgt een routebeschrijving 
mee, waardoor de routes eenvoudig 
zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar 
onder begeleiding genieten 50% kor-
ting op het inschrijfgeld. Uitgebreide 
informatie vindt u op www.olat.nl/
winterserie waar vooraf ook de route 
middels GPS tracks zijn te verkrijgen. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen 
via e-mail: dagtochten@olat.nl.

We starten op een bijzonder plekje, 
het Laco strandbad in Nuenen, een re-
creatieplas in een bosrijke omgeving. 
Afhankelijk van de gekozen afstand 
kom je op de Refelingse Heide, de Pa-
penvoortse Heide, het Geboortebos 
en door de Stiphoutse Bossen waarbij 
we het Witven, Kromven, Wasven en 
Kikkerven passeren. Verderop langs 
de oude toren van Stiphout en Kasteel 
Croy in Aarle Rixtel. Hier wandelen 
we door een bijzonder beekdalland-
schap en verderop langs het Eind-
hovens Kanaal. We slaan af en komen 
in het prachtige natuurgebiedje De 
Zegge! Bijna 2 km lopen we langs de 
Kleine Dommel tot aan de Collse Wa-
termolen. En we weten het, dat is ge-
nieten: de Dommel, populieren, riet, 
lissen. Dit pad is ongetwijfeld een van 
de hoogtepunten van deze mooie 
wandeldag. Via de Antoniuskapel ko-
men we weer terug bij onze startloca-
tie. Tussendoor genieten we van mooi 

Kienavond met 
KBO Lieshout
Seniorenvereniging/KBO Lieshout or-
ganiseert in het Dorpshuis op vrijdag 19 
oktober een kienavond met mooie prij-
zen. Het prijzenpakket bestaat uit le-
vensmiddelentassen, vlees en koffiepak-
ketten, en enveloppen met geld. De prij-
zen voor de loterij zijn vele vleesprijzen. 
Ook maakt u kans op de Jackpot. We 
beginnen met  kienen om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom in het Dorpshuis.

RKGSV krijgt geen loon na hard werken

RKPVV - RKGSV 2-0
Door Tim van Berlo

Op zondag 14 oktober mocht ons vaandelteam aantreden op Sportpark Wa-
rande tegen goede bekende RKPVV. De kampioen van de 5e klasse bleek vo-
rig jaar al een zeer goede ploeg. Na een matige start, wist RKPVV de 
afgelopen weken de nodige vierdeklassers al met gemak aan de kant te zet-
ten. Voor RKGSV genoeg reden om een lastige middag tegemoet te gaan. 

‘Dak van Brabant’     
trekt 600 liefhebbers
Onder zomerse omstandigheden vertrokken zondagochtend 14 oktober 
zo’n 600 deelnemers vanaf de NKV-kantine op Sportpark Wettenseind voor 
een warme ATB-tocht. De deelnemers gingen al vrij snel ‘Het Dak’ op om hier 
te kunnen genieten een prachtig van uitzicht over een herfstachtige natuur.

 Na de pauzeplaats ging de tocht verder 
richting Stiphout en Lieshout, en na 
30, 40 of 50 kilometer kwam iedereen 
weer terug op de startplaats.  De ATB-
liefhebbers waren vol lof over de veld-
toertocht ‘Dak van Brabant’ georgani-
seerd door Toerclub Nuenen onder de 
vlag van de Nederlandse Toer Fiets 
Unie (NTFU). Met name het Dak van 
Brabant, met 60 meter het hoogste 

punt in onze provincie, en ook de pau-
zeplaats scoorden hoog bij de ATB-ers. 
Op en rond het Dak waren steile klim-
metjes en spectaculaire afdalingen in 
de route opgenomen. Een prima eve-
nement onder zomerse omstandighe-
den. De tientallen vrijwilligers van 
Toerclub Nuenen kunnen meer dan te-
vreden terugkijken op de zoveelste edi-
tie van ATB-tocht Dak van Brabant.

Mountainbikers in actie op en rond het Dak van Brabant in Nuenen (foto: Cees van Keulen)

 Van deze voorbode wist RKPVV maar 
weinig waar te maken in de eerste helft, 
op een grote kans na in de 5e minuut. 
Buiten deze kans was het vooral gedisci-
plineerd, teamspirit en sterk verdedigen 
van Gerwense kant, waardoor er amper 
kansen waren in de eerste helft. Een 
paar speldenprikjes over en weer. Rust-
stand was daardoor ook niet verassend 
0-0. Na de rust zagen we een iets greti-
ger RKPVV, maar tot grote kansen 
kwam het nog niet. Puik keeperswerk 
van Remy Hendrikx zorgde ook dat nog 
steeds de brilstand op het scorebord 
stond. In de 71e minuut kreeg RKGSV 
een penalty tegen, wegens hands. Mis-
schien makkelijk gegeven, maar ook dit 
richtte geen schade aan Gerwense kant 
aan. Remy wist wederom de bal uit de 
onderhoek te pakken. Deze penalty 
zorgde wel voor nog meer gretigheid bij 
RKPVV. In de 75e minuut werd in een 
scrimmage de bal met de hak door Tony 
vd Wijst in de goal verwerkt. Niet veel 
later kreeg RKGSV de uitgelezen kans 

om een van de spaarzame kansen om te 
zetten in de gelijkmaker. Rico Hendrikx 
plaatste de bal net naast de paal. In de 
85e minuut was het Johan vd Laak die 
met een harde knal de 2-0 voor de Hel-
monders op het scorebord zette. Een 
paar minuten later werd RKGSV nog 
een penalty onthouden, waarbij Menno 
Vos van achter werd neergehaald. De 
wedstrijd werd professioneel over de 
streep getrokken door RKPVV, een 
meer dan verdiende uitslag, al leek het 
er lang op dat RKGSV loon zou krijgen 
met een tactische benadering. Na de 
wedstrijd liet RKPVV een geweldige 
gastheer te zijn. Samen met RKGSV 
werd een mooie feestavond georgani-
seerd die tot laat doorging! Een leuke 
middag, een gezellige avond. Kortom 
RKPVV en RKGSV lieten maar weer 
eens zien dat ze buiten het veld een 
mooie vriendschapsband hebben! Aan-
staande zondag speelt RKGSV thuis te-
gen koploper Milheezer Boys. Aanslui-
tend de gezellige kermiszondag!



Check onze nieuwe tarieven!

Meer weten of direct bestellen? Ga naar glasvezelcooperatie.nl of bel 040 7600144

Verzamelgebouw*** Enkele aansluiting

Samen 
Zakelijk Voordelig

Zakelijk  
Voordelig

€ 65 € 119€ 79 € 149

Internetsnelheid
50/50 Mbps

Internetsnelheid
50/50 Mbps

Internetsnelheid
100/100 Mbps

Internetsnelheid
150/150 Mbps

per maand per maandper maand per maand

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* Neem contact op

* Als er op het betreffende adres geen aansluiting van de Coöperatie aanwezig is dan bereken wij € 1.000,- voor de aansluiting en de aanleg. Is er al wel een aansluiting aanwezig, dan berekenen we € 300,- voor activatie- en administratiekosten.
** De opzegtermijn na de contractuur van 1 jaar bedraagt 2 maanden.
*** Samen Zakelijk Voordelig en Samen Zakelijk Supersnel is alleen mogelijk in een bedrijfsverzamelgebouw met minimaal 2 deelnemende bedrijven. De aansluitkosten worden dan verdeeld onder het totaal aantal deelnemende bedrijven.  
 Neem contact op voor een aanvraag op maat. Diensten zijn enkel beschikbaar op de 2 bedrijventerreinen in Nuenen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Onze algemene voorwaarden vindt u op www.glasvezelcooperatie.nl. 

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* € 1000

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* Neem contact op

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* € 1000

Samen  
Zakelijk Supersnel

Zakelijk  
Supersnel

Zakelijk Supersnel

Maandkosten omlaag 
Uploadsnelheid omhoog
met

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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